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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
• Primul ministru al Republicii

Capului Verde

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

în fața uneia din pretențioasele lucrări pe care sini chemați să le execute — elicea pentru cargou
rile de 4 500 tdw — strungarul Toderică Aramă, de la Șantierul naval Galați, împărtășește mai tineri

lor săi tovarăși, ucenicii Ion Cojocarii și Gheorghe Oancea, din recunoscuta sa experiență 
Foto : O. PLECAN
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Din cronica întrecerii socialiste
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. colec
tivul de muncă al Combinatului 
chimic din Tîrnăveni raportea
ză că la data de 18 octombrie 
a îndeplinit prevederile actua
lului plan cincinal la producția 
globală industrială.

Traducind in viață indicațiile 
primite cu ocazia vizitei de lu
cru pe care ați intreprins-o in 
combinat după inundația din 
luna iulie a acestui an — se 
scrie in telegramă — muncito- 

★
• COMBINATUL PETROCHI

MIC DE LA BRAZI, al cărui co
lectiv a câștigat 30 de zile a- 
vans in cincinal, intră in ultima 
decadă a lunii octombrie cu un 
spor de producție evaluat la 
circa 85 milioane lei, obținut în 
întregime pe seama productivi
tății muncii — cifră care întrece 
substanțial angajamentul asumat 
pe anul în curs.

• rii, inginerii, maiștrii și tehni- 
I elenii, toți lucrătorii din unita- 
i tea noastră, în frunte cu comu-
- niștii, au mobilizat întregul lor 
i potențial pentru recuperarea
• pierderilor suferite, pentru a-și 

respecta angajamentul luat în
■ fața dumneavoastră de a realiza 
i cincinalul înainte de termen.

Ca urmare a acestui
' pînă Ia sfirșitul anului colecti

vul
‘ peste prevederile planului cin- 
5 cinai o producție suplimentară
- în valoare de 310
• ★

• SONDORII care forează 
• pentru prima dată Ia noi în țară 
. cu instalația F-500, capabilă să 

meargă Ia 10 000 m adîncime. re- 
i alizată la întreprinderea „1 Mai". 

Ploiești, au atins. în condiții bune 
[ de lucru, cota 3 500, moment care 
. marchează începerea tubajului 

coloanelor pină 
respectivă. Este 
„8 001“. dintr-o 
a Dîmboviței.

combinatului

succes,

va realiza

milioane lei.

la adîncimea 
vorba de sonda 
zonă petrolieră

In intimpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.
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Conferințele
îndeplinirea Ia 25 septembrie 

a planului cincinal de către in
dustria județului Mehedinți, 
constituie un succes în care, a- 
lături de realizările oamenilor 
muncii, sînt incluse deopotrivă 
și faptele de muncă, împlinirile 
celor peste 25 000 de tineri par- 
ticipanți la întrecerea „Tinere
tul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte- de ter- 
men“. Deosebit de eficiente s-au 
dovedit inițiativele $i acțiunDe 
organizate în acest ?in, în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.
• Acționînd pentru reducerea 

consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie 
electrică, tinerii din industria 
județului au realizat în acest an

AZI, JUDEȚUL MEHEDINȚI

economii în valoare de 5 mili
oane lei • In prima săptămînă 
a lunii octombrie, organizația 
județeană Mehedinți a U.T.C. a 
raportat îndeplinirea planului 
la munca patriotică pe anul 1975 
• Pînă la 18 octombrie, cei pes
te 25 000 tineri antrenați la ac
țiunile de muncă patriotică au 
colectat 8 000 tone deșeuri me
talice, 230 tone hîrtie, 205 000 
sticle și borcane, au executat lu
crări de îmbunătățiri funciare 
pe 230 hectare, lucrări de com
batere a eroziunii solului pe 
715 ha. ; au plantat pomi fruc
tiferi pe 30 de ha și au executat

lucrări de împăduriri pe 
prafață de 225 ha • Tinerii de 
la întreprinderea de vagoane 
Drobeta Turnu-Severin și I.J.C. 
Mehedinți au contribuit, prin 
muncă patriotică, la construirea 
a două cămine de nefamiliști cu 
314 locuri fiecare • în același 
timp, tinerii din județ au reali
zat prin muncă patriotică lucrări

o su-

nefinanțate în valoare de 31 mi
lioane lei • Uteciștii de la Șan
tierul naval, întreprinderea de 
vagoane și Combinatul de celu
loză și hîrtie din Drobeta Turnu- 
Severin, organizați în echipe, au 
efectuat în acest an peste 35 000 
ore de muncă patriotică în spri
jinul producției • La lucrările 
agricole au participat peste

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a V-a)

ALBA : Sub semnul exi-

pentru încheierea 
recoltării porumbului

gențelor sporite în toate do
meniile de activitate

• BUZĂU : In centrul aten
ției — formarea și consoli
darea unor puternice colec

tive muncitorești
• CLUJ : Un profil politic 
înaintat, clădit pe temeinice

convingeri comuniste
• CONSTANȚA : Spre un 
cincinal al calității, al mari

lor performanțe
• PRAHOVA : Intransigență, 
spirit revoluționar, maturita

te politică
• TELEORMAN î O 
pare de seamă — 
concepției înaintate

viață
• VASLUI : Căi proprii în 
procesul de însușire a disci

plinei muncitorești
• VILCEA : Munca — su
prema responsabilitate a ti

nerilor

preocu- 
făurirea 

despre

și însămînțării griului
f

în aceste zile hotăritoare pen
tru încheierea lucrărilor agricole 
de toamnă, comandamentele lo
cale, conducerile unităților de 
stat și cooperatiste, toți oame
nii muncii de pe ogoare, tineri 
și vîrstnici, au datoria să acțio
neze cu fermitate, energie, în 
spiritul indicațiilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 17 octombrie a.c. 
Este o obligație fundamentală a 
mecanizatorilor, cooperatorilor, 
specialiștilor, a tuturor celor 
care activează în agricultură d,e. 
a încheia în cit mai scurt timp

strîngerea, transportul si depo
zitarea întregii recolte, de a ur-. 
genta livrările la fondul de stat, 
astfel îneît să se poată asigura 
o aprovizionare ritmică și rațio
nală a populației cu produse a- 
groalimentare. „Aș dori, de ase
menea, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, să atrag atenția 
asupra necesității de a se lua 
toate măsurile pentru ea pînă 
eel mai tirziu la 24—25 ale aees-

ȘT. DORGOȘAN
(Continua*# în pag. a IlI-a)

La numai 17 ani. Cornelia 
Spinu de la I.M.N. Constanța, 
dovedește că in meseria de 
strungar fetele pot obține re
zultate la fel de bune ca 

băieții

PE HÎRTIE,
u
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LOCOMOTIVA
S-A SCHIMBAI 

PASIUNEA A RĂMAS
ACEEAȘI

— E greu să fii mecanic de 
locomotivă ?

— E o meserie ca oricare alta.
— Care este secretul acestei 

meserii ?
— Locomotivele s-au 

schimbat și e sigur că se 
schimba în continuare. De
abur am ajuns la electricitate și 
cine știe unde ne vom opri, dacă 
ne vom opri... Ceea, ce a rămas 
și va rămîne aceeași este pasiu
nea de mecanic.

tot 
vor 

la

Pentru mecanicul de locomoti
vă Alexandru Ciochină, om nu 
prea înalt la stat și cu o privire 
caldă, învăluitoare, pasiunea 
pentru meserie s-a ivit pe ne
simțite, într-o zi ca oricare alta 
a anului 1949, adică atunci cind 
abia împlinise zece primăveri. 
Tatăl său, om de vază'al co
munei Ghermănești, președin
te de sfat popular, l-a plimbat 
pe micul Sandu pentru prima 
oară cu trenul, de la Huși la

Vqslui, urcindu-l la sfirșitul că
lătoriei chiar in cabina locomo
tivei. Atîta l-au impresionat — 
după cum spune — mulțimea de 
manete și manivele, tenderul u- 
riqș, cazanul cu foc continuu, in
cit. s-a hotărit pe dată să se 
facă mecanic 
hotărîre care

EUGEN
(Continuare

de locomotivă. O 
nu a fost un sim-
ȘERBANESCU
în pag. a lll-a)

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, in 
ziua de 20 octombrie, pe primul 
ministru al Republicii Capului 
Verde, Pedro Pires.

La întrevedere a participat 
tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii 
și secretar general al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), to
varășul Aristides Pereira, un 
cald mesaj de prietenie, iar po
porului român urări de fericire 
și prosperitate. Primul ministru 
Pedro Pires a exprimat — și 
cu acest prilej — profunda re
cunoștință pentru ajutorul fră
țesc și multilateral pe care 
Partidul Comunist Român și se
cretarul său general, guvernul 
și poporul român l-au acordat 
luptei duse de poporul Insule
lor Capului Verde, sub condu
cerea P.A.I.G.C., pentru scutu
rarea jugului colonial și dobân
direa independenței naționale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită un cordial salut 
prietenesc tovarășului Aristides 
Pereira, împreună cu urări de 
succes guvernului și poporului 
Republicii Capului Verde în în
făptuirea obiectivelor propuse 
pe calea dezvoltării economice 
și sociale.

în 
tante 
pului

spiritul solidarității mili
eu poporul Republicii Ca- 
Verde, cu toate popoarele

care luptă pentru lichidarea do
minației colonialiste, pentru a- 
firmarea deplină a drepturilor 
lor la o viață liberă și demnă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat călduros vizita primului 
ministru Pedro Pires în Româ
nia.

în cadrul schimbului de pă
reri, care a avut loc apoi, pri
vind dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări și po
poare, s-a apreciat că întîlnirile 
și convorbirile dintre secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și conducerea Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde au marcat un mo
ment de seamă în promovarea 
pe o treaptă superioară a aces
tor relații de conlucrare.

în timpul convorbirii, s-a 
subliniat că interesele păcii și 
securității popoarelor reclamă 
acțiuni energice pentru lichida
rea subdezvoltării — Una din 
problemele fundamentale ale 
lumii contemporane — pentru 
eliminarea definitivă a vechii 
politici imperialiste de domina
ție și dictat, de forța și inechi
tate, pentru asigurarea respectă
rii dreptului fiecărei națiuni de 
a decide singură asupra desti
nelor sale, asupra bogățiilor 
naționale și căilor dezvoltării 
proprii, fără nici un amestec 
din afară, pentru democratiza
rea raporturilor internaționale, 
care să stimuleze progresul tu
turor țărilor, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale. In acest 
context, s-a relevat că soluțio-

narea problemelor majore ce 
confruntă omenirea impune 
participarea la viața interna
țională, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor și, în primul 
rind, a țărilor mici, mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, a 
statelor nealiniate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Pedro Pires 
au reafirmat hotărîrea celor două 
țări, partide și popoare de a dez
volta și în viitor relațiile de co
laborare, de solidaritate militan
tă cu tinerele state independen
te. cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele revolu
ționare, progresiste, democratice, 
antiimperialiste din Africa și de 
pe celelalte continente, în lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru triumful idealurilor 
de libertate și progres, de pace 
și prietenie între popoare.

După convorbire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe primul ministru al Re
publicii Capului Verde.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Stefan Voitec. Cornel 
Burtică, Ion Pățan, Ilie Verdeț, 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Stanciu, ad-

(Continuare în pag, a V-a)

• Directorul general al F. M. I
Tovarășul 

președintele 
te România, 
to-mbrie, pe 
hannes 
general al 
Internațional (F.M.I.). care, 
invitația Ministerului Finanțelor, 
a efectuat o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat tova-

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialis- 
a primit, la 20 oc- 
dr. Hendrick Jo- 

Witteveen, directorul 
Fondului Monetar 

la

rășii Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor.

Au fost de față P. Lieftinck, 
director executiv, și L. A. Whit- 
tome, director la Fondul Mone
tar Internațional.

In
avut

cursul convorbirii, care a 
loc. cu acest prilej, au fost

evidențiate rezultatele obținute 
în. colaborarea dintre România 
și Fondul Monetar Internațional. 
De asemenea, a fost efectuat 
un schimb de păreri în proble
me privind perfecționarea Sis
temului monetar internațional, 
în contextul promovării unei 
noi ordini economice și politice.

Primirea a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

• Președintele firmei Rolls
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază, pe sir Ken
nett Keith, președintele firmei 
britanice Rolls Royce, care se 
află în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Gheorghe Oprea, vice-

prim-ministru al guvernului, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Vasile 
Pungan, consilier al președinte
lui republicii.

A fost de fată sir Stanley G. 
Hooker, director tehnic la firma 
britanică.

Președintele Nicolae Ceaușescu

0 Președintele C.M.E
• Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a primit, 'luni di
mineața, pe Nahum Goldmann,

președintele . Congresului Mon
dial Evreesc, aflat într-o vizită 
particulară in țara noastră.

La întrevedere a participat

Royce
a avut o convorbire cordială cu 
oaspetele, în cadrul căreia au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea colaborării și coope
rării dintre industria româneas
că și firma Rolls Royce, în do
meniul construcțiilor aeronauti
ce și în alte ramuri construc
toare de mașini.

Armand Kaplan, director al De
partamentului relațiilor interna
ționale al Congresului Mondial 
Evreesc.

OCTOMBRIE, PE ȘANTIERELE 
CAPITALEI

IN PAGINA A III-A

FIECARE ȘCOALĂ ESTE
A

PATRONATA DE 0 ÎNTREPRINDERE, 
DAR 1N REALITATE... ?

Județul Dîmbovița care-și dez
voltă o puternică bază indus
trială își crește, totodată, ca
drele. Cele peste 370 de ateliere- 
școală existente în licee și școli 
generale, trebuie să formeze la 
elevi deprinderi de muncă, să-i 
pregătească pentru ' meseriile vi
itorului. Iată probleme ce se cer 
rezolvate cu ajutorul unităților 
economice care patronează șco
lile. Multe întreprinderi și-au 
luat în serios această responsa
bilitate ; asigură școlilor utila
je. materiale, asistență, tehnică, 
între acestea întreprinderea de 
utilaj petrolier, întreprinderea 
de industrie locală, din Tîrgo- 
viște, întreprinderea mecanică 
Mija etc. La Liceul „Ienăchiiă 
Văcărescu“ (Tirgoviște) elevii au 
contract cu întreprinderea pa- 
tronatoare (I.U.P.) pentru scau
ne metalice necesare automaca
ralelor, apărători pentru mașini, 
lucrări electrotehnice. Școala a 
beneficiat de materiale pentru 
confecționarea bancurilor. de 
menghine etc. Aceeași întreprin
deri a ajutat Școala generală nr.

S la transformarea claselor in 
cabinete funcționale, a executat 
unele reparații. împreună cu 
tinerii de la Mija, elevii și pro
fesorii Școlii generale din Bă- 
lent și-au amenajat laboratoare-

RAID ÎN JUDEȚUL
DÎMBOVIȚA

le, bancurile de lăcătușerie au 
fost primite de la întreprinde
re. La Dobra se poate vedea 
cel mai bine cum este înțeleasă, 
practic, noțiunea de patronare. 
Zilele trecute, Longin Diaco- 
nescu, directorul întreprinderii 
de industrie locală, a trimis trei 
colaboratori să urmărească sta
diul construcției atelierului-școa- 
lă, să îmbunătățească devizul. 
Școala a. primit 1 800 de kg fier 
beton (lucrarea se execută in

reqie proprie), planșeele teqo, 
stilpii pentru baza sportivă etc. 
Mai trebuie ■ spus că industria 
locală este un prețios colabora
tor pentru foarte multe școli, 
pe care nu le patronează, că 
multe școli au preferat-o in lo
cul unor întreprinderi cu tradi
ție.

Patronarea nu este și nici nu 
poate fi o chestiune de bunăvo
ință. întreprinderea nu face un 
act de caritate dind școlii un 
utilaj, sau scule. își îndeplineș
te o sarcină stabilită de partid, 
ia parte, în acest fel, la forma
rea schimbului de mîine. Or, 
din acest punct de vedere se 
constată unele neajunsuri, unele 
imperfecțiuni care se răsfrîng 
asupra nivelului pregătirii elevi
lor. Uneori repartizarea școlilor 
pe lingă. întreprinderi se face în 

.mod. arbitrar. Nu se ține seama 
de puterea economică a unității.

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

FOLCLORUL Șl POEZIA ACTUALĂ

„Sudoarea muncii
sutelor de ani

Opinii de EDGAR PAPU
Resursele nesfîrșite de suges

tii creatoare pe care le oferă 
folclorul nostru îi atrag cu o 
totala îndreptățire pe poeții ac
tuali. Privit global, faptul în
scrie o- trăsătură lăudabilă a 
tinerei lirici românești. Numai 
că folclorul este un lucru deli
cat, care se cere mînuit cu aten
ție, și mai ales cu știință. Nu 
orice diletant își poate asuma 
rolul horticultorului cu pretenția 
de a face să sporească speciile 
florale. La fel se întîmplă și cu 
această floare a spiritului nostru 
național, care este folclorul. 
Cine nu știe să umble cu un 
tezaur atît de prețios. în cali
tatea sa de stimulent al creației, 
ar face mai bine să se ocupe de 
altceva. îmi permit, de aceea, 
să-mi expun, o luare de poziție 
personală în această privință.

Mai întîi ar fi de dorit să se 
știe că nu folclorul are nevoie 
de noi, ci noi avem nevoie de 
folclor. Or, unii poeți sînt con
vinși că fac operă patriotică și 
că au salvat existența folcloru
lui dacă introduc oricum și fără 
bătaie de cap o porție îmbelșu
gată de motive folclorice în în
cercările lor lirice. în primul 
rind. o poezie populară împănată 
cu cele cîteva adaosuri sau 
modificări superficiale, pe care 
î le-ar aduce contribuția „crea
ției" noastre, apare cu certitu
dine inferioară expresiei sale

originare. Așadar, • nu aducem 
prin, aceasta nici un serviciu 
folclorului. Dar. totodată, nici 
nouă ca poeți nu ne folosește 
cu nimic asemenea operație. Ea 
ne învață numai să prelucrăm 
(a se citi „să pastișăm“), iar nu 
să creăm. Simpla frunză verde 
nu arată decît că mintea poetu
lui mai are mult pînă să se 
coacă.

A doua idee pe care am dori 
să o facem cunoscută se rezu
mă la constatarea că folclorul 
nu poate fi o expresie artificială. 
Faptul l-ar trivializa lăutărește. 
La timpul său s-a combătut, pe 
bună dreptate, adoptarea inova
țiilor din străinătate, fără a fi 
asimilate unei adinei simțiri a 
noastră. Elementul folcloric ne
asimilat în pasta unei creații 
personale rămîne, însă, tot ații 
de artificial ea și modelele străi
ne neasimilate.

Ceea ce se cere să facem este 
■cu totul altceva. Se cere să fo
losim nu motivele exterioare, ci 
esența însăși a folclorului, adică 
acea adincă permanență națio
nală. care străbate prin toate 
timpurile și prin toate împreju
rările. Așa au procedat vreme 
de trei sute de ani toți clasicii 
noștri de geniu. începînd de Ia 
Dosoftei .și de la Cantemir. și 
terminînd cu Labiș. în toți a-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Sub semnul exigențelor 
sporite în toate domeniile 

de activitate
ALBA

Organizația județeană Alba a 
U.T.C. a obținut de la ultimele 
alegeri plnă în prezent rezul
tate valoroase în toate compar
timentele activității sale politice 
Si educative. Pe prim plan s-a 
situat cultivarea la tineri a con
științei muncitorești, a spiritu
lui eticii și echității socialiste, 
antrenarea lor responsabilă la 
munca și învățătură. Evidențiind 
aceste succese, darea de seamă 
a comitetului județean, delegații 
care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor au prezentat expe
riența izvorîtă din realizările 
oamenilor muncii din județul lor 
ți implicit ale tinerilor din in
dustrie Și agricultură, din școli 
și instituții : depășirea la zi a 
planului cincinal cu 872 milioane 
lei, în 1974 județul Alba ocupînd 
locul patru in întrecerea socia
listă pe țară ; obținerea Diplo
mei de Onoare a C.C. al U.T.C. 
pentru rezultatele raportate în 
munca patriotică pe anul tre
cut ; efectuarea în acest an a 
unor lucrări de muncă patrio
tică în valoare de 170 milioane 
lei depășindu-se pînă în prezent 
cu 40 la sută sarcinile anuale.

Cu toate acestea, însă, dezba
terile s-au axat, așa cum era 
necesar, pe analiza temeinică, în 
spirit critic și autocritic a ne
ajunsurilor și a cauzelor care 
le-au generat, pe stabilirea mă
surilor și soluțiilor practice care

In centrul atenției-
J

formarea și consolidarea 
unor puternice colective 

muncitorești
BUZĂU

Desfășurată într-un climat de 
înaltă responsabilitate comu
nistă, Conferința organizației 
județene Buzău a U.T.C. a pri
lejuit o analiză exigentă, cri
tică și autocritică a realizărilor 
obținute de cei peste 55 000 de 
membri ai organizației de tine
ret în perioada februarie 1973 — 
octombrie 1975. Spiritul analitic 
al dării de seamă prezentate 
care, alături de relevarea succe
selor obținute de tineri în rea
lizarea sarcinilor actualului cin
cinal înainte de termen, a mo
dului în care organizațiile U.T.C., 
sub directa îndrumare a organe
lor de partid, au acționat pentru 
antrenarea tinerilor la înfăptui
rea obiectivelor economico-so- 
cialfe ale județului, pentru pro
movarea și dezvoltarea unei a- 
titudini înaintate față de mun
că, a insistat în mod deosebit 
asupra neajunsurilor înregistra
te, a constituit pentru delegații 
la conferință punctul de referin
ță în dezbaterile ce au urmat, 
Neacceptînd nici un moment 
ideea de automulțumire, consi- 
derînd că posibilitățile de care 
dispun pot fi puse și mai bine 
în valoare, conferința a stăruit 
asupra creșterii responsabilității 
fiecărei organizații U.T.C., a 
fiecărui tînăr, evidențiindu-se

Un profil politic înaintat, 
clădit pe temeinice 

convingeri comuniste
cluj BSSS

Era firesc ca succesele remar
cabile obținute de județul Cluj 
pe toate fronturile muncii, prin 
eforturile înfrățite âle tuturor 
locuitorilor săi. să constituie nu 
numai un. motiv de îndreptățită 
mîndrie. ci totodată și un solid 
punct de plecare pentru lucră
rile Conferinței organizației ju
dețene a U.T.C. Era firesc ca ziua 
de 9 octombrie, filă de calendar 
pe care și-a pus semnătura și 
tineretul județului, larg antrenat 
în întrecerea utecistă, să fie a- 
mintită la locul cuvenit, pe 
frontispiciul județelor care au 
raportat îndeplinirea înainte de 
termen a actualului cincinal, 
însă numai atît n-ar fi fost su
ficient nici pentru analiza pro
fundă. multilaterală, pe care o 
urmărea conferința, nici pentru 
direcțiile de perspectivă pe care 
eră chemată să le investigheze. 
De aceea pasul următor a fost 
descifrarea atentă a acelui pro
ces de conștiință ce se desăvîr- 
șește odată cu procesul de pro
ducție, prin plămădirea unui pro
fil politic avansat, a unei înalte 
atitudini față de muncă.

