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ITCy FAPTELE DE MUNCA DAU GLAS
UTC 
HIASCR HOTĂRÎRII NOASTRE DE ACȚIUNE

Eu^en Jude, lăcătuș mecanic la „Electroceramica" Turda, se nu
mără printre tinerii care raportează realizări exemplare în întîm

pinarea celui de-al X-lea Congres al U.T.C.
Foto : GH. CUCU

„GLORIA“
a fost lansată la apă

O premieră In
dustrială de o de
osebită importanță 
a avut Ioc ieri, 9 
octombrie 1975, Ia 
Șantierul naval din 
Galați. Este vorba 
de lansarea la apă 
a primei platforme 
de foraj marin con
struită in țara noas
tră. La eveniment 
era de față un mare 
număr de munci
tori, toți cei ce au 
contribuit prin fap
tele exemplare de 
muncă la realizarea 
acestei construcții 
prototip de înaltă 
tehnicitate, de o 
semnificație teh
nologică aparte.

Este ora zece șl 
jumătate. Maistrul 
lansator Tudor Ma- 
rinâche dă prima 
comandă : „Scoa
teți siguranțele de 
la sănii". Echipele 
de lansatori acți
onează cu deosebi
tă atenție. După ul
tima comandă „tă- 
iați parîmele", plat
forma începe să 
lunece pe apa Du
nării. Navele aflate 
în larg marchează 
momentul prin 
lungi sunete de 
sirenă. Printre cel

care aplaudă și se 
felicită, sînt și 300 
de tineri sudori, 
tubulatori, electri
cieni, lăcătuși și 
mecanici, care au 
lucrat zi de zi cu 
tot sufletul și ela
nul lor tineresc Ia 
construirea acestei 
platforme denumi
te „Gloria". Ală
turi de ei este și 
Grigore Andrei, se
cretarul comitetului 
U.T.C. de la Șan
tierul naval, care 
ne declară : „La 
construirea platfor
mei echipe de tineri 
și-au adus o con
tribuție hotăritoare.

Con- 
X-lea 

pentru 
acestui 
au or-

In cinstea 
greșului al 
al U.T.C., 
realizarea 
obiectiv, el 
ganizat numeroase 
zile de muncă re
cord, schimburi 
prelungite și schim
buri de onoare. 
S-au evidențiat 
îndeosebi echipele 
de tineret conduse 
de Alexandru Daj- 
boc, Gheorghe Bo- 
taș șl Cristache 
Poale lungi. Cu a- 
cest prilej, vreau 
să spun că la acți
unea noastră de a

organiza schimburi 
de onoare au par
ticipat 1200 de ti
neri din șantier, 
realizind o produc^ 
ție suplimentară în 
cinstea. Congresului 
al X-lea al U.T.C. 
de 10 milioane lei".

Platforma de fo
raj marin „Gloria" 
plutește pe apa Du
nării. Ea este o 
construcție drept
unghiulară, cu o 
lungime dc 52 me
tri și o lățime de 
41 metri, instalația 
de foraj marin cu 
care este dotată pu- 
ttad să foreze pînă 
la o adîncime a 
solului de 6 000 
metri. In vederea 
ridicării deasupra 
nivelului apei, este 
dotată cu 4 picioa
re, fiecare lung de 
120 m. La realiza
rea ei și-au adus 
contribuția și co
lectivele de la mai 
multe întreprinderi 
și institute din ța
ră : I.C.P. Nav. 
Galați. I.C.M. Reși
ța, „Electroputere" 
Craiova, întreprin
derea de utilaj pe
trolier „1 Mai" Plo
iești etc.

ION CHIRIC

Constructorii de nave
își spun cuvîntul

Aici, la Șantierul naval din 
Constanța totul este gigantesc. 
Am fost pe șantier și am văzut 
corpurile uriașe ale navelor a- 
flate în construcție, ne-am pier
dut în imensul furnicar al 
citorilor și i-am auzit vor
bind. Vorbeau despre mi
neraliere de atîtea și atî- 
tea zeci de mii de tone, 
de suduri de sute de me
tri. Am privit o uriașă 
macara, cea mai înaltă
din țară, care se afla și 
ea în construcție și se a- 
vînta la mai bine de o 
sută de metri spre cer.

Este explicabil, deci, de 
ce am primit cu plă
cere invitația de a 
participa la conferința de

muu-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
• Tovarășul Stane Dolan f

plan, creșterea calitativă a pro
ducției, a competitivității pro
duselor românești pe plata ex
ternă. Eforturile muncitorilor 
șantierului naval s-au sintetizat 
în producția suplimentară de

participa la conferința de dare 
de seamă și alegeri a construc
torilor de nave, conferință pre
gătită pînă la cel mai mic amă
nunt din punct de vedere orga
nizatoric. Am simțit, alături de 
cîteva sute de uteciști, că în- 
tr-adevăr trăim un eveniment 
important, emoționant.

Darea de seamă prezentată 
de către secretarul comitetului 
U.T.C. a trecut în revistă suc
cesele constructorilor de naive, 
a reflectat eforturile în muncă 
ale celor peste 3 000 tineri care 
lucrează pe șantier — un deta-; 
șament muncitoresc de a cărui 
forță am dori să vă convingem 
prin faptele pe care ei le-au să- 
vîrșit. Iată numai cîteva, așa 
cum apar ele oglindite în darea 
de seamă : „...Tineretul din 
Șantierul naval a răspuns cu 
entuziasm chemării' lansate de 
către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna Con
gresului al XI-lea al P.C.R., de 
a munci intens pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de

peste 4 300 000 lei și în cele 
3 000 000 lei economii la materii 
prime, carburanți și lubrifianți. 
Comitetul de partid a acționat 
consecvent pentru ca anul 1975 
să fie anul îndeplinirii tuturor 
angajamentelor asumate în fața 
conducerii 
Ajstfel, la 
prezența 
Ceaușescu, 
partidului,______________....
prima navă mineralier de 55 000 
tdw — „Tomis" —, iar la 20 au
gust 1975, cea de a doua navă 
de 55 000 tdw — mineralierul 
„Bocșa". Trecerea de la con-

strueția navelor de mie tonaj 
(1920 tdw) la construcția nave
lor gigant a însemnat pentru 
toți membrii organizației noas
tre, pentru toți tinerii de pe 
șantier un examen dificil pe 

care l-am absolvit însă 
cu succes. împletind ela
nul nostru tineresc cu ex
periența și priceperea ce
lor în vîrstă, avînd un 
sprijin deosebit din par
tea organelor și organiza
țiilor de partid din șanti
erul nostru, colectivul 
constructorilor de nave 
a raportat conducerii 
superioare de partid, la 
16 iulie 1975, îndeplinirea 
cincinalului în 4 ani, 

luni și 16 zile. Preliminăm

tn ziua de 9 octombrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, a primit pe tova
rășul Stane Dolanț. secretar al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului Comitetului Central al U- 
niiunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu salutări 
călduroase și prietenești din 
partea tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comunlști-

lor din Iugoslavia, și a tovarășei 
Iovanka Broz.

Mulțumind cordial, tovarășul 
Nicolae Ceauș eseu a rugat pe 
oaspete să transmită tovarășului 
Iosip Broz Tito și tovarășei 
Iovanka Broz un cald salut și 
cele mai bune urări din partea 
sa și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cursul căreia au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile, partidele și popoarele noas
tre. A fost exprimată hotărîrea

de a amplifica și aprofunda tot 
mai mult conlucrarea frățească 
dintre România și Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, în interesul comun al 
popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

In timpul întrevederii, s-au a- 
bordat, de asemenea, probleme 
actuale ale vieții politice inter
naționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

întrevederea a decurs intr-o 
ambianță de caldă și tovără
șească prietenie.

de partid și de Stat.
29 aprilie 1975, în 

tcvar^vului Nicclae 
secretar general âl 
a fost lansată la apa

șase 
realizarea, pînă la sfîrșitul anu
lui, a unei producții în valoare 
de 840 milioane lei din care, 
pînă în prezent, am realizat 
deja 609 132 000 lei".

Așadar, acestea sînt rezultan
tele bune cu care se mîndresc 
tinerii constructori de nave, iar 
în darea de Teamă li 's-a acor
dat locul cuvenit, cel de cinste. 
Dar, în darea de seamă, analiza

TEODOR POGOCEANU 
ȘERBAN CIONOFF 

(Continuare în pag. a Il-a)
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IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

JUDEȚUL CLUJ A ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de Comitetul județean Cluj al P.C.R.

In numele comuniștilor, al 
muncitorilor, tehnicienilor, eco
nomiștilor și inginerilor, al tu
turor acelora care, cu mintea și 
brațele, înfăptuiesc în acest loc 
de țară politica economică a 
Partidului Comunist Român, vă 
raportăm că industria județului 
Cluj a realizat joi, 9 octombrie 
1975, cu 83 zile înainte de ter
men, sarcinile prevăzute pe for

Valorificarea moștenirii culturale, un 
proces ce nu se oprește la porțile creației

— Stimate tovarășe profesor, 
slntețl unul din istoricii literari 
al cărui aport Ia reconsiderarea 
unor valori ale culturii noastre 
este cunoscut. Aș vrea să ne 
spuneți ce accepție are pentru 
dv. conceptul de „valorificare a 
moștenirii culturale"? Vă întreb, 
deoarece din unele intervenții 
publicistice s-ar deduce că este 
vorba de o operație rezervată 
prin excelență istoricilor și cri
ticilor literari, în genere specia
liștilor ce operează cu un instru
mentar compus din ediții criti
ce, monografii, studii etc. Am 
însă impresia că elementul esen
țial al „valorificării" este însăși 
creația contemporană, care preia 
această moștenire în mod di
rect, viu, în modalități impuse 
de necesitatea de a continua 
tradiția în ipostaze specifice 
acestui timp.

— Sintem filologi ți e bine să 
pornim în discuția noastră de la 
lămurirea exactă a termenilor 
propuși. „Valorificarea" — ne-o 
spune dicționarul — este acțiu
nea de a valorifica, rezultatul 
ei. A valorifica, adică, a pune în. 
valoare, a face ca un lucru să 
primească o anumită valoare, 
a-i evidenția calitățile intrinseci, 
uneori neglijate ori ignorate. E 
limpede că moștenirea literară 
nu e un dat, o entitate amorfă, 
preluată tale anale de urmași, 
că și ea are nevoie, pentru a-și

INTERVIU
cu prof. univ. dr.
MIRCEA ZACIU

devădi eficiența în posteritate, 
o acțiune concertată a urmașilor, 
acțiune care însemnează cunoaș- 

\ tere (lectură în cazul nostru), 
asimilare, triere, ierarhizare și 
subliniere a elementelor perene,

capabile să fecundeze o nouă e- 
pocă de cultură. Numai astfel 
reușim ca trecutul să nu fie un 
inventar mort, nici un altar pios 
la care să oficieze un cult er
metic niște slujitori (oricît de 
inițiați ’.) surzi la nevoile noilor 
generații de cititori, la nevoile 
unei noi literaturi în dezvoltare. 
Spuneam că această acțiune tre-

tregul cincinal la producția glo
bală industrială.

Pînă la finele anului 1975 — 
se scrie în telegramă — lucrăto
rii din întreprinderile industria
le clujene vor realiza o produc
ție globală suplimentară^ de 4,4 
miliarde lei, concretizată în : 
mașini și utilaje în valoare de 
peste 400 milioane lei ; aproape 
100 000 tone laminate din oțel 
și cupru ; medicamente în va
loare de 390 milioane Ici; peste 
2 milioane m.p. țesături ; încăl
țăminte în valoare de 300 mili
oane lei, precum și importante 
cantități de ciment, prefabricate 
din beton-armat, izolatori elec- 
troceramici, articole sanitare ‘din 
porțelan și faianță, mobilă, con
fecții, preparate din carne si 
altele.

Bilanțul realizărilor înregis
trate de întreprinderile indus
triale clujene în acest cincinal 
mai cuprinde și economii față 
de consumurile normate de 9 500 
tone metal, 365 000 tone com
bustibil și 182 milioane kWh e- 
nergie electrică.

In anii actualului cincinal, 
producția industrială a județului 
Cluj a crescut într-un ritm me
diu anual de 12,1 la sută, față 
de 10,0 la sută prevăzut inițial,

Interviu realizat de 
IOAN ADAM

(Continuare In pag. a Il-a)

Construcții noi in oraful Constanța

’2313

® Delegația Partidului Comunist din Reunion
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și va depăși în acest an cu 
la sută nivelul anului 1970. 
proape 70 la sută din această 
creștere se obține pe seama spo
ririi productivității muncii. Pes
te 50 la sută din produsele e- 
xistente în fabricație sînt pro
duse noi sau modernizate în 
perioada acestui cincinal.

Creșterea și perfecționarea 
producției industriale ne-au per
mis să realizăm, încă în luna 
februarie anul curent, sarcinile 
de export prevăzute pentru în
tregul cincinal și să livrăm pînă 
Ia finele anului pe piața ex
ternă, peste prevederile inițiale, 
mărfuri în valoare de 750 mili
oane lei valută.

Vă raportăm, de asemenea, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, acționînd în spi
ritul și pe baza indicațiilor date. 
de către dumneavoastră, cu pri
lejul vizitei de lucru făcute în 
județul nostru, oamenii muncii 
din industria clujeană, mobili
zați de organele și organizațiile 
de partid, și-au amplificat efor
turile, reușind să obțină pe pri
mele 9 luni ale anului în curs, 
peste prevederile planului, <* 
producție globală industrială de

(Continuare în pag, a lll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, joi 
dimineață, delegația Partidului 
Comunist din Reunion. în frunte 
cu tovarășul Paul Vergâs, secre
tar general al Partidului Comu
nist din Reunion, care întreprin
de o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Din delegația P.C. din Reunion 
mai fac parte Elie Hoarau, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al partidului, se
cretar general al Frontului Ti
neretului Autonomist din Reu
nion, Claudette Saint-Marc și 
Jean Saint-Marc, activiști ai P.C. 
din Reunion.

La întrevedere au participat 
tovarășii Eknil Drăgănescu, mem-

bru al Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Iosif 
Uglar, membru al Comitetului 
Politie Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
Lntr-o atmosferă de caldă pri
etenie, tovărășească.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Prîntr-o organizare 
superioară, acționînd 

cu toate forțele

SĂ ASIGURĂM STRlNGEREA
GRABNICA A RECOLTEI
în pagina a lll-a relatări din județele VÎLCEA, 

MUREȘ și PRAHOVA

Scrisoare deschisă tovarășului
director care este și părinte...

E seară. în școală s-a așternut 
liniștea. Elevii sînt acasă, la 
masa de lucru. în clasă, în băn
cile lor, au luat loc părinții. Au 
fost convoCați de tovarășa diri
gintă la ședință, cea de început, 
cînd se pun la punct treburile 
pentru întreg anul școlar. Sînt 
părinți „de-a douăsprezecea", 
copiii le termină anul acesta li
ceul. Diriginta se uită prin sală. 
Părinții care au întîrziat intră 
în vîrful picioarelor. Tovarășa

dirigintă începe să le vorbească. 
E bucuroasă. Au venit mai mulți 
părinți ca de obicei. E foarte bine 
că a venit și tatăl lui cutare, pe 
care anul trecut nu l-a văzut de
loc. Că sînt prezenți părinții e- 
levului X ; a avut probleme cu 
el, i-a căutat la telefon, dar te
lefonul dat de băiat n-a fost 
bun („telefonul nostru se schim
bă din 2 în 2 zile" (?!) — repli
că mama. Și diriginta trece peste 
această justificare). E ultimul an

de liceu, hotărîtor, și diriginta 
se simte datoare să spună totul 
părinților, deschis. Le comunică 
notele din catalog, absențele, să 
cunoască și părinții ce s-a întîm- 
plat în primele săptămîni. li
nii au surprize, alții nu. Cuvin
tele dascălului sună grav, -dar 
n-au nimic jignitor, nici o iri
tare care ar putea leza. Nu e 
puțin să fii dirigintă la o clasă 
care are 60 la sută medii peste 
9, care a promovat în acest mod

onorabil din.vară, fără corigenți, 
cu extrem de puține medii 
mici. Elevii s-au comportat bine 
și la practică. Un număr de bă
ieți au lucrat pe un șantier de 
construcții de locuințe, au fost 
lăudați de către beneficiar. Fe
tele au venit înainte de 15 sep
tembrie si au pus la punct clasa

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a IlI-a)

la... meditații
S-a instaurat, din păcate, 

destul de confortabil în men
talitatea părintească — și nu 
numai aici ! — ideea supraan- 
trenării odraslelor, printr-un 
profesor angajat particular, 
în ucenicirea matematicilor 
și chimiei, a fizicii sau a 
limbilor moderne de circu
lație. Ceea ce era cîndva re-

• ••

de VARTAN
ARACHELIAN

simțit ca o necesitate pentru 
ajutorarea urmei clasei nu 
prea ajutorate prin naștere 
sau lene a ajuns să cuprindă 
în anii din urmă și fruntea 
ei. Boala devine galopantă, 
mai cu osebire în clasele din 
urmă ale liceului. E bine, e 
rău ? !

E bine, mi-ar replica pă
rintele pentru care adoles
cența Iui păstrează încă ur
mele unei existențe pline de 
privațiuni, de fiu de oameni 
sărmani. „De ce, adică, copi
lul meu să nu intre in fa
cultate și să nu aibă o mun
că mai ușoară, de intelec
tual ? î" Las deoparte eroa
rea pe care o plătesc și o 
plătim cu toții (nu la urma 
urmei ci în primul rînd) 
chivernisiți eu astfel de in
telectuali care cred că mun
ca lor e comodă, ca un vals 
lent, și să ne oprim puțin la

(Continuare în pag. a Il-a)
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morală în mare și în principiu. 
De asta, adunările organiza
ției nu prea sînt utile sub as
pectul eficienței lor față de exi-

„La -«Letea» — mi se spusese 
la Comitetul județean Bacău al 
U.T.C. — veți avea prilejul să 
cunoașteți un colectiv de tineri 
cu bune rezultate in producție, 
uteciști harnici care înțeleg 
să-și facă datoria muncind". 
De fapt, recomandarea era o in
vitație explicită de a înfățișa 
strădaniile productive ale celor 
180 de tineri, membri ai organi
zației U.T.C. din unitatea econo
mică băcăoană. îmi propusesem, 
deci, să ilustrez calitatea activi
tății productive a tinerilor de 
la „Letea" prin intervenția per
manentă a organizației, prin 
continuitatea și unitatea efortu
rilor ei educaționale vizînd sti
mularea participării membrilor 
săi la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor asumate, 
de colectivul de lucrători al în
treprinderii.

Primul tînăr pe care l-am în
tâlnit aici a fost Constantin Don
ciu, responsabilul cu activitatea 
politico-ideologică din cadrul co
mitetului U.T.C pe întreprin
dere. Era tocmai omul de care 
aveam nevoie, cel mai autorizat 
să-mi furnizeze informațiile pe 
care le căutam. Dar, surpriză... 
„Ce să vă spun ?! In general, toți 
își văd de treabă, iar retribuția 
este o răsplată meritată. Atunci 
de ce să complicăm lucrurile ? 
Una este economia, alta educa
ția. Nu-i așa ?

Sincer vorbind, recunosc că 
ni-ă descumpănit avalanșa de 
întrebări invocate de inter
locutorul meu. Mă găsise ne
pregătit, nu mă așteptam la 
ea. Firește, toată lauda cuvenită 
unor tineri care înțeleg să ono
reze prin muncă banii primiți. 
Este o cinste deloc neglijabilă. 
Totuși, calitatea de utecist pre
tinde muncii o semnificație mo
rală ceva mai înaltă decit echi
valentul strict al banilor. Sigur, 
ar fi absurd să nu admitem îm
pletirea celor două motivații. 
Trebuie să subliniem, însă, că 
munca unui utecist, tocmai da
torită acestei calități, evident po
litice, trebuie să exprime oeva 
în plus față de munca făcută 
doar pentru bani — acea gene
rozitate inegalabilă izvorîtă din 
elan mobilizator, din perspecti
va intereselor colectivității. în 
sfîrșit, aoea valoare omenească 
cîștigată atunci cînd privești 
dincolo de interesul pur perso
nal.

Florin Ghenadi, locțiitorul se- 
eretaf ului organizației U.T.C. din 
atelierul mecanic 1, nu a omis 
— era de la sine înțeles, dealt
fel — să sublinieze și ei din 
ștart bilanțul favorabil al roa
delor muncii tinerilor. Drept 
care :

— Trebuie să se întîmple ceva 
neobișnuit ca să luăm măsuri 
educative.

— Cam ce ar trebui să se în
tîmple ?

— Știu eu, oricum, ceva grav, 
deosebit.

— Mai concret, ce anume ?
— Și dacă nu apare nimic 

special, oe faceți ?
— Așteptăm’ÎH;
Gîndindu-mă la ceea ce 

îmi spusese mai înainte Con
stantin Donciu, aproape că 
scontam pe cuvintele lui Florin 
Ghenadi. Erau, previzibile de
oarece erau 6 secvență a acelu
iași unic fir logic care condițio
nează consecvența efortului edu
cativ at organizației de cine știe 
ce întîmplare petrecută.

Tot în atelierul mecanic 1 
l-am cunoscut pe Anton An- 
tochi. Abia a încheiat cursul de 
calificare, se află, adică, la în
ceputul meseriei de strungar și 
este venit aici doar de la 1 au
gust a.c. Deci ; „Am greutățile 
mele. Nu prea mă descurc cu 
sculele, nici nu prea știu să Ie 
folosesc cum trebuie. Mi-ar 
prinde bine să învăț de la cineva 
din atelier, pe viu. Mi-ar place, 
de pildă, să mă ajute cel mal 
bun meseriaș dintre uteciști. Din 
păcate nu am aflat încă cine 
este. Pînă una-alta mă strădui 
să greșesc cît mai puțin. Dar..."

Aveam să aflu una din expli
cațiile posibile ale absentei in
tervenției organizației U.T.C. în 
cazul lui Anton Antochi de la 
Ion Buciumel, membru al ace
leiași organizații. „Mai întotdea
una. adunările noastre genera
le, întîlnirile de Ia învățămîntul 
politico-ideologic nu țin seama 
de situațiile concrete, cotidiene 
ivite în munca tinerilor, ci fac

Constructorii de nave 
își spun cuvîntul

(Urmare din pag. 1) 

muncii S-a desfășurat în spiri
tul exigențelor binecunoscute 
ale muncitorilor, abordîndu-se 
cu curaj și diversele deficiențe 
care se mai semnalează și care, 
pentru a fi eliminate, impun o 
sporire considerabilă a efortu
rilor și puterii de acțiune din 
partea membrilor comitetului 
U.T.C. nou ales. Problemei creș
terii viitoarelor cadre de con
structori de nave — elevii 
grupului școlar al șantierului — 
i s-a acordat o atenție deose
bită. La conferința U.T.C. pe 
școală una din concluzii a f°st 
aceea dă neprezentarea la pos
turi sau nerespectarea contrac
telor "de către absolvenți sînt 
rezultatul și insuficientei preo
cupări pe care au manifestat-o 
organele conducătoare U.T.C. 
față de educația elevilor. Anga
jamentul conferinței U.T.C. pe 
școală a fost : nici un elev co
rigent, toți absolvenții la pos
turile de muncă în care au fost 
repartizați ! Acum, la conferința 
U.T.C. a șantierului, s-a subli
niat necesitatea de a urmări, în 
viitor, felul în care se îndepli
nește angajamentul amintit mai 
sus. O altă problemă care a re
ținut atenția parttcipanților la 
•onferință a fost oea a îndeoli-

Activitatea politico-educativă 
a organizației U.T.C. in sprijinul

producției

gențele mereu crescînde ale îm
bunătățirii muncii noastre".

După cum se vede „aștepta
rea" lui Florin Ghenadi presu
pune cantonarea în principii, o- 
colirea situațiilor concrete, ceea 
ce duce la pasivitatea experienței 
pozitive și transformarea dezba
terilor din adunările organiza
ției în momente care nu slujesc 
efectiv perfecționării profesio
nale a uteciștilor. Automulțumi- 
re ? Poate. Mai evidentă este 
neînțelegerea funcției mijloace
lor educative ale organizației, a 
menirii lor de a’constitui cadrul 
ridicării valorice, a participării 
la procesul productiv, contribu
ția specifică a tinerilor care au 
calitatea de uteciști la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
economice ale întreprin
derii. Tocmai folosirea intensă 
a mijloacelor educative este în 
măsură să ateste unitatea de ac
țiune a colectivului, existența 
activă, permanentă a organiza
ției, ilustrate printr-o interven
ție neîntreruptă în viața și mun
ca uteciștilor fără să se aștepte 
să se întîmple ceva deosebit.

Pe aceeași filieră se situează 
și opinia secretarei organizației 
U.T.C. din secția „fabricație ca
iete" (F. 4). Mariana Grigore. 
„Noi acționăm — ne spune dîn- 
sa •— în raport de media rezul
tatelor muncii membrilor organi
zației. Intrucît media este, fără 
excepție, satisfăcătoare, nu avem 
de ce să fim neliniștiți". Dacă 
am ține seama de recomandările 
specialiștilor în domeniul educa
tiv, atunci nimic nu pare mai 
inoportun în munca cu oame
nii, mai ales cînd sînt tineri, de
cît operațiile statistice. Rareori 
ele reușesc să surprindă reali
tatea în deplina ei concretețe. 
Cu atît mai mult cu cît, în ceea 
ce privește educația comunistă a 
tinerilor, rebutul nu este per
mis, iar „media“ te face să-I 
scapi din vedere. Dan Vascan, 
membru al organizației U.T.C. 
din secția F 4, este un exemnlu 
concludent. Pentru repetate ab
sențe, astăzi se află în pragul 
desfacerii contractului de mun
că. Ce a făcut colectivul pentru 
a evita această împrejurare ? 
Elena Rotaru, utecistă din secția 
F 4, declară :

— Știam că Dan Vascan lip
sește nemotivat, dar nu am cu
noscut că urmează să plece din
tre noi.

— Ați vorbit vreodată cu el 
despre motivele absentelor ?

— Eu ? ! De ce tocmai eu ?
— Pentru că sînteți utecistă. 
—- Dar el este unul singur, pe 

cînd ceilalți nu ridică probleme.
Iată o logică care comportă o 

fisură esențială : se refuză dia
logul direct cu un tînăr aflat 
într-un moment dificil pe motiv 
că ceilalți, 
probleme.

în secția 
Farcaș ne 
„toți tinerii _ _ 
tregul colectiv de lucrători al 
întreprinderii". Intr-adevăr, ga
zetele de perete din atelierul e- 
lectric, ca și din celelalte secții, 
menționează printre fruntași nu 
puține nume de tineri. Ceea ce 
nu arată excelenta dotare ma
terială a agitației vizuale este 
tocmai contribuția specifică a 
organizației, eforturile ei educa
tive în sprijinul producției. în 
afară de numele unor tineri, a- 
gitația vizuală nu prezintă alt
ceva semnificativ din viața co
lectivului dedicată problemelor 
muncii uteciștilor.

Am plecat de la „Letea" con
vins de contribuția reală pe care 
tinerii și-o aduc la obținerea 
unor rezultate economice nota
bile. Am plecat, însă, și cu gîn- 
dul că posibilitățile lor sînt mult 
mai mari — mă gîndesc la com- 

„media", nu ridică

electric 2, Anton 
atrăgea atenția că 

merg în rînd cu în-

nirii exemplare a sarcinilor de 
producție. S-a arătat că numai 
în primele 8 luni ale anului 
1975 s-au înregistrat un număr 
de 106 800 ore/om absențe nemo 
tiviate (care echivalează cu exe
cuția a 4 la sută dintr-un mi
neralier de 55 000 tdw, sau cu 
produse în valoare de peste 7 
milioane lei) — o cifră îngrijo
rătoare. S-a criticat aspru acti
vitatea organelor conducătoare 
U.T.C. ale organizațiilor, faptul 
că nu au declanșat acțiuni con
crete pentru stăvilirea abateri
lor disciplinare și s-au mulțu
mit numai cu măsurile admi
nistrative aplicate de către con
ducerea diferitelor secții. In da
rea de seamă, un loc însemnat 
a fost ocupat și _ de aspectele 
privind viața uteciștilor. în a- 
ceștâ sens,' s-a semnalat, alături 
de unele realizări notabile, și 
faptul că în cele 3 cămine de 
nefamiliști ale șantierului (cu 
1 450 locuri) apar încă abateri 
de la normele de canviețuire în 
comun, de la o comportare ci
vilizată. Mulți tineri nu respec
tă regulamentul de ordine inte
rioară, sînt deteriorate instala
țiile, nu se păstrează curățenia 
în camere și in exteriorul că
minelor.

Și vorbitorii, în discuții, au 
demonstrat același spirit critic 
prOori"” muncitorilor. Analiza 

petența profesională, la respon
sabilitatea, seriozitatea și disci
plina pe care le-au dovedit 
deja — dar nu sînt pe de

plin puse în valoare. Folo
sirea intensă, fără nici o pauză, 
a mijloacelor educative specifice
— adunările generale, învăță- 
mîntul politico-ideologic, expe
riența pozitivă, dialogul direct 
între tineri, agitația vizuală etc.
— este în măsură să instituie o

Lucrarea de diplomă
se aplică sub

conducerea autorului
Un șantier a cărui cotă zero 
și fost depășită, dotat cu uti-a ,____ ________

laje moderne, ale cărui lucrări 
sînt îndeplinite de un număr 
minim de muncitori și tehnicieni 
— 26 — este condus de un tînăr 
inginer stagiar, care și-a predat 
lucrarea de diplomă abia cu 3 
luni în urmă, Mihaj Popovici. 
Absolvent al Facultății de con
strucții — Institutul politehnic 
Cluj-Napoca, Mihai Popovici 
conduce lucrările pentru viitoa
rea clădire a facultății realiza
tă de un colectiv de cadre di
dactice și studenți. condus de 
prof. dr. ing. Igor Tertea.