încă în cuvîntul de deschidere 
a dezbaterilor, rostit de tovară
șul Ștefan Mocuță. prim secre
tar al comitetului județean de

să asigure îmbunătățirea activi
tății fiecărei organizații.Apre
ciind acțiunile întreprinse, unele 
inițiative uteciste care și-au 
demonstrat eficiența în între
cerea socialistă, tovarășul George 
Homoșteanu. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Alba al P.C.R., a 
reținut apoi atenția conferinței 
asupra faptului că nu s-a acțio
nat cu toată energia pentru com
baterea unor manifestări străine 
eticii noastre arătînd că mai sînt 
încă mulți tineri în industrie 
care nu-și îndeplinesc normele 
lunare, nu se alătură cu toate 
puterile lor eforturilor generale, 
iar eforturile organizațiilor 
U.T.C. și colaborarea acestora cu 
ceilalți factori de educație sînt 
încă nesatisfâcătoare. în raport 
de necesitățile, de îndatoririle 
ce Ie revin. Trecînd apoi în re
vistă sarcinile deosebit de com
plexe ce revin județului Alba 
din Directivele Congresului al 
XI-lea și din Programul parti
dului pentru cincinalul viitor, 
sarcinile imediate ce reies din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul. Central al 
partidului, din 17 octombrie. în 
vederea îndeplinirii cu cea mai 
înaltă responsabilitate a planu
lui economic pe acest an și în 
continuare, pentru creșterea ni
velului de viață, material și 

cu pregnanță ca un obiectiv de 
seamă al activității viitoare, ne
cesitatea unei mai intense și 
permanente preocupări pentru 
pregătirea superioară și perfec
ționarea calificării forței de 
muncă, pentru o mai susținută 
activitate menită să-i educe pe 
tineri în Spiritul ordinei și dis
ciplinei, al hărniciei în muncă.

in caldul cuvînt de salut, 
rostit de la tribuna conferinței, 
tovarășul Ion Sîrbu, prim secre
tar al Comitetului județean Bu
zău al P.C.R., felicitînd organi
zația județeană U.T.C. pentru 
energia, priceperea și hărnicia 
cu care a acționat în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului îpainte 
de termen", în traducerea în 
viață a mărețului program ela
borat de P.C.R., a înfățișat o- 
biectivele industriale și sociăl- 
culturale ce revin județului în 
viitorul cincinal. Subliniind că 
în viitorul cincinal, producția 
industrială a județului Buzău 
va crește într-un ritm mediu de 
15,9 la sută, ritm superior celui 
prevăzut pe țară, că a crescut 
substanțial volumul investițiilor, 
fapt ce necesită o mai puter
nică antrenare a tinerilor la 
materializarea acestor sarcini, 
primul secretar al Comitetului 

partid, se sublinia convingător 
faptul că rezultatele dobîndite 
de tineri în îndeplinirea sarci
nilor de producție sînt dovada 
unor minunate calități morale, a 
atașamentului lor nedezmințit 
față de patrie și partid, atră- 
gindu-se în același timp atenția 
că de modul în care organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studențești 
se ocupă de educarea membrilor 
lor, de cultivarea celor mai 
înalte principii ale muncii și vie
ții comuniștilor depinde însăși 
contribuția lor ^fectivă pe toate 
planurile activității economice și 
sociale.

„Sensul principal pe care tre
buie să-1 imprimăm analizei 
noastre, s-a precizat de pildă in 
conferință, este acela al educă
rii tinerilor în spiritul unor no
bile crezuri comuniste, al unor 
solide comandamente moral-ce- 
tățenești". Și se enumerau, drept 
argumente și direcții de viitor, 
necesitatea unei activități dife
rențiate. mai bine adaptate lâ 
condițiile specifice fiecărui co
lectiv. dublarea muncii politiCo- 
organizatorice de un control sis
tematic al îndeplinirii sarcinilor. 
„Este momentul, au arătat altf 
vorbitori, să ne angajăm într-un 
front comun împotriva oricărei 

spiritual al întregului nostru 
popor, vorbitorul a arătat că 
pentru îndeplinirea riguroasă a 
acestor mărețe prevederi, orga-* 
nizațiile U.T.C. trebuie să-și spoi 
rească combativitatea, să-și dez
volte spiritul de inițiativă, să-și 
intensifice eforturile în educa
ția politică, patriotică și moraf- 
cetățenească a tinerilor.

Participanții la discuții, rea
mintind unele inițiative în între
cerea „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen'1, cum sînt : „re
gistrul economiilor" „să lucrăm 
o zi pe lună cu material econo
misit". „să parcurgem 150 de 
kilometri cu combustibil econo
misit" etc., îmbrățișate într-un 
mare număr de organizații, și 
care numai în acest an s-au sol
dat cu economii în valoare de 
7.2 milioane lei. ca și cele din 
domeniul educației : „sfatul o- 
meniei", „prietenii noului anga
jat", au demonstrat caracterul 
lor mobilizator.

în consens unanim, delegații 
la conferință au adresat. în nu
mele celor peste 60 000 de tineri 
ai județului, o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se arată, printre altele : 
„însuflețiți de perspectivele lu
minoase ale României, urmare 
firească a traducerii în viață a 
liniei politice a partidului și sta
tului nostru, a grijii deosebite 
pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, o manifestați față 
de destinele națiunii noastre so
cialiste, fructificînd pe deplin 
elanul și virtuțile creatoare ale 
tuturor tinerilor, priceperea și 
hărnicia lor, ne angajăm solemn 
să traducem în mod exemplar 
în viață toate obiectivele pe care 
conferința organizației județene 
U.T.C. le-a stabilit, în vederea 
sporirii aportului tineretului la 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție, la creșterea 
eficienței întregii activități în 
industrie, construcții, transpor
turi și în agricultură".

ROMULUS LAL

județean Buzău al P.C.R. a spus: 
„Organizațiile de tineret vor 
trebui să se preocupe în mod 
concret de calificarea și perfec
ționarea calificării tinerilor, de 
educarea lor în spiritul discipli
nei, al atitudinii comuniste față 
de muncă, de mobilizarea lor la 
soluționarea problemelor legate 
de bunul mers al producției".

In această ordine de idei, nu
meroși participant la dezbateri'1 
au formulat propuneri concrete 
de îmbunătățire a activității da 
pregătire profesională, de elimi
nare a neajunsurilor, de antre
nare mai largă a tinerilor la 
creația tehnică, la rezolvarea 
problemelor majore cu care se 
confruntă producția, învățămîn- 
tuL

Delegații la conferință au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă ii), care se spune : „Con- 
știenți de complexitatea sarcini
lor și răspunderilor ce revin or
ganizației noastre revoluționare 
din luminosul Program al Parti
dului, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism, vom milita neabătut 
pentru cultivarea în rlndul ti
nerei generații a unei atitudini 
înaintate, comuniste față de 
muncă și îndatoririle sociale, 
pentru continua perfecționare a 
pregătirii pentru muncă și viață, 
astfel încit să imprimăm tot 
mai mult spiritul revoluționar 
în activitatea organelor și orga
nizațiilor de tineret, să contri
buim efectiv, alături de toți oa
menii muncii, sub conducerea 
înțeleaptă a comuniștilor, la 
înălțarea edificiului comunist pe 
pămîntul României. Ne angajăm 
să fim întotdeauna prezenți la 
datorie, să folosim întregul elan 
și spirit novator de care dis
punem pentru a contribui a- 
lături de ceilalți oameni ai mun
cii, la realizarea înainte de ter
men a sarcinilor actualului cin
cinal, la promovarea tehnologii
lor moderne în procesul de pro-' 
ducție, la realizarea do noi uti
laje și mașini prin a.utodotare, 
creind astfel o bază cit mai so
lidă cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice".

DUMITRU CONSTANTIN

abateri de la codul eticii și echi
tății socialiste, astfel încit în
treaga noastră organizație jude
țeană să devină un colectiv mo
del de muncă și viață comunis
tă". Iar în ceea ce privește 
participarea tinerilor de la sate 
la muncile agricole s-a subliniat 
că aceasta este și o problemă de 
atitudine, de conștiință, că nu 
este suficientă numai antrenarea 
lor în diverse campanii, ci și 
orientarea lor spre sectoarele 
deficitare ale cooperativei.

Dezbaterile au condus la sub
linierea unor concluzii de mare 
valoare practică : întreaga mun
că politico-ideologică desfășurată 
de organizațiile U.T.C. trebuie să 
fie străbătută de procesul dez
voltării unor ferme convingeri 
comuniste, ceea ce impune drept 
caracteristică esențială un spirit 
revoluționar de acțiune, intransi
gență și combativitate. întărirea 
unității de acțiune între tinerii 
de toate naționalitățile, o ade
ziune unanimă exprimată nu 
declarativ, ci prin însușirea a- 
profundai ă a normelor eticii și 
echității socialiste și respectarea 
lor neabătută.
Această concluzie se desprinde, 

sub forma unui angajament so
lemn rostit de toți tinerii de pe 
aceste meleaguri în fața partidu
lui și a patriei, și din telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
contribui nemijlocit la înfăptui
rea mărețului viitor prefigurat 
științific și realist în Programul 
partidului (...) pentru sădirea în 
mințile și inimile tuturor tine
rilor a cultului muncii, pentru 
educarea lor politico-ideologică, 
patriotică Și internaționalistă, 
pentru a face din organizația 
noastră o puternică școală de 
educație comunistă, un detașa
ment activ și revoluționar al 
tineretului din România."

D. MATALĂ

Spre un cincinal al calității, 
al marilor performanțe

CONSTANȚA
Conferința organizației jude

țene Constanța a U.T.C. s-a des
fășurat sub semnul preocupări
lor privind Viitorul cincinal — 
cincinalul revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Cei peste 400 de dele
gați au analizat cu exigență și 
maturitate politică, în spiritul 
înaltelor răspunderi comuniste, 
căile optime de permanentizare 
a rezultatelor pozitive obținute 
în întrecerea utecistă, direcțiile 
viitoare de acțiune capabile să 
înscrie potențialul economic al 
județului în sfera marilor obiec
tive ale Programului partidului. 
Tovarășul Vasile Vllcu, prim se
cretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., spunea în 
conferință : „Viitorul comunist 
al țării, așa cum este el întru
chipat în documentele Congre
sului al XI-lea al partidului, nu 
este un viitor idilic, care se va 
realiza de la sine. Prefigurarea 
viitorului este pătrunsă de pa
tos revoluționar, dar și de rea
lism, avînd un profund conținut 
științific, care mobilizează din 
plin capacitățile și energia în
tregului popor și care cere, tot
odată, muncă neprecupețită, an-* 
gajare fermă, dăruire revolu

Intransigență, spirit 
revoluționar, maturitate 

politică
PRAHOVA

Avînd caracterul unei ample 
și lucide dezbateri, Conferința 
organizației județene Prahova 
a U.T.C., la care cele 2 538 de 
organizații din această zonă pu
ternic industrializată a țării au 
fost reprezentate de 500 de de
legați, s-a desfășurat sub sem
nul intransigenței și spiritului 
revoluționar, al deplinei matu
rități politice. Darea de seamă 
a Comitetului județean al U.T.C. 
a trecut în revistă succesele im
portante obținute de tineretul 
prahovean în cele mai diferite 
domenii de activitate și a evi
dențiat totodată măsurile con
crete care se impun pentru in
tensificarea în continuare a e- 
forturilor în direcția traduce
rii în viață a hotărîrllor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Adresînd un călduros salut 
participanților la conferință, tu
turor tinerilor prahoveni, tova
rășul Ion Cîrcei, prim-secretar 
al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., a subliniat prin
cipalele sarcini care stau în fața 
organizației revoluționare a ti
neretului din județ în momen
tul actual : accelerarea ritmu

0 preocupare de seamă - 
făurirea concepției 

Înaintate despre viață
TELEORMAN

Conferința județeană a orga
nizației Uniunii Tineretului Co
munist din Teleorman a oferit 
măsura capacității de analiză a 
tinerilor, maturitatea lor în a- 
precierea fenomenelor economi
ce, sociale și politice și a rolu
lui lor activ în configurarea și 
evoluția acestora; a evidențiat 
hotărîrea lor fermă de a înde
plini exemplar sarcinile ce le 
revin din hotărîrile Congresului 
al XI-lea al partidului, de a 
contribui hotărîtor la edificarea 
socialismului și comunismului în 
România, așa cum remarca în 
CuVîntul său tovarășul Cornel 
Onescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Teleorman al 
P.C.R. în județul Teleorman, 
realități specifice, privind în 
primul rînd rapida dezvoltare 
industrială (prin crearea în ul
timii ani a unor importante uni
tăți industriale la Alexandria, 
Turnu-Măgurele, Roșiorii de 
Vede și Zimnicea), adîncirea în 
ritm susținut a procesului de 
urbarn’ zare, crearea unei agri
culturi de tip modern, eficientă, 
bazată pe progresele tehnicii și 
științei, confruntă tinerii, orga
nizația U.T.C. cu probleme deo
sebite, specifice, în căutarea so
luțiilor optime. Darea de sea
mă, cuvîntul delegaților la con
ferință au relevat succesele ti
nerilor ce muncesc în industrie 
(circa o treime din totalul mem
brilor U.T.C,), eficiența unor 
inițiative lansate în vederea 
sporirii productivității muncii, a 
respectării angajamentelor asu
mate, a economisirii materiilor

ționară. Viitorul comunist oferă 
cîmp deschis imaginației crea
toare, posibilități concrete pen
tru afirmarea pozitivă a am
biției, năzuințelor, aspirațiilor 
și visurilor tinerei generații, un 
larg spațiu social pentru mani
festarea plenară a tuturor tine
rilor".

Pentru acest viitor, pentru noi 
realizări în domeniul creației 
tehnico-științifice au pledat în 
cadrul conferinței atît darea de 
seamă, cît și vorbitorii. Darea 
de seamă a evaluat exact reali
zările principale ale tinerilor 
constănțeni, realizări importante 
care merită a fi amintite suc
cint, deoarece ele reprezintă ra
portul uteciștilor din județul 
Constanța adresat Congresului 
al X-lea al U.T.C. și celei de a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R» 
Astfel, întrecerea „Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea cin*- 
cinalului înainte de termen", în 
care au fost cuprinși peste 63 000 
tineri, s-a soldat cu succese no
tabile care au contribuit la în
deplinirea, înainte de termen, a 
sarcinilor planului cincinal. Ti
nerii, prin inițiativele cărora 
le-au dat viață în cadrul între

lui muncii pentru grăbirea în
deplinirii cincinalului înainte de 
termen, folosirea judicioasă, e- 
ficientă a bazei tehnico-materia- 
le și a timpului de lucru, întă
rirea disciplinei, diversificarea 
și intensificarea acțiunilor de 
muncă patriotică. „Comitetul ju
dețean de partid — a arătat vor
bitorul — consideră că lucrări
le conferinței dumneavoastră 
vor determina o mobilizare a 
tuturor forțelor pentru realiza
rea acestor sarcini".

în cuvîntul lor, numeroși de
legați la conferință au dez
voltat ideile cuprinse în ra
portul Comitetului județean al 
U.T.C., ilustrîndu-Ie cu situații 
concrete, cunoscute din activi
tatea de zi cu zi. Sentimentul 
răspunderii, spiritul critic și au
tocritic, voința autodepășirii 
manifestată în formularea anga
jamentelor privind activitatea 
viitoare au fost atributele celor 
mai multe dintre luările de cu- 
vlnt. S-a subliniat cu acest pri
lej faptul că celor peste o sută 
de mii de uteciști din județul 
Prahova le revin sarcini com
plexe, care necesită eforturi 

prime, dar și o serie de carențe 
la â căror înlăturare trebuie să 
se concentreze și mai mult aten
ția. Cu o relevantă putere de a 
privi autocritic propria activita
te vorbitorii au subliniat faptul 
că acțiunile întreprinse în di
recția orientării profesionale a 
elevilor către obiectivele priori
tare ale județului nu au oferit 
întotdeauna rezultatele sconta
te, că perfecționarea pregătirii 
profesionale nu se dobîndește 
într-un ritm sincron cu cerințe
le progresului tehnic (de unde, 
Înregistrarea pe alocuri a unor 
lucrări de slabă calitate, risipă 
de energie, timp și chiar 
materie primă cu efort economi
sită de alții). Ei aveau în vede
re situația actuală, dar mai ales 
perspectiva dezvoltării județu
lui, a sarcinilor ce decurg de 
aici, înfăptuirea în următorii ani 
a „cincinalului revoluției tehni
co-științifice". Soluțiile concre
te propuse în cadrul dezbateri
lor, cele preconizate în progra
mul de activități sînt menite a 
stimula substanțial buna cunoaș
tere și utilizare a metodelor și 
procedeelor de muncă avansate, 
crearea unui spirit de exigență 
colectivă față de disciplină, de 
gîndire creatoare.

Conferința a acordat o aten
ție deosebită aspectelor forma
tive ale personalității tînărului 
în societatea noastră socialistă. 
S-a subliniat în repetate rîn- 
duri complexitatea factorilor 
educaționali ce concură lă mo
delarea unei personalități tine
re, independența lor organică, 

cerii, au obținut o producție su
plimentară în valoare de peste 
50 milioane lei. Ei au economi
sit peste 7 800 tone metal, 3 500 
metri cubi material lemnos, 
60 000 tone combustibil conven
țional și peste 36 000 kWh ener
gie electrică. Organizația jude
țeană a U.T.C. și-a îndeplinit, la 
23 August 1975, planul anual la 
lucrările de muncă patriotică fi
nanțată în valoare de 1 600 000 
lei.

Iată, deci, o bază solidă de Ia 
care se pornește spre cincinalul 
viitor și care presupune din 
partea uteciștilor o intensificare 
a eforturilor lor mai ale3 în 
planul creației tehnico-științifice 
și al calității. Dealtfel, toți cei 
care au luat cuvîntul in cadrul 
lucrărilor conferinței au subli
niat că în anii următori este 
necesar să se producă o mutație 
decisivă spre calitate, singura 
în măsură să asigure mersul as
cendent al economiei județului. 
S-au făcut multe și interesante 
propuneri capabile să impulsio
neze contribuția tineretului la 
soluționarea tuturor probleme
lor pe care le ridică sarcinile 
economice ce revin județului.

Dezbaterile, observațiile și 
propunerile formulate pentru 
activitatea de viitor demon
strează elocvent preocuparea și 
hotărîrea comună care i-au ani
mat pe toți participanții de a 
păși cu forțe înzecite, spre un 
cincinal al calității și al perfor
manțelor deosebite. Dealtfel, în 
telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
participanții la conferință și-au 
exprimat un fierbinte și revolu
ționar angajament de a munci 
astfel îneît organizația județea
nă Cqgstanța a U.T.C. să răspun
dă integral, prin fapte, mărețelor 
obiective ale viitorului cincinal.

TEODOR POGOCEANU

mari, în toate domeniile de ac
tivitate. Educația prin muncă și 
pentru muncă, aprofundarea 
continuă și asiduă a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.* 
însușirea normelor eticii și echi
tății socialiste constituie prin
cipalele mijloace de realizare a 
obiectivelor stabilite de Pro
gramul partidului.

într-o atmosferă entuziastă, 
delegații la Conferința organi
zației județene Prahova a U.T.C. 
au adresat o telegramă Comite
tului Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care ee spune : „Prin activi
tățile educative și mobiliza
toare în sprijinul producției, 
prin acțiunile de muncă pa
triotică pe care le vom organi
za pentru înălțarea unor im
portante obiective economice șl 
social-culturale la orașe și sa
te, organizația județeană a 
U.T.C. va urmări permanent 
formarea și dezvoltarea la tineri 
a convingerilor și deprinderilor 
de muncă comunistă, a unei 
înalte responsabilități față de 
îndatoririle sociale și civice. Fă- 
cîndu-ne ecoul gîndurilor și sen
timentelor profunde ce animă 
inimile fierbinți și tinere ale 
Prahovei socialiste, transmitem 
conducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresia dragostei, 
recunoștinței și devotamentu
lui nemărginit, a atașamentului 
nostru profund față de politica 
științifică internă și internațio
nală a partidului și statului 
nostru, hotărîrea noastră de ne
clintit de a dedica întreaga 
muncă, pricepere și energie tra
ducerii în viață a Programului 
Partidului Comunist Român, de 
a acționa neabătut pentru edi
ficarea societății comuniste pe 
pămîntul scump al patriei noas
tre".

ALEX. ȘTEFANESCU

consecințele neglijării ori utili
zării formale a unui singur fac
tor măcar. Așa cum s-a exem
plificat, unele insuccese in mun
că ale tinerilor sînt corelate 
semnificativ cu o mal slabă pre
gătire ideologică și politică, cul
turală. menită a lărgi orizontul 
înțelegerii lor, cu lipsa unor con
vingeri și deprinderi morale, ce 
aduc prejudicii conviețuirii ar
monioase, conform principiilor 
noastre comuniste de muncă și 
viață, in societate. în formarea 
Și dezvoltarea complexă, multi
laterală a tinerilor, remarcau in
tervențiile, sînt necesare mijloa
ce eficiente, diferențiate, impu
se la o cunoaștere profundă a 
oamenilor, de o înțelegere a gîn
durilor și aspirațiilor lor. In 
această decisivă acțiune de for
mare a omului nou, s-a cerut 
cu insistență renunțarea la pro
cente (chiar dacă transcriu un 
progres sensibil de la an la an), 
introducerea unul stil de mun
că mai puțin „generai", prin 
care să se aibă în vedere fiecare 
om în parte.

Fiecărui tînăr trebuie să i se 
creeze premisele înțelegerii sen
surilor eforturilor făcute de că*- 
tre întregul popor, a ideii rea
liste că tot ceea ce ne-am pro
pus să realizăm, nu va deveni 
faptă decît prin munca noastră, 
prin dăruirea Și spiritul nostru 
de sacrificiu. Tinerii uteciști 
și-au propus în conferința lor 
județeană obiective precise pen
tru etapa următoare a activită
ții lor pe toate planurile. Din
colo de acest spirit riguros pe 
care și-au propus a-1 ilustra în 
acțiunile lor viitoare, am des
prins din eonțînutul telegramei 
pe care au adresat-o C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, hotărîrea lor de a 
se mobiliza fără rezerve în în
deplinirea hotărîrilor partidului, 
a recomandărilor făcute de că
tre secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a trece neîn
târziat la fapte, sporind cu fie
care zi contribuția tineretului 
teleormănean la măreața operă 
de edificare a viitorului comu
nist al patriei.