„Este o mare satisfacție și, în 
același timp, un nou și dificil 
examen încredințarea acestei 
responsabilități, ne spune Mihai 
Popovici. Construiesc, îndrumat 
permanent de foștii mei dascăli 
și întreg colectivul pe care-1 
conduc dorește ca această con
strucție să fie un model semni
ficativ pentru școala noastră. 
Deși nu avem posibilități pentru 
a oferi front de lucru foștilor 
mei colegi, acest șantier este o 
minunată lecție vie folosită de 
cadrele didactice pentru diverse 
discipline. Dar chiar și în afara 
orelor de curs sau seminar, care 
se desfășoară pe șantier (situai 
chiar în perimetrul Institutu
lui) studenții vin și se intere
sează despre diverse probleme 
constructive, soluții etc. Viito-

Un interesant studiu
de... matematică
Doctorul în biologie Nicoiae 

Boșcaiu din Cluj-Napoca a în
treprins un interesant studiu 
de... matematică. El a apelat la 
teoria mulțimilor pentru găsirea 
unor posibilități de modelare a 
colectivităților biologice. Meca
nismele de autoreglare, proprie
tățile biocenotice ale colectivi
tăților, luate ca mulțimi, au fost 
supuse analizelor de logică ma
tematică. Rețeaua de „contacte" 
și „relee" din interacțiunile ob
servate în cadrul comunităților 
bilogice prezintă unele caracte
ristici ale sistemelor cibernetice. 
Tînărul om de știință a stabilit 
că structurile, ca și algoritmii 
de comportament ai sistemelor 
bilogice pot fi reprezentate 
prin calcul matricial. El ajunge 
la concluzia că operatorii logicii 
polivalente, modelați de Edmond 
Nicolau încă în 1965, cu ajuto
rul neuronilor cuantizați, per
mit generalizarea structurilor 
rețelelor biocenotice. Se încearcă 
constituirea, în condiții experi
mentale, a unor ecosisteme sim
plificate sau chiar artificiale.

lor, cu exemple concrete, s-a 
referit la o multitudine de as
pecte și s-a soldat cu propuneri 
interesante, care au îmbunătă
țit proiectul programului de ac
tivități. Toți cei care au luat 
cuvîntul s-au referit expres și 
la sarcinile sporite ce revin 
șantierului naval în cincinalul 
viitor. Participanții la conferin
ță și-au manifestat hotărîrea 
unanimă de a munci cu și mai 
multă eficacitate pentru a înde
plini exemplar hotărîrile de im
portanță istorică ale celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., pen
tru a respecta întocmai indica
țiile pe care tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu le-a dat constructo
rilor de nave cu prilejul vizi
telor sale de lucru pe șantier, 
în spiritul acestor indicații, 
constructorii navali și-au asu
mat un angajament pe măsura 
forței detașamentului lor mun
citoresc : construirea, pînă la 9 
mai 1977, a primei nave româ
nești de 150 000 tdw, petrolierul 
„Independența". Nimic mai po
trivit pentru încheierea acestor 
rînduri, pentru că angajamentul 
constructorilor de nave de la 
Șantierul naval din Constanța 
confirmă, cum nu se poate mai 
concludent, afirmațiile de la în
ceputul reportajului’: aici, la 
șantier, totul este de proporții 
uriașe.

stare de spirit activă, alimentată 
de situațiile concrete care se 
petrec în rîndurile colectivului, 
de o atitudine militantă care să 
impună fiecăruia datoria unei au- 
todepășiri continue. între econo
mie și educație nu mai este în a- 
cest caz nici o linie despărțitoare, 
dimpotrivă, ceea ce le unește 
este tocmai nevoia de efort spre 
o continuă și dorită perfecțio
nare. Acesta este de fapt și tQ3 
renul cel mai propice de mani
festare a vieții de organizație 
pe temeiul că preocupările eco
nomice sînt în același timp și 
politice, deci și educative, ’ar 
educația nu se oprește statistic 
la o medie anume și nici nu sg 
desfășoară, sau nu trebuie să se 
desfășoare, incidental, pe par
cursul unei singure zile - sau 
săptămîni. ..|

TRAIAN GANJU

rul lor spațiu de învățămînt cu
prinde 9 nivele și comportă so
luții noi ca înlocuirea glisării 
prin cofraje*din panouri mari, 
utilizarea betoanelor aparente, 
structuri mixte din prefabrica
te și monolit. Participarea la 
cercurile științifice, faptul că 
am lucrat la părți de contract 
încheiate de catedre m-au aju
tat enorm în debutul în profe
sie, în asumarea unei respon-

Pe platforma industri
ală a municipiului Cluj- 
Napoca se construiește 
un nou edificiu universi
tar ; un larg front de Iu* 
cru pentru înșiși studen
ții Institutului politehnic, 
care se inițiază aici în 
profesiile lor de mîine.

sabilități atît de mari. In cins
tea Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. ne-am angajat să 
scurtăm cu 30 de zile predarea 
acestui obiectiv".

„înainte de avizarea proiectu
lui, ne spunea și prof. dr. ing. 
Igor Tertea, studenții au parti
cipat la proiectarea variantelor 
(în special secția de arhitectu
ră). iar apoi s-a lucrat la preci
zarea planurilor de nivel și 
detalii de construcții în colecti
ve mixte. De asemenea, stu
denții de la construcții au lu
crat efectiv ’a Turda și Cluj- 
Napoca în cadrul întreprinderi
lor de profil la realizarea efec
tivă a panourilor de beton nece-

(Urmare din pag. I)

buie să fie concertată. Ea nu 
este apanajul unui grup restrins, 
al criticilor și istoricilor literari, 
ci cauza comună a unei litera
turi întregi. De aceea, ai drep
tate să pui problema dacă nu 
cumva creatorii înșiși nu sînt și 
ei angajați prin menirea lor în
săși în acest proces. Mi se pare
chiar ca uneori scriitorii pot să 
sesizeze mai repede acele ele
mente ale înaintașilor lor, care 
pot și trebuie să fie scoase în 
evidență, ca temelie fermă pen
tru construcția contemporană. 
Nu e un simplu postulat teore
tic, ci constatarea unei realități 
din dinamica vie a literaturii 
noastre înseși. înainte ca isto
ricii și criticii literari să 
se fi pronunțat cu destul 
curaj, ori cu întregul instru
mentar, cum îl numești, al 
investigației lor specifice (stu
dii, exegeze, monografii, istorii 
literare) asupra operei literare a 
lui Blaga, poeții au valorificat 
în fibra intimă a lirismului lor 
lecția înaintașului lor de la 
Lancrăm. Sau, ca să-ți reamin
tesc un exemplu și mai evident, 
înainte ca procesul preluării 
critice a operei macedonskiene 
să se fi încheiat (proces care a 
durat cum bine știi, multe de
cenii, cu acceptări și respingeri 
succesive), poezia românească 
de la începutul veacului și apoi 
cea dintre războaie a asimilat 
tacit experiența poetului „Nop
ților", recuperînd într-un mod 
salutar handicapul. Nu altfel 
s-au petrecut lucrurile și în cazul 
Iui Arghezi ori Ba-covia. „Proce
sul Rebreanu" era încă în curs 
de dezbatere critică (și uneori 
pseudo-critică), dar proza ro
mânească n-a așteptat verdictul 
cutărui exponent al criticii din 
acea eoocă și, prin Marin Preda. 
Titus Popovici, Eugen Barbu 
chiar (căci există o relație posi
bilă Golanii — Groapa) a preluat 
din mers o mare lecție de 
realism.

Uneori scriitorii s-au substi
tuit criticii, atunci cînd decala
jul acțiunii de ..valorificare" a 
fost lent. întortocheat ori întîm- 
pina nejustificate rezerve. Așa, 
în cazul lui Bacovia, Eugen Je- 
beleanu si A.E. Baconski au 
semnat primele bune studii de 
„reconsiderare". - defrișînd un 
cîmp înțelenit, și abia pe urme
le lor au venit studiile cri
ticilor, foarte onorabile, dar mai 
timorate șî reticente, fiindcă în 
cîmpul criticii s-au lansat și tot
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Căminul pentru nefamiliști din cartierul Ddrmănești, din
Piatra Neamț
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sare construcției care va primi 
odată cu începerea noului an u- 
niversitar laboratoarele de hi
draulică, mecanică aplicată, 
calculul structurii și rezistență, 
precum și 26 de ateliere de 
proiectare. Am conceput, de a- 
semenea. centrala termică pen
tru a fi utilizată pentru ore 
de laborator în scop didactic".

Au demarat lucrările și pentru 
o altă importantă construcție 
destinată Institutului politeh
nic — clădirea Facultății de 
mecanică, situată pe platforma 
industrială a orașului. 55 mili
oane lei investiții pentru con
stricții montaj, 29 800 m.p. de
stinați catedrelor, laboratoare
lor, sălilor de curs și semina- 
rii. atelierelor de practică pro
ductivă. capacitate pentru 2 500 
de studenți sînt cîteva din ele
mentele biografice ale viitoru
lui spațiu de învățămînt. „A- 
cesta, ne spunea, prof. dr. ing. 
Vasile Ilie, prorector al Institu
tului politehnic, oferă un front 
bogat integrării. Studenții vor 
participa aici la realizarea ele
mentelor de construcție, iar în 
perioadele practicii de vară sec
țiile de instalații, mecanice, u- 
tilaj, construcții civile vor par
ticipa la lucrări specifice profe
siunii lor. Spațiul de învăță- 
înînt, care va fi parțial dat în 
folosință în 1977. lucrarea fiind 
terminată complet în 1978, va fi 
completat de construcția a două 
cămine cu o capacitate de 1920 
locuri și o cantină de 2 000 
locuri. Toate aceste obiective 
vor angaja în lucrări practice 
o bună parte din studenții fa
cultăților noastre, oferîndu-le 
un front de lucru capabil să-i 
Inițieze și să-i califice în mese
riile circumscrise viitoarei lor 
profesiuni".

c. STANCULESCU

aici au rezistat mai îndelung cli
șeele interpretărilor restrictive, 
catalogările și etichetările sim
plificatoare. Sigur, pot fi invo
cate și exemple inverse, cînd 
clișeele restrictive au venit 
dinspre scriitori împotriva scrii
torilor și a fost nevoie de 
actul critic al ponderării 
și echilibrării valorii. Nu 
criticii, ci un mare creator 
(Arghezi) a atacat cu vehemen
tă injustiție Ion al lui Rebrea- 
nu; înaintea tristului articol 
„Poezia putrefacției...", lirica 
argheziană a fost desfigurată de 
un poet și criticii au avut (cazu
rile pot fi actualizate) destul de 
furcă pentru a restabili adevă
rata tablă a valorilor. Ideal este 
ca valorificarea critică a moște
nirii să meargă mînă-n mină cu 
valorificarea ei prin creația con
temporană, cu acceptarea corec
tivelor reciproce. Fiindcă se 
intîmplă și situații cînd valori
ficarea prin asimilare în creația 
proprie să devină simplă pasti

VALORIFICAREA
MOȘTENIRII CULTURALE

șă, imitație, modă. Poezia noas
tră a cunoscut un val arghezian, 
o modă blagiană ș.a.m.d. Stăruie 
încă la unii o vestimentație bar- 
biană ori întîrziat suprarealistă 
etc. Poezia nu e însă modă de 
sezon și numai impostura se 
drapează â la page. Critica are 
misiunea; dificilă evident, deli
cată și plină de răspundere, să 
fixeze cu obiectivitate locul și 
rolul unui scriitor din trecut, 
măsurind totodată cu același 
spirit de seriozitate pînă unde 
se întinde acțiunea lui fertilă, 
realmente necesară pentru sti
mularea noilor valori și unde în
cepe imitația goală, necreatoare, 
simplă pavăză a non-talentelor. 
Această misiune nu poate fi. e- 
vident, înțeleasă în afara adop
tării unei poziții precise, a an
gajării ideologice bazate pe prin
cipiile estetice marxiste.

— Credeți că receptarea 
clasicilor angajează doar pla
nul judecăților de existență? 
Un fenomen, deloc neglijabil, 
legat de valorificarea moște
nirii culturale mi se pare a 
fi ivirea unor atitudini anti- 
podice la primă vedere, dar
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Meditație
la ♦ ♦♦ meditații

ceea ce sînt în fapt adoles
cenții care învață să meargă 
în viață cu cîrjele meditato
rilor.

Intr-o frumoasă stațiune 
de munte am cunoscut un 
astfel de adolescent. Tatăl 
îmi spunea cu un oftat de 
regret că fiul are geniu In 
el, mama mi se mărturisea 
că nu i-a lipsit nimic, nici 
meditatori de limbi străine, 
nici meditatori la matematică 
și fizică. Numai că băiatul, 
la 17 ani, premiant pînă deu
năzi, a luat-o prin porumbi. 
L-a furat pe unul dintre ve
cini pentru că „viața 1 se 
pare o dulce aventură", mi-a 
spus mama. De ce, l-am în
trebat pe el. Nu mi-a răs
puns. De ce, am repetat ob
sesiv întrebarea mamei, ta
tălui...

Părinții nefericiți (dimen
siunile șocului suferit sînt 
ușor de ghicit) au încercat 
să lămurească împrejurările 
„aventurii", au Încercat *4 
limpezească vinovăția ex
clusivă a unor oameni ai 
străzii remarcabili doar prin 
grosolănia și egoismul lor 
brutal. Dar dincolo de bru
ma de adevăr al acestui re
chizitoriu nu era greu de 
observat efortul de disculpa
re a propriei lor responsabi
lități. Și nu pentru că cine 
se scuză se acuză ! In defini
tiv copilul a avut tot ce i-a 
trebuit traiului și cultivării 
unor valori intelectuale. Ce 
i-o fi lipsit ? — se întreba 
părintele inventariind pe de
getele de la amîndouă mîini- 
le privilegiile acordate odra
slei, iar meditațiile la mate
matică și fizică, limbi mo
derne și pian reveneau ob
sesiv în educația celui care 
fusese șl putuse să fie și 
fără ele premiant ani de-a 
rîndul. O singură meditație

cu rezultate la fel dc nefaste: 
prima ar fi refugiul în facto- 
logie, cealaltă în estetizare. 
Poate fi „textul" operei sin
gura premisă a cercetării ? 
Pot fi abordate valori clasice 
total în afara contextualității 
istorice ? Există metode in
failibile ?

— Nu cred într-un studiu in 
vitro al valorilor, fie ele clasi
ce ori contemporane. Scoase din- 
tr-un context istoric, social, mo
ral, artistic, operele se defor
mează, nu mai „respiră", le 
lipsește acel oxigen necesar su
praviețuirii. înțelegerea lor de
vine parțială și restrinsă. Sigur 
că o operă poate fi „gustată" 
chiar scoasă din contextul ce a 
generat-o, însă nici criticul, nici 
cititorul pe care vrem să-I edu
căm pentru o înțelegere com
plexă a lecturii nu trebuie să 
fie niște simpli „degustători". 
Nu cred într-un hedonism al cri
ticii, fiindcă el se bazează în 

fapt pe o ipocrizie : criticul știe 
foarte exact ce reprezintă opera 
în chestiune, cine a scris-o, în 
ce împrejurări, sub ce auspicii 
istorice, biografice, în ce am
bianță estetică, sub ce impulsuri 
teoretice și stilistice. Ca atare, 
el nu poate pretinde cititorului, 
căruia îi îmbie o „lectură" ab
solută, scoasă din orice con- 
textualitate, o apreciere degaja
tă de orice parametri, in numele 
unei așa-zise omagieri a frumo
sului înțeles ca o realitate me
tafizică. Orice lectură presupu
ne un sistem, o rețea de elemen
te sprijinite pe o cunoaștere 
concentrică a operei, ea însăși 
un sistem de semne determinate 
de multipli factori. Cu atît mai 
puțin judecata de valoare poate 
face abstracție de relațiile inti
me, individuale sau colective, a 
căror expresie este opera, tex
tul. Orice analiză textologică, 
dacă nu vrea să cadă în impas, 
dacă nu vrea să se transforme 
în vorbărie goală, ermetică, fără 
șansa unei comunicări, caută a- 
cele realități secrete (de natură 
psihologică, socială, istorică, 1- 
deologică), ascunse în verb. Ac
tul critic, al „lecturii" critice.

(Mei din trecut*99
Zilele trecute, Editura muzi

cală a tipărit volumul ^Cronici 
din trecut de Eduard Caudella, 
ediție critică îngrijită de Ianca 
Staicovici. Numele acestei tine
re absolvente a Conservatorului 
din București l-am mai întîlnit 
în presă, la radio și, recent, la 
simpozionul cercului de studii 
George Enescu.

Volumul dedicat activității 
critice a compozitorului ieșean 
relevă un aspect istoric mai pu
țin cunoscut de melomani șl 
cercetători (anii de refugiu ar
tistic în Moldova, 1914—1JH.9), 
cele 45 de articole dedicate lui 
George Enescu în special, re
prezentând o contribuție re
marcabilă a autorului operei 
Petru Rareș la „refacerea" pe
rioadei atît de confuze a pri
mului război mondial. Dealtfel, 
paginile lui Eduard Caudella 
punctează un moment esențial 
al școlii muzicale românești 
(lupta pentru afirmarea mai de
cisă a concepției artistice na
ționale, strădaniile pentru fon
darea Operei Române și pentru 
salvarea Orchestrei simfonice a
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lipsea din acest bogat inven
tar : meditația la ceea oe nu
mim cu un cuvînt prea des 
folosit și deci, pentru unii 
care nu vor să repete sau 
să se repete, banal: medi
tația. pentru viață, ucenieirea 
vieții din anii fragezi ai co
pilăriei și cu atît mai mult 
la anii adolescenței. Mersul 
în cîrjele meditatorilor de
formase, în zonele vitale, 
mersul pe picioarele proprii. 
Se spunea despre copilul cu 
mai multe moașe... Dar cite 
nu se spun .’ Inclusiv : sînt 
de vină meditațiile, efortul 
plătit (și cît de greu plătit !) 
de a oferi copilului posibili
tatea de a ști mai mult 
și mai bine din ceea ce 
școală face zilnic ? E un 
verb aici care minează cu o 
acțiune întârziată oricare pe
dagogie fie ea familială, fie 
școlară, fie, la urma-urmei» 
socială. A oferi, a oferi, a 
oferi fără a-1 antrena pe cel , 
care primește totul pe tavă. i 
să scrie prin faptele lui un / 
alt verb de noblețe socia- ) 
lă : a da, a restitui, a învăța i 
să mergi pe propriile tale » 

•picioare. Adolescentul despre i 
care am scris (adolescenții / 
la care ne referim) a avut ) 
tot cu prețul unui singur re- i 
fuz : meditatorul care este 
viața. Cu asprimile dar și cu ) 
satisfacțiile ei, cu poticnelile 4 
dar și cu echilibrul, la înce- i 
pui fragil care-și capătă prin l 
antrenament și — de ce nu? / 
— supraantrenament, sigu- ] 
ranță și personalitate. 1

Și aici mina cea mare — ? 
cea părintească — e datoare ) 
față de pașii cei mici, e o i 
datorie care nu poate fi pa- ’ 
sată, e un mandat care nu i 
poate fi îndeplinit prin alții, i 
indiferent de tariful și de i 
autoritatea meditatorilor toc- l 
miți drept cîrjă fie pentru 
urma, fie pentru fruntașul ț 
clasei. 1 

este hermeneutic, explicator, a- 
dică, interpretativ. Toate me
todele modeme ale criticii con
temporane a textului tind spre 
explicație. Nici una, firește, nu 
e infailibilă, și dacă o pretinde 
cade în crearea unui exclusi
vism care se întoarce ca un bu
merang împotriva ei Înseși. 
Există adevăruri parțiale, efor
turi notabile și rezultate așijde- 
rea atît în metoda psihocritică, 
cît și în cea sociologică, cît șl 
în semiotică ori în genetică ; a 
le absolutiza, a merge numai în- 
tr-o direcție, considerînd-p sin
gura valabilă pentru înțelegerea 
unul text, iată pericolul.

— Cum se poate dialoga 
optim ca tradiția ?

— Evident, fără prejudecăți. 
Dialogul trebuie să fie liber de 
idei preconcepute, liber de ati
tudini timorate într-un sens ori 
în celălalt, de escamotare adică 
ori de negare prin ricoșeu : 
Personalitatea unui scriitor nu 

poate fi apreciată la justa sa 
valoare nici dacă e ruptă din 
contextul vremii sale, nici dacă 
eludăm suportul teoretic, de 
concepție, socială, politică, este
tică pe care se mișcă opera de 
creație. A fost o vreme, e ade
vărat, cînd evidențierea unor as
pecte negative din cîmpul idei
lor emise de un scriitor, ori ac
ceptate de el, ori sub influența 
cărora s-a postat, aducea ipso 
facto diminuarea valorii lui ca 
artist.

Invers, printr-o reacție oare
cum de înțeles, s-a crezut că 
„salvăm" vajori făcînd abstrac
ție de. unele „umbre" ale activi
tății ori concepției lor filosofico- 
șociale, că putem în definitiv 
judeca opera dispensindu-ne de 
a o discuta în. sistemul ideolo
gic al personalității înseși a 
creatorului. Ambele atitudini au 
creat iluzii, generind de o parte 
„victime", de. alta proliferipd 
„mituri". Dialogind cu tradiția, 
trebuie s-o înțelegem în realita
tea ei istorică, fără a-i cere să 
se „ajusteze" conjunctural, după 
propriul nostru stadiu de gîndP 
re și existență și fără a încerca' 
s-o idealizăm prin eludări ' ori 
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Ministerului Instrucțiunii Publi
ce din București, fondarea So
cietății simfonice George Enes
cu din Iași etc). Se, degajă 
multă revoltă din scrisul blaji
nului Ed. Caudella față de ofi
cialitatea epocii, atitudine por
nită din dragostea nețărmurită 
față de mdzica românească. 
Cronicile sale muzicale conțin 
succinte și sugestive portrete ale 
unor muzicieni uitați (C. Io- 
nescu-Gros, N. Zadri, Ioan 
Scarlatescu, Enrico Mezzetti, 
Socrate Barozzi, Anastasia Di- 
cescu, Fior Breviman ș.a.), care 
merită a fi cercetați de muzico
logia contemporană. Limbajul 
cronicilor lui Ed. Caudella este 
aproape oral, direct, fără preo
cupări stilistice. Se simte lim
pede necesitatea și voința auto
rului de a susține public pleia
da de muzicieni, care se aduna
seră la Iași din pricina războiu
lui. Paginile compozitorului ie
șean rămîn, așadar, un docu
ment de epocă imperios nece
sar în redactarea unui capitol 
important al muzicii românești, 
izvorul aproape singular al vie
ții noastre artistice Intr-un mo
ment dramatic al istoriei noas
tre.

Materialul selectat de Ianca 
Staicovici a fost grupat după 
principiile tematice (articole 
teoretice, articole de istoria 
muzicii, cronici muzicale, me- 
morlaUstlcă), raspectîndu-se 
cronologia în ordonarea foile- 
toanelor. O Introducere sobră, 
la obiect, pertinentă, vădit do
minată de sentimentul restitui
rii unei laturi mai puțin cunos
cute a Iui Caudella, prefațează 
cele peste 200 de pagmi, îngri
jit tipărite de Editura muzicală. 
Desigur că se impunea și o 
listă finală a tuturor articolelor 
depistate pînă azi, o mai atentă 
corectură a numelor proprii, e- 
ventual un indice de nume pro
prii.

Curajul de a încredința unei 
tinere cercetătoare o lucrare de 
documentare, selectare și edita
re princeps a operei unui cla
sic trebuie salutat și bineînțe
les continuat.

VIOREL COSMA

Procedeu nou 
de realizare a 

gravurilor în relief
O invenție a cărui titular 

este Uniunea artiștilor plas
tici, recent brevetată, propune 
un nou procedeu de realizare 
a gravurilor în relief, mo
nocrome sau policrome, care 
se disting prin deosebite e- 
fecte tehnico-artistice : inci
zii de la cele mai intense 
pîna la cele mai fine, o mare 
varietate de tente coloristice. 
Ca suport se utilizează di
verse materiale plastice dure 
sau transparente. După gra
varea, de către artist a unui 
model, acesta este spălat cu 
un solvent organic care are 
proprietatea de a acționa în 
masa gravurii și a realiza o 
serie de forme artistice su
plimentare. Gravura trece a- 
poi prin fazele de Inceme- 
luire și imprimare la o presă 
specială. Folosind același mo
del pot fi obținute între 20 
și 30 de gravuri. Procedeul 
poate fi aplicat atît la gra
varea artistică, în artele plas
tice publicitare, dt si în gra
varea timbrelor.

retușuri retrospective. Istoria, șl 
istoria literară se supune acelo
rași comandamente, se scrie prin 
respectarea adevărului. Nu fa
cem nici un serviciu operei sa- 
doveniene negînd (ori făcîn- 
du-ne că „uităm") amprenta 
sămănătoristă a începuturilor 
sale, influența imensă pe care 
unele idei ale lui N. Iorga a 
exercitat-o asupra ttnarului pro
zator, amprenta poporanistă de 
mai tîrziu etc. etc. Istoria litera
ră nu e nici rechizitoriu, nici 
mitizare.

— Care este locul folcloru
lui, al miturilor noastre fun
damentale în cadrul moșteni
rii culturale ? Un istoric de 
artă observa că folclorul a 
devenii un soi de „modă" ac
ceptată fără discernămînt. 
Cum ar trebui să se manifes
te acest discernămînt ? Pe 
de altă parte, trăind intr-un 
ev tehnicizat, putem face ab
stracție de miturile noastre 
fundamentale ?

— Orice popor își are mitolo
gia proprie, spre gloria gîndului 
și imaginației sale. Eu cred 
că mitul noetru fundamen
tal, demonstrabil și în mor
fologia culturii noastre moder
ne, este „Meșterul Manole", 
mitul creației prin excelen
ță, cu tot oe implică aceas
tă idee. Nici în cel mai 
tehnicizat ev popoarele, cul
turile autentice, creația ade
vărată nu se vor putea dispen
sa de acest suport moral major, 
al unei credințe în propria le
gendă. In frumoasa tălmăcire a 
lui Tașcu Gheorghiu un vers al 
poetului La Tour du Pin sună 
ca un grav avertisment : „Cînd 
de legendă o țară se desparte / 
Să moară osîndită-n frig va fi". 
Toate acestea nu au nimic de-a 
face cu o anume „modă", fri
abilă și superficială, inautentică 
desigur, ca orice modă. Cu atît 
mai puțin cu folcloriștii, mulți 
nefiind decît niște breslași fără 
nici un orizont filosofic-estetic 
care să le permită a depăși faza 
primitivă a culesului. Cu citeva 
excepții (Ovidiu Bârfea în pri
mul rind) folcloriștii sînt încă 
ceea ce tarafurile sint pentru 
splendida noastră muzică popu
lară : promotori ai kitsch-ului. 
Ca și poeții folclor! za nți, specu
lanții de mituri fabricate 
ad-hoc, Avem citeva creații 
folclorice fundamentale, care 
ne plasează în universalita
te, nu e nevoie să le concurăm 
cu palide imitații ăiddma artico
lelor de artizanat.;
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CAMPANIA DE TOAMNA Au îndeplinit
SĂ ASIGURĂM STRiNGEREA planul cincinal

• Județul ClujGRABNICĂ A RECOLTEI
»

VILCEA
Concentrare maximă

pe ultimele suprafețe 

de porumb
Pînă în prezent în unitățile 

agricole din județul Vîlcoa. da- 
. torită bunei organizări a mun
cii, porumbul a fost strîns de 
pe 19 320 ha, ceea ce repre
zintă 94 la sută din suprafața 
planificată. Astfel, pînă acum 
au raportat încheierea acestei 
lucrări aproape 40 cooperative a- 
gricole de producție. Bătălia 
ultimelor suprafețe se desfășoa
ră acum în unități cum sînt 
căe din Mateieș, Rlmești, Gali
ce®. Dudești. Zătreni. în acest 
scop, comandamentele comu
nal© din acest© localități au 
mobilizat pe toți cooperatorii la 
recoltare. Ca urmare, la C.A.P. 
din Galicea ritmul de recoltare 
a crescut cu peste 50 la 6ută 
iar transportul stiuletilor și eli
beratul terenului se fac in ace
lași ritm cu recoltatul. Din cele 
713 ha cu porumb avute în cul
tură, recolta a fost ștrinsă de 
pe 650 ha. C«i aproape 200 de 
cooperatori întilnfti în câmp, 
constituiți în echipe conduse 
de Marin Vărzaru, Rodioa Pir- 
vulescu, Leana Coadă. Marin 
Pupăză, ne asigură că și aici, 
în maximum 3 zile. întreaga 
producție de porumb va fi în 
hambare.

Concomitent eu recoltarea po
rumbului. gospodarii ogoarelor 
vîlcena acordă o atenti© deose
bită lucrărilor de semănat. De 
altfel, mecanizatorii, cooperato
rii. conducătorii unităților agri
cole, printr-o folosire judicioasă 
a întregului parc de tractoare si 
mașini agricole, precum și a zilei 
de muncă, au reușit să însămîn- 
țezQ pînă acum aproape 14 000 
ha cu erîu ceea ce reprezintă 
70 la sută din prevederi. Se evi
dențiază cooperativele agricol® 
de producție din Călîmănestî. 
Rm.. Vîlcea, Lăcustțpi. Sirinea- 
șa și Frincești care au încheiat 
semănatul culturilor de toamnă.

Sîntem la C.A.P. Stoioești. Aici 
media de virată * conducerii u- 
nitătii cooperatiste nu deoăsește 
cu mult 28 de «ni. „Toți ©in
tern 'tîher-t "* ne snune președin
tele Ion Cîlea - si de aceea 
ne-am angajat ca în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
să încheiem înainte de termen 
toate lucrările agricole din cam
pania de toamnă. Pînă în Pre
zent întreaga recoltă de porumb 
a fost ousâ la adăpost. La fel. 
am încheiat recoltatul fructe
lor de pe întreaga suprafață de 
5(w ha precum și culesul stru
gurilor. Acum ne preocupă în
cheierea cît mai grabnică a în- 
sămînțării griului, recoltarea sfe
clei furajere si transportul ul
timelor cantități de porumb la 
bazele de recepție".

într-adevăr, în clmn. la se
mănat se lucrează în ritm susți
nut. 4 tractoare arau de zor. 
pregătind front de lucru semă
nătorilor. în urma lor mecani
zatorii Victor Dobre, Nicolae 
Scărlătescu. Alexandru Vlad fi

Scrisoare
(Urmara din pag. I)

devenită cabinet de matematică. 
Dar au trecut primele săptă- 
mîni de școală și— Si 8_au ivit 
probleme. Acum problemele sînt 
mici, dar amenință să devină 
mari dacă nu sînt luate în sea
mă. Le cere și colaborare* părin
ților ca totul să fie Înăbușit „în 
fașă". Numește „micile proble
me", care se cheamă, de fapt, 
indisciplină — fie că e vorba de 
chiui, de ținută necorespunză
toare, de nerespectarea unor ce
rințe venite din partea profeso
rilor și, mai nou, numeroși elevi 
au început să Învețe „pe sărite", 
numai la materiile decretate de 
ei importante în anui IV. Se bi
zui© că părinții vor fi solidari 
cu dînsa pentru ca în clasă, în 
acest ultim an, să existe o disci
plină frumoasă. Elevii nu tre
buie lăsați să considere că In a- 
nul IV de liceu sint degrevați 
de Îndatoririle prevăzut© în re
gulamentul școlar, unice pentru 
toți elevii. Citează cîteva nume, 
iar acestea se repeta, cam ace
leași, în fața diverselor aspecte 
de indisciplină. Chiar astăzi pe 
patru dintre băieții clasei i-,a 
găsit în curte, I* baschet, în ora 
de fizică, deși — culmea 1 — *- 
ceștia vor să dea la Politehnică 
și au nevoie de fizică, iar o^ oră 
pierdută contează. îi solicită pe 
părinții celor pstru să o susțină 
în a-i convinge că disciplina e 
disciplină peste tot. Cu atît 
mai mult eu cît tot aceștia sînt 
cei care nu s-au tuns reglemen
tar. Teamă îi este că din ei unul 
va începe să vină 1* școală, ca 
anul trecut, cu părul prins in *- 
grafe. ca să ascundă netrecerea 
îndelungată pe la frizer.

S-a auzit o invitație sinceră la 
dialog ; diriginta dorea să as
culte cuvîntul părinților. Au e- 
xistat și pe parcursul cuvîntului 
dirigintei cîteva întreruperi ner
voase din partea jmal cu seamă a 
unui părinte, dar la capitolul 
discuții dialogul a degenerat în
tr-o lecție „de bună purtare" a- 
dresată dirigintei. N-a mai fost 
posibil să se discuta problemele 
clasei în ansamblu. Tatăl unui 
elev — unul din cei patru cu o 
mai mare „listă de probleme" 
disciplinare — a uitat deodată 
că se află aici în calitate de pă
rinte și a intrat în domeniul 
funcției deținute la locul de 
muncă — director într-o institu
ție centrală, cum a ținut să pre
cizeze. Un ton ridicat, de tragere 
la răspundere, cel puțin nepoli
ticos. pentru flecare cuvînt spus 
de dascăl. Băiatul său a lucrat 
pe șantier și asta îl scuză pen
tru multe. Nu, nu-1 scuză, dar 
nu i s-a putut explica în ședință 
părintelui, pentru că n-a lăsat 
pe nimeni să vorbească. Elevul

Constantin Udrescu discuiesc 
bulgării de cite ori este nevoie. 
Astfel, într-un asemenea . pat 
germinativ bine pregătit se in
troduce griul sub brazdă. Cei 
care s-au specializat in această 
lucrare sînt mecanizatorii Ni
colae Chebănus și Marin Ri- 
zescu precum și cooperatorii Ion 
Zamfirescu și Maria Dragomir. 
Cele 20 de hectare ce au mai 
rămas de însămîntat eu griu vor 
fi terminate, conform hotărîrii 
cooperatorilor. în maximum 
două bune zile de lucru.