C. R. CONSTANTINESCU

Căi proprii în procesul 
de însușire a disciplinei 

muncitorești
VASLUI

Subliniind în deschiderea lu
crărilor conferinței momentul 
deosebit tn care are loc forumul 
tineretului din județul Vaslui — 
avîntul creator în care se găsește 
angajat întregul popor pentru 
înfăptuirea înainte de termen a 
actualului cincinal și pregătirea 
condițiilor optime de trecere la 
realizarea obiectivelor cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice. 
— tovarășul Gheorghe Tănase* 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a evocat în
datoririle ce revin, membrilor 
U.T.C. de a se ridica la Înălți
mea. acestor exigențe. Afirmarea 
tinerei generații ca importantă 
forță socială a societății noastre, 
viitorul însuși al națiunii socia
liste românești depinde în cea 
mai mare măsură de dezvoltarea 
conștiinței tinerilor pe coordona
tele devotamentului, dăruirii și 
abnegației față de traducerea în 
viață a politicii partidului și sta
tului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Creșterea calității activi** 
tații de educare politico-ideolo- 
gică și moral-cetățenească a ute
ciștilor, a arătat în continuare 
vorbitorul, trebuie să se bazeze 
pe 'îmbogățirea conținutului de 
idei al acțiunilor, pe strînsa le
gătură între teorie și practică, 
eliminîndu-se formalismul, su
perficialitatea, prezente încă în 
viața unor colective de tineri.

Rod al unei atente și minu
țioase investigări a realității vie
ții și muncii uteciștilor din jude
țul Vaslui, darea de seamă a 
conturat amplu tabloul rezulta
telor dobîndite în eforturile edu
caționale specifice perioadei ul
timilor ani. S-a menționat, ast
fel, că s-au inițiat peste 900 de 
activități politico-ideologice, că 
la cele 1 237 cursuri de învăță- 
mînt politic a luat parte aproape 
totalitatea membrilor organiza
ției județene, s-au bucurat de 
un real succes inițiativele : „Ti
nere, cît dai societății pentru cit 
primești de la ea „Să trăim 
și să muncim în chip comunist'* 
etc.

Mulți dintre delegații care 
și-au rostit cuvîntul de la tri
buna conferinței, referindu-se la 
bilanțul cu care uteciștii vaslu
ieni s-au prezentat la conferință, 
au arătat că, totuși, rezultatele 
nu sînt încă la nivelul cerințelor 
și posibilităților existente. Ei au 
menționat că sînt încă deficiențe 
în ceea ce privește cuprinderea- 
integrală a tinerilor la acțiunile 
educative, că, adeseori, pregă
tirea politică se limitează la 
principii teoretice generale, nu 
se urmărește cu consecvență în

Munca - suprema 
responsabilitate a tinerilor

VÎLCEA
Chemată să facă bilanțul 

muncii celor peste 50 000 de ti
neri uteciști de pe marile șan
tiere, din combinate și uzine, 
din școli, de pe ogoare, 
Conferința organizației județene 
Vîlcea a U.T.C. s-a desfășurat 
într-un climat de responsabili
tate comunistă, de analiză te
meinică și exigentă a activității 
tineretului. Prefacerile pe care 
le-a cunoscut județul Vîlcea în 
ultimii ani au creat tinerilor un 
larg cîmp de afirmare. Apariția, 
în actualul cincinal, a peste 20 
de obiective industriale și a 
unor noi ramuri purtătoare de 
progres tehnic — chimie, con
strucții de mașini, construcții 
energetice — constituie, s-a 
subliniat pe parcursul conferin
ței, o parte a faptelor ce încor
porează dăruirea, pasiunea și 
energia tineretului vîlcean. De 
aici, din Vîlcea, de la brigadie
rii de pe Lotru sau de la con
structorii de pe Olt, de la chi- 
miștii govorenl sau de la tinerii 
care muncesc pe ogoarele din 
Lunca Oltului, au plecat în a- 
ceastă perioadă numeroase che
mări lâ întrecere și s-au rapor- 
tat numeroase recorduri și fap
te minunate de viață și muncă 
ale tinerilor. Punerea în func
țiune în acest cincinal a celor 
trei turbine de la Hidrocentrala 
Lotru și a altor două turbine pa 
Olt, străpungerile de munți și 
impresionantele baraje ridicate 
în calea apelor, cetățile noi înăl
țate pe aceste Vechi meleaguri 
sînt fapte la care tineretul vîl
cean și-a adus o importantă 
contribuție. Coordonatele activi
tății tinerilor, rezultatele bune 
obținute de ei, perspectivele a- 
firmării lor în anii ce vin au 
fost pe larg definite în cuvîntul 
rostit la conferință de tovarășul 
Vasile Mușat, prim-secretar al 
Comitetului județean Vîlcea al 
P.C.R. Felicitînd organizația ju
dețeană U.T.C., din partea Bi
roului Comitetului județean da 
partid, primul secretar a spus : 
„Partidul nostru, secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dau o înaltă aprecie
re Activității. tineretului, muncii 
desfășurate de organele și orga
nizațiile U.T.C. Societatea noas
tră socialistă asigură cele mai 
bune condiții de dezvoltare, de 
creștere și educare a tinerei 
generații, posibilități nelimitate 

țelegerea de către fiecare tînăr 
a responsabilităților concrete ce 
îi revin la locul său de muncă 
și în viață, în realizarea sarcini
lor profesionale, în. întărirea dis
ciplinei, în însușirea și aplicarea 
principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste. In acest sens, 
s-a evidențiat ideea necesității 
de a se acționa cu toată fermi
tatea ca acțiunile educative să 
fie subordonate îmbunătățirii in
tegrării tinerilor în procesul 
muncii, afirmării unei atitudini 
active, combative, aptă să per
mită înrolarea efectivă a uteciș
tilor în procesul prefacerilor 
complexe ce au loc în județ, for
mării personalității tînărului cu 
un profil moral de tip nou.

Climatul constructiv, de lucru» 
care a caracterizat dezbaterile 
conferinței, exigențele pe care 
le-au evocat participanții, s-au 
reflectat în conținutul progra
mului de activități pentru pe
rioada care urmează și în care 
este înscrisă o largă paletă de 
acțiuni educative menite să con
tribuie la stimularea activității, 
la acel efort de gîndire creatoa
re la care s-a făcut atît de 
frecvent apel în plenul conferin
ței. în consecință, programul de 
activități adoptat cuprinde o se
rie de acțiuni promițătoare cum 
sînt : „Hărnicie, cinste, corecti
tudine", „Procesul lndisciplinați- 
lor", „Sfatul omeniei", „Educația 
științifică — ateistă a tinerilor" 
și altele, în rrpsurS să promo
veze convingerile și comporta
mentul pentru care militează 
măsurile de educare comunistă 
a maselor cuprinse in Progra
mul P.C.R.

în finalul conferinței, fntr-o 
atmosferă entuziastă, partici- 
panții au adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care se Spune : „Întîmpinînd cu 
entuziasm apropiatul forum al 
organizației noastre de tineret, 
cel de al X-lea Congres al 
U.T.C. și cea de a X-a Conferin
ță a U.A.S.C.R, încrezători în 
triumful comunismului pe pă- 
mîntul românesc, în viitorul nos
tru fericit, exprimăm. în numele 
tuturor tinerilor de pe meleagu
rile vasluiene, hotărîrea fermă 
de a urma îndemnurile dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de a ne si
tua în primele rînduri ale gran
dioasei opere de înflorire multi
laterală a țării, de a dărui tot 
ce avem mai bun pentru edifi
carea socialismului și comunis
mului în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

TRAIAN GANJU 

de afirmare prin muncă și crea
ție în slujba cauzei nobile a so
cialismului, a înfloririi patriei 
și poporului nostru. Rezultatele 
bune obținute pînă acum nu 
trebuie însă să constituie moti
ve de automulțumire, nu trebu
ie să ducă la subaprecierea de
ficiențelor care mai există în 
activitatea organizației U.T.C. 
Pregătirea prin muncă șî pentru 
muncă, participarea activă a tu
turor tinerilor la munca produc
tivă, în industrie, agricultură, 
construcții reprezintă datoria 
primordială, obligația funda
mentală, legea vieții tineretului* 
a activității organizației U.T.C.".

Liantul unificator al interven
țiilor delegaților care au luat 
cuvîntuL l-a reprezentat sub
linierea necesității creșterii con
tribuției organelor și organiza
țiilor U.T.C. în eforturile lor de 
a educa pe tineri in spiritul or
dinii și disciplinei, al dragostei 
față de muncă.

In această ordine de idei, lu
crările conferinței au relevat căi 

mijloace de perfecționare a 
muncii organelor și organizații
lor U.T.C. Participanții la con
ferință au făcut numeroase pro
puneri^ și sugestii menite să 
îmbunătățească întreaga activi
tate a tinerilor, să dea noi și 
largi dimensiuni spiritului dis
ciplinei și răspunderii comunis
te a uteciștilor. în încheierea 
lucrărilor conferinței, într-o at
mosferă de vibrant și puternic 
entuziasm, a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată 
printre altele • „Răspurizînd în
crederii și grijii permanente pe 
care partidul le acordă tinerei 
generații, urmînd cu însuflețire 
îndemnurile și recomandările 
dumneavoastră, noi, tinerii care 
muncim, învățăm și trăim pe 
meleagurile vîlcene, sîntem ho- 
tărîți să efectuăm întreaga 
noastră activitate în spiritul 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniste, ale eticii și 
echității socialiste, să cultivăm 
în rîndurile întregului tineret 
răspunderea față de muncă, de
votamentul fierbinte față de pa
trie, partid și popor".

NICOLAE MILITARU
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Faptele noastre de muncă — raportul nostru către Congres

34 500 apartamente, 16 școli cu 284 
săli de clasă, 16 cămine pentru tineret, 
însumînd aproape 6 000 de locuri, poli- 
clinica-spital „Ion Marinescu", 720 
locuri în creșe și grădinițe, 120 000 m.p. 
spații comerciale, iată cîteva dintre 
obiectivele edilitar-gospodărești ce re- 
vin constructorilor bucureșteni în acest 
an. Alte lucrări, cum sînt spitalul clinic 
Cotroceni sau magazinul universal din 
Piața Unirii, au ca termen de predare 
sfîrșitul primului semestru al anului 
viitor. Acum, în această lună au mai 
rămas de realizat încă 14 000 aparta
mente și de închis structurile a 6 000 
apartamente pentru predările din pri
mul semestru al anului viitor. In ce 
stadiu se găsesc aceste lucrări, cum este 
asigurat și pregătit frontul de lucru 
pentru perioada de iarnă ? In relatările de 
mal jos, reporterii noștri ne informează 
despre :

Octombrie,
Pantelimon : de la o zi la alta Foto : GH. CUCU

CAMPANIA AGRICOLĂ
RITM ÎNALT, CALITATE SUPERIOARA 

LUCRĂRILOR DE SEMĂNAT
Ritmul înalt impus lucrărilor 

de semănat în județul Cluj — 
pină acum au fost însămânțate 
peste 90 la sută din suprafețele 
planificate — dâ garanția în
cheierii lucrării amintite pină 
cel tirziu pe data de 25 octom
brie a. c. Sporirea vitezei de 
lucru a fost posibilă datorită 
stadiului avansat înregistrat la 
celelalte lucrări de sezon, fapt 
ce a permis ca cea mai marc 
parte a forțelor mecanice să 
fie concentrată la semănat. La 
acestea se adaugă recentele 
măsuri adoptate de comanda
mentul județean privind trans
ferul de tractoare și mașini 
agricole de la unitățile care au 
încheiat această lucrare spre 
cele rămase in urmă. Ca urma
re a măsurilor luate, cu toate 
dificultățile întimpinate din 
cauza ploilor căzute in ultime
le zile, se cuvine remarcată 
atît calitatea lucrărilor, cit și 
încheierea lor la cooperativele 
agricole din Mera. Vilcele. Ba
ciu și Coruș. Acum, volumul

cel mai mare de lucrări se exe
cută în unitățile agricole coo
peratiste din Gheorghieni, în
frățirea și Someșeni, unde con
ducerea stațiunii de mecanizare 
a agriculturii Cluj-Napoca a re
partizat în plus cite cinci trac
toare. Așa se explică cum la ni
vel de consiliu intercooperatist 
din cele 1 985 de ha prevăzute 
a se semăna cu grîu și secară, 
s-au realizat 1 804 hectare, iar 
la recoltat porumb din cele a- 
proape 2000 de ha avute in 
cultură au mai rămas de cules 
doar 70 de ha.

Cooperativa agricolă de pro
ducție din Someșeni. în aceas
tă unitate au fost semănate 130 
de hectare cu grîu, 60 de hec
tare cu orz și 40 de hectare cu 
masă verde. După cum reiese 
din situația operativă au mai 
rămas de însămînțat doar 20 de 
hectare cu grîu. în timp ce pes
te 50 de cooperatori, avind in 
frunte pe șeful fermei, ing. 
Gheorghe Lăpușa'n, recoltează 
ultimele suprafețe cu porumb,

șapte mecanizatori între care 
Ion Perșa, Gheorghe Corujan, 
Ambrozie Rarău introduc griul 
sub brazdă. în grădina de le
gume aceeași intensă activitate. 
Șoferii Vasile Gliga și Ion Bo- 
țoc au transportat ieri, la Cen
trul de legume și fructe din 
Cluj-Napoca. 2 000 de_ kg de 
varză, vinete și conopidă.

în punctul de lucru „Valea 
Finațelor" a cooperativei agri
cole de producție din Unirea, 
mecanizatorii Viorel Popa, Va
sile Fărăgău, Ion Lanca, Si- 
mion Perșa, Gavrilă Mariș, Ște
fan Husar, Simion David dau 
continuitate însămînțării griu
lui. După cum ne asigura ingi
nerul Dumitru Rușescu, direc
torul S.M.A. Cluj-Napoca, pre
zent la fața locului, în maxim 
două zile bune de lucru pe în
treg consiliul intercooperatist 
vor fi încheiate ătit lucrările 
de semănat,, cit și cele de recol
tat porumb.

OVIDIU MARIAN

O SĂPTĂMÎNĂ HOTĂRÎTOARE

PE ȘANTIERELE
Pantelimon
la nivelul 10

Din vechiul Pantelimon a ră- 
mas doar numele și amintirea. 
Zi de zi, concepția arhitecturală 
modernă transpusă în viață de 
iscusința constructorilor dă nou
lui ansamblu de locuințe o va
rietate de colorit, dimensiuni și 
forme integrate organic în tim
pul orașului. De trei ani, Pan- 
telimonul trăiește o puternică 
devenire. La întretăierea viitoa
re a bulevardului Leontin Sălă- 
jan cu șoseaua Pantelimon se va 
naște o piață care va trebui să-și 
găseasă un nume. S-ar putea 
numi foarte bine „Piața Con
structorilor". Doar ei au ridicat 
de zece ori Pantelimonul făcîn- 
du-i verticale culorile.

în piața căreia îi propuneam 
un nume, poposim la un bloc cu 
o arhitectură interesantă. Este 
blocul 48 A construit de Șan
tierul 4 al I.C.M. 5. Șeful șan
tierului este tînărul inginer Dan 
Vioreanu, absolvent al Facultă
ții de construcții in-" urmă 
cu doi ani. Prima între
bare este impusă firesc de 
blocul zvelt căruia i se fac ul
timele finisări. „Primul termen 
a. fost pe 30 august, ne spune 
acesta, iar următorul și defini
tivul este fixat pentru 30 oc
tombrie. Singura cauză a amî- 
nării a fost lipsa zidarilor cali
ficați in perioada ridicării struc-

Extraordinarii l 
muncii de fiecare zi

Un spital cu 1 540 de paturi 
este cu certitudine o clădire im
punătoare. Și dacă lîngă nivelele 
corpului central, în număr de 
17. adăugăm alte 14 ale fiecă
reia dintre cele 4 aripi laterale, 
plus policlinica, spălătoria și 
centrala termică, ne putem ima
gina cum va arăta în final cel 
mai impunător spital din țară.

Acolo sus. la nivelul 17. șeful 
lucrărilor, inginerul Tudor Dan 
Iorgulescu. ne spune că aici 
totul decurge normal, că nu-i ni
mic extraordinar în faptul că se 
.lucrează zi-lumină. Nimic deo
sebit nu e nici in faptul că s-au 
săpat peste 100 000 metri cubi 
de pămînt, că suprafața cofraje- 
lor este de 213 000 metri pătrați 
sau că lungimea cablurilor e- 
lectrice care se montează este 
de aproape 600 kilometri, „așa, 
cam de aici pină la Iași" ; in 
sfîrșit, că volumul lucrărilor 
executate este de trei ori mai 
mare decît cel de la „Intercon
tinentali

Aflăm că la ora actuală obiec
tivul principal îl. constituie ter
minarea pină la.20 decembrie a 
structurii exterioare. Aceasta 
pentru a se crea condiții, optime 
desfășurării pe timpul iernii a 
lucrărilor de finisare interioară. 
Acolo, Ia ultimul nivel, i-am 
întilnit pe cei din echipa de 
betoniști condusă de Nicolae 
Burlacu, turnind stîlpii de sus
ținere ai pergolelor. niște pînze 
cilindrice suspendate, prevăzute 
cu lentile focalizatoare cu dia
metrul de 1,2 m. în acest mod, 
căldura solară va fi folosită 
pentru un intensiv tratament te
rapeutic. Trei etaje mai jos. la 
14. întîlnim o altă echipă, cea a 
dulgherilor, zorind la montatul 
tocurilor la ferestre. „Cind ter
mină betoniștii . — ne spune 
maistrul Costea Teletin,* șeful 
echipei — începem noi. în așa

In plus-
761 de apartamente

Am intrat pe poarta de vest a 
Capitalei într-una din dimineți
le acestui octombrie, cu senti
mentul că ne aflăm într^un i- 
mens amfiteatru al muncii : bu
levardele ..Armata poporului1' și 
„Uverturii", asemenea atîtor alte 
artere de penetrație în oraș, cu
noșteau o activitate febrilă. In
ginerul Andrei Nicolaescu, șeful 
fantierului 3 al întreprinderii de 

turii blocului. Am lucrat cu nu
mai 20 față de 75 cîți aveam 
prevăzuți. Oricum la termenul 
menționat blocul va fi gata". 
Vizitînd cîteva apartamente a- 
veam să ne convingem de te
meiul spuselor inginerului. Lo
cuințele sînt foarte aproape de 
faza recepției. Viitorii locatari, 
nerăbdători ca toți viitorii lo
catari, vin din ce în ce mai des 
cu cît se apropie momentul pre
dării „la cheie".

Un alt bloc pe care îl vizităm 
poartă numărul 49 și are 10 ni
vele. Vrem să aflăm care este 
echipa fruntașă aici. Ni se răs
punde neașteptat de simplu : 
căutați desigur dulgherii Iui 
Ciszar. La etajul 9 întîlnim pe 
omul cu casca roșie — Ștefan 
Constantin Ciszar. De la mește
rul Ciszar aflăm că datorită ce
lor 21 de dulgheri ai săi, cota 
finală a blocului va putea fi a- 
tinsă înainte de 30 octombrie, 
data înscrisă dealtfel în con
tractul acordului global. Ștefan 
Constantin Ciszar ne spune apoi 
cu vorbă domoală : „Acum trei 
ani Pantelimonul era ca o co
mună". Nimic mai adevărat. 
Pantelimonul acestui octombrie 
privește Pantelimonul de ieri de 
la etajul 10.

MIRCEA TATARANU

fel îneît să încheiem totul la 
termenul stabilit".

îl întrebăm care dintre oame
nii din echipa lui este cel mai 
destoinic. Ne răspunde că e greu 
să numească pe cineva, că din 
cei 100 cîți are, 35 sînt specia
liști. dar că totuși ar dori ,să 
reținem numele unuia mai tiriăr, 
spirt nu alta cind e vorba de 
treabă, Nicolae Roiu.

Concomitent cu desfășurarea 
lucrărilor la spital, se fac ulti- 
mile pregătiri pentru punerea 
în funcțiune a centralei termice 
proprii, la care va fi racordată 
și Facultatea de medicină. De
altfel, amplasarea spitalului _ în 
această zonă nu s-a făcut în- 
timplător. Avind în vedere de
zideratul major al integrării în- 
vățămîntului cu practica, se a- 
sigură astfel viitorilor medici 
cadrul propice pentru desfășura
rea activității practice. In acest 
scop unul din etaje e prevăzut 
cu un amfiteatru de 300 de 
locuri, cu săli de operație și 
laboratoare de cercetări, unde 
vor lucra studenții.

Nu venisem să căutăm senza
ționalul pe care dealtfel oame
nii aceștia, constructorii celui 
mai mare spital din țară, erau 
convinși că nici nu-1 putem găsi. 
Doar că la întrebarea „Ce difi
cultăți aveți inginerul Iorgu
lescu îmi explică de ce colecti
vul de-aici și-a dublat efortu
rile : pentru -că de pe șantier 
au plecat mai mult de jumătate 
din oamenii cu care s-au în
ceput lucrările. Mai exact, au 
fost detașați pe alt șantier. Și-a- 
tunci cei de aici s-au angajat 
să muncească în așa fel incit. 
Ia termenul stabilit, trimestrul 
trei al anului viitor, spitalul cli
nic cu 1 540 de paturi să-și poată 
începe activitatea.

TEODOR OPRIȘAN

construcții montaj, numărul 4, 
ne explică :

— Am îndeplinit planul de 
predări pe anul 1975 — 1 342 de 
apartamente — la 30 iunie. 
Acum eforturile noastre sint în
dreptate spre realizarea angaja
mentului suplimentar de a pre
da „la cheie", pină la 20 decem
brie, încă 761 de apartamente. 
Pregătim, în același timp, fron
tul de lucru pentru anul ce 

vine, și, în special, pentru iarna 
care se anunță mai puțin blinda 
decît ne-am obișnuit în ultima 
vreme...

Din cei aproximativ 700 de 
muncitori ce lucrează pe șan
tier, peste 300 sînt tineri, „ele
mentul de bază", cum îi nu
mește inginerul Nicolaescu. Ne 
reamintim cuvintele sale ca și 
pe cele rostite de secretarul or
ganizației U.T.C., Gheorghe Ște
fan : „Pe șantier nu se muncește 
ușor. Aici vin mulți, dar nu ră- 
mîn” decît cei care au vocația de 
a .construi, curajul și răbdarea 
să înfrunte capriciile vremii, 
puterea de a se întrece cu tim
pul și cu ei înșiși".

în ciuda unei relative lipse a 
forței de muncă pentru unele 
meserii, „oamenii caselor" de la 
șantierul 3 au atacat toate lu
crările pentru trimestrul IV, ur- 
mind ca, pină la 15 noiembrie 
să ridice în întregime structuri
le prevăzute pentru anul acesta. 
S-au luat din timp măsuri, s-a 
chibzuit, astfel incit acolo unde 
este posibil, pe timpul iernii, să 
fie folosită căldura de interior, 
iar pentru restul locurilor s-au 
pregătit prelate, sobe, deșeuri. 
Tot ce este nevoie... „Putem 
turna betoane, fără perturbări, 
pină la minus 15—20 grade — ne 
asigură constructorii. Pină la 
sfirșitul anului, incă 21 de scări 
vor avea infrastructurile termi
nate, 10—12 dintre ele puțind să 
ajungă pină la etajele 3—4. 
Ne-am organizat astfel incit lu
crări ce urmau să înceapă în se
mestrul I 1976, să poată fi „a- 
duse" în primul trimestru...".

...Se numesc Valentin Da
mian, Constantin Călinoiu, E- 
lena Florea, Alexandru Anghel, 
Gheorghe Șerban, Paraschiva Is- 
trate, Aurica Ruxăndoiu, Ion 
Sandu, Mircea Neagodâ, Ștefan 
Paraschiv, Constantin Cărbuna- 
ru... I-am văzut pe schele, lu- 
crînd concentrați, atenți la fie
care mișcare, pe urmă i-am în
tilnit din nou în pauza de a- 
miază, destinși, discutînd, glu
mind. Desigur, nu toate lucrurile 
merg chiar ca pe roate. Mai e- 
xistă dificultăți, unele, reale, al
tele mai puțin.

„Luptăm mult cu oamenii 
pentru a îmbunătăți continuu 
calitatea lucrărilor, in special a 
finisajelor. . Nu putem fi incă 
mulțumiți", ne declara inginerul 
Nicolaescu. Cei care ne ajută, 
cei care s-au dovedit și în acest 
caz mai receptivi, sînt tinerii 
crescuți la școala bărbătească a 
șantierului".

Așadar, și aici, la poarta de 
vest a Capitalei, ca pretutindeni 
pe șantierele țării, tinerii se 
află în primele rînduri. Faptele 
și cuvîntul lor sînt o garanție 
a îndeplinirii angajamentului a- 
sumat.

MARILENA ARMEANU 
LAURENȚIU OLAN

„Central66,
nu și in centrul atenției?
în cadrul preocupărilor con

structorilor bucureșteni. un loc 
important îl dețin și lucrările 
pentru realizarea de noi spații 
comerciale. Printre acestea se 
numără și magazinul universal 
„Central" din Piața Unirii. Ter
menul de predare a noului o- 
biectiv este foarte aproape — 
31 decembrie 1975. Ce perspec
tive există pentru respectarea 
acestei prevederi ? Pentru a 
afla răspunsul ne-am adresat 
factorilor direct răspunzători. 
Normal, opiniile ar fi trebuit să 
fie în consens. Dar, în vreme ce 
antreprenorul general, între
prinderea de construcții mon
taj nr. 4, reprezentat prin șeful 
șantierului nr. 4, inginerul Ni
colae Popovschi, este categoric 
în ce privește respectarea în
tocmai a termenului stabilit, to
varășul Petru Zmeu, directorul 
I.C.S. „Central" — unitatea be
neficiară — este mai sceptic, 
„în condițiile actuale, cind nu
mărul de lucrători este sub ne
cesar, ne spune acesta, este 
greu de apreciat că termenul 
stabilit pentru terminarea con
strucției va fi respectat".

Am vizitat șantierul. Vi
neri 10 octombrie, „din peste 
300 muncitori cîți ar fi fost ne-

CAPITALEI
Ce înseamnă „la cheie66 

pentru constructorii 
căminelor de nefamiliști?

Șantierul nr. 1 al întreprin
derii de construcții montaj nr. 
7 din București este specializat 
in execuția căminelor pentru 
nefamiliști. Anul acesta au fost 
începute lucrări de construcții 
pentru 18 astfel de blocuri. 
Sezonul rece a venit, terme
nele de predare s-au apropiat 
dar unii beneficiari incă mai 
așteaptă... Care este stadiul ac
tual al lucrărilor la aceste o- 
biective ? — îl întrebăm pe ing. 
Corneliu Delapupa, șeful servi
ciului producție. „în prezent 
doar cinci beneficiari mai aș
teaptă momentul recepției — 
Uzinele „Republica", Fabrica do 
stofe-mobilă. Fabrica de venti
latoare. întreprinderea „Ener- 
goreparații" și I.C.M. Berceni. 
Și aici însă lucrările sînt mult 
avansate. In rest, întregul plan 
de producție al șantierului nos
tru este cu mult devansat. Ca 
urmare am început să con
struim cămine în contul anului 
viitor. De exemplu, căminul cu 
300 locuri pentru Complexul de 
sere Popești-Leordeni pe care 
noi îl vom preda cel tirziu la 
30 noiembrie 1975. cu 13 luni 
mai devreme decît termenul 
prevăzut inițial. în momentul 
în care dispunem de documen
tațiile aprobate vom începe lu
crările de construcții și pentru 
alți beneficiari".

Cantitativ, planul lucrărilor 
de construcții pe anul în curs 
al șantierului nr. 1 al I.C.M. nr. 
7 este realizat și chiar depășit. 
De acest lucru ne-am putut 
convinge și noi destul de ușor. 
Dar calitativ ? Ca să aflăm 
unele aspecte privind calitatea 
lucrărilor executate de șantierul 
nr. 1, ne-am adresat cîtorva be
neficiari. „Construcția e bună : 
blocul e ridicat, instalațiile sînt 
făcute. Acum se execută lucră
rile de finisare. Sînt posibilități 
deci ca termenul de predare să 
fie respectat. Cred că nu vom 
avea surprize" (Marin Domu- 
lete, director adjunct Ia Fabrica 
de ventilatoare). „Ultimul cămin 
l-am recepționat pe la sfirșitul 
lunii iunie. N-a trecut o lună 
însă și instalațiile sanitare au 
început să se defecteze în-lanț. 
S-au produs infiltrații mari, 

dar de ce

cesari" — după cum aprecia Flo
rin Dabu., secretarul comitetului 
de partid de pe șantierul nr. 5 al 
I.C.M. 4 — lucrau doar 94 de oa
meni (62 sub conducerea maistru
lui Ilie Dragomir, executau ten
cuieli si zidărie la fațada princi
pală. iar alți 32, conduși de ingi
nerul Valentin Nicolae, efectuau 
finisări la interioare). Cum se 
vede, situația este departe de a 
putea fi considerată mulțumi
toare. Fapt cu atît mai îngrijo
rător cu cît activitatea con
structorilor influențează direct 
pe cea a antreprizelor de spe
cialitate. Or, ritmul lent impri
mat desfășurării lucrărilor de 
către constructori a întîrziat 
crearea fronturilor de muncă 
pentru acestea. Avind în vede
re că utilajele și mobilierul 
sînt contractate cu termene co
relate, iar marea majoritate a 
utilajelor necesare montajului 
sînt pe șantier, este necesar ca 
fiecare întreprindere ce partici
pă la construirea magazinului 
să-și concentreze eforturile în 
raport de cerințele concrete im
puse de termenul foarte scurt 
ce a mai rămas pină la preda
rea lucrării.

PETRICA BUTUC 

s-au spart planșee. Am fost 
nevoiți să refacem întreaga in
stalație a căminului. plătind 
alți bani. Ce să mai vorbim, 
constructorul a făcut lucru de 
mîntuială ! Nici linoleumul nu 
l-a pus ca lumea : fîșiile croite 
inegal au fost întinse de-a 
dreptul peste moloz". (Sebastian 
Cosma, secretarul comitetului 
de partid la I.O.R.)

Cum se vede, calitatea exe
cuției constituie pentru con
structorii de la I.C.M. 7 o pro
blemă căreia trebuie să i se a- 
corde o atenție cu totul aparte. 
Sperăm că apelul beneficiarilor 
va constitui pentru colectivul 
acestei întreprinderi un prilej 
dc analiză atentă a lipsurilor 
semnalate, de trecerea imedia
tă la luarea unor măsuri cores
punzătoare.

GH. CONSTANTINESCU

Una dintre activitățile prioritare pe ogoare 
este, in aceste zile, SEMĂNATUL GRIU
LUI. Lucrarea, de o deosebită impor
tanță, hotăritoare pentru producția de ce

reale din anul viitor, trebuie efectuată după 
toate rigorile agrotehnicii intensive : respec
tarea densității la hectar, a adincimii de 
semănat, a uniformității răspîndirii boabe

lor pe suprafață. în imagini, cooperatorii și 
mecanizatorii de la Cooperativa agricolă 
Niculițel din județul Tulcea însămințează 
ultimele hectare destinate culturii de grîu.

Fotografii : O. PLEC AN

(Urmare din pag. I)

piu capriciu al copilăriei, pen
tru că șapte ani mai tirziu, in 
1956, tinărul Ciochină părăsește 
casa părintească, în pofida ru
găminților mamei și ale celor 3 
surori și se înscrie la Bucu
rești la școala profesională 
C.F.R.

— Poate un om să treacă 
peste orice considerente de ordin 
familial, cind ia o asemenea ho- 
tărîre ?

— La mine nu erau conside
rente chiar atit de grave. Erau 
mai mult de ordin afectiv, sen
timental, și cu acestea trebuie 
să rupi dacă ai un drum și un 
crez în viată. O familie nu este 
fericită decît în măsura in care 
fiul sau fiica ei sînt fericiți. Se 
poate întîmpla ca, la un mo
ment dat, părinții să nu înțelea
gă drumul firesc al odraslei lor 
și să-i taie aripile. Atunci tre
buie să ai puterea să te des
parți și să-ți creezi o viață a 
ta, proprie.

— Dumneavoastră v-ați creat 
o asemenea viață ?

— Eu zic că da. Am o fami
lie închegată și o meserie foar
te frumoasă. Ce mi-aș mai 
putea dori ?

— Chiar, ce v-ați mai putea 
dori ?

— Hm. Vă arde de șagă... To
tuși am să vă răspund. Aș dori 
ca fiul meu cel mare, în vîrstă 
de 15 ani, să vină tot aici la 
depou, să lucreze pe locomotivă. 
După cit îmi pare, îi place 
meseria asta.

Fiul cel mare al lui Alexan
dru Ciochină, pe nume Gheor
ghe, este elev în clasa a VllI-a 
la o școală din Drumul Taberei 
și în timpul liber mijlocaș al 
echipei de juniori de la. ..Stea
ua". Dar tatăl său nu dorește să 
ajungă fotbalist de performan
ță, ci dorește un lucru poate

(Urmare din pag. 1) 

tei luni însănjjînțările să fie ter
minate complet. Avem toate con
dițiile pentru aceasta. De aseme
nea. este necesar să se desfă
șoare în cele mai bune condiții 
toate lucrările agricole de toam
nă și să se asigure strîngerea 
rapidă și fără pierderi a întregii 
recolte, precum și a furajelor".

Evident, față de ceilalți ani 
lucrările agricole, datorită bunei 
organizări a muncii, a întăririi 
disciplinei, sînt în avans, se des
fășoară cu ritmuri sporite. A- 
ceastă concluzie nu trebuie să 
constituie însă un motiv pentru 
atenuarea vitezelor de recoltare, 
eliberat terenul și semănăturile 
de toamnă, deoarece condițiile 
meteorologice survenite, tempe
raturi scăzute însoțite de brumă 
Si ploi repetate, pot provoca 
pierderi irecuperabile. Recoltatul 
porumbului, care intrase intr-un 
ritm foarte alert a scăzut brusc 
în intensitate, astfel că în cea 
mai mare parte a județelor nu 
s-au realizat vitezele planificate. 
Cu toate că în 20 de județe co- 
operativele agricole și în 10 ju
dețe întreprinderile de stat au 
raportat încheierea acestei acți
uni. în Constanța. Olt. Bihor. Ti
miș, Satu Mare, Cluj. Mureș im
portante suprafețe mai sînt de 
recoltat. Lucrarea trebuie termi
nată pină la sfîrșitul acestei 
săptămîni printr-o mobilizare 
activă a forțelor umane și folo- 

mult mai greu, să ajungă un 
adevărat mecanic de locomotivă.

— Dar dacă fiul dumneavoas
tră are talent, dacă va crește 
din el un al doilea Dumitru ?

— Greu de presupus, mai ales 
că eu n-am făcut fotbal la vre
mea mea. Dacă va fi așa, nu-l 
voi opri. N-am uitat lecția pă
rinților mei.

Înainte ca fiul să îmbrățișeze 

LOCOMOTIVA
S-A SCHIMBAT, 

PASIUNEA A RĂMAS
ACEEAȘI

meseria tatălui, secretarul orga
nizației. de partid nr. 13 — ex
ploatare, Alexandru Ciochină, 
este el însuși un adevărat meca
nic de locomotivă. Cunoaște se
cretele tuturor tipurilor, de la 
„Pacificul" pe care a lucrat între 
1965 și 1968, pină la „Diesel"-ul 
și „Boboc"-ul .electric din ultimii 
ani. în total cam 15 ani de cind 
„dă afară" — expresie ce semni
fică în limbajul feroviarilor mo
mentul ieșirii din depou pentru 
o nouă cursă.

— Ce simțiți in clipa cind vi 
se dă plecarea din gară ?

— Am un sentiment ciudat. 

sirea la maximă capacitate a u- 
tilajelor existente. Este posibil 
deoarece au mai rămas de re
coltat 78 000 ha în C.A.P. și 
67 000 ha în I.A.S. Se impuție 
insă o deosebită atenție evitării 
risipei prin recoltarea incom
pletă a plantelor pe rînd, prin 
împrăștierea știuleților pe cîmp 
în grămezi de mici dimensiuni. 
Porumbul recoltat trebuie în a- 
ceeași zi transportat în pătulele 
proprii, la bazele de recepție vo
lante și permanente. Concomi
tent, se va proceda la eliberarea 
cocenilor în vederea efectuării 
arăturilor.

Sfecla de zahăr a fost recol
tată de pe jumătate din supra
fața planificată, dar depozitarea 
și conservarea defectuoasă atrag 
serioase pagube, prin deprecie
rea unor importante cantități de 
rădăcini. Este momentul să se 
acționeze mai energic la recol
tat și depozitarea în silozuri con
struite după normele tehnice in
dicate. Ritmul recoltatului tre
buie sporit și la celelalte culturi 
din cîmp. chiar dacă timpul în
greunează desfășurarea norma
lă a lucrărilor.

Cît. privește semănatul griului, 
pentru ca pînă la 24—25 octom
brie acesta să se încheie, vite
zele zilnice trebuie sporite, fie
care oră și minut bun de lucru 
să fie folosite la maximum. Pre
cipitațiile au îmbunătățit mult 
condițiile de pregătire și semă-

Un amestec de mindrie, răs
pundere și forță. Tin in mină 
4 000 CP, dar incomparabil mai 
mult, țin in mină viața citorva 
mii de oameni.

— Cind se cheamă că un me
canic iși face datoria ?

— Atunci cînd oprește exact 
cu mijlocul garniturii în fața 
peronului și cind aduce trenul 
la ceas.

— Dar să cunoști curbele tra
seului, vitezele respective, di
stanțele de frinare pînă la sem
nal, toate astea nu fac parte 
tot din datorie ?

— Nu, astea fac parte din 
reflex, astea fac parte din sin- 
gele nostru. Un mecanic care 
intră prea tare intr-o curbă sau 
nu oprește la semnal, nu e me
canic. E tot ce vreți, dar me
canic nu e ! Dealtfel nici nu 
se intîmplă așa ceva. Cazuri, unu 
la un milion.

— De fapt, unde se termină 
reflexul și unde începe datoria ? 

nat, fapt ce trebuie să se con* 
cretizeze în sporirea ritmurilor 
de lucru și creșterea calității — 
premise ale unei recolte sporite 
de grîu în anul viitor.

★
Pe ogoare sînt concentrate ma

siv mijloacele mecanice pentru 
terminarea în cursul acestei săp
tămîni a însămînțărilor de toam
nă. Din datele centralizate luni 
dimineața la ministerul de re
sort rezultă că. pînă în prezent, 
griul a fost semănat pe 73 Ia 
sută din suprafața prevăzută. 
Unitățile agricole cooperatiste 
din județele Covasna, Satu 
Mare. Caraș-Severjn. Bistrița- 
Năsăud și Suceava au anunțat 
terminarea acestei lucrări. în 
cooperativele agricole din jude
țele Bihor, Botoșani. Alba, Hu
nedoara, Mureș și Harghita se 
însămințează în prezent ultimele 
suprafețe rezervate grîuluj. de 
toamnă. Au mai rămas de cul
tivat circa 660 000 hectare. A- 
ceste terenuri se află mai ales 
situate în județele Olt, Prahova, 
Argeș. Teleorman, Buzău, Ialo
mița. Brăila și Vaslui care mai 
au de însămînțat cu grîu între 
30 și 49 Ia sută din terenurile 
prevăzute. Forțele de care dis
pun unitățile și condițiile mai 
bune de executare a lucrărilor, 
datorită ploilor căzute, creează 
premise pentru terminarea se
mănatului în toate județele la 
datele stabilite.

— Pentru un mecanic foarte 
bun, întreaga cursă este un re
flex. De exemplu, eu, cînd a- 
jung la Posada înainte de curbă, 
am ca punct de reper o stincă, 
o' stincă golașă. In momentul 
cînd am văzut-o am pus mina 
pe frină. Dar fără să mă gin- 
desc. Automat... In felul acesta 
opresc chiar in gară.

— Insă pină să descoperiți 
stincă, ați oprit și mai îna
inte...

— ■ Adevărat. Dar după 35 000 
de ore de mers, îmi cunosc sec
țiile ca pe propriile buzunare.

— Care sint momentele cele 
mai grele în timpul mersului ?

— Cînd se trage semnalul de 
alarmă. Noaptea mai ales și 
iarna. Unii se joacă, alții îl 
trag numai ca- să coboare, 
pentru că le e mai aproape prin 
pădure decît prin gară. Tot me
canicul trebuie să 'recupereze 
timpul pierdut cu depistarea 
semnalului.

— Vă iubiți locomotiva ?
— Foarte mult. Cind remizez, 

mă despart atit de greu de ea, 
deși știu că a doua, zi pornim 
din nou la drum.

— Atunci cind sint legați a- 
fectiv de locul de muncă sau de 
un anumit obiect, oamenii ii dau 
un nume, îl personifica. E ade
vărat ?

— Cred că da. Eu îi spun lo
comotivei mele „Liliana". E mai 
comod decît EC—034, seria și nu
mărul ei de înmatriculare.

E mai comod și, am spune noi, 
mai omenesc. Liliana — o loco
motivă electrică de 4 000 CP. o 
uzină — care gonește cu 120 km/h 
și 15 vagoane in spinare, tră
iește ca o ființa in inima unui 
om. Dar ea trăiește astfel pen
tru că acest om i-a împrumutat 
o părticică din inima lui.
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In sprijinul formării comuniste a tineretului VIAȚA BATE LA UȘAManifestări artistice
cu pregnant caracter educativ
• In graiul vrem ii • Zidurile au amintiri

Spectacolul de poezie „în gra
iul vremii mele" deschide sta
giunea celui mai tinâr teatru. 
Studioul I.A.T.C. Dedicat celui 
de-al X-lea Congres al U.Ț.C., 
acest spectacol reunește versuri 
din cele mai frumoase ale liri
cii noaștre patriotice. Poeme 
semnate de Nichita Stănescu, 
Adrian Păunescu, Ana Blandia- 
na, Nicolae Dragoș, Gabriela 
Melinescu și alți prestigioși au
tori contemporani evocă emoțio
nant sentimentul dragostei de 
țară. Frumusețea plaiurilor, 
bucuria muncii, a iubirii, res
ponsabilitatea șînt văzute toate 
cu ochiul limpede al tinereții și 
cintate cu vocea ei puternică și 
clară. Celebrînd prezentul, poe
ții își exprimă adeziunea la ma
rile idei ale epocii. Poemele vi
brează afecțiv în fața eveni
mentelor politice ale tâmpului 
lor, se contopesc patetic cu as
pirațiile colectivității și cu cre
zul comunist. Versurile atât de 
vibrante ale scenariului (sem
nat de Adrian Popovici și Cor
nel Wendel) ștau la baza unui 
spectacol de certă valoare mili
tantă și de înaltă ținută actori
cească. Mișcarea scenică pune 
permanent îp valoare semnifi
cațiile cuvîntului, evidepțiin- 
du-le și completîndu-lc. Aceas
tă mișcare (îndrumată de Ama
lia Kreutzer) îndeplinește și o 
importantă misiune estetică, a- 
ceea de a contura specificitatea 
imaginilor teatrale din care șe 
compune acest spectacol. Inter- 
preții sint studenți ai apilpr doi 
și trei, dovedind reale aptitudini 
peptru munca de echipă. Posi
bilitățile acestor tineri actori do
vedesc p complexă pregătire și 
un serios antrenament. Specta
colele de ©cest gen sțnt necesa
re in această etapă de pregătire 
profesională, contribuind la for
marea spiritului de echipă, atri
but atît de pecesar actorului con
temporan. Acești tineri actori 
vor deveni înterpreții unui tea
tru cu un caracter politic și an
gajat tot mai pregnant. Vocația 
pentru un astfel d®4 teatru au 
dovedit-o în acest spectacol an- 
gajant, sincer și tineresc.

DANA DUMA

„Zidurile au amintiri" (pro
ducție a studioului cinematogra
fic „Alexandru Sahia", regia 
Pompiliu Gîlmeanu, imaginea 
Horia Bolboceanu) oferă o evo
care a istoriei, derulată in
vizibil între zidurile bătrî- 
nei Tîrgoviște, în care pa
ralela dintre vechi și nou, 
sprijinită de narațiune și efu
ziune lirică, dau o dimen
siune cu totul aparte imaginii. 
Una din frazele de început ale 
comentariului reprezintă para
digma întregului film : „Să nu 
lăsăm buldozerele să muște din 
zidurile istoriei". Printre ruine
le de azi ale curții domnești, re
alizatorii caută cu aparatul de 
filmat celebra sală de ospețe în 
care Mihai Viteazu. ridicînd pa
harul, cerea oștenilor sâ-1 ur
meze pe drumul unirii celor trei 
țări române, urmează, în ,li
niștea scurgerii atîtor secole, pe 
Mircea cel Bătrîn, pe Ștefan cel 
Mare, pe Tudor Vladimireseu.