OVIDIU MARIAN

MUREȘ
Atenție la organizarea 

transportului recoltei
Agenda lucrărilor agricole în 

județul Mureș consemnează cu 
titlu de urgențe încheierea se
mănatului griului, recoltatul 
sfeclei de zahăr și a porumbu
lui, acțiuni care cer o intensă 
și operativă mobilizare din par
tea comandamentelor locale, a 
tuturor locuitorilor satelor; Si
tuația întîlnită în Zău de Cîm- 
pie evidențiază o mare respon
sabilitate a țăranilor coopera
tori, tineri și vîrstnici, pentru 
stringerea și adăpostirea recol
tei.

— Acum cînd mai sînt de re
coltat circa 50 hectare din cele 
peste 300 semănate cu porumb, 
ne spune tovarășul Ion Parasca, 
președintele C.A.P., avem moti
ve să ne declarăm mulțumiți de 
felul în care cooperatorii noștri 
au muneit în tot timpul anului. 
Recolta se anunță a depăși 
4 000 kg boabe la hectar, ceea 
ce pentru zona noastră înseam
nă destul de mult. Zilnic, 250— 
300 de cooperatori recoltează, 
taie coceni, transportă recolta. 
Vrem ca pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii să încheiem recoltatul 
porumbului. Cele 25 de atelaje, 
3 autocamioane și 2 tractoare 
cu remorci de care dispunem 
asigură ca eeea ce se recoltează 
ziua să ajungă operativ în pă- 
tulele noastre sau în cele de Ia 
baza de recepție.

Aceeași activitate intensă pen
tru grăbirea culesului porumbu
lui 6 întîlnim și în fermele 
I.A.S. din aceeași localitate. De 
la tovarășul Alexandru Dobra, 
contabilul șef al I.A.S., aflăm 
că din cele 1 400 hectare culti
vate cu porumb au fost recol
tate 1 200, s-au tăiat și însilo- 
zat cocenii de pe 850 hectare. 
Cele 10 combine „Gloria" și cei 
2 000 de oameni asigură condi
ții ca în 2—3 zile recoltatul po
rumbului să se încheie și aici.

— Notați, vă rog, un sprijin 
deosebit am primit din partea 
elevilor de la liceele din Săr- 
maș, Bandt, Luduș, Iernut, ai 
Liceului mecanic nr. 3 din Tg. 
Mureș. Pînă în prezent ei au 
recoltat peste 2 000 tone porumb, 
1 300 tone gulii furajere și «fa
clă.

— Cu toate eforturile eviden
te depuse în vederea încheierii 
cît mai repede a culesului, am 
văzut pe eîmp importante ean-

deschisă
a fost lăudat pentru munca pe 
șantier, dar pentru repetatele a- 
bateri, pentru nota cea mai mică 
la purtare părintele a fost pus 
în gardă cu tact și, poate, cu 
puțină neliniște. Tovarășul di
rector — părinte își scuză fiul 
că „a uitat" timp de 2 zile să 
aducă niște date cerute de școa
lă... „Eu sînt director într-o 
instituție centrală și dnd un 
lucrător uită să predea la 
timp o lucrare, nu-i tal 
capul, Înțeleg câ se poate întâm
pla și asta". Cineva, unul din pă
rinți, ar fi dorit să-i spună că 
acești lucrători care la 30—40 de 
ani încă se justifică cu „am 
uitat** cînd n-au făcut Ia timp 
o lucrare sînt, mai mult ca si
gur, foștii elevi lăsați în anîi de 
școală să creadă că a uita să te 
achiți de o datorie nu e, la 
urma urmelor, atît de grav. Dar 
nu i-a putut spune pentru că 
discursul părintelul-director nu 
admitea replica. A continuat să 
împartă ei lucrurile în drepte și 
nedrepte, importante și neim
portante ; „uniforma, tunsul, în- 
tlrzlerile nu sînt atît de impor
tante". Diriginta era trasă la răs
pundere ca o subalternă. Dacă 
totuși dtnsa dorește neapărat, 
adaugă părintele, el îl trimite 
pe băiat la școală ras, începînd 
de mîine, în cap. între altele fie 
spus, a doua zi elevul n-a venit 
nici măcar tuns, darmite ras 
în cap. Nimic nu l-a putut îm- 
blînzi pe părinte, nici calmul di
rigintei, nici jena celorlalți pă
rinți, în fața torentului de vorbe. 
Nimic nu I-a putut readuce în 
postura pe care o avea In acea 
seară - de părinte participant 
la o ședință cu părinții. Ședință 
în care, cu cea mai mare înțele
gere, 1 s-e spus că fiul nu-și 
face datoria. Părintele care a 
încercat să-i amintească necesi
tatea unei discipline severe, a 
ordinii și respectării eu strictețe 
a obligațiilor pe care le impune 
școala, aceasta fiind dominanta 
noului an de învățămînt, a fost 
pus la punct : „am citit și eu do
cumentele". Nu se vedea.

Bine ar fi ca fiul să nu afle 
că propriul tată a blamat școala 
pentru -că a avut îndrăzneala să 
se refere la abaterile lui. Si așa 
este discutabil dacă aces.t elev 
va mai asculta vreodată euvîn- 
tul dirigintei.

...Părinții au plecat de la ș«- 
dință eu amărăciune. Ar fi nu
trit discuta despre ceea ce-i fră- 
mîntă. cum să-și îndrume copiii 
în acest ultim an de școală, ar 
fi dorit să schimbe impresii în
tre ei-despre profesiile viitoare 
ale copiilor. Și-ar fi spus eu sin
ceritate gîndurile unii altora, dar 
n-au avut răgaz și nici dorința 
s-o mai facă într-n asemenea 
atmosferă încordată.

ne-tități de porumb ’ cules și 
transportat.

— într-adevăr. mai avem 
încă aproape 1 000 tone ceea ce 
e foarte mult. Trebuie să-mi 
exprim aici nemulțumirea față 
de modul în care întreprinderea 
de transporturi auto ne onorea
ză cererile. Și aceasta din cel 
puțin trei motive : în primul 
rînd. din 30 de mașini pe care 
le solicităm zilnic ne vin doar 
14—15 ; în al doilea rînd timpul 
lor de prezentare la lucru se 
limitează între orele 7 și 11 ; în 
al treilea rînd, autocamioanele 
nu sînt pregătite pentru a trans
porta porumbul, ceea ce permi
te o utilizare a numai jumătate 
din capacitatea lor de transport.

MIRCEA EORDA

PRAHOVA

Datorită tinerilor 

culesul fructelor 
se va încheia cu patru 

zile mai devreme
Campania agricolă de toamnă, 

în județul Prahova, se desfă
șoară cu intensitate, nu numai 
pe tarlalele cu porumb și sfeclă 
de zahăr, ci și în livezile pomi
cole. De pildă, în termele pomi
cole Băicoi și Lipănești zilnic 
pot fi întilniți la recoltatul fruc
telor. sute de tineri țărani coo
peratori și elevi care muncesc 
din primele ore ale dimineții și 
pînă seara tîrziu pentru a cu
lege la timp roadele bogate din 
această, toamnă. Raidul efectuat 
prin, cîteva-unități pomicole ale 
județului a relevat dincolo de 
preocupările pentru sporirea vi
tezei zilnice de recoltare și grija 
pentru calitatea culesului. Aceas
ta însemnînd ca toate fructele să 
fie recoltate eu coadă, să fie sor
tate pe categorii. Aceeași grijă 
o manifestă și conducerea fer
melor. a I.A.S. și C.L.F. — care 
în acest an au conlucrat bine —- 
fapt scos în evidență de sincro
nizarea perfect^ între recoltat, 
transportat și depozitat. Practic 
tot ce se recoltează ziua, seara 
se găsește la adăpost.

Așa de exemplu la ferma Po- 
sești din cadrul I.A.S. Măgurele, 
în ziua raidului nostru, pe cele 
375 ha. plantate cu pomi fructi
feri lucrau peste 200 de tineri, 
din care 130 elevi ai Liceului e- 
lectrotehnic din Ploiești. „De la 
60 000 pomi fructiferi, pe rod — 
ne spune tovarășul Dumitru Dia- 
conu. șeful fermei — au fost re
coltate, pînă în prezent, peste 
1 000 tone fructe, urmînd ca pînă 
la 16 octombrie, cu patru zile 
in avans față de graficul stabi
lit, să avem culeasă și pusă la a- 
dăpost Întreaga recoltă. Noi 
ne-am planificat pentru acest 
an să realizăm 1 400 tone fructe 
dar sperăm să ajungem la 1500 
tone".

Cînd șeful fermei din Posești 
a-a gîndit la obținerea a încă 100 
tone în piue, a pus pe primul 
plan organizarea locurilor de 
muncă, responsabilitatea tuturor 
celor ce participă la stringerea 
fructelor. Lucru confirmat de fe
lul cum echipele prezente la 
lucru lși fac datoria. Evidența 
dară a cantităților recoltate, cu
noașterea perfectă a soiurilor de 
mere și a modulul de sortare, 
operativitatea la încărcare în 
mijloacele de transport — care se 
fac© direct din livadă pentru a 
evita stagnările mașinilor și ma
nevrarea de mai multe ori a lă
zilor cu fructe — sînt doar cî
teva din măsurile luat© pentru 
ca „banana de iarnă", „ionatha- 
nuft", „landonul peping" „crețes- 
cul alb", mere solicitat© de con
sumatori, să ajungă în cît mai 
bune condiții și cît mai repede 
pe piețele de desfacere.

Printre evidențiat! se numără 
Alexandru Her&țoiu, Ion Ghe
orghe, Gheorghe Preda, Ion Ma- 
tache, Ion Preda, Ion Zică, ute- 
ciști sirguincioși care au înțeles 
că ogoarele și livezile au nevoie 
de mlinile lor harnice, uteciști 
care au făcut din această acți
une patriotică un angajament al 
lor, luat în cinstea Congresului 
«1 X-lea al U.T.C, și a Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. de a în
cheia recoltatul fructelor cu cel 
puțin patru zile înainte de ter
men.

DUMITRU DUCA

• ÎN TURNEUL zonal femi
nin de șah de la Karlovy Vary, 
după 3 runde conduce Petra 
Feustcl (R.D.G.) cu 2,5 puncte, 
urmată de Elisabeta Polihronia- 
de (România) cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă. Polihroniade 
a ciștigat partida întreruptă in 
runda a doua cu Vuorempaa, iar 
în runda a treia a întrerupt în 
poziția complicată cu Hannelore 
Weichert. Katia Jovanovici a 
ciștigat la Gertrude Baumslark.

• JOI dimineață a plecat la 
Plovdiv primul eșalon al lotului 
român care va participa, între 
11 șj 12 octombrie, la tradiționa
lul raliu automobilistic „Ke- 
bros". Au făcut deplasarea Ște
fan Iancovid, Petre Vezeanu și 
Eugen Ioneseu-Cristea. Acest ra
liu, eare măsoară 700 km. este 
prevăzut cu 19 controale orare 
și 4 probe speciale.

• PE SERPENTINELE spre 
Poiana Brașov se va desfășura 
duminică dimineață ultima eta
pă a campionatului republican 
de automobilism — viteză în 
coastă. La capătul acestei etape

(Urmare din pag. l)‘
500 milioane lei, îndeplinindu-și, 
astfel, angajamentul luat pentru 
întregul an. De asemenea, in
dustria județului nostru s-a în
cadrat în acest an în nivelul 
planificat al cheltuielilor mate
riale de producție.

Noi știm că,obținerea acestor 
rezultate sfe datorează grijii per
manente pe care conducerea 
partidului și statului nos
tru, dumneavoastră personaj, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, n purtați dezvoltării 
dinamice, și armonioase a tutu
ror județelor țării, și vă rugăm 
să primiți cele mai vii mulțu
miri și cea mai înaltă recu
noștință.

Oamenii muncii din județul 
Cluj — români, maghiari și de 
alte naționalități, femei și băr
bați, tineri și vîrstnici — ase
meni întregului nostru popor, vă 
exprimă sentimentele de înaltă 
admirație, prețuire și de aleasă 
gratitudine pentru preocuparea 
statornică și neobosită de a ri
dica necontenit bunăstarea ma
terială și spirituală a celor ce 
muncesc, pentru rolul hotărîtor 
și spiritul revoluționar pe care 
îl promovați în elaborarea si 
înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român, pentru strălu
cita dumneavoastră contribuție 
adusă la îmbogățirea strategiei 
și tacticii făuririi celei mai uma
ne dintre societăți — societatea 
comunistă.

Exprimlndu-și totala adeziune 
față de politica internă și exter
nă a partidului nostru, se spune 
in încheierea telegramei, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj vă încredințează, 
mult sfiinate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea lor fer
mă de a munci eu dăruire și 
abnegație pentru îndeplinirea 
exemplară a hotărîrilor istorice 
adoptate de cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, a sarcinilor ce-le revin 
din cincinalul viitor, urmîndu-vă 
neabătut pilduitorul dumnea
voastră exemplu de muncă și 
viață comunistă.

• Municipiul Reșița
Oamenii muncii din munici

piul Reșița au realizat sarcinile 
actualului cincinal, creîndu-se 
astfel condiții pentru obținerea 
pînă la finele anului peste pre
vederile cincinalului a unei pro
ducții globale industriale de 
1,5 miliarde lei, concretiza
ta în 180 mii tone fontă, 
170 mii tone oțel, 475 mii 
tone laminate finite, 75 mo
toare Diesel de 1 250 CP, mașini 
și produse electrotehnice în va
loare de 243 milioane lei, mașini 
de ridicat in valoare de 244 
milioane lei, 18 perechi boghiuri 
pentru locomotive și altele.

Anunțînd acest succes într-o 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul municipal Reșița al P.C.R. 
arată că rezultatele obținute 
constituie pentru întreaga orga
nizație municipală de partid un 
puternic stimulent de a munci 
și pe viitor cu o eficiență spo
rită în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor mărețe 
ce ne stau In față In cincinalul 
viitor.

Ne exprimăm hotărîrea in fața 
conducerii de partid, a dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, se 
spune In telegramă, de a mobi
liza organele și organizațiile da 
partid, întregul potențial tehnic 
și uman de care dispunem pen
tru a ne aduce modesta contri
buție la traducerea in viață a 
istoricelor documente adoptate 
de cel de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

In cinstea Congresului al X-lea al U. T. C. 
și Conferinței a X-a a U. A. S. C. R.

într-o nouă ediție
„Serile Scînteii tineretului"

Prima manifestare, din noua serie a tradiționalelor „Seri ale Scinteii tinere
tului" va avea loc la începutul săptâmînii viitoare, în municipiul Tulcea.

Programul va debuta cu un moment politico* 
educativ, sugestiv intitulat; • Elogiu . „perfor
merilor** întrecerii uteciste. (în preajma Im
portantului eveniment - Congresul al X-lea 
al U.T.C. - un bilanț al acțiunii de am- 
plâ rezonanță „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen") • 
Tineretul tulcoan va avea prilejul sâ se întil- 
neascâ, In cadrul unui viu dialog despre sport,

cu campionii mondiali la handbal • In progra
mul acestei prime reuniuni este inscrisâ și o 
partida inedită, de mare atracție, intre foștii și 
actualii campioni ai lumii. Aceastâ demonstrație 
de inaltâ virtuozitate se va desfășura pe stadio* 
nul municipal „Delta** • Iși vor da, de aseme
nea, concursul o cunoscuta orchestră și renumiți 
soliști de muzică ușoară.

Alte amănunte - in ziarul de miine.

aceste 
con- 

expe- 
parti-

uni-

vor fi cunoscuți campionii na
ționali pe anul 1975 la clasele 
pînă la 1000 cmc, pînă la 1150 
cmc, pînă la 1300 cmc, peste

Sport 
pe micul ecran
SIMBATA — 11 OCTOM

BRIE. Ora 17,50 — HOCHEI 
PE GHEAȚA : Steaua — Di
namo București (Cupa Româ
niei). Transmisiune directă 
de la patinoarul „23 August" 
— reprizele a Il-a și a III-a,

DUMINICA — 12 OCTOM
BRIE. Ora 17,25 — FOTBAL : 
România — Turcia. Transmi
siune directă de la stadionul 
„23 August".