Șub beneficiul de inventar al 
documentului cinematografic, re
gizorul își ia responsabilitatea 
de a consemna pe peliculă locu
rile prin care au trecut Văcă-

reștii. Ion Heliade Rădulescu, 
Vasile Cirleva.

Filmul trece dincolo de nos
talgii, în momentul in care, în 
plină istorie modernă, descoperă 
case și locuri care aduc aminte 
de istoria luptelor pentru elibe
rarea neamului, de pagini de 
neprețuit din istoria mișcării 
muncitorești din România : -ca
sele în care partidul comunist 
și-a desfășurat activitatea în 
ilegalitate, locurile în care au 
trăit sau au fost tprturați mi- 
litanți de seamă ai muncitori
mii târgoviștene.

Tîrgoviștea — cum zice auto
rul — ,,oraș al muncii și al lup
telor. leagănul generoaselor idei 
patriotice, al spiritului revolu
ționar, al muzicii și al poeziei..." 
apare astfel într-o viziune rea
listă. angrenată afectiv perspec
tivei istorice. în acest sens, „zi
durile au amintiri", și pentru a 
păstra amintirile e nevoie 
păstrăm zidurile.

Documentarul discutat 
dează pentru cit mai multe pro
ducții de acest gen, excelente 
mijloace de educație.

0 dezbatere morală
La Teatrul de

PETRU JALEȘ

stat din Ploiești

MOZAIC — Casa de cultură a orașului Slobozia. Autorii : Cotitei Badea, Ion Stencil, Dumitru Rădu
lescu

ARTIȘTII PLASTICI ÎNTÎMPINĂ

• Concerte pentru

Ateneul Român a găzduit, luni 
seara, primul concert simfonic 
pentru studepți din această sta
giune, organizat de Filarmonica 
„George Enescu" în. cadrul pro
gramului său de activități des
tinate educării muzicale a tine
retului.

Contâ npînd seria începută cu 
deschiderea actualei stagiuni, 
Teatrul de stat din Ploiești a 
propus spectatorilor săi cea de-a 
treia premieră pe țară cu o pie
să din dramaturgia națională, 
piesa polițistă ANCHETA de Va- 
siie Rebreanu.

Copslderind spectacolul din 
toate cele trei posibile axe care-i 
determină fizionomia scenică — 
text, regie, interpretare — vom 
remarca drept trăsătură defini
torie austeritatea. Mai întii, de
mersul dramatic propus de Va- 
sile Rebreanu nu este unul spec
taculos, deși avem de-a face, 
cum spuneam, cu o piesă poli
țistă. Nu e spectaculos pentru că 
deznodămîntul piesei devine cu- 
rînd previzibil. De fapt autorul 
nici nu e interesat de această 
spectaculozitate decît în măsu
ra în care ea îi servește mișcă
rii personajelor. Pentru că pie- 
șa nu e.șțe la urma urmei o an
chetă polițienească, ci o dezba
tere morală de acută actualita
te despre indiferența care poa
te naște rnonșțri, despre lașita
tea în fața unui dialog cinstit cu 
noi înșiqe și cu cei din jur, des
pre dificila misiune de căutător 
al adevărulyi, despre responsa
bilitatea fată de destinul altora.

Regizorul Alexa Visarion și-a 
dirijat interprets către un joc

„Sudoarea muncii

cu multă economie de mișcare, 
către un permanent duel — pa
radă, ripostă — între tăceri și 
bruște revolte, între calma dez
batere a rememorării și viplen- 
ta reacție pe^ care o naște tăișul 
rece al adevărului. Pentru a 
mări tensiunea dramatică din 
interior, regizorul dă contur scer 
nic acelui personaj existent doar 
subteran în piesă, presupusei 
victime, prezență taciturna și 
acuzatoare (bine realizată de 
Lupu Buznea) în momentele 
cheie ale dezbaterii. Voi adăuga 
aici decorul realizat tot de Alexa 
Visarion, de aceeași spbră func
ționalitate artistică, accentuînd, 
prin prezența simultană in sce
nă a posibililor vinovati, carac
terul de dezbațere al piesei.

Cu partitura dramatică cea 
mai complexă, Cornel Ciuper- 
ceșcu realizează un Cristian 
plauzibil, minat de acute timi
dități și complexe de vinovăție 
față de propria-i nerealizare. as
cunse sub masca bavardajului 
juyenil, în fond un aspirant la 
puritate. Alături de el. foarte 
bună în Oii, Vera Varzopov 
dind viață unui personaj cjeșcins 
dintr-o morală apusă, oscilînd 
între tragic și ridicol, punînd cu 
excelente resurse în valoare ta
lentul incontestabil al lui Va- 
sile Rebreanu într-ale comediei. 
De bună factură, pe roluri de 
mică întindere, Radu Dumi
trescu și Radu Panomarenco. în 
rolul procurorului Andrei — 
personaj pilon al spectacolului 
— Eusebiu Ștefănescu.

CONGRESUL AL X-LEA
• Artâșții plastici amatori, 

dedică îa aceste zile un nu
măr impresionant de lucrări 
tineretului, avîntului său 
constructiv și realizărilor lui. 
Expozițiile artiștilor amatori 
au fost initiate și deschise 
în cadrul săptăminii mani
festărilor cultural-educative 
dedicate Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., de către toate 
casețe de cultură și cluburile 
din Capitală. Dintre acestea 
remarcăm : Ia Casa de cul
tură a sectorului 1, o expozi
ție de gmp a- pictorilor ama
tori, membri ai cenaclului 
existent aici și una a pionie
rilor. concepute ca un sem
nificativ dialog între genera
ții; la Casa de cultură a sec
torului 3, o expoziție perso
nal^ a artisțului amator 
Ovi^iu Antoniu, cu caracter 
tematic intitulată : Tinere
țea anilor noștri. în holul 
Casei de cultură a sectorului 
2. la celelalte case de cultu
ră. ca și la Casa de cultură 
„Pelofi Sandor", s-au orga
nizat expoziții de grup ale 
pictorilor amatori, cu pro
ducții artistice ale propriilor 
cenacluri și cercuri de artă 
plastică ori cu cele propuse 
de către Asociația artiștilor 
amatori. în marea majorita
te, aceste expoziții evocă ac
tivitatea rodnică a tinerilor 
din sectoarele respective, lu-

crările vădindu-se a fi nota
ții vibrante ale realității ime
diate.

In cursul lunii octombrie, 
pînă la începutul lunii no
iembrie se vor iniția, de 
asemenea, două expoziții la 
Casa de cultură „Friedrich 
Schiller" și la Ecrap-club : 
una de pictură a unei artiste 
amatoare lugojene, inspirată 
de viața tineretului din județ 
și alta de fotografii, în care 
membrii cercului foțo au 
surprins elocvente și simbo
lice ipostaze ale tinerilor în 
munca de transformare so
cialistă a țării.

Centrul de îndrumare a 
mișcării de amatori și a 
creației artistice de masă 
a organizat o expoziție oma
gială, la Ateneul tineretului, 
cu lucrări semnate, într-o 
riguroasă selecție, de către 
unii din cei mai interesanți 
artiști plastici amatori bucu- 
reșteni : Dumitru Panea, 
Alexandru Savu, Constantin 
Stănică, Nicolae Vintilă, Ho- 
ria Costache. Emil Pavelescu, 
Aurelia Vinti-Iă ș.a. Tot cen
trul de îndrumare va orga
niza, în cinstea apropiatului 
Congres, o expoziție de flori 
Ia Casa Centrală a Armatei 
și alta de desene ale copii
lor. cu care va redeschide, 
dealtfel, propria galerie de 
artă.

A. T.

AL U.T.C.
© Un grup de tineri plasii- 

cieni profesionști, Costel 
Badea, Iop Șțendl și Dumi
tru Rădulescu, care se numă
ră priptre personalitățile ar
tei noasire contemporane, au 
realizat recent pentru Casa 
de cultură din Slobozia două 
lucrări de artă monumentală 
(mozaic — exterior și interi
or), concepute ca imagini 
simboljce ale vieții și activi
tății tinerilor, ale efortului 
lor continuu de muncă, de 
cunoaștere și perfecționare, 
ca imagini ale unei tinereți 
fericite, împlinite plenar. Lu- 
crărjțe realizate și din iniția
tiva Uniunii Tineretului Co
munist, sint dedicate Con
gresului. Reținem că aceste 
convingătoare efigii ale mun
cii și creației tinerilor sint 
primele lucrări de artă mo
numentală care înfrumuse
țează și înnobilează orașul 
Slobozia, arhitectura sa mo
dernă. Reproducem mozaicul 
de pe peretele exterior 
Casei de cultură (64 m2), 
spirat de activitatea din 
dustrie și de cercetare a 
neretului, pandant al
aflat în interior și consacrat 
vieții culturale a tinerilor 
aspirațiilor spirituale ale 
acestora.

al 
in- 
in- 
ti-

celuî

sutelor de ani“ HORIA BAPESCU
C.R.C.

STELA MARDARE : Am pre- 
cizat și în rubricile trecute că, 
la această dată, nu deținem 
încă informația privitoare la mo
dul cum se face trecerea in 
treapta a doua de liceu. Sigură 
este următoarea informație • cei 
mai buni elevi care vor termina 
prima treaptă de liceu vor pu
tea urma treapta a doua. Pe 
tine, însă, te interesează trece
rea de la un tip de liceu la un 
altul — de la liceul real umanist 
la cel electrotehnic : cind se va 
clarifica cu certitudine și acest 
lucru îți vom comunica. Nu-ți 
rămîne decît să înveți foarte 
bine, căci, cu siguranță, situîn- 
du-te printre cei mai buni ab
solvenți ai primei trepte îți vei 
putea realiza dorința. Nu e rău 
să iei legătura cp liceul de elec
trotehnică la care te-ai gîndit. 
L-ai precizat pe cel purtând nu- 
mărul 6. acesta se află pe plat
forma Măgurele, in comuna Mă
gurele, aparținînd orașului 
București.

IOANA BUNEA, județul Bră
ila : Ca absolventă a secției u- 
mani3te. dacă dorești să susții 
concursul de admitere la Facul
tatea de geologie-geografie. nu 
țrebuie să prezinți adeverință că 
ai lucrat în cîmpul muncii. A- 
ceasță adeverință se cere absol
venților secției amintite numai 
în situația în care doresc să ur
meze învățămîntul tehnic ; aceș
tia trebuie să lucreze un an în- . - . - de 

Ne 
dăm un sfat :

tr-o meserie din domeniul 
profil al facultății vizate, 
permitem să-ți .
chiar dacă nu țrebuie să pre
zinți o asemenea adeverință la 
vară, la admitere, e mai potri
vit să lucrezi. La noi, un tînăr 
care a făcut liceul trebuie să fi® 
folositor societății, ori tu te gîn- 
dești ea un an să stai acasă.

Pregătirea pentru un nou con
curs nu te poate împiedica să 
te încadrezi intr-un colectiv de 
muncă. Bănuim că liceul pe care 
l-ai absolvit se va interesa de 
absolvenții săi și, cu ajutorul 
organelor locale, vă va propune 
să începeți o activitate utilă încă 
de pe acum.

D. N., Brașov : Ne amintim, 
desigur, de semnatarul cu aceste 
inițiale, i-^m recunoscut scrisul, 
deși a trecut atîta vreme. Deci, 
pi reușit la facultate — după ce. 
cunoaștem aceasta, ai lucrat în 
producție - dar nu la cea dorită. 
Glodul îți este — ne spui — tot 
la cariera didactică. Dar, din pă
cate. nu se poate face trecerea 
de la T.C.M. la Facultatea de 
matematică. Să renunți la T.C.M., 
la încă un an. și să încerci la 
matematică, avînd garanția că 
vei reuși ? Singur precizezi că 
procedînd astfel s-ar aduna 
trei ani pierduți. amînati pentru 
începerea unor studii și. deci, 
tpt atâția amînați pentru înce
pere^ profesiei. Mai meditează : 
poate că te acomodezi, poate că 
descoperi și în uzină locul unde 
șă te* poți simți bine, nu nu
mai într-o clasă, ca profesor. 
Dacă nu și nu...'Mai gîndește-te. 
totuși !

VASILE MORARU, județul 
Argeș ; Singura soluție pentru 
a-ți atinge totuși ținta propusă 
este. în situația ta de acum, să 
termini liceul seral și în treapta 
a doua, iar după aceea să ur
mezi o școală postliceală sani
tară. Ți-am răspuns prin inter
mediul rubricii, nu personal. în
trucît, din motive obiective, sem
natarul rubricii n-are răgazul să 
răspundă și personal scrisorilor 
corespondenților.

LUCREȚIA LUSTIG

Fiecare școală
este patronată

de o intreprindere

(Urmare din pag. I)
ceștia trăiește intens folclorul 
românesc, însă într-alt registru 
cu mult mai profund decit acela 
în care zburdă astăzi nesupărat© 
unele pastișe superficiale.

Să lăsăm, însă, recomandațiile 
pr©a generale, și să recurgem 
la analiza unui model concret, 
anume la primele versuri din 
Testamentul lui Arghezi. Deși 
acel început este arhicunoscut, 
îl vom reproduce, totuși, pentru 
a-1 avea în față în timp ce-1 
scrutăm. Iată-1 : ,,Ca^ să schim
băm acum întâia oară / Sapa-n 
condei și bj-azda-n călHnară. / 
Bățrînii-au adunat printre plă
vani / Sudoarea munci) șutelor 
de ani. / Din graiul lor cu-ndem- 
nuri pentru vite / fiu am ivit 
cuvinte potrivite". Apar© cum 
nu se poate mai evident esența 
adine folclorică, atât de vie în 
aceste verșuri. Și cu toate aces
tea nu au pici tematicg, 
nici versificația poeziei populare 
și nici toate elementele lexicale 
proprii aceștei poezii. Faptul 
nu împiedică, desigur, ca^ din 
Test^ipeptul lui Arghezi să se 
audă profund și cutremurător 
ecoul „sutelor de ani" în care 
acest pămînt, ce ne hrănește, a 
fost frămîntat cu „sudoarea 
muncii" românești. Dar, mai 
presus de orice, poetul este a- 
dînc conștient că trăiește în 
actualitatea dirt vremea sa, ceea 
ce îl îndeamnă să vorbească de 
o schimbare fundamentală (ca 
să schimbăm acum întîia oară...)-

Liricul de astăzi vorbește, oa
re, de o schimbare ? Sau dacă

vorbește, știe să convertească 
lăuntric cu intensitatea cu care 
Arghezi convertește sapa în 
condei, brazda în călimară, în
demnurile pentru vite în. cuvin
te potrivite ? Elementele actua
lității de la noi nu apar totdea
una. în. lirică sudate cu esența 
sau cu ceea ce nu se schimbă. 
Este adevărat că prefacerile sint 
mai adinei astăzi, atâția termeni 
tehnici ^par mai rebarbativi, la 
joncțiunea cu un fond arhaic. 
Dificultatea. înșă, nu trebuie să 
ne descurajeze sau să ne în
demne către calea minimei re
zistente. Pe poetul de astăzi îl 
așteaptă încă sarcina de a face 
să intre permanența românească 
din toate timpurile în. elemen
tele ultimei actualități, dar a le 
îmbina fără nici o stringență, la 
un nivel artistic din cele mai 
înalte.

Să reluăm pbiecțjyul general 
al prezentei noastre intervenții, 
care își propune să rectifice 
unele judecăți greșite, sau cel 
puțin pripite. Astfel, unii poeți 
actuali apelează la folclor dar 
ca la calea cea mai eficace de a 
le asigura reușita fără strădanii 
și de a atinge succesul ușor. 
Se înșeală, însă, de la început 
pînă la sfîrșit. Folosirea cu ade
vărat creatoare a folclorului este, 
dimpotrivă, extrem de dificilă, 
cerînd un 
cepționale. 
toate cere 
care nu se 
pînă la 
predilect.
s-ar cere să ne servească drept 
îndemn toți marii noștri clasici.

tact și o finețe ex- 
Dar mai presus de 
iubire, acea iubire 
teme de a se dedica 
sacrificiu obiectului 
în această privință

TOAMNA CU SOARE
A fost o saptgmina bogată și 

frumoasă, frunzele castanului de 
pește drum au margini aurii ca 
scrisorile cu invitații la nuntă. 
Să ne bucurăm de toamnă și să 
nu ne uităm prea atenți la norii 
care, ici-colo... Drumul Teatru
lui T abiq, a început. Ne~a plă
cut foarte mult Un răspuns pen
tru Ana, ne-a plăcut mgi puțin 
cel de-al doilea episod, dar ini
țiativa rămîne excelentă. S-a 
întâmplat un lucru bizar : am 
acceptat cu ușurință, la început, 
ca actorii să interpreteze rolu
rile unor tineri cercetători aflați 
în dilemă, ajutând la transpune
rea telegenică a unui caz real. 
Apoi au venit scrisorile ascultă
torilor și așteptam ca senzația 
de realitate, de viață trăită să 
devină tot mai puternică : opi
niile aparțineau unor tineri in
teresați de cazul Anei, oameni 
cu un domiciliu anume, cu o 
muncă anume, cu opinii pro
prii... Dar in partea a a
scenariului i-am văzut și pe ei 
interpretați tot de actori, iar 
doza de artificialitate a sporit. 
In clipa în care — nesocotind 
regulile „jocului" — autorul sce
nariului a schimbat pur și sim
plu datele problemei (cercetări
le fuseseră întrerupte, ăsta era 
sfirșitul și așta comentam ; ei 
bine, nu, ele du fost reluate — 
de ce ?) ne-am dat seama că, 
probabil, Un rășpuns pentru Ana 
nu avea dreptul să continue de
cit printr-o dezbatere adevărată, 
fără artificii, fără aplauze, fără 
fințtâul cu „muzica ! muzica !“,

din comedii celebre. Dar — re
venind — să spunem că inter
pretarea a fost reușită, că tex
tul, și în această a doua parte, 
a avut reale calități. Că abia aș
teptăm să ne reînnoirii felicită
rile adresate redacției pentru ti
neret, atunci cind, avind o ex-

a documentarelor. Punctul de 
culme : Nanuk, cel mai bun do
cumentar al tuturor timpurilor. 
„Actorul" Nanuk a murit în
gropat în zăpadă, acolo, pe te
renurile lui de vînătoare 
două ori mgi intinse decit 
glia, înainte de premiera

CRONICA T.V. de FLORIN MUGUR

periență prețioasă aceasta, va 
relua șirul pieselor-dezbatere.

Iritr-adevăr, o săptămțnă pli
na : un film emoționant despre 
luptătorii antifasciști căzuți la 
Moisei, în octombrie 1944 (reali
zatori : M. Stoian. I. Moscu, Al. 
Papilian — cel din urmă ca re
dactor) cu acea 'grijă de a sur
prinde vorbirea naturală a oa
menilor cq,re caracterizează do
cumentele adevărate. „Asta a 
fost ?“ Supraviețuitorului i se a- 
r'atg, fotografia unuia dintre cei 
țmpușcdți. „El a fost. Avea d°i 
copii. Și era în haine albe, cind 
l-or împușcat, în haine albe...tf.

Am aflat, din Magazin sportiv, 
ce face un om care izbutește să 
bată toate recordurile și să zboa
re, cu aripi prinse de umeri, 
timp de douăsprezece minute, la 
două mii de metri înălțime. 
L-am auzit cu urechile noastre : 
fredona Dunărea albastră, un o- 
magiu adus marelui compozitor, 
cu mult mai convingător decît 
nostalgicul film despre Strauss 
de duminică. A fost o săptămină

maimului. E unul dintre cele 
umane chipuri văzute vreodată 
de pămțrțt, acel vinător eschi
mos, niciodată plătit cu dolari, 
plătit, pentru munca lui, în 
dini, în dini de povară, care 
să-i tragă sania. Ce plată mai 
nobilă poate fi pentru un mare 
actor !

Aș trece, în această zi de 
toamnă frumoasă, peste un mo
ment penibil pe care l-am în
tâlnit unde ne așteptam mai pu
țin : în excelenta (și atât de e- 
leganta) emisiune Mult e dulce

și frumoasă, emisiune care se 
leagă de numele a doi mari 
lingviști, care sint și niște „ste
le" ale televiziunii : Alexandru 
Graur și Sorin Stati. Un spe
cialist^ avea de adus critici sti
lului în care sint scrise, uneori, 
cronicile literare din reviste. 
Foarte bine ! Dar ce căuta aci 
Dem Rădulescu ? Strălucitul ac
tor ar putea să ne facă să rîdem 
în hohote și citind Critica ra
țiunii pure. Ce-ar. dovedi asta ? 
Un singur lucru : talentul său. 
Cronica lingvistică interpretată 
de actori — ce rost are ?

A apărut „Cinci ani cu 
phegor" de Radu Cosașu. 
prima carte de cronici de __
viziune tipărită la noi. Este ' o 
odă superbă închinată bărbăției, 
onoarei, spiritului sportiv, cali
tăților morale ale omului nou. 
Este o carte de literatură ade
vărată, o mică antologie a stri
gătelor de bucurie, cu o singură 
lacrimă, undeva pe la mijlocul 
volumului, o lacrimă săracă, 
poate prea săracă, după opinia 
mea nu numai de coleg gelos.

Bel- 
Este 
tele-
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Discutam cu inginerul Alexan
dru Girleanu, șeful fermei l.A.S. 
Bilciurești, care patronează școa
la generală. Își amintea că le 
dăduse cindva elevilor niște fia
re, niște sirmă de balotat.

— Cum înțelegeți dv. patrona
rea școlii, l-am întrebat pe tână
rul inginer.

— Nu prea avem cum să-i a- 
jutăm. A fost, acum mai puțin 
de un an, o ședință la Tirgo- 
viște. Ni s-a spus să ne ocu
păm cu mai multă tragere de 
inimă de școală, că avem răs
punderi cu pregătirea elevilor 
pentru muncă. La nevoie îi pu
tem ajuta cu un banc, cu o bor- 
mașină. Mecanicul nostru poate 
să meargă la școală să-i învețe 
pe elevi strungăria. Pentru asta 
le trebuie strung. Noi nu le pu
tem da. De fapt, nici nu avem 
formă legală ca să dăm școlii 
materiale sau utilaje. Avem o 
hirtie de la inspectorat cum că 
patronăm școala. Și atât. Poate 
ar putea altcineva să-i ajute mai 
mult.

L-am consultat și pe directo
rul școlii, tovarășul Nicolae Năs- 
tase. „Băieții împletesc sirmă, 
fetele fac croitorie, meserii pen
tru care nu există nici măcar 
cadre calificate. Nu am primit 
nimic, nu avem in dotare scule, 
unelte, așa că nu am putut să 
ne profilăm pe un atelier, în
tr-o meserie mai concretă. Am 
încercat să ducem acolo elevi la 
practică și ni s-a spus că ma
istrul nu răspunde de protec
ția lor..." Complexul de solarii 
din Băleni, unul din patronii Li
ceului din Băleni are și el pu
ține posibilități să doteze școala.