1300 cmc „Dacia-1300" grupa I 
și „Dacia" grupa a Il-a. Pleca
rea se va da din fața Institutu
lui Politehnic din Brașov iar 
sosirea va avea loc la kilometrul 
13 spre Poiana Brașov.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Fiji, SIR 
GEORGE CAKOBAU, următoarea telegramă :

Cea de-a 5-a aniversare a proclamării independenței țării dum
neavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere fe
licitări și cele mai bune urări de sănătate personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul fijian.

îmi exprim convingerea că recenta stabilire a relațiilor diplo
matice va contribui la dezvoltarea pe mai departe a bunelor ra
porturi existente între țările noastre.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru al Fiji, sir KA- 
MISESE MARA următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Fiji vă transmit cele mai călduroase 
felicitări, precum și urări de fericire și sănătate personală, de con
tinuă dezvoltare și bunăstare poporului țării dumneavoastră.

Sosirea tovarășului
Stane Dolanț

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, joi a sosit într-o vizită de 
prietenie în, țara noastră tova
rășul Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

La sosire, oaspetele a fost în-

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXX-a 

aniversări a creării Partidului 
Muncii din Coreea, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al acestei 
țări la București. lang Miăng 
Sul, a oferit joi seara o recepție-

SOSIRE
La invitația Consiliului Națio

nal pentru Știință și Tehnologie 
au sosit în Capitală dr. H. Guy- 
ford Stever, consilier al pre
ședintelui S.U.A. pentru știință 
și tehnologie, însoțit de dr. 
Oswald Ganley, adjunct al asis
tentului. secretarului de stat 
pentru problemele privind teh
nologii avansate și aplicative. 
Oaspeții americani au început 
convorbiri cu Ion Ursu, pre
ședintele C.N.S.T., privind coo
perarea științifică și tehnologică 
dintre țara noastră și S.U.A., 
precum și posibilitățile de dez
voltare și diversificare în viitor 
a acestei cooperări.

La discuții au participat mem
bri ai Biroului Executiv al 
C.N.S.T., directori generali de 
Institute centrale de cercetare, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

Au fost de față Harry Bârne» 
jr„ ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și alți membri ai ambasa
dei.

ADUNARE
Cu prilejul celei de-a 32-a a- 

niversări a Zilei armatei popu
lare polone, joi seara, la Casa 
Centrală a Armatei, a avut loc o 
adunare la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Wladyslav 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Po
lone în Republica Socialistă 
România, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
general-locotenent Octavian Or
ban, care a rostit un cuvînt de 
salut. Despre semnificația eve
nimentului a vorbit colonel 
Czeslaw Nowicki, atașat militar, 
aero și naval al R.P. Polone în 
țara noastră.

în continuare, participanții au 
vizionat o fotoexpozițle și filme 
înfățișînd aspecte din viața și 
activitatea militarilor polonezi.

Cu același prilej, atașatul mi
litar polonez s-a întîlnit cu mi
litari români din două garnizoa
ne,
PLECARE

Joi, 9 octombrie a.c., a părăsit 
definitiv țara noastră Werner 

• DUMINICĂ se vor desfășura 
jocurile celei de-a 4-a etape a 
campionatului republican de 
rugbi. în Capitală sînt progra
mate următoarele partide : Stea
ua—Sportul Studențesc (teren 
Steaua ora 10,00) ; Grivița Roșie 
— Știința Petroșani (teren Par
cul Copilului, ora 10,30) ; Gloria 
—Rulmentul Bîrlad (teren Gloria, 
ora 10,00) ; Vulcan—Olimpia (te
ren Vulcan ora 9,30).

• ECHIPA de rugby a Argen
tinei și-a început turneul în 
Franța judnd la Bayonne eu o 
selecționată regională. Rugbiștii 
francezi au terminat învingători 
cu scorul de 27—14 (9—10).

• LA LODZ s-a disputat in- 
tilnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipele repre
zentative ale Poloniei și Unga
riei. Fotbaliștii polonezi au 
ținut victoria cu scorul 
4—2 (3—1).
• ÎN SALA Casei corpului _ 

dactic din Capitală s-a disputat 
meciul amical de șah dintre e- 
chipele României și Greciei, ca
re se pregătesc în vederea Bal
caniadei șahiste. întîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 12,5—3,5 
puncte în favoarea șahiștilor ro
mâni.

ob- 
de

di-

țîmpinat de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C/ al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

Sautter, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Austriei 
la București.

MANIFESTARE
t joi
Con-

La București au început 
lucrările celei de-a Xl-a ( 
ferințe naționale de ftiziologie 
și pneumologie — prestigioasă 
manifestare științifică organizată 
de Uniunea Societăților de Ști
ințe Medicale și Societatea de 
pneumologie și ftiziologie, la 
care participă peste 400 specia; 
liști din unități medicale, clinici 
universitare și institute de cer
cetări din România, precum și 
din alte 14 țări.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
în pavilionul I din cadrul Com

plexului expozițional din Piața 
Scînteii a avut loc, joi, o con
ferință de presă, ocazionată de 
apropiata deschidere a expozi
ției tehnice internaționale „Teh- 
noexpo ’75",

In' cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Remus Brad, director ge
neral al întreprinderii de tîrguri 
și expoziții, a arătat că la „Teh- 
noexpo" vor fi prezentate echi
pamente, mașini, utilaje și ac
cesorii pentru economia fores
tieră, agricultură, industria a- 
limentară și ambalajelor, pen
tru transporturi, construcții și 
instalații. La prima «a ediție, 
Tehnoexpo va reuni peste 350 
de firme din 21 de țări : Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, R.D. Germană, R. F. 
Germania. Israel, Iugoslavia, O- . . - * •
U.R.S.S., care participă cu ex
poziții oficiale, precum șl din 
Belgia, Danemarca, Elveția, 
Franța, Italia, Norvegia, și Su
edia cu standuri individuale.

România, ca țară-gazdă, este 
și principalul expozant. Nouă 
întreprinderi de comerț exterior 
prezintă peste 300 tipuri de ma
șini și utilaje.

GALĂ DE FILME

______ a, Israel, Iugoslavia 
landa, Polonia, Ungaria

Sub egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, joi seara 
a avut Ioc In Capitală, cu prile
jul celei de-a XXVI-* aniver
sări a Întemeierii Republicii 
Democrate Germane, gala filmu
lui „Iacob mincinosul**, produc
ție a studiourilor din R.D.G., 
premiat la ultimul Festival inter
național al filmului de la Berlin.

România-film prezintă
MUȘCHETARUL ROMÂN

Scenariul: Mihnea Gheor
ghiu, regia : Gheorghe Vita- 
nidis, imaginea : Nicolae Gi
rardi, muzica : Richard
Osch&nitzky, decoruri : arh. 
Liviu Popa, eostume : Hor
tensia Georgescu

Cu : Iurie Darie, Irina Găr- 
descu, Victor Rebengiuc, Ila- 
rion Ciobanu, Dina Cocea, 
Liviu Ciulei, Marcel Anghe- 
lescu, Carmen Stănescu, Ion 
Besoiu, Ion Dichiseanu, Pe- 
trică Vasilescu.

Film realizat în Studiourile 
Centrului de Producție Ci
nematografici „BUCUREȘTI*'

Cu privire la vizita
delegației Partidului

Comunist din Reunion în
Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, între 2 și 9 octombrie a.c„ 
o delegație a Partidului Comu
nist ' din Reunion, formată din 
tovarășii Paul Verges, secretar 
general al partidului, Elie Hoa- 
rau, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C, din Re
union, secretar general al Fron
tului Tineretului Autonomist 
din Reunion, Claudette Saint- 
Marc și Jean Saint-Marc, acti
viști ai P.C. din Reunion, a e- 
fectuat o vizită in Republica So
cialistă România.

în Uimpul șederii în1 Româ
nia, membrii delegației Partidu
lui Comunist din Reunion au 
vizitat întreprinderi industriale, 
unități socialiste din agricul
tură, obiective spcial-culturale, 
istorice și turistice din Bucu
rești și din județele Mehedinți, 
Mureș și Prahova.

Delegația Partidului Comunist 
din Reunion a fost primită de 
tovarășul Nicolae 
secretar general . 
Comunist Român.

La întrevederea 
loc cu acest prilej 
tovarășii Emil . „ 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Io
sif Uglar, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Parti
dului Comunist din Reunion, 
membrii delegației au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase mulțumiri pentru in
vitația de a vizita România, 
pentru ospitalitatea caldă de 
care s-au bucurat în timpul șe
derii în țara noastră, expresie 
a raporturilor de prietenie și so
lidaritate militantă dintre cele 
două partide și popoare, au ex
primat profunda lor admirație 
față de dinamica dezvoltării 
multilaterale a societății româ
nești, față de realizările remar
cabile obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a secreta
rului său general, în opera de e- 
dificare a socialismului.’ Subli
niind că aceste sentimente de 
înaltă prețuire sînt împărtășite 
de întreaga conducere, de toți 
militanții Partidului Comunist 
din Reunion, tovarășul Paul 
Verges a transmis, în numele 
lor, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
comuniștilor și întregului popor 
român un salut prietenesc, îm
preună cu sincere felicitări și 
urări de noi succese în realiza
rea hotărîrilor celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat călduros pe 
tovarășul Paul Verges, pe mem
brii delegației și i-a rugat să 
transmită celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului, tuturor 
comuniștilor din Reunion un 
mesaj prietenesc, precum și 
urări de noi victorii în lupta 
consacrată înfăptuirii aspirații
lor de libertate, progres și pros
peritate ale poporului reunio- 
nez.

In cursul convorbirilor s-a 
procedat apoi la o informare re
ciprocă privind activitatea și 
preocupările Partidului Comu
nist Român și Partidului Comu
nist din Reunion și la un schimb 
de vederi în problemele referi
toare la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două partide, precum 
$i în legătură cu aspecte ale 
vieții internaționale- actuale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești. S-a relevat cu satisfacție 
evoluția ascendentă a raporturi
lor de prietenie și conlucrare 
statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Reunion — un exem
plu de felul cum două partide 
frățești, acționind în condiții di
ferite, pot colabora pe baza e- 
galității și respectării indepen
denței, pentru întărirea soli
darității Internaționaliste. A 
fost exprimată dorința comună 
de a extinde și adinei 
legături, de a multiplica 
tactele și schimburile de 
riență, în folosul ambelor 
de și popoare, al întăririi

★
Joi, a părăsit Capitala delega

ția Partidului Comunist din Re
union, condusă de tovarășul 
Paul Verges, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din 
delegație au făcut parte tovară
șii Elie Hoarau, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Reunion, secretar 
general al Frontului Tineretului 
Autonomist din Reunion, Clau-

! Ceaușescu, 
al Partidului
care a avut 
au participat 

Drâgănescu,

tații mișcării comuniste și mun
citorești. a întregului front anti- 
imperialist.

In deplin consens, s-a subli
niat faptul că epoca noastră 
este epoca unor profunde schim
bări politice, economice și so
ciale în viața popoarelor, ca 
urmare a afirmării crescîn<3«> 
pe plan național și internațio
nal, a forțelor păcii,' democra
ției și progresului. S-a apreciat 
că, in aceste condiții favorabile, 
se impune intensificarea acțiu
nilor unite ale tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, de
mocratice, antiimperialiste în 
lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru eliminare* 
definitivă a vechii politici de 
dominație și dictat, pentru în
lăturarea focarelor de încordare 
și conflict și reglementarea tu
turor diferendelor existente 
în lume prin mijloace politice, 
pentru afirmarea hotărîtă în 
vjața internațională a unei po
litici noi de egalitate și respect 
între națiuni, de conlucrare rod
nică între toate statele, de des
tindere internațională.

S-a apreciat că evoluția eitua- 
ției internaționale reliefează 
complexitatea și bogăția căilor 
concrete alese de popoare pen
tru mersul lor Înainte spre li
bertate și progres, fapt oe sub
liniază răspunderea partidelor 
comuniste respective pentru a 
elabora soluții specifice situații
lor lor naționale, dezvoltarea 
internaționalismului proletar 
constituind un aspect insepara
bil de un asemenea efort.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Paul Verges au reafirmat im
portanța pe care cele două 
partide o acordă democratizării 
relațiilor internaționale, lichidă
rii fenomenelor subdezvoltării, 
instaurării unei noi ordini eco
nomice și politic© internaționa
le, juste și echitabile, care să 
poată contribui la înlăturarea 
decalajelor dintre tarile indus
trializate și cele în cura de dez
voltare, precum și la crearea 
condițiilor favorabile pentru pro
gresul social și economic al tu
turor țărilor și popoarelor, ce
rință primordială pentru evolu
ția normală a Întregii vieți In
ternaționale.

Cele două partide și-au ex
primat convingerea că progre
sul spre pace și securitate în 
Europa și în lume este indiso
lubil legat de adoptarea de mă
suri efective privind dezarma
rea, în primul rînd dezarmarea 
nucleară, încetarea cursei înar
mărilor, eliberîndu-se astfel 
popoarele de povara copleșitoare 
a cheltuielilor militare.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Reunion 
și-au reafirmat solidaritatea cu 
popoarele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoa
re, cu mișcările de eliberare 
națională, cu lupta pentru asi
gurarea dreptului lor la auto
determinare, pentru a trăi li
bere, pentru a fi stăpîne pe 
bogățiile și resursele lor naționa
le, a-și alege ele însele cale* dez
voltării, potrivit intereselor și 
aspirațiilor lor, fără nici un a- 
mestec din afară.

Cele două partide și-au ex
primat, totodată, voința de • 
milita în continuare pentru În
tărirea unității și colaborării 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor revo
luționare, progresiste, democra
tice și antiimperialiste, pentru 
triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume. în context, Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Reunion subli
niază că rezolvarea democra
tică, în interesul popoarelor, a 
problemelor mari și complexe 
cu care este confruntată în pre
zent omenirea impune o mobi
lizare largă a maselor populare, 
conlucrarea într-Un spirit de 
respect și încredere reciprocă a 
partidelor clasei muncitoare, a 
forțelor de stînga, a tuturor or
ganizațiilor democratice și pro
gresiste, unirea lor pe plan na
țional și internațional, pentru 
înfăptuirea țelurilor comune de 
asigurare a pădi, securității și 
progresului tuturor popoarelor.

★ ★
dette Saint-Marc și Jean Saint- 
Marc, activiști ai P.C. din Re
union.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășii Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

producție a Casei de Filme 5



30 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA

—--------------------
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, a trimis 
tovarășului KIM IR SEN, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Co
reea, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al tuturor comuniștilor, al 
întregului popor român și al meu personal, vă 
adresez - dumneavoastră, Comitetului Central, 
tuturor membrilor partidului, poporului frate 
coreean cele mai cordiale felicitări și un cald 
mesaj de prietenie cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la crearea Partidului Muncii din 
Coreea,

Crearea Partidului Muncii din Coreea a con
stituit un eveniment de importanță remarcabilă 
în istoria luptei revoluționare, pline de sacrificii, 
duse de clasa muncitoare, de masele populare, 
în frunte cu. comuniștii, împotriva dominației 
imperialiste și asupririi feudale, pentru țelurile 
eliberării naționale și sociale.

In anii puterii populare, oamenii muncii din 
R.P.D. Coreeană, strîns uniți în jurul avangărzii 
lor marxist-leniniste, au desfășurat o însufle
țită activitate în vederea înfăptuirii unor ample 
transformări înnoitoare, pentru consolidarea 
cuceririlor revoluționare și edificarea orînduirii 
noi, socialiste, pentru apărarea independentei și 
suveranității patriei împotriva agresiunii impe
rialiste.

Sub conducerea încercată a Partidului Muncii 
din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, har
nicul popor coreean a transformat din temelii 
înfățișarea țării care se prezintă astăzi ca un 
stat socialist independent, cu o economie națio

nală de sine stătătoare, avînd o industrie pu
ternică, o agricultură de mare randament, o 
știință și cultură înfloritoare, în care nivelul 
de trai al poporului crește necontenit. Comu
niștii, oamenii muncii din Republica Socialistă 
România dau o înaltă prețuire acestor succese 
strălucitoare ale poporului coreean, apreciindu.-le 
drept o contribuție remarcabilă la întărirea forței 
și prestigiului socialismului în lume, la triumful 
cauzei păcii și progresului.