A doua observație privește op
tica unor conducători de 
prindere, care — uneori 
cotesc patronarea școlii 
sarcină care le dă doar 
de cap. Tovarășa Elena
cu, directoarea Școlii generale 
nr. 8 din Tîrgoviște, ne povestea 
cite necazuri a avut în perioada 
în care colaboratorul era Gru
pul de șantiere. „Ne-a reparti
zat la șantierul nr. 8. Cum ne-au 
ajutat ? Intr-un an ne-au dat 
2 cutii cu aracet, niște cuie 
și tablă. Am cerut plan. Ni 
s-au dat niște nimicuri de făcut. 
Am cerut să ne schimbe în-

între-
— șo
ca o 
bătaie 

Popes-

ROMĂNIA-FILM PREZINTĂ
pe JEAN LEFEBRE, PIERRE MONDY, ALDO 

MACCIONE, ROBERT LAMOREUX în comedia

u
Pentru a înlesni înlăturarea 

urmărilor unor evenimente ne
prevăzute care se pot întîmpla 
într-o gospodărie (un incendiu, 
o infiltrație de apă sau un scurt- 
circuit, un trăsnet sau o ploaie 
torențială), care pot provoca pa
gube materiale importante, ac
cidentarea unor persoane etc., 
ADAS pune la dispoziția cetățe
nilor o formă de asigurare con
venabilă și eficientă. Este vorba 
de ,Asigurarea facultativă com
plexă a gospodăriilor persoane
lor fizice44.

Aceasta este de fapt o asigu
rare combinată, întrucît în unul 
și același contract se cuprind :

• asigurarea bunurilor cas
nice ;
• asigurarea de accidente pro

duse Ia domiciliul asiguratului ;
• asigurarea de răspundere 

civilă legală.
1. ASIGURAREA BUNURILOR
în această asigurare sint cu

prinse aproape toate bunurile

existente într-o gospodărie : mo
bilier, obiecte casnice. îmbrăcă
minte, aparate de radio, televi
zoare, produse agricole, viticole 
și altele.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri în ca
zurile de deteriorare sau distru

încălzire, furt prin spargere etc.
2. ASIGURAREA DE ACCI

DENTE
Aria de protecție a acestei a-* 

sigurări este largă. Sint asigu
rate pentru cazurile de acci

ASIGURAREA COMPLEXĂ 
A GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ

gere a bunurilor asigurate pro
vocate de o multitudine de 
riscuri, ca de exemplu : incen
diu, trăsnet, explozie, ploaie 
torențială, inundație, grindină, 
furtună, uragan, cutremur de pă- 
mint, prăbușire de teren, alune
care de teren, greutatea stratu
lui de zăpadă sau de gheață, a- 
varii accidentale produse la in
stalațiile de gaze, apă, canal sau

dente întâmplate la domiciliul a- 
siguratului următoarele persoa
ne : asiguratul, soția asiguratu
lui, precum și părinții și copiii 
asiguratului dacă în mod stator
nic locuiesc și gospodăresc îm
preună cu asiguratul. Sint cu
prinse în această asigurare acci
dentele cauzate de o serie de 
evenimente : incendiu, trăsnet, 
lovire, cădere, alunecare, acțiu

nea curentului electric, arsură, 
intoxicare subită etc.

3. ASIGURAREA DE RĂS
PUNDERE CIVILA LEGALA

în această asigurare sint cu
prinse cazurile de răspundere 
civilă, pentru despăgubiri dato
rate de asigurat in calitate de 
locatar și de soția (soțul) asi
guratului sau persoane care se 
află în întreținerea asiguratului, 
față de proprietar pentru pagube 
produse de incendiu sau explo
zie. pentru despăgubiri datorate 
terților pentru accidentarea per
soanelor și avărierea bunurilor 
101* lă domiciliul asiguratului, 
precum și pentru cele datorate 
locatarului apartamentului înve
cinat pentru pagube produse de 
inundație.

PRIMA DE ASIGURARE, ce 
se achită de persoana care în
cheie asigurarea, este de numai 
2 lei pe an de fiecare 1 000 de 
Iei din suma asigurată, prevă
zută în contract.
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treprinderea patronatoare". A- 
celași lucru s-a întâmplat și cu 
școala din Băleni atunci dnd 
avea colaborator Uzina de oțe
luri. Poate că această schimba
re a fost necesară din punctul 
de vedere al școlii. Măsura care 
trebuia insă luată era schimba
rea opticii unor conducători care 
încă mai socotesc școala a cin- 
cea roată la căruță. Se pierde 
din vedere sau se ignoră 
faptul că întreprinderea tre
buie să-și recruteze forță de 
muncă din rindul elevilor din 
școlile pe care le îndrumă, le 
ajută, le cunoaște. Nu pledăm 
pentru ca școlile să stea cu mii- 
nile încrucișate și s-aștepte ca 
altcineva să le rezolve pro
blemele. In pregătirea elevilor 
prin muncă și pentru muncă a- 
cești doi factori trebuie să ac
ționeze de pe o platformă uni
că. Colaborare in care se nasc 
și se dezvoltă relații noi, de a- 
jutorare. Tovarășul loan Cristea, 
director adjunct la Școala ge
nerală nr. 8 din Tîrgoviște, sin
tetiza astfel această colaborare : 
dotare nu cu utilaje casate, a- 
sigurarea cu materiale, asisten
ță tehnică. Cei mai buni tineri 
specialiști din întreprinderi să-i 
ajute pe elevi, să se organizeze 
acțiuni comune. Alți interlocu
tori cereau ca elevii din anii 
mai mari să lucreze în întreprin
deri sau atelierele școlilor pro
fesionale, să se profileze pe 
meseriile necesare industriei ju
dețului. Așa se va ajunge și la 
o mai bună structurare a ate
lierelor. La 19 august existau 
în școlile generale din județul 
Dîmbovița 65 atelier^ de croito
rie (51 în mediul rural), 28 de 
artizanat (27 în mediul rural), 25 
de gospodărie-menaj (24 in me
diul rural). Situarea pe locul ca
re i se cuvine a principiului pa
tronării reclamă și măsuri de < 
natură organizatorică. Deși ă- 
xistă indicații, circulare, între
prinderile nu au o bază legală 
pentru transferul utilajelor sau 
al materialelor. Alteori pentru 
rezolvarea unor probleme se 
pierde mult timp pentru că 
în cadrul serviciului specializat 
al întreprinderii nu există un 
om cu putere de decizie. Di
rectorul spune da. directorul ad
junct este și el de acord, și am
bii te trimit la maistrul sau 
șeful de secție — ne explica un 
director de școală. Acolo ți se 
pun numeroase piedici, ți se
arată legea. Ești trimis la ser
viciul personal-invățămînt. Si
de acolo din nou la director. 
Ne gîndim că ar fi mai util ca 
in afară de aceste mari ședințe 
în care de ani de zile se vor
bește despre patronaj, să exis
te la întreprinderi discuții cu 
școlile pe care le patronează. în 
acest fel, s-ar discuta mai con
cret, s-ar realiza un schimb de 
experiență și s-ar putea face un 
plan comun de dotare (Elena Po
pescu). La ședințele de analiză 
pe municipii sau orașe ar trebui 
să fie invitați și maiștrii 
a truc tori. Ei cunosc cel 
bine necesitățile, ei răspund, în 
primul rind, de realizarea planu
lui de producție, de instruirea e- 
levilor. (Preda Aurel, maistru 
instructor la Școala generală nr. 
2 Tîrgoviște). Să se lucreze pe 
bază de contract. Aproviziona
rea cu materii prime și mate
riale, transportul lor la școală 
să constituie clauză de con
tract, sarcină pentru întreprin
derea patronatoare (Eugen Fruc- ■ 
hter, secretarul organizației de 
partid de la Liceul „lenăqhiță 
Văcărescu").

Să pregătească elevii prin 
muncă și pentru muncă. Să-i pre
gătească pentru viață, — aceasta 
este obligația școlii. In spiritul 
acestui principiu trebuie să se 
înțeleagă că patronarea școlilor 
nu este o chestiune de bunăvo
ință.

in-
mai
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe primul ministru al Republicii

Vizita primului ministru al Republicii Capului Verde

(Urmare din pag. I)
junct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Au luat parte Luis Fonseca, 
membru al Comitetului Națio
nal, responsabilul Direcției re
gionale de partid St. Vicente, 
Leonillo Monteiro, directorul na
țional al industriei, energiei și 
resurselor naturale, Manuel 
Duarte, consilier juridic la Pre
ședinția Republicii, Amilcar Bap
tista, comandantul regiunii a 
doua militare, Carlos Pires Pe
reira, funcționar în Ministerul 
Agriculturii.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Pedro Pires au rostit 
scurte toasturi.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Revoluționar Su
prem a! Republicii Democratice Somalia, MOHAMED SIAD BARRE, 
următoarea telegramă :

Cea de-a Vl-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Demo
cratice Somalia îmi oferă plăcuta ocazie să vă adresez, în numele 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, cordiale 
felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire, bunăstare și 
prosperitate pentru poporul somalez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică So
malia se vor dezvolta și întări continuu, în avantajul celor două 
popoare, în interesul păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România,'' a primit din partea tovarășului HENRYK JA
BLONSKI, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să vă 
transmit, stimate tovarășe Ceaușescu, precum și întregului popor 
român, cordiale salutări și cele mai bune urări de prosperitate.

PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA VA EFECTOA 0 VIZITĂ

OFICIALĂ DE PRIETENIE IN POLONIA
Primul ministru al Guvernului 

RepdbLcii Socialiste România, 
Manea Mănescu, va efectua, în 
curînd, la invitația președintelui

SOSIRI
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Uniunii 
Democraților pentru Republică 
(U.D.R.), din Franța, care la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va 
face o vizită în țara noastră. 
Delegația este formată din Jean 
de Lipkowski, secretar național 
al U.D.R., fost ministru, minis
tru plenipotențiar, Albin Cha- 
landon, membru al Comitetului 
Central al U.D.R., deputat, fost 
ministru, Paul-Marie de la 
Goroe, membru al Consiliului 
Național al U.D.R., Marie De- 
wavrin, membră a Consiliului 
Național al U.D.R., prof. univ. 
dr. Florian Francois Delbarre, 
membru al Consiliului Național 
al U.D.R., decanul Facultății de 
medicină din Paris — Cochin, 
Michel Barnier, membru al Con
siliului Național al U.D.R., func
ționar superior la cabinetul se
cretarului de stat pentru tine
ret și spbrt, Louis Bobet, mem
bru al Consiliului Național al 
U.D.R., președinte director ge
neral al firmei „Thalassa inter
national" din Quiberon.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, Teodor Marinescu, 
membri ai C.C. al P.C.R.. Vasile 
Sandru, adjunct de șef de secție

Capului Verde
In toastul său, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a spus:
Aș dori să exprim încă o dată 

bucuria mea pentru vizita care 
o fac în România tovarășul 
Pedro Pires, prim-ministru al 
Republicii Capului Verde și cei
lalți tovarăși care îl însoțesc.

Sper că această vizită, con
vorbirile, înțelegerile la care s-a 
ajuns vor asigura o conlucrare 
bună între țările noastre.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru colaborarea dintre ță
rile noastre, în sănătatea to
varășului prim-ministru, în să
nătatea secretarului general al 
P.A.I.G.C. și președinte al sta
tului, tovarășul Aristides Pereira.

în numele delegației noastre — 
a spus primul ministru PEDRO 
PIRES — doresc, în primul rînd, 
să exprim marea noastră satis
facție pentru această vizită în 
Republica Socialista România și,

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz, o vizita oficială de 
prietenie în Polonia.

la C.C. al P.C.R., Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., Lia 
Manoliu, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport. Nicolae 
Nicolaescu, secretar general la 
Ministerul Sănătății.

Au fost de față Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Partidu
lui Comunist Italian condusă de 
Pietro Carmeno, membru al C.C. 
al P.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

★
Luni, a sosit în Capitală de

legația Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, condusă 
de Deniz Baykal, secretar ge
neral adjunct al Partidului Re
publican al Poporului, deputat 
de Antalya, care la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte : Eroi 
Cevikce, membru al C.C. al 
P.R.P., deputat de Adana, Ca- 
hit Kayra, deputat de Ankara, 
Mahmut Turkmenoglu. deputat 
de Izmir, Ekrem. Kabay, sena
tor de Burdur, Zeki Algin, pre
ședintele organizației de tineret 
a P.R.P. și Mehmet Kabasakal, 
membru în conducerea organi
zației de tineret. 

în special, pentru faptul de * fi 
fost primiți personal de către to
varășul președinte al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vrem să vă spunem, tovarășe 
președinte, că ne simțim foarte 
onorați de acest fapt, că am 
avut convorbiri cu privire la o 
serie de probleme de interes 
comun.

Permiteți-mi să ridic paharul 
în sănătatea tovarășului pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, pentru prietenia din
tre popoarele noastre, pentru 
solidaritatea dintre partidele 
noastre.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă. în
țelegere și respect reciproc, ce 
caracterizează relațiile dintre ță
rile, partidele și popoarele 
noastre.

PRIMIRE LA

PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ-. 
nia, Manea Mănescu, a primit, 
luni dimineață, pe Anwar Ab
dul Kader Al-Hadithi, minis
trul muncii și afacerilor sociale 
al Republicii Irak, care a între
prins o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate unele probleme pri
vind dezvoltarea în continuare 
a colaborării și cooperării ro- 
mâno-irakiene în diverse do
menii de interes reciproc.

La primire, desfășurată in
tr-o atmosferă de cordialitate, 
au participat tovarășii Petre 
Lupu, ministrul muncii, și Cor
nel Hidoș, adjunct al ministru
lui.

A fost de față Ahmad Hus
sein Al-Samarrai, ambasadorul 
Republicii Irak la București.

ÎNAPOIERE
Luni la prinz s-a înapoiat în 

Capitală delegația militară con
dusă de general colonel Sterian 
Țîrcă, adjunct al ministrului 
apărării naționale, care a făcut 
o vizită în Italia.

PLECARE
Luni dimineața delegația ve

teranilor italieni din care au fă
cut parte Giullio Mazzone, se
cretarul național al Asociației 
Naționale a partizanilor italieni, 
și Giani Fernando, membru al 
Comitetului Executiv al Fede
rației italiene a voluntarilor pen
tru libertate, a părăsit Capitala 
îndreptindu-se spre patrie. Oas
peții au avut convorbiri cu con
ducerile Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul 
antifascist și Comitetul foștilor 
luptători antifasciști, au vizitat 
obiective economice și turistice, 
locuri și monumente istorice din 
București, Valea Prahovei și 
Brașov.

manifestare
Institutul român pentru re

lațiile culturale cu străinătatea 
a organizat luni după-amiază o 
manifestare culturală cu prile
jul celei de-a Xl-a aniversări a 
proclamării independenței na
ționale a Republicii Zambia.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai I.R.R.C.S., ai Ministerului A- 
facerilor Externe, Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public, tineri zambieni 
care studiază la București.

Nicolae Crețu, redactor la A- 
gerpres, a împărtășit impresii de 
călătorie din Republica Zambia.

în încheierea manifestării a 
fost prezentat un program de 
filme documentare.

încheierea 
convorbirilor oficiale

Luni dimineața, la Palatul din 
Piața Victoriei, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, 
și primul ministru al Re
publicii Capului Verde. Pedro 
Pires. Ele s-au finalizat în ela
borarea unor documente care 
deschid noi perspective colabo
rării bilaterale pe multiple pla
nuri.

Cei doi prim-miniștri au sem
nat comunicatul comun și pro
tocolul privind inițierea și dez
voltarea relațiilor bilaterale în 
domeniul cooperării economice, 
schimburilor comerciale, cul
turale și în alte domenii de in
teres reciproc.

După semnarea documentelor, 
cei doi prim-miniștri au rostit 
alocuțiuni.

Plecarea 
din Capitala

După viaita oficială de prie
tenie întreprinsă în țara noastră 
Ia invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, luni 
după-amiază, au părăsit Capita
la — pleci nd spre Belgrad — 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Capului Verde, Pedro 
Pires, și persoanele oficiale care 
l-au însoțit.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, primul mi
nistru al Republicii Capului Ver
de a fost salutat cu cordialitate 
de primul ministru român, Ma

ANIVERSARE
Corul de studio al Conserva

torului „Ciprian Porumbescu“ a 
prezentat luni seara. în sala 
..George Enescu“ un concert care 
a marcat împlinirea unui dece
niu de existență. Piese de ge
nuri diferite abordate de-a lun
gul anilor de această formație 
precum și lucrări noi ale pro
fesorilor Conservatorului au al
cătuit un program la care și-au 
dat concursul dirijori și foști 
membri ai corului, astăzi soliști 
ai scenelor noastre lirice. Con
certul a constituit un prilej de 
evocare a activității corului, care 
reprezintă nu numai un prețios 
instrument auxiliar în procesul 
de învățămînt muzical, dar care 
s-a afirmat și în cadrul unor 
manifestări publice.

FILM
în Maramureș au început fil

mările la „Pintea", o evocare ci
nematografică a figurii legenda
rului haiduc. Regizorul Miroea

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Locul al
bumului de artfi în educația gus
tului estetic. 10,20 Filmul artistic 
..Omul cu pantaloni scurți". 11,50 
Telex. 12,00 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoalâ. Mens sana in 
corpore sâno. 16.30 Curs de limbă 
franceză. 17,00 Telex. 17,05 Muzi
că populară. 17,30 Scena — emi
siune de actualitate și critică tea
trală. 17,50 Pentru sănătatea dv. 
îngrijirea și alimentația sugarului. 
18.00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,45 Teieglob.

La solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale au partici
pat : Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare. Ion Cosma. mi
nistrul turismului. Emil Nicol- 
cioiu. ministrul justiției. Ion St. 
Ion. secretar general al Consi
liului de Miniștri. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Luis Fonseca, 
membru al Comitetului Națio
nal, responsabilul Direcției re
gionale de partid St. Vicente, 
Leonillo Monteiro, directorul 
național al industriei, energiei 
și resurselor naționale, Manuel 
Duarte, consilier juridic la Pre
ședinția republicii, alte persoane 
oficiale.

nea Mănescu, de Angelo Micu
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Ion 
Cosma, Radu Păun, miniștri, 
Ion St. Ion, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Mihai, președinte al Centrocoop, 
Cornel Pacoste, adjunet al mi
nistrului afacerilor externe, Oc
tavian Groza, prim-vicepreședin- 
te al C.N.S.T., alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

(Agerpres)

Moldovan, actorul Florin Pier
sic, întreaga echipă a Casei de 
filme cinci, căreia i s-a încre
dințat această peliculă, se bucu
ră de sprijinul călduros al lo
calnicilor. Un țăran dintr-unsat 
îndepărtat a venit pînă la Baia 
Mare să-i aducă în dar „lui 
Pinte al nostru11, cum spunea el, 
două gube de lină. La Câlinești, 
unde s-a filmat .,casa natală" a 
haiducului, populația i-a primit 
pe cineaști cu emoționante sem
ne de ospitalitate și atenție. 
Secvențe dintre cele mai spec
taculoase s-au tras pe vîrful 
Igniș, la altitudinea de peste 
1 200 m, unde talentul și cura
jul actorilor, dar mai ales ale 
cascadorilor au fost solicitate la 
maximum. Pentru asigurarea fil
mărilor la o astfel de altitudi
ne, aparatura, instalațiile nece
sare au fost transportate, cale 
de peste 5 km de urcuș, pe bra
țe și pe cai. Localnicii au fost 
ghizi admirabili pe potecile tăi
nuite și greu accesibile ale hai
ducilor de demult, pe unde și-a 
purtat pașii Grigore Pintea Vi
teazul.

(Agerpres)

Pakistan — coordonatele dezvol
tării. 19,05 „Țară de Imn" — pro
gram de cîntece patriotice în in
terpretarea corului Filarmonicii 
„George Enescu" din București. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Seară de teatru. Premieră pe 
țară: „Regele Ioan" de W. Shakes
peare. 21,55 Interpretul preferat ; 
Eva Kiss. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL t
20,00 Film seria! ’ Janosik. O 

producție a studiourilor poloneze, 
Episodul 2. 20,45 Tezaur de cîntec 
românesc. Tineri compozitori pe 
podiumul de concert. 21,05 Telex. 
21.10 Idei contemporane. Sfîrșitul 
„Galaxiei Guttenberg?". 21,35 Din 
filmoteca TV.

COMUNICAT COMUN
La invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mă
nescu. primul ministru al Gu
vernului Republicii Capului 
Verde. Pedro Pires, a e- 
fectuat o vizită oficială de pri
etenie în Republica Socialistă 
România, între 14 și 20 octom
brie 1975.

în. timpul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Capului Verde, cu 
care a avut o convorbire cordi
ală și prietenească în probleme 
bilaterale și internaționale de 
interes comun.

Primul ministru Pedro Pires 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, din partea tovarășului 
Aristides Pereira, secretar gene
ral al Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, pre
ședintele Republicii Capului 
Verde, un călduros mesaj de 
prietenie, urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul 
român.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis. tovarășul _ Nicolae 
Ceaușescu a rugat De primul mi
nistru să adreseze tovarășului 
Aristides Pereira si cu aceasta 
ocazie sincere și calde felicitări 
pentru dobândirea independenței 
de către poporul din Capul Ver
de, urări de sănătate și fericire 
personală, de succes deplin în 
activitatea consacrată dezvoltă
rii economice și sociale a patriei.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Capului Verde a vi
zitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală, 
precum și din județele Argeș, 
Brașov, Prahova și Sibiu, luînd 
cunoștință cu satisfacție de une
le realizări ale poporului român. 
Membrii delegației s-au bucurat 
de o primire călduroasă și cor
dială, expresie a prieteniei și 
solidarității care leagă popoare
le celor două țări.

între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Capului Verde, 
Pedro Pires, au avut loc 
convorbiri oficiale cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și s-a efectuat un 
larg schimb de păreri asupra 
unor probleme^ majore ale vieții 
internaționale."

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, de 
respect și înțelegere reciprocă. 
Primii miniștri au constatat cu 
deplină satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (PAIGC), 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Capu
lui Verde, dintre popoarele 
celor două țări, au o bogată tra
diție, materializată în sprijinul 
militant, larg și multilateral, pe 
plan politico-diplomatic, moral 
și material, acordat de poporul 
român luptei de eliberare națio
nală a popoarelor din Guineea- 
Bissau și Capul Verde de sub 
dominația colonialistă.

O importanță deosebită pentru 
întărirea prieteniei și solidari
tății militante dintre cele două 
țari și popoare au avut contac
tele pe linie de partid, convor
birile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, cu 
regretatul Amilcar Cabrai, fon
datorul PAIGC, și tovarășul 
Aristides Pereira, actualul secre
tar general al PAIGC, hotărîrile 
adoptate la întîlnirile de la 
București din 1972 și 1973, cit 
și cu alte ocazii.

Vizita primului ministru al 
Guvernului Republicii Capului 
Verde în Republica Socialistă 
România se înscrie ca o 

MANEA MĂNESCU 
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PEDRO PIRES
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Capului Verde

nouă expresie a evoluției po
zitive a relațiilor dintre cele 
două țări, o confirmare a do
rinței ambelor părți de a acțio
na în direcția întăririi și diver
sificării acestor relații, în inte
resul celor doua popoare, al ca
uzei generale a păcii, a victoriei 
luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului.

Părțile au exprimat hotărîrea 
lor de a dezvolta relațiile de 
colaborare în domeniile econo
mic. tehnico-științific și cultural 
pe baza egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. într-o pri
mă etapă, vor fi inițiate acțiuni 
de cooperare în domeniul agri
culturii, prospecțiunilor geologi
ce și dezvoltării industriale.

Pentru crearea cadrului juri
dic necesar desfășurării colabo
rării și cooperării economice, 
cele două părți au examinat po
sibilitățile privind încheierea în 
viitor a unei convenții de coo
perare în domeniul pescuitului, 
cît și inițierea de negocieri pen
tru încheierea unui Acord de 
cooperare economică și tehnica 
pe termen lung, precum și a 
unui Acord comercial între Re
publica Socialista România și 
Republica Capului Verde. Cei 
doi primdminiștri au . sem
nat un Protocol privind iniție
rea și dezvoltarea relațiilor bi
laterale în domeniile cooperării 
economice, schimburilor co
merciale, culturale și în alte do
menii de interes reciproc.

Examinînd principalele pro
bleme internaționale actuale, cei 
doi prim-miniștri au constatat 
cu satisfacție preocuparea gu
vernelor celor două țări pentru 
instaurarea în relațiile interna
ționale a unui climat de pace, 
securitate și cooperare care să 
permită tuturor popoarelor lumii 
să-și hotărască liber soarta și 
să-și organizeze viața în con
formitate cu interesele lor. fără 
nici un amestec din afară.

Ei au scos în evidentă muta
țiile profunde care au loc în 
lume. în sensul eliminării ra
porturilor de subordonare, afir
mării vojnței popoarelor de a fi 
stăpine pe propriile destine, pe 
bogățiile lor naționale, a hotă- 
ririi lor de a puna capăt poli
ticii de inegalitate și dominație, 
de a se dezvolta în,tr-un climat 
de pace, securitate și colabora
re. în această privința, un rol 

ztot mai important revine țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare, statelor nealinia
te, fără participarea cărora nu 
este de conceput rezolvarea ma
rilor probleme care preocupă azi 
omenirea.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea întemeierii relațiilor 
dintre toate statele pe principi
ile respectării stricte a indepen
denței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne ale altor state, respectării 
integrității teritoriale, rezolvării 
problemelor în dispută pe cale 
pașnică, nerecurgerii Ia forță sau 
la amenințarea cu forța și coo
perării între toate statele.

Apreciind că eliminarea sub
dezvoltării constituie o condiție 
importantă a instaurării unui 
climat de pace și securitate în 
lume, cei doi prim-miniștri au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor 
de a acționa cu fermitate pen
tru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internați
onale. Primul ministru al Gu
vernului Republicii Capului 
Verde a dat o înaltă apre
ciere contribuției remarcabile 
a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eforturilor 
sale consacrate instaurării unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale într-o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Cei doi prim-miniștri au apreci
at rolul pozitiv al mișcării de 
nealiniere în adincirea solida
rității țărilor subdezvoltate și în 
curs de dezvoltare, contribuția 
sa la promovarea noilor princi

pii de relații interstatale, la 
afirmarea dreptului de dezvolta
re independentă a fiecărui po
por, la promovarea cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii in lu
me. Primul ministru al Guver
nului Republicii Capului Verde a 
apreciat participarea României 
la Conferința țărilor nealiniate 
de la Lima.

Cele două părți au salutat 
marea victorie a popoarelor a- 
fricane care, printr-o _ luptă în
delungata pe plan politic și mi
litar, au înlăturat colonialismul 
portughez, contribuind astfel la 
triumful forțelor progresiste din 
Portugalia in lupta lor împotri
va fascismului, deschizînd în 
același timp perspectivele li
chidării totale a colonialismului 
și rasismului în Africa. Cei 
doi prim-miniștri au salutat cu 
deosebită satisfacție proclama
rea independenței statelor Gui
neea-Bissau, Mozambic, Sa o 
Tome și Principe. Cele două 
părți și-au manifestat preocu
parea fată de situația din An
gola și și-au exprimat solidari
tatea cu lupta poporului angolez 
pentru independență și unitatea 
țării sale. Ele au condamnat po
litica de discriminare rasială și 
apartheid dusă de regimurile 
minoritare și rasiste din Africa 
de Sud și Rhodesia și au rea
firmat deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă a popoarelor Zim
babwe și namibîan pentru liber
tate și independență.

Cele doua părți au apreciat ca 
încheierea cu succes a lucrări
lor Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa repre
zintă un moment foarte im
portant în viața continentului 
european, cu consecințe pozitive 
atît pe planul relațiilor dintre 
țările europene, cit și asupra 
păcii și securității în întreaga 
lume.

Cei doi prim-miniștri au ex
primat preocuparea lor fată de 
menținerea tensiunii în Orientul 
Mijlociu, care constituie un pe
ricol permanent nu numai pen
tru pacea din această zonă, ci 
chiar și pentru pacea din întrea
ga lume. A fost exprimată con
vingerea celor două părți că 
realizarea unei păci durabile în 
Orientul Mijlociu necesită re
tragerea Israelului din teritori
ile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, asigurarea 
drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, in
clusiv prin constituirea unui 
stat palestinian independent, 
creîndu-se astfel condițiile ne
cesare pentru asigurarea drep
tului la existență tuturor popoa
relor din aceasta regiune.

Evoci-nd necesitatea întăririi 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională, 
cei doi prim-miniștri consideră 
că toate statele membre trebuie 
să participe la rezolvarea pro
blemelor fundamentale cu care 
este confruntată omenirea, pen
tru ca organizația mondială 
să-și îndeplinească mai bine 
marile responsabilități ce-i re
vin în soluționarea pe cale 
pașnică a diferendelor între sta
te și, in special, în abordarea 
eficientă a problemelor lichidă
rii subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, ale 
dezarmării, ale lichidării neîn
târziate a rămășițelor colonialis
mului și rasismului.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că întâlnirile și 
convorbirile prilejuite de vizita 
primului ministru Pedro Pires 
au fost fructuoase și au expri
mat convingerea că ele vor ser
vi dezvoltării prieteniei și cola
borării dintre România și Repu
blica Capului Verde.

Primul ministru Pedro Pires 
a mulțumit guvernului român 
pentru ospitalitatea acordată și 
a adresat primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, in
vitația de a efectua o vizită ofi
cială în. Republica Capului 
Verde.

NOI Șl REMARCABILE PERSPECTIVE
(Urmare din pag. 1)

15 000 tineri, elevi, studenți, na
vetiști, realizînd lucrări in va
loare de peste 300 000 lei • In 
primele 9 luni ale acestui an, 
uteciștii din întreprinderile in
dustriale din Drobeta Turnu- 
Severin și Orșova au confecțio
nat 10 000 scule pentru dotarea 
atelierelor școlare din mediul 
rural.

ZILNIC, UN VAGON 
PESTE PLAN

Tinerii de la întreprinderea 
de vagoane din Drobeta Turnu- 
Severin și-au propus, la înce
putul anului, să realizeze zilnic 
un vagon de marfă peste pre
vederile planului. Este un an
gajament la care fiecare orga
nizație U.T.C., fiecare tinăr 
își aduce o contribuție însem
nată. Astfel, cei peste 60 de ti
neri lăcătuși șl sudori din orga
nizația nr. 1, conduși de șeful 
de echipă Ion Bobi ca, confec
ționează și montează în fiecare 
zi, peste sarcinile de plan, o- 
bloanele de aerisire la un Vagon. 
La rindul lor, lăcătușii de la 
montaj montează în plus siste
mul de frinare pentru un vagon. 
Cei de la secția sculărie și-au 
propus să execute suplimentar 
cel puțin două matrițe de com
plexitate medie pe lună. Mai 
mult, în această lună, de pilda, 
toți cei 90 de tineri de la scu- 
lărie au lucrat intens, rămînînd 
aproape zilnic peste program 
pentru asigurarea în avans a 
S.D.V.-urilor cerute de introdu
cerea în fabricație a unui nou 
tip de vagon de marfă. Cu an
gajamente, fapte de muncă si
milare întâmpină congresul și 
tinerii de la secțiile cazangerie 
ți prelucrări mecanice. Adău

gind în fiecare zi cite un vagon 
în plus la realizările întreprin
derii, tinerii au contribuit la 
realizarea cincinalului cu 7 luni 
și jumătate mai devreme.

• în urma unor inițiative si
milare tinerii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Drobeta Turnu-Severin au rea
lizat peste plan 80 m.c. chere
stea, 75 tone PFL, 30 000 m.p. 
furnire și mobilă în valoare de 
200 mii lei. La întreprinderea de 
confecții „Porțile de Fier" s-a 
organizat cite o Zi de producție 
record pe săptămînă ; tinerii 
prestează ore de muncă patrio
tică pentru întreținerea utilaje
lor. Tinerii de la Șantierul na
val Drobeta Turnu-Severin au 
curățat și vopsit prin muncă 
patriotică toate cargourile de 
2150 tdw și tancurile de 5 000 
tone fabricate în acest an. La 
întreprinderea „Cazânele" din 
Orșova, fiecare tînăr realizează, 
lunar, cite 24 m pinză peste plan. 
La rindul lor, tinerii de la Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
Drobeta Turnu-Severin, organi
zați în brigăzi, lucrează în pro
gram prelungit pentru a redute 
durața reviziilor instalațiilor și 
utilajelor cu cel puțin două zile.

REGISTRUL ECONOMIILOR

In acest an. organizațiile 
U.T.C., tinerii din unitățile in
dustriale mehedințene au ini
țiat numeroase acțiuni menite 
să ducă la o mai bună gospo- 
dărire a materiilor prime, ma
terialelor, energiei și combusti
bililor. Tinerii sudori de la în
treprinderea de vagoane, ptopu- 
nîndu-și să lucreze o zi pe lună 
cu electrozi economisiți au re
dus consumul de electrozi cu 39 
tone. La rindul lor, tinerii de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 

au realizat zilnic- circa 600 de 
cutii din carton, din materiale 
economisite. Uteciștii de la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului au economisit 500 m.c. ma
terial lemnos, 800 toile combus
tibil convențional și peste 1 000 
kWh energie electrică. în acest 
registru al economiilor se cuvin 
consemnate, de asemenea, or
ganizațiile U.T.C. de lâ între
prinderea „Cazanele" Orșova, 
Complexul hidroenergetic Por
țile de Fier și întreprinderea de 
confecții din Drobeta Turnu-Se
verin.

★
Sîmbătă, întruniți în Conferin

ța organizației județene Me
hedinți a U.T.C., reprezentanții 
tinerilor au hotărit să extindă 
și să aprofundeze inițiativele 
care pe parcursul acestui an 
și-au dovedit eficiența, să de
clanșeze altele capabile să mă
rească și rhai mult contribuția 
tinerilor la realizarea sarcinilor 
economice. Se știe de pe acum 
că, în anul viitor, prin genera
lizarea unor inițiative valoroa
se tiherii din unitățile econo
mice ale județului vor econo
misi 850 tone metal, 400 m.c. 
material lemnos, 2 300 tone com
bustibil convențional, 3,8 mili
oane kWh energie electrică. în 
această perioadă premergătoare 
congresului, în întreprinderile 
din județ s-a declanșat o am
plă acțiune de antrenare a ti
nerilor la promovarea noului, a 
creației tehnice intitulată : „fie
care tînăr specialist să rezolve 
o problemă tehnică sau de pro
ducție care să aducă o eficien
ță anuală de cel puțin 15 000 
lei". Tot în această perioadă se 
duc tratative cu beneficiarii de 
investiții pentru stabilirea exac
tă a lucrărilor care vor fi exe
cutate de către tineri prin mun
că patriotică.

TiLE^.©M
O NOUĂ ȘO MODERNĂ

SPORT • SPORT
UNITATE COMERCIALĂ

Ieri, la orele 16, pe strada Lipscani, vechi vad 
comercial al Capitalei, s-a deschis noul magazin 
„Telerom". Specializat în vînzarea de televizoare, 
aparate de radio, tranzistori de toate tipurile, 
accesorii pentru acestea, precum și a altor pro
duse electronice din producția internă, noul ma
gazin dispune și de instalații modeme de verifica
re și încercare a aparatelor. De asemenea, maga
zinul „Telerom" dispune de un personal cu 
înaltă pregătire câre prezintă cumpărătorilor

caracteristicile tehnice ale aparatelor, dau sfa
turi și informații în legătură cu funcționarea a- 
cestora. Am aflat de la tovarășul Vasile Wa- 
rodin, economist principal în Ministerul Comer
țului Interior, prezent la deschidere, că în raf
turile noului magazin se găsesc și cîteva pre
miere : televizoarele „Compliment" eu diago
nala de 50 cm, „Diamant" cu diagonala de 61 cm 
noi tipuri de aparate de radio și accesorii pen
tru aparatele electrice.

• Finalele campionatelor na
ționale de box, care au loc pe 
ringul Palatului sporturilor și 
culturii din Capitală, au conti
nuat ieri cu meciurile celei de-a 
5-a reuniuni. După I. Gyorfi 
(Dinamo) învins duminică, un alt 
campion al țării de anul trecut a 
părăsit competiția. Este vorba de 
I. Mocanu (Metalul Bocșa Ro
mână) — mijlocie-mică, întrecut 
la puncte de tânărul dinamovist 
Vâsile Didea. V. Zilberman (Ra
pid), campionul țării la „semi- 
mijlocie" a debutat cu o victorie 
la categoria imediat superioară. 
învingîndu-1 prin abandon în re
priza a 2-a pe D. Stăneseu (Ra
finorul). Alte rezultate înregis
trate în celelalte partide : cat. 
semimuscă T. Ghinea (Steaua) 
b.p. Săli Adem (Steaua) : Gh. 
Niță (C.S.M. Sibiu) b.p. Șt. Bo
boc (B.C. Brăila) — surpriză ; 
P. Ganea (B.C. Galați) b.ab.l Tr. 
Boscu (B.C. Galați) ; Al. Turei 
(Voința Cîuj-Napoca) b.p. Turan 
Rusid (Farul) ; R. Cosma (Dina
mo) b.ab.l C. Buhara (C.S.M. 
Reșița) ; cat Mijlociemică : P. 
Istrate (B.C. Galați) b.p. Val. 
Filip (Farul) ; Ilio Tîrilă (B.C. 
Galați) b.p. N. Tudor (Metalul) ; 
Al. Tîrboi (Farul) b.p. D. Staicu 
(B.C. Brăila).

Aseară în cadrul celei de-a 
6-a reuniuni o excelentă impre
sie a lăsat campionul „muștelor", 
constănțeanul Ibrahim Faredin 
(Farul), care l-a învins prin 
abandon în repriza a 2-a pe 
I. Gavrilă (Steaua). Campionul 
de anul trecut de la categoria 
„semiușoarâ11, C. Ștefanovici 
(Dinamo), a fost declarat învin
gător cu 3—2 în fața lui Ilie 
Gheorghe (Metalul), decizia fiind 
discutabilă. Alte rezultate înre
gistrate : muscă : C. Gruescu 
(Steaua) b.p. Al Sigheti (A.S.A. 
Cluj-Napoca) ; Toma Mihai (Li
toralul) b.p. Paul Dragu (Steaua); 
Niță Robu (B.C. Brăila) b.ab.

Mustafa Ismet (Cimentul); Dinu 
Teodor (Dinamo) b.p. V. Dra
gan (Voința) ; Dinu Condurat 
(Steaua) b.ab. S. Popa (A.S.A. 
Bacău). Astăzi de la orele 15,00 
și 19,00 au loc alte două reu
niuni.

G Campionatele europene de 
volei au continuat în. șase orașe 
din Iugoslavia.

Iată rezultatele înregistrate : 
masculin Iugoslavia — Ungaria 
3—1 ; U.R^S.S. — Franța 3—0 ; 
Olanda — '.Belgia 3—2 ; Polonia 
— Italia 3—0 ; Bulgaria — R.D. 
Germană 3—1; Cehoslovacia — 
România 3—2 (15—4, 11—15, 
11—15; 15>—11, 15—13) ; feminin : 
R.D. Germană — Iugoslavia 
3-0 ; U.R.S.S. — Olanda 3-0 ; 
Italia — Belgia 3—1 ; Ungaria — 
R.F. Germania 3—0 ; Cehoslova
cia — Polonia 3—2 ; Bulgaria — 
România 3—1 (15—8, 15—12, 9— 
15. 15—13).

Luni seara, în grupa prelimi
nară de la Kralievo (Iugoslavia) 
a campionatului european de vo
lei echipa masculină a României 
a învins cu scorul de 3—0 (15—7, 

15—7), selecționata Bel
giei. in urma acestei victorii, 
voleibaliștii români s-au califi
cat în turneul final, care va în
cepe miercuri la Belgrad. La 
turneul final participă echipele 
U.R.S.S., Poloniei, Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei, României, R. D. 
Germane sau Bulgariei.
• înaintea ultimelor turnee de 

toamnă, clasamentul „Marelui 
premiu" al Federației interna
ționale de tenis se prezintă ast
fel : 1. Vilas (Argentina) 745
puncte ; 2. Orantes (Spania) 619 
puncte; 3. Borg (Suedia) 520 
puncte ; 4. Ashe (S.U.A.) 475
puncte ; 5. N ăsta se (România) 
415 puncte; 6. Kodes (Ceho
slovacia) 343 puncte »



IN PAKISTAN A APĂRUT VOLUMUL: 

„NICOLAE CEAUȘESCU. 
România—realități și perspective11

de peste hotare O recunoaștere a prezentei active a forii 
noastre in viata internațională 

ROMÂNIA-MEMBRU NEPERMANENT 
Al CONSILIULUI DE SECURITATE

Președintele Republicii Sierra leone 
l-a primit pe ambasadorul României
Președintele Republicii Sierra 

Leone, Siaka Stevens, l-a pri
mit pe ambasadorul tării noas
tre la Freetown, Valeriu Geor
gescu. Cu acest prilej, ambasa
dorul român a transmis pre
ședintelui Siaka Stevens, din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. un mesaj de priete
nie, urări de sănătate si feri
cire personală, precum și de 
progres și bunăstare poporului 
din Sierra Leone pe drumul 
dezvoltării sale independente.

înrăutățirea

situației la Beirut

Manifestări dedicate

Zilei armatei române

Exprimînd sincere mulțumiri 
pentru mesaj, președintele Sia- 
ka Stevens a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu urări de 
sănătate și de noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară 
pentru făurirea societății socia
liste în România. După ce a 
evocat întilnirile cu șeful sta
tului român, ospitalitatea caldă 
de care s-a bucurat în cursul 
vizitei pe care a întreprins-o în 
România, președintele Sierrei 
Leone a relevat interesul pe 
care guvernul și poporul tării 
sale îl atribuie cooperării eco
nomice cu România, relațiilor 
de sinceră prietenie cu poporul 
român.

în mai multe capitale ale 
lumii au avut loc, în aceste 
zile, manifestări consacrate 
„Zilei Armatei Republicii So
cialiste România".

La Varșovia. Berlin. Berna 
și Washington, atașații mi
litari ai tării noastre au or
ganizat gale de filme mili
tare românești, care înfăți
șează momente ale partici
pării armatei române la răz
boiul antihitlerist, precum și 
aspecte din viața si activi
tatea ostășească.

La manifestări au partici
pat generali și ofițeri supe
riori din țările respective, 
atașați militari și alte persoa
ne oficiale.

Zilele acestea, în Pakistan a 
văzut lumina tiparului un volum 
conținînd o bogată culegere din 
cuvîntările, articolele, expuneri
le și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din perioada 
T970-1975;

Apărut sub titlul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia — realități și perspective", în editura ,.Na
tional Publishing House" din orașul Rawalpindi, 
■volumul înmănunchează pentru prima oară în 
limba urdu lucrări importante definind liniile 
directoare ale politicii României socialiste care, 
pe plan intern, își propune să asigure dezvol
tarea multilaterală a țării, iar, pe plan extern, 
să contribuie la edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, Ia realizarea unui climat de pace, 
înțelegere și colaborare pașnică între state inde
pendente și suverane, la afirmarea demnității 
tuturor națiunilor. Un Ioc important este rezer
vat Raportului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia Congresul al XI-Iea al P.C.R.

Grupate în mar multe capitole tematice, tex
tele selectate scot in evidență poziția țării noas
tre față de transformările care au loc pe plan 
mondial, față de problemele majore ale ome
nirii, rolul Organizației Națiunilor Unite în viața 
internațională, cooperarea și relațiile României 
cu alte state, principiile călăuzitoare ale politicii 
externe românești.

Un capitol aparte este dedicat relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Republica Isla
mică Pakistan, evoluției favorabile a raportu
rilor româno-pakistaneze.

Textele selectate sînt precedate de o prezen
tare biografică a președintelui Republicii Socia
liste România, în care viața și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu sînt înfățișate în 
strînsă interdependență cu cele mai însemnate 
momente ale evoluției politice, economice și so
ciale ale țării, pe fundalul mutațiilor înnoitoare 
cunoscute de societatea românească în decursul 
celor peste trei decenii care au trecut de la 
eliberare.

In același timp, în prefață se subliniază că 
„Avînd propria sa poziție, România nu a uitat 
restul lumii ci, dimpotrivă, ea se află printre 
acele țări care, prin relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare, contribuie la întărirea economiei 
acestora prin valorificarea resurselor naturale și 
umane proprii, precum și la promovarea unei 
noi ordini economice internaționale. în afara 
ajutorului economic, cooperarea României a 
creat în rîndul țărilor în curs de dezvoltare 
marea pasiune a încrederii în sine și dorința 
de a consolida economia bazîndu-se în primul 
rind pe resursele țării. Acestea sînt motivele 
pentru care președintele Nicolae Ceaușescu se 
bucură de o înaltă apreciere în întreaga Iume“.

In acest context, autorul prefeței relevă rela
țiile prietenești, de colaborare în toate domeniile 
dc activitate statornicite între România și Pa
kistan, la baza cărora stau principiile ferme ale 
respectării independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne, egali
tății și avantajului reciproc. Vizitele pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a întreprins în 
Pakistan în ianuarie 1973 și, ulterior, în aprilie 
1975, sînt prezentate ca evenimente politice deo
sebit de importante, cu bogate semnificații în 
istoria relațiilor bilaterale, evenimente care au 
deschis o nouă etapă în dezvoltarea și consoli
darea raporturilor politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre România și 
Pakistan.

Pdstul de radio Liban a anun
țat, luni, o nouă înrăutățire a 
situației din Beirut, unde puter
nice schimburi de focuri izbuc
nite în noaptea precedentă s-au 
prelungit in cursul dimineții, sol- 
dîndu-se cu cel puțin 13 mor ți 
și un număr mare de răniți. 
Drept urmare, capitala libaneză 
a redevenit pustie, aproape toa
te birourile și magazinele în- 
chizîndu-se după ce exploziile 
de obuze și rachete și tirurile 
de arme automate au început să 
se facă auzite și în zona vestica 
a orașului — pînă acum cea 
mai liniștită.

Pe de altă parte, o reuniune 
a Comisiei pentru reforme poli
tice a Comitetului național de 
reconciliere, programată pentru 
luni, a fost amînată din rațiuni 
de securitate.

• ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZ
VOLTARE se pronunță pentru

■ stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a decla
rat, in cursul unei conferințe de 
presă ținută la Dar es Salaam, 
ministrul tanzanian al afacerilor 
economice. W. Chagula. „Carta 
drepturilor și îndatoririlor sta
telor", a spus el, reprezintă o 
bază legală a eforturilor con
centrate depuse de țările în curs 
de dezvoltare de a depăși pozi
ția dezavantajoasă pe care o au 
ca producătoare numai de mate
rii prime. Ministrul tanzanian a 
reamintit că aceste state au ce
rut să se stabilească un raport 
echitabil între prețurile mate
riilor prime și cele ale produse
lor industrializate pe care tre
buie să le importe.

• LA BRUXELLES s-a des
fășurat un seminar internațional 
consacrat problemei Africii 
australe. în încheierea lucrărilor 
a fost adoptată o declarație în 
care, între altele, se subliniază 
necesitatea sporirii sprijinului 
acordat mișcărilor de eliberare 
națională. Manifestarea a fost 
organizată de Consiliul Mondial 
al Păcii.

Congresul Mondial al Femeilor
Luni s-au deschis Ia 

Berlin lucrările Congresu
lui Mondial al Femeilor 
pentru Anul Internațional 
al Femeii, care se desfă
șoară sub deviza „egali
tate în drepturi, dezvol
tare, pace“.

La lucrări participă 1 773 de 
delegate și observatori care re
prezintă 135 de organizații na
ționale și 75 de organizații in
ternaționale si regionale. Dele
gația Consiliului Național al Fe
meilor din țara noastră este 
condusă de tovarășa Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta consiliului.

Prima ședință plenară, de 
luni, a fost deschisă de Freda 
Brown, președinta Comitetului 
internațional de pregătire a 
congresului Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.* 
a adresat participanților la con
gres un. cuvînt de salut.

Timp de cinci ^ile. congresul 
va dezbate probleme ca : înlătu
rarea tuturor formelor de dis
criminare a femeii ; recunoaște
rea responsabilității egale a 
bărbatului și femeii la locul 
de muncă, în viata politică, so
cială și culturală, în familie 6i

In educația copilului : contribu
ția egala a bărbatului si femeii 
în lupta pentru progresul ome
nirii. pentru -dreptate socială, 
democrație, independentă națio
nală și pace ; mobilizarea opi
niei publice pentru realizarea 
Planului mondial de acțiune, 
adoptat in capitala Mexicului la 
Conferința mondială a Anului 
Internațional al Femeii.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția de presă „Eliberarea4', 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud a decis să permită repatrie
rea persoanelor străine care nu 
aa putut să părăsească teritoriul 
sud-vietnamez din cauza ostili
tăților din trecut. Agenția men
ționată precizează că este vor
ba de un număr de cetățeni ai 
S.U.A. și ai altor țări, în cea 
mai mare parte misionari, care, 
din cauza luptelor, nu au putut 
pleca din Vietnamul de sud 
înainte de 30 aprilie 1975, data 
eliberării totale a țării și care 
doresc să 6e repatrieze.

încheierea lucrărilor Consiliului

In capitala R. A. Egipt s-au încheiat lucrările celei de-a 64-a 
sesiuni a Consiliului Ligii Arabe. Participanții au examinat po
sibilitatea relansării dialogului arabo-vest-european, aspecte ale 
cooperării africano-arabe, stabilirea locului și a datei viitoarei 
reuniuni la nivel înalt a organizației, modalitățile de dezvoltare 
a colaborării economice între țările membre, diverse 
legate de stadiul relațiilor dintre unele țări arabe.

într-o declarație transmisă de 
agenția MEN, secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, a arătat că, în perspectiva 
relansării dialogului arabo-vest- 
european, în cadrul Comitetului 
Politic s-a convenit asupra or
ganizării unor reuniuni în ve
derea examinării colaborării 
dintre cele două părți. In con
text, s-a acceptat propunerea 
ca, în cursul lunii noiembrie* 
delegații arabi și din țările vest- 
europene să se reunească la 
Abu Dhabi. Mahmud Riad a fă
cut cunoscut că s-a aprobat or
ganizarea unei reuniuni comune 
a miniștrilor arabi de externe și 
ai informațiilor pentru a exami
na posibilitățile de coordonare 
în acest domeniu. Comitetul Po
litic — a spus în continuare se
cretarul general al Ligii Arabe 
— a luat în discuție memoran
dumul prezentat de Saadoum 
Hammady. ministrul de externe 
al Irakului, în care se sugerea
ză organizarea unei reuniuni a- 
rabe la nivel înalt privind co
laborarea economică. Referitor 
de data și locul desfășurării vii
toarei reuniuni la nivel înalt a 
Ligii Arabe, dată fiind existența 
unor puncte de vedere deosebite, 
nu au fost adoptate nici un fel 
de hotărîri, urmînd a fi conti
nuate contactele și consultările 
în scopul realizării unui con
sens.

Comitetul Politic al Ligii A- 
rabe — relatează agenția de in
formații din Qatar (Q.N.A.) — 
a cerut secretarului general 
Mahmud Riad să stabilească 
contacte cu Organizația Unității 
Africane pentru a definitivă da
ta convocării primei conferințe 
a miniștrilor arabi și africani de 
externe consacrată examinării 
diverselor probleme ale coope-

probleme

grupuri
în prin-

rării dintre cele două 
de state. S-a stabilit, 
cipiu,-ca lucrările conferinței să 
fie convocate anul viitor într-o 
capitală africană sau arabă.

Consiliul Ligii Arabe a adre
sat un apel țărilor membre să 
participe la acordarea de aju
toare pentru populația din So
malia care a avut de suferit de 
pe urma calamităților naturale.

în ședința plenară de luni di
mineața. Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a 
ales România ca membru neper
manent al Consiliului de Secu
ritate, orgșnism. care are — po
trivit Cartei — „Răspunderea 
principală pentru, menținerea 
păcii și securității internațio
nale". Au mai fost alese, ca 
membri nepermanenți, următoa
rele state : Panama, Dahomey și 
Libia.

Alegerea României, ca mem
bru nepermanent al Consiliului 
de Securitate este apreciată la 
O.N.U. drept o recunoaștere a 
prezenței active a țării noastre 
în viața internațională, a contri
buției sale constructive la dez
baterea. negocierea și soluționa
rea problemelor majore cu care 
este confruntată omenirea. In 
alegerea făcută, plenara Adună- 
lii Generale s-a ghidat după 
prevederile Cartei care subli
niază că Adunarea Generală a- 
lege membrii nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate ....ți-
nînd seama în special de contri
buția membrilor Națiunilor Uni
te la menținerea păcii și secu
rității internaționale și la înfăp
tuirea celorlalte scopuri ale or
ganizației".

Desfășurînd o politică externă 
realistă, dinamică și creatoare, 
caracterizată printr-un înalt 
simț de răspundere față de inte
resele vitale ale popoarelor, 
România a înțeles să aducă o 
contribuție proprie la eforturile 
pentru înrădăcinarea principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional în raporturile dintre 
state, întrunind astfel aprecierea 
pozitivă a numeroase țări mem
bre ale acestui important for 
mondial.

Semnificativ este și momentul 
politic al alegerii țării noastre 
în acest organism cu puteri exe
cutive, moment care coincide cu

intensificarea eforturilor state
lor membre ale organizației vi- 
zînd edificarea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, lichidarea focarelor de ten
siune și încordare din lume, era
dicarea subdezvoltării și a ulti
melor bastioane ale colonialis
mului și rasismului — chestiuni 
care în mod necesar se înscriu 
și în zona atribuțiilor și preocu
părilor Consiliului de Securitate.

rezoluții

latino-american,Consiliul . ____
organul suprem al Sistemu
lui Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A,), reunit in pri
ma sa ședință după consti
tuire, și-a manifestat prin 
două rezoluții sprijinul față 
de politica promovată de 
Uniunea țărilor exportatoare 
dft banane (U.p.E.B.) și de 
Organizația țărilor latino- 
americane exportatoare de 
zahăr. Totodată, participanții 
la lucrări au hotărît în una
nimitate- ca documentul de 
constituire a S.E.L.A. să fie 
intitulat: „Convenția din Pa
nama". S-a stabilit, de ase
menea, ca următoarea reu
niune a Consiliului latino- 
american Să aibă lOC la 9 ia
nuarie 1976, la Caracas, Cu 
această ocazie, vor fi abor
date probleme vizînd exami
narea statutului practic de 
funcționare a Sistemului Eco
nomic Latino-American. fi
xarea bugetului S.E.L.A. și 
elaborarea unei poziții con
certate a statelor membre în 
cadrul lucrărilor celei de-a
IV-a Adunări Generale a 
UNCTAD, programată pentru 
anul viitor..
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• MUMIE PERFECT CONSERVATA. La Hapeh (R.P. Chineză) 
a fost descoperit un mormînt în interiorul căruia, la 10 metri 
sub pămînt, zăcea o mumie protejată de trei sicrie concentrice. 
Deși fusese îngropată de 2142 ani. fapt atestat de o inscripție 
alăturată, mumia a fost conservată perfect, păstrîndu-și elasti
citatea pielii și mobilitatea articulațiilor. Nu se cunoaște natura 
lichidului, de culoare roșie închis, în care corpul s-a menținut 
atît de bine • TRANSPORTURI AUTOMATIZATE. Orașul Den
ver din Colorado va fi primul oraș din lume care va -utiliza un 
sistem de transporturi publice integral automatizat. Vagoane 
ușoare, de 6 pînă la 12 locuri pe scaune, vor circula pe o pernă 
de aer. Pasagerii nu vor trebui decît să apese pe un buton 
pentru a chema vehiculul, sau pe alt buton pentru a indica 
direcția. Costul acestui proiect este apreciat la 350 milioane do
lari • VINOVATA ERA... BANCA. La Lifcge și Vervier a-a anun
țat apariția unor bancnote de 500 de franci falsificate. Ele pre
zentau în colțul de sus patru cifre în loc de trei, iar cuvintele 
„cinci sute’' în limba flamandă erau scrise despărțit. Totuși, 
alarma s-a dovedit falsă. Funcționarii Băncii Naționale a Belgiei 
au anunțat că bancnotele au fost emise de bancă în 1069 și ci
frele fuseseră imprimate greșit, iar corespondentul în litere: era 
o greșeală gramaticală, care a fost eliminată în următoarele 
emisiuni • CEAI SOLUBIL. în orașul indian Gauhati a fost 
construită o fabrică pentru producția de ceai... solubil. Un ase
menea ceai se recoltează de pe plantațiile din nord-estul Indiei 
și tehnologia lui de prelucrare a fost elaborată de catedra de. 
chimie a Universității din Calcutta. Acest ceai se dizolvă foarte 
repede în apă fierbinte sau rece și nu se deosebește, ca gust, 
de cel tradițional • DE DOUA ORI MAI MULTA ENERGIE. 
Specialiștii de la firma americană „General Electric" au pus la 
punct prototipul unei turbine cu gaz ce poate produce de două 
ori mai multă energie electrică și la un preț mai scăzut decît 
modelele aflate în prezent în exploatare. Noua turbină folosește 
combustibili inferiori, iar apa destinată răcirii poate fi reutili- 
zată. Se apreciază că darea în exploatare a acestui nou tip de 
turbină va economisi circa 80 milioane barili de combustibil 
anual • POPULAȚIA BIRMANIEI. Potrivit datelor oficiale, popu
lația Birmaniei numără în prezent 30 200 000 locuitori. în ultimii 
cinci ani populația țării a sporit cu 2 600 000 locuitori.
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U.R.S.S. - Panoul de comanda al Centralei atomoelectrico din Kola

Există toate condițiile 
ca poporul angolez să-și 

regăsească unitatea 
DECLARAȚIA SECRETARULUI 

GENERAL ADJUNCT AL O.U.A.AL O.U.A.

adjunct al 
Africane, 

care înso-

• pe scurt • pe scurt 9 pe scurt •

• OBSERVATORUL PERMA
NENT AL R.P.D. COREENE Ia 
Națiunile Unite a difuzat, la se
diul O.N.U. din New York, de
clarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene din 
14 octombrie, în care se arată 
că S.U.A. sporesc ajutorul mili
tar pentru Coreea de Sud. în 
declarație se cere încetarea ocu
pării Coreei de Sud și retrage
rea trupelor S.U.A., aflate sub 
stindardul O.N.U.
VIZITA SECRETARULUI DE STAT 

AL S.U.A. LA PEKIN
• DEN SIAO-PIN. vicepremier 

al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Ciao Kuan-hua, minis
trul chinez al afacerilor externe, 
au avut, luni, la Pekin, con
vorbiri cu Henry Kissinger, se
cretarul de stat al S.U.A., asis
tent al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității națio
nale — informează agenția Chi
na Nouă. La convorbiri au luat 
parte, de asemenea, alți repre
zentanți chinezi și americani.

• PERSONALUL SERVICIU
LUI TEHNIC și de întreținere al 
aeroportului parizian „Charles 
de Gaulle" a participat duminică 
la o grevă în sprijinul revendi
cărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață.

• INTR-UN INTERVIU a- 
cordat ziarului suedez ,.Da- 
gens Nyheter", președintele 
Finlahdei, Urho Kekkonen, a 
declarat că în prezent există 
suficient temei pentru a spera 
că procesul destinderii va con
tinua în Europa. în context, el 
a relevat că bilanțul Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa constituie 
un factor major al destinde
rii. De asemenea, el s-a pro
nunțat în favoarea unor noi 
inițiative în direcția dezar
mării și a evidențiat necesi
tatea creării unei zone de- 
nuclearizate în nordul conti
nentului european.

Secretarul general 
Organizației Unității 
Nourreddine Djoudi. 
țește misiunea O.U.A. în Angola, 
a declarat că scopul misiunii 
Comitetului O.U.A. pentru An
gola nu constă în a impune o 
soluție problemei angoleze, ci în 
a conferi cu liderii celor trei 
mișcări de eliberare națională — 
M.P.L.A.. F.N.L.A. și U.N.I.T.A. 
— care acționează în acest teri
toriu în vederea găsirii unei for
mule acceptabile care să per
mită reinstaurarea păcii și pre
gătirii condițiilor necesare pro
clamării independentei Angolei, 
la data stabilită. — transmite 
agenția A.P.S. Din contactele 
stabilite pină în prezent cu li
derii mișcărilor de eliberare na
țională — a menționat Nourred
dine Djoudi — rezultă că cele 
trei mișcări de eliberare sînt de 
acord asupra faptului că pentru. 
Angola este necesar să-și regă
sească unitatea și să înceteze 
confruntările armate. Liderul 
O.U.A. a exprimat convingerea 
organizației panafricane că exis
tă toate condițiile favorabile în 
vederea realizării acestor dezU 
derate.

M
ogadiscio —- cum a 
intrat în limbajul 
internațional — Mo
gadishu — cum îl 
scriu somalezii — 
sau, în sfîrșit, Mo- 

ga — cum îi spun locuitorii săi 
- e un oraș-capitală și, deopo
trivă. oraș-port la Oceanul Indi
an. Firesc deci ca aceste două 
atribute să-și pună amprenta pe 
înfățișarea 
voluția nu 
in spațiu.

Situat în _______ _____
într-o zonă în care, din cînd în 
cînd, apar roci izolate de gra
nit și cuarț, orașul era astfel 
descris de un călător arab : „Mo
gadiscio, rege al orașelor, parc 
vesel, cu case bine zidite, ase
meni unui bastion." Nu departe 
de oraș curge Uebi Shebeli, nu
mit de geografii antici „Nilul 
orașului Mogadiscio" fluviu da
torită căruia zona este foarte 
fertilă.

Fondat, potrivit unor informa
ții, în jurul anului 900 î.e.n. Mo
gadiscio avea să atingă repede un 
înalt grad de înflorire, incit un 
călător străin, Abu Abdalla Mo
hamed. ii descria frumusețea, 
bogăția piețelor, abundența vite
lor, îndeosebi a cămilelor, și 
marea ospitalitate. Alți călători 
— printre ei vestitul Marco Polo 
— rămin și ei- încintați de bo
găția șj frumusețea acestor me
leaguri. Pe atunci orașul avea 
intense relații culturale cu Per
sia. Mai mult, în acea vreme, 
domnitorul local, sultanul, era 
numit șah, circumstanțe din care, 
se spune, ar fi derivat numele 
Mogadiscio „Maq — ad — scia" 
însemnînd „reședința șahului". 
Și tot din acele timpuri se mai 
păstrează încă monumente pc 
care somalezii de azi Ie pun în 
valoare cu venerație : mormin
tele de la marginea capitalei 
(pe unul dintre ele există un 
epigraf din anul 1217), Moscheea 
EI Barani (cu elegantele sale 
cupole și impresionantul portal 
sculptat). Palatul lui Muzzaffar, 
Moscheea Giamaa (cea mai ve
che din oraș). în sfîrșit, în nord, 
zidul orașului atestă locul pînă 
unde acesta se întindea 
urmă eu secole.

Privit dinspre ocean. Mogadis- 
cio este un oraș aerisit, deschis majoritatea 
in special în lunile aprilie și tllcc. Aî 
octombrie, cînd turnurile caselor specific, 
și palatelor sînt acoperite de cu- 
loarea verde a plantelor ce con- —plulcc„ 
țrasteaza asttel cu puternicul alb tor. Teatrul Național. Muzeul 
in care sînt vopsite casele. Două Național Palatul Poporului Mo. 
sînt cele mai vestite cartiere ale numentul lui Daga Hrur — ridi- 
capitalei : Hamarweyn și Sein- cat aici la 5 octombrie 1949 în 
gani, în care, în ultimul timp, cinstea luptătorilor pentru liber- 
s-au construit noi locuințe care 
au mărit suprafața orașului. Ha- 
marweyn e mai vechi, el păs- turale, ci repere ale dimensiunii

trînd intacte cele mai multe 
monumente ale orașului medie
val. Situate pe o colină și con
struite pe un pămînt pietros, 
străzile sale sînt înguste și nere
gulate, iar casele au ziduri vop
site în alb. parcă pentru a sub
linia și mai mult contrastul cu 
culoarea cărămizie a solului. In 
schimb, în Scingani, în partea

noului în Mogadiscio. Sigur însă 
că, între aceste dimensiuni, cea 
a devenirii oamenilor și a reuși
telor pe acest drum dețin un loc 
prioritar. Aceasta însemnînd nu 
numai procentul, în. continuă 
creștere, al tinerilor care învață 
în limba lor națională sau al 
cadrelor intrate deja in elabo
rarea și conducerea directă a

sa, să-i marcheze e- 
numai în timp ci și

Somalia meridională.

Un nou raport despre 
supersonicul „Concorde"

Un raport dat pu
blicității de Consiliul 
Marii Londre, apre
ciază că avionul su
personic de pasageri 
„Concorde" este de 
cel puțin două ori 
mai zgomotos decît 
aparatul deținînd re
cordul în acest do
meniu — „Boeing- 
707“ — aflat în pre
zent în exploatare. 
Spre deosebire de un 
studiu recent reali
zat de Ministerul Co
merțului, raportul 
menționat ia în con
siderare decolările și 
aterizările, ca și emi
siunile de sunete de 
frecvență joasă și vi
brațiile, constatând că 
supersonicul franco- 
britanic este de șase 
ori mai zgomotos de- 
cit marele avion de 
transport „Tristar",

care va monopoliza 
— se scontează — 
cea mai mare parte 
a traficului . aerian 
occidental la sfîrși- 
tul actualului dece
niu.

Raportul citat pre
cizează, de . aseme
nea, că zgomotul 
reactoarelor avionu
lui „Concorde" are 
intensitatea de 90 de
cibeli, el fiind per
ceptibil pe o supra
față de 50 km pă- 
trați, în tâmp ce zgo
motul produs de un 
„Boeing-707", avînd 
aceeași intensitate, a- 
fectează o suprafață 
de 31 km pătrați, iar 
cel al „Tristar“-ului 
numai 17 km pătrați.

Raportul Ministe
rului Comerțului, pu
blicat la Londra săp- 
tămîna trecută, se

Vechiul și, mai ales, 
noul la Mogadiscio

de jos și la nord-vest de Ha
marweyn, locuințele au o con
cepție arhitecturală modernă. 

. - Cartierele foarte vechi și cunos- 
,n cute sînt unite azi de un bule

vard ce străbate orașul de la 
nord la sud și pe care se, află 
—J——i noilor edificii pu
blice. Aici. în birouri eu mobilier 

fiecare, în felul său. 
vorbește despre preocupări ac- 
țuale sau despre proiecte de vii- 

1, Muzeul

tatea țarii — cel al eroinei so
maleze Hawa Tacco sînt nu nu
mai repere turistice sau cul-

procesului economic al țării. Și, 
din această perspectivă, știri re
cente sînt elocvente : a crescut 
capacitatea portului Mogadiscio, 
au intrat în circuitul economic 
noi obiective construite în sud- 
vestul capitalei, a crescut pro
ducția altora din regiunea Merka 
iar campania de alfabetizare a 
intrat în faza finală — eveni
ment deosebit dacă se are în 
vedere că o mare parte din 
populația Somaliei este încă se- 
minomadă.

Și, lucru de reținut, cele ci
tate s-au realizat în condițiile 
în care țara a trebuit să facă 
față urmărilor