Partidul Muncii din Coreea militează activ 
pentru dezvoltarea raporturilor dintre partidele 
frățești, statornicirea in relațiile dintre ele a 
principiilor marxist-leniniste ale egalității în 
drepturi, independenței, neamestecului în trebu
rile interni, solidarității internaționaliste, iși 
aduce contribuția la refacerea și întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Aș dori să relev cu deosebită satisfacție că 
relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, întemeiate pe în
credere, stimă și respect reciproc, cunosc o dez
voltare rodnică și nutrim deplina convingere că 
ele se vor amplifica și aprofunda și în viitor — 
în spiritul întâlnirilor și convorbirilor pe care 
le-am avut împreună — în interesul întăririi 
continue a prieteniei, colaborării și solidarității 
dintre țările și popoarele noastre, al cauzei so
cialismului, păcii și securității internaționale.

Cu prilejul acestei glorioase aniversări, vă 
adresez dumneavoastră, Partidului Muncii din 
Coreea, poporului frate coreean, sincere urări de 
noi și strălucite izbînzi în opera de construire 
a socialismului, pentru progresul și înflorirea 
Republicii Populare Democrate Coreene, în 
lupta pentru înfăptuirea aspirației naționale a 
poporului coreean — reunificarea patriei.

Dezbaterile de la Națiunile Unite

Pentru relații echitabile între 
țările în curs de dezvoltare 

și statele dezvoltate

zsv EYimim bimabcabii 
în ISTOBIA P0P0BIW1 COBUAN

L
a 10 octombrie po
porul coreean săr
bătorește o aniver
sare glorioasă : îm
plinirea a 30 de ani 
de la crearea Parti
dului Muncii din Coreea, partid 

revoluționar marxist-leninist, 
rub conducerea căruia poporul 
frate din R.P.D. Coreeană a do- 
bîndit succese remarcabile în 
edificarea orînduirii socialiste.

Intensa muncă de pregătire 
ideologică și organizatorică, des
fășurată sub conducerea eminen
tului conducător, tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru înființarea unul 
partid al clasei muncitoare, cu 
un puternic sprijin popular, a- 
vea să fie încununată la 10 oc
tombrie 1945. ca un corolar al 
luptei îndelungate purtată de 
poporul coreean pentru realiza
rea aspirațiilor sale seculare de 
independență, libertate, pace și 
progres. Continuînd bogatele 
tradiții revoluționare, ale luptei 
antiimperialiste, din primul mo
ment al existenței sale, partidul 
a îndeplinit cu cinste misiunea 
și rolul său de avangardă a clasei 
muncitoare, a țăranilor și altor 
pături muncitoare. în perioada 
imediat următoare creării sale, 
în condițiile desmembrării pa
triei, Partidul Muncii. mobili- 
zind masele populare a trecut la 
înfăptuirea revoluției democra
tice antiimperialiste și antifeu
dale, a constituit un front unit 
al tuturor forțelor democratice și 
progresiste, care în final a dus 
Ia instaurarea unui guvern ba
zat pe strînsa alianță dintre 
muncitori șl țărani, sub condu
cerea clasei muncitoare. Actul 
de la 9 septembrie 1948, marcind 
întemeierea Republicii Populare 
Democrate Coreene — primul 
stat al muncitorilor și țăranilor 
din istoria Coreei, consemna, 
prin adinca sa semnificație, in
trarea într-o nouă etapă, spre 
construirea unui stat socialist, 
puternic, independent și suve
ran. făurit prin forțe proprii. 
Dar eforturile creatoare ale po
porului coreean aveau să fie în
trerupte brutal de intervenția 
militară imperialistă. Decis să-și 
apere cu orice preț cuceririle 
revoluționare, dreptul la o exis
tență liberă, poporul coreean, în

BERLIN: Vii aplauze 
pentru Opera română 

din București
In sala Operei Germane de 

Stai din Berlin, Opera română 
din București și-a inaugurat se
ria de spectacole prezentate in 
cadrul „Zilelor festive berlineze“. 
Publicul berlinez a avut prile
jul să facă nemijlocit cunoș
tință cu capodopera enesciană 
„Oedip", intr-o strălucită distri
buție.

La sfîrșitul spectacolului pu
blicul a răsplătit, cu vii aplauze 
înalta interpretare a colectivului 
primei noastre scene.

După spectacol, Wilfried Ma
ass, adjunct al ministrului cul
turii al R.D.G., a declarat, intre 
altele : „Am trăit momente de 
puternică satisfacție artistică. 
Ați auzit aplauzele publicului 
pentru această excepțională rea
lizare. Ne bucurăm că Opera 
română a sosit la noi și a inau
gurat spectacolele sale cu o lu
crare a lui Enescu, îmbogățind 
astfel „Zilele festive berlineze".

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România in 
Finlanda, Constantin Vlad, a 
donat Academiei Naționale de 
Muzică „Jean Sibelius" din 
Helsinki partituri ale unor 
lucrări aparținînd lui George 
Enescu, Paul Constantinescu, 
precum și unele instrumente 
muzicale populare.

Rectorul Academiei, prof. 
H. Helasvuo, a mulțumit căl
duros pentru donație, care le 
va oferi specialiștilor finlan
dezi posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri a creației 
muzicale românești. 

frunte cu Partidul Muncii, care 
a chemat și organizat întreaga 
populație la lupta sacră pentru 
salvarea națională a înscris fapte 
de eroism în epopeea legendară 
a bătăliilor. Victoria obținută la 
capătul a trei ani de lupte in- 
dîrjite demonstrează încă o dată 
un fapt evidențiat de întreaga 
evoluție a vieții internaționale 
contemporane : nu există în 
lume forță capabilă să îngenun
cheze un popor, care, luîndu-și 
soarta în propriile mîini, este 
hotărît să lupte indiferent de 
jertfe pentru asigurarea inde
pendenței, a libertății, pentru 
făurirea unui viitor corespunză
tor năzuințelor sale legitime. 
Anii crinceni ai războiului au 
lăsat răni adînci pretutindeni în 
țară. Bombele ucigătoare, flăcă
rile mistuitoare au transformat 
în ruine sute și sute de obiec
tive industriale și agricole, școli 
și spitale. Vădind în muncă a- 
celași spirit de dăruire ca pe 
cîmpul de luptă, populația a reu
șit să reclădească orașele și sa
tele distruse, să refacă centrele 
sociale și culturale și să pășeas
că mai departe pe calea dezvol
tării multilaterale, a construirii 
noii orînduiri socialiste. în anii 
de după război s-a trecut la a- 
sigurarea creșterii cu precădere 
a industriei grele, a industriei 
ușoare și agroalimentare, s-a în
făptuit cooperativizarea agricul
turii. Succese deosebite au fost 
înregistrate în cursul planului 
șesenal, realizat, în cinstea ani
versării partidului, cu un an și 
patru luni mai devreme. Astfel, 
în 1971—1975 au fost construite 
și puse în circuitul economic 
1055 uzine și fabrici, producția 
industrială cunoscînd un ritm 
mediu de 18,4 la sută. Industria 
R.P.D. Coreene realizează în 
prezent o gamă largă de pro
duse complexe care cer un înalt 
grad de tehnicitate : autocamioa
ne. tractoare, locomotive electri
ce, mașini-unelte de mare preci
zie etc. în agricultură, anul tre
cut s-au recoltat 7 milioane tone 
cereale, de 3,5 ori mai mult decît 
în 1946. Începînd cu 1 septembrie 
a.c. a intrat în vigoare învăță- 
mîntul general obligatoriu de 11 
ani, 5,6 milioane copii — o tre
ime din populația țării este cu
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• CELEBRUL OCEANOGRAF FRANCEZ JACQUES COUS
TEAU VA EXPLORA MAREA EGEE. în curînd, Jacques Cous
teau va începe explorarea teritoriilor submarine ale Mării 
Egee. în cadrul unei conferințe de presă organizate la Atena, 
el a precizat că, în baza unui acord recent încheiat cu auto
ritățile de resort din Grecia la sfîrșitul acestei luni, vor fl 
trase" primele cadre ale unor filme cu caracter documentar. 

Ele se vor concentra în apropierea Insulei Thira, în zona unui 
crater aflat sub apă, care — se presupune — ar fi aparținut 
vechiului continent scufundat, Atlantida. Acest proiect, sub
venționat în cea mai mare parte de guvernul grec, . are ca 
obiectiv realizarea a două filme intitulate „în căutarea Atlan- 
tidei" și „Insulele Comorilor", care urmează a fi difuzate prin 
intermediul celor mai mari rețele de televiziune din lume • UN 
NOU PRODUS PENTRU SLĂBIRE. Produsul cel mai întrebuin
țat în cura de slăbire va fi, probabil, PGH-2. Acest produs a 
fost descoperit de medicii suedezi și americani; el derivă din 
prostaglandină, inhibă metabolismul grăsimilor și este coman
dat de mai mulți hormoni • DOUA AVIOANE DE TIP „MI
RAGE* aparținînd forțelor aeriene franceze- s-au ciocnit miercuri 
în zbor, prăbușindu-se în apropiere de Castres. După cum re
levă agenția France Presse, un singur pilot a reușit să se 
salveze • STAȚIA ORBITALA „SALIUT-4" se află, în prezent, 
instalată în expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S., 
din capitala sovietică. Publicul are astfel posibilitatea să 5 
viziteze șl să cunoască „pe viu" condițiile în care au trăit și 
au lucrat în spațiu, timp de peste două luni, cosmonauții Piotr 
Kllmuk și Vitali Sevastianov • „ORHIDEEA-74* — UN TIP MO
DERN DE APARAT TELEFONIC. Fabrica de aparate telefonice 
din Radom (R.P. Polonă) a lansat de curînd primul lot al ce
lui mai recent model de aparat telefonic, denumit „Storczyk-74“ 
(„Orhideea-74"). Aparatul este dotat cu o instalație suplimen
tară care permite înregistrarea convorbirilor telefonice, forma
rea numărului altor corespondenți, fără a întrerupe comuni
carea cu primul (în cazul centralelor telefonice din întreprin
deri) $i reglarea intensității vocii în receptor. Toate aceste 
operații se efectuează prin intermediul unei claviaturi plasată 
pe cadranul numeric « AUTORITATILE DIN PAPUA-NOUA 
GUINEE au anunțat că în urma izbucnirii unei epidemii de 
gripă în această țară au fost înregistrate 120 de cazuri mor
tale. Zonele cele mai grav afectate sînt cele din estul țării 
și dim provincia Motobe. în prezent, au precizat autoritățile, 
situația se află sub controlul organelor sanitare • NUMĂRUL 
PERSOANELOR CARE ȘI-AU PIERDUT VIAȚA ÎN 1974, în 
Statele Unite, în accidente rutiere a fost de 45 534, cu 9 550 mai 
puține decît în anul precedent, ceea ce reprezintă un procen
taj de 18 lâ sută — a anunțat Ministerul american al Trans
porturilor. Reducerea accidentelor pe marile artere de circu
lație americane se datorește, conform specialiștilor, consecinței 
indirecte a crizei energiei, .care a determinat impunerea unor 
restricții obligatorii de viteză. Pe de altă parte, se arată că 
cei mai periculoși conducători auto sînt tinerii sub 25 de ani. 
Deși reprezintă doar 22 la sută din deținătorii de permise de 
conducere din S.U.A., ei sînt implicați în 35 la sută dintre ac
cidentele mortale.

prinsă în sistemul preșcolar și 
școlar. Realizări remarcabile au 
fost Înregistrate și în sistemul 
asistenței medicale, al dezvoltă
rii culturii naționale. Obiectivul 
fundamental al întregii politici 
a Partidului Muncii, și anume, 
ridicarea nivelului de trai al tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, cunoaște, de la o peri
oadă la alta, cote tot mai ridi
cate.

Strălucitele victorii repurtate 
de R.P.D. Coreeană în dezvolta
rea de sine-stătătoare. în asigu
rarea progresului, creează condi
ții tot mai favorabile realizării 
aspirațiilor legitime ale întregu
lui popor coreean spre unifica
rea pașnică, democratică și inde
pendentă a patriei, pentru reali
zarea unității naționale, de către 
coreenii înșiși și fără nici un 
amestec străin — deziderat pen
tru înfăptuirea căruia Partidul 
Muncii și guvernul R.P.D. Co
reene desfășoară cele mai mari 
eforturi.

Jubileul Partidului Muncii din 
Coreea ne oferă încă o dată 
prilejul evocării trainicelor le
gături de prietenie și colaborare 
româno-coreeană. Factorul ho- 
tărîtor care contribuie la con
tinua extindere și intensificare 
a relațiilor frățești dintre po
poarele noastre, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea îl constituie 
contactele directe dintre condu
cătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări. Vizita în R.P.D. 
Coreeană a delegației de partid 
și guvernamentale române, con
dusă de tovarășul Nîcolac 
Ceaușescu, ca și vizita în tara 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, convorbi
rile purtate cu aceste prilejuri, 
documentele semnate — printre 
care pe prim plan se situează 
Tratatul de prietenie și colabo
rare — au marcat momente de 
însemnătate istorică în întărirea 
prieteniei și cooperării pe mul
tiple planuri dintre partidele, 
statele și popoarele noastre, în 
interesul reciproc, al cauzei so
cialismului. progresului și păcii.

IOAN TIMOFTE
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încheierea vizitei 
reprezentantului P. C. R. 

in R.S.F. Iugoslavia
Tovarășul Cornel Burtică, 

(membru al Comitetului Politic 
Executiv, -secretar al C.C. al 
P.C.R., aflat într-o vizită de 
prietenie în Iugoslavia, la in
vitația C.C. al U.C.I., a fost pri
mit joi de tovarășul Stane 
Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

La întrevedere au participat 
Todo Kurtovici, secretar în Co
mitetul Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., și Ibrahim Had- 
jici, șef de secție.

A luat parte ambasadorul 
român la Belgrad, Virgil Cazacu.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a părăsit Belgradul.

Creșterea curentului de opoziție 
față de regimul franchist 
în cadrul armatei spaniole

Un comunicat al distriotului 
militar Barcelona, citat de agen
țiile U.P.I. și France Presse, a- 
nunță că trei ofițeri ai armatei 
spaniole au fost arestați jși puși 
la dispoziția unui judecător de 
instrucție. Comunicatul preci
zează că arestarea a avut loc 
„in legătură cu acțiunea judici
ară care este in curs de desfă
șurare la Madrid împotriva unui 
grup de nouă ofițeri acuzați de 
activitate «subversivă»*".

După cum se știe, în ultimele 
luni, în cadrul armatei spaniole 
s-au manifestat tot mai multe 
indicii ale existenței unui curent 
de opoziție față de regimul fran-

R.S.F. IUGOSLAVIA — Imagine de la șantierul naval din Split, unde se construiesc nave de mare tonaj
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• JOI au luat sfîrșit la Paris 

lucrările celei de-a 26-a sesiuni 
a Consiliului General al Fede
rației Sindicale Mondiale. în ul
tima reuniune, participanții au 
adoptat o declarație asupra so
lidarității muncitorești interna
ționale și un apel la unitatea 
mișcării sindicale pentru pro
gres social, libertate și pace. La 
lucrările sesiunii a luat parte o 
delegație a U.G.S.R., condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.
• DELEGAȚIA Consiliului 

popular județean Iași, condusă 
de tovarășul Ion Iliescu, pre
ședintele Consiliului, care efec
tuează o vizită în Italia, s-a în
tâlnit, la Perugia, cu președinte
le Consiliului provincial, Vinci 
Grossi, precum și cu responsa
bilii grupurilor de consilieri ai 
partidelor comunist, socialist și 
democrat-creștin. Cu acest pri
lej a fost evidențiată importanța 
stringerii legăturilor dintre ju
dețul Iași și provincia Perugia 
pe plan cultural, artistic, al în-

VINERI, 10 OCTOMBRIE 1975

CANTEMIR: Sala Palatului (ore
le 17,15; 20,15); Patria (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30); Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30); Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; 20,30); Grădina 
Capitol (orele 18,45).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT: Excelsior (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15):  Grădina Modern (orele 19)

FERMA LUI CAMERON : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,30), București (orele 

• 9 ; 11,15 ; 13,15 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30), 
Grădina Luceafărul (orele 19), 
Grădina București (orele 19,15).

PICIUL — TRÎNTORII: Flo-
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,15), Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MIREASA LUI ZANDY : Scala 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Festival (orele 9 ;
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

RĂTĂCIRE : Central (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

BALTAGUL : Doina (orele 11,15 ;
13.30 ; 17,30 ; 19,45 ; — program
pentru copii (orele 9,45; 16).

A FOST ODATĂ UN HOLLY

La aeroport, oaspetele a fost 
salutat de Todo Kurtovici, se
cretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. I. Had- 
jici și M. Terjan, șefi de secție, 
și alte persoane oficiale iu
goslave.

A fost prezent ambasadorul 
român la Belgrad, Virgil Cazacu.

La sosirea în Capitală, pe 
aeroportul Otopeni, au fost pre- 
zenți tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

chist. In luna august, la Madrid, 
autoritățile franchiste au arestat 
un grup de nouă ofițeri acuzați 
de a face parte din Uniunea mi
litară democratică (U.M.D.), or
ganizație ilegală, care se pro
nunță pentru schimbarea politi
că a regimului din Spania. In
tr-un manifest distribuit săptă- 
mîna trecută, relatează agenția 
U.P.I., acest grup cerea respec
tarea integrală a drepturilor o- 
mului și a libertăților democra
tice, se pronunța pentru reforme 
economice și sociale, pentru ale
geri libere, pentru organizarea 
unui referendum în problema 
formei instituționale a statului 
spaniol.

vățămîntului, și în alte dome
nii. De asemenea, delegația a 
avut o întâlnire cu președintele 
Consiliului regiunii Umbria, Pie
tro Conti, și cu un grup de a- 
sesori regionali.

• GENERALUL MAIOR 
Gheorghe Gomoiu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului politic 
superior al armatei, conducăto
rul delegației române de acti
viști de partid din armată, care 
face o vizită în R.P. Chineză, 
s-a întîlmt și a avut, joi, o con
vorbire prietenească cu Cian 
Ciun-ciao, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, șe
ful Direcției generale politice a 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare.

S. CARRILLO LA PHENIAN
• KIM IR SEN, secretar ge

neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, a primit de
legația P. C. din Spania, con
dusă de Santiago Carrillo, se
cretar general al partidului, afla

WOOD : Victoria (orele 9,30;
12.30 ; 16 ; 19,30), Melodia (orele 
9; 12,15; 16; 19,15); Casa Filmului 
(orele 12,30; 15 — la ora 20 spec
tacol de gală cu filmul: SOARTA 
AUREI ȘI ARGENTINEI.

COMEDIE FANTASTICĂ ; Tim
puri Noi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 : 18 : 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Lumina (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18 ; 20).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Bu- 
cegi (orele 16 ; 18), Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Grădina Bucegi 
(orele 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Fe
roviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16; 18,15 ; 20,30), To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15), Grădina Tomis (orele 
19), Grădina Titan (orele 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Lira 
(orele 15,30 ; 18), Grădina Lira 
(orele 20).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Cotroceni (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL ? 
Unirea (orele 16 ; 18).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE: 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

Delegația 

de activiști ai P.C.R. 

in R. P. Chineză

Delegația de activiști ai P.C.R. 
condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al ,C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale, aflată 
în vizită pentru schimb de expe
riență în R.P. Chineză La invi- 

'tația C.C. al P.C. Chinez, a fost 
oaspetele provinciilor Canton și 
Hunan. Au fost vizitate comu- 
Tie populare, Sisteme hidroteh
nice și de irigații, întreprinderi 
și obiective social-culturale, de
legația bucurîndu-se pretutin
deni de o primire caldă din 
partea organelor de partid și de 
stat provinciale și locale. La 
unele dintre obiectivele vizitate 
au avut loc ample discuții între 
membrii delegației române și 
specialiști chinezi în domeniul 
îmbunătățirilor funciare.

Evoluția situației 
din Liban

în capitala Libanului au con
tinuat joi schimburile de focuri 
dintre grupurile rivale în ciuda 
realizării unui nou acord de în
cetare a focului, cel de-al șa
selea de la izbucnirea inciden
telor în această țară. Explozii 
repetate au fost înregistrate în 
cartierele din sudul și estul Bei
rutului ca și în zona comercia
lă. întreaga activitate economică 
și comercială a fost din,nou pa
ralizată.

Deteriorarea situației din Li
ban a determinat și o inițiativă 
pe plan interarab : cererea Ku
weitului privind convocarea de 
urgență a miniștrilor arabi de 
externe în vederea degajării u- 
nei soluții care să pună capăt 
incidentelor pe teritoriul libanez.

tă In vizită în R.P.D. Coreeană. 
Cu acest prilej, Kim Ir Sen și 
Santiago Carrillo au avut o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
prietenească — relatează agen
ția ACTC.

• INTR-UN INTERVIU a- 
oordat publicației iugoslave 
„Mejdunarodna Politâka", mi
nistrul de externe australian, 
Donald Willesee, a arătat că 
țara sa „consideră mișcarea 
țărilor nealiniate ca una din 
forțele cele mai importante 
ce joacă un rol considerabil 
in eforturile pentru soluțio
narea problemelor cu care 
este astăzi confruntată ome
nirea". Deși nu este o țară 
nealiniată, a spus Willesee. 
Australia practică o politică 
externă independentă, ba
zată pe principiile Cartei 
O.N.U. în promovarea acestei 
politici, sînt preluate și spri
jinite o serie de obiective 
esențiale ale statelor neali
niate.
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15.45 ; 18 ; 20,15), Arta (orele 15,30 ;
17.45 ; 20), Grădina Arta (orele 19).

EVADAREA : Ferentari (orei*
15.30 ; 18 : 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE 7 
Drumul Sării (orele 16 ; 18 ; 20). 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 Î 20,15), Grădina Aurora 
(orele 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Miorița (orele 9; 11,15;
13.30 : 15,45 ; 18 : 20,15).

LANȚURI: Popular (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON S 
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Munca (orele 15,3018 ;
20.15) .

HYPERION s Pacea (orele 16 ; 
18 : 20).

TOAMNA BOBOCILOR 8 Crin- 
gași (orele 17).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPA 8 
Rahova (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20).

NEMURITORII î Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina Moșilor
(orele 19,30).

URME FIERBINȚI : Cosmos 
(orele 14,30).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WIL

în continuarea dezbaterilor 
de politică generală, minis
trul afacerilor externe al 
Birmaniei, U Hla Phone, s-a 
pronunțat pentru creșterea efi
cienței O.N.U. în domeniul dez
voltării și cooperării economice 
internaționale. Sporirea continuă 
a interdependențelor statelor și 
necesitatea promovării cooperăm 
rii între state reclamă întărirea 
organizației, astfel îneît să poa
tă adopta acțiuni colective în 
diverse domenii ale vieții eco
nomice internaționale, a spus 
vorbitorul.

Ramon Escovar Salom, minis
trul de externe al Venezuelei, 
a declarat că problema funda
mentală a actualei ordini eco
nomice internaționale este de a 
asigura stabilitatea planurilor de 
dezvoltare ale națiunilor lumii a 
treia, care sînt cel mai grav 
afectate de inflație, de recesiu
ne, de scăderea prețurilor la 
produsele de export ale țărilor 
în curs de dezvoltare, de 
creșterea prețurilor bunurilor 
manufacturate importate din 
statele industrializate șl cțe 
perturbațiile de pe piața mo
netară internațională. Drept

Reuniunea grupului 

de lucru desemnat 

pentru elaborarea 

proiectului de document 

al Conferinței 

partidelor comuniste și 

muncitorești din Europa
La 9 octombrie 1975 s-a des

chis la Berlin reuniunea- grupu
lui de lucru desemnat de comi
sia redacțională creată la întâl
nirea pregătitoare de la Buda
pesta, pentru elaborarea proiec
tului de document al Conferin
ței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa. La reuniu
nea grupului de lucru parti
cipă reprezentanții următoare
lor partide comuniste și munci
torești : Partidul Comunist din 
Belgia, Partidul Comunist Bul
gar, Partidul Comunist din Da
nemarca, Partidul Comunist Ger
man, P.S.U.G., Partidul Comu
nist Francez, Partidul ‘ Comu
nist Finlandez, Partidul Comu
nist din Grecia, Partidul Comu
nist din Marea Britanie, Parti
dul Comunist din Irlanda, Parti
dul Comunist Italian, Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Partidul Comunist din Luxem
burg, Partidul Comunist din 
Norvegia, Partidul Comunist din 
Austria, P.M.U.P., Partidul Co
munist Portughez, Partidul Co
munist Român, Partidul de stîn- 
ga-comuniștii din Suedia, Parti
dul Elvețian al Muncii, P.C.U.S., 
Partidul Comunist din Spania, 
Partidul Comunist din Cehoslo
vacia, Partidul Comunist din 
Turcia, P.M.S.U., Partidul so
cialist-unit din Berlinul Occi
dental, AKEL.

Reuniunea a adoptat două re
zoluții de protest împotriva e- 
xecutării celor cinci tineri mili- 
tanți antifasciști spanioli și ac
țiunii judiciare intentate lui 
Luis Corvalan și altor militanți 
de frunte ai unității populare 
din Chile. Rezoluțiile exprimă 
solidaritatea cu partidele comu
niste din Spania și Chile, cu 
toate forțele progresiste și de
mocratice din aceste țări.

• JOI au început, la Varșovia 
convorbirile dintre ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Polone, 
Ștefan Olezowski, și ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., 
Hans-Dietrich Genscher, aflat 
într-o vizită oficială de două 
zile în Polonia. După cum in
formează agenția PAP, cei doi 
miniștri au semnat Acordul din
tre Polonia și R. F. Germania, 
realizat în urma întâlnirii de la 
Helsinki dintre Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și cancelarul vest-german, Hel
mut Schmidt.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a aprobat, joi, cu o ma
joritate de 341 de voturi pentru 
și 69 împotrivă, trimiterea a 200 
de tehnicieni civili americani în 
Sinai, pentru a asigura funcțio
narea instalațiilor electronice de 
supraveghere în zona tampon 
dintre forțele egiptene și israe- 
liene. Prezența acestora este pre
văzută de cel de-al doilea Acord 
de dezangajare în Sinai, inter
venit la începutul lunii trecute 
între Egipt și Israel.

KINSON : Cosmos (orele 16,15 1
18,15 ; 20,15).

ILUSTRATE CU FLORI DH 
CIMP : Vitan (orele 15,30 ;18).

OMUL DIN LONDRA s Progre- 
■ul (orele 16 : 18 j 20).

WATERLOO: Flacăra (orrie
15,30 ; 19).

EMIGRANTUL î Grădina Uni
rea (orele 19,45).

HOINARII: Grădina Festival
(orele 19).

OMUL DIN LARAMIE: Gră
dina Vitan (orele 19).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor șl 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,20 
Film artistic: „Aceasta este casa 
noastră". 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

urmare, deficitul statelor în curs 
de dezvoltare a sporit de la 10 
miliarde dolari în 1973, la 30 mi
liarde dolari în 1975.

Adjunctul ministrului afaceri
lor externe al FIJI, Penaia Ga- 
nilau, a cerut Adunării Genera
le să-și însușească ideea creării 
unei zone denuclearizate in su
dul Oceanului Pacific.

Reprezentantul Cubei, Ricardo 
Alarcon, pronunțîndu-se pentru 
relații echitabile între țările în 
curs de dezvoltare și statele dez
voltate, a relevat necesitatea 
unor prețuri remunerative pen- 
,tru exporturile țărilor din lu
mea a treia pentru condiții fa
vorabile asigurării progresului 
lor economic și social. El a 
subliniat că pentru aceasta, 
statele trebuie să se bucure de 
suveranitatea deplină asupra bo
gățiilor lor naturale, să pună 
sub un strict control activitățile 
corporațiilor multinaționale, să 
treacă la îndeplinirea întocmai 
a prevederilor Cartei drepturilor 
și obligațiilor economice ale sta
telor.

In Comitetul pentru proble
mele teritoriilor neautonome al 
Adunării Generale, care dezbate 
punctul intitulat „Situația din 
Rhodesia de Sud", a luat cu- 
vîntul reprezentantul României, 
Petre Vlăsceanu, care a subli
niat că, în ciuda rezoluțiilor 
Națiunilor Unite de condamnare 
a declarării unilaterale a Inde
pendenței Rhodesiei de Sud de 
către regimul minoritar, rasist, 
al lui Ian Smith și a sancțiuni
lor impuse de Consiliul de Secu
ritate, acest regim ilegal con
tinuă să-și întărească pozițiile, 
ca urmare a ajutorului primit 
din partea Africii de Sud și a 
încălcării sancțiunilor de către 
anumite state occidentale mem
bre ale Națiunilor Unite. .

Se împlinesc astăzi 
cinci ani de la proclama
rea independenței insu
lelor Fiji. Moment im
portant în istoria poporu
lui fi jian, evenimentul 
punea capăt unei domi
nații coloniale de aproa
pe un secol, înscriind 
Fiji pe traiectoria exis
tenței de sine stătătoare.

• Situat în Oceanul Paci
fic, pe meridianul 180 (exact 
de cealaltă parte a Pămîntu- 
lui față de meridianul zero 
de la Greenwich — Londra) 
arhipelagul Fiji este compus 
dintr-o puzderie de insule cu 
o suprafață totală de 18 272 
kmp și o populație de 550 000 
locuitori (1973). Cele mai im
portante dintre ele, atît ca 
suprafață, populație și viață 
economico-socială. sînt Viti 
Levu (10 492 kmp) si Vanua 
Levu (5 515 km.p.). In prima 
din ele domină melanezienii, 
în cea de a doua indienii — 
aduși aici începînd din 1879 
pentru a lucra pe plantații. 
Acestea sînt principalele gru
pări etnice, reprezentând 92 
la sută din populație. Locali
tăți mai importante sînt Suva 
(capitala țării, 54 000 locui
tori), Lautoka și Nandi, aflate 
toate în Viti Levu.

• Descoperite în 1642 de 
navigatorul olandez Tasman, 
cele cîteva sute de insule ale 
arhipelagului au devenit co
lonie britanică în 1874. După 
autonomia administrativă li
mitată — dobîndită în 1937 — 
aspirația la independență a- 
vea să se concretizeze deplin 
la 10 octombrie 1970.

• Deși majoritatea Insule
lor sînt de origine vulcanică, 
sau atoli coraligeni. în 
insulele mari există cîmpii 
aluviale unde se cultivă tres
tia de zahăr, orezul, manio- 
cul, copra. Trestia de zahăr 
reprezintă principala sursă 
agricolă, zahărul reprezen
tând 60 la sută din totalul ex
porturilor. în pădurile tropi
cale fijiene cresc, de aseme
nea, arbori de cauciuc, cafea 
și cacao, cocotieri șj banani
eri etc.

Subsolul conține importan
te zăcăminte de aur, argint 
și mangan, parțial exploatate.

• In dorința de a dezvolta 
relații de cooperare reciproc 
avantajoase. România și Fiji 
au stabilit, în vara acestui 
an. relații diplomatice la ni
vel de ambasadă.

V. Ș.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17,05 Biblioteca pen
tru toți. 17,55 Melodie și ritm. 18,20 
Vlrstele peliculei. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Seară de ba
let: „Trandafirul galben". 21,10 
Telex. 21,15 Viața economică a Ca
pitalei. 21,40 Publicitate. 21,45 Ar
monii Intime. 22,10 închiderea pro
gramului.

Teatrul de Operetă : VICTORIA 
ȘI AL EI HUSAR — ora 19,30 ; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : HEDDA GABLER 
— ora 19 ; (Sala Studio) : TITA
NIC VALS — ora 19 ; Teatrul da 
Comedie : NOAPTEA LA MA
DRID — ora 19,30 ; Teatrul Mic : 
PROFESIUNEA DOAMNEI WA
RREN — ora 19,30 ; Teatrul Giu
lești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : CER 
CUVINTUL LA.i. DIVERSE — 
ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Sala Academia) : SIR Șl E- 
LIXIR — ' ora 17 ; ZMEUL — 
ora 10 ; Circul București : CIR
CUL MARE DIN VARȘOVIA — 
ora 19,30.
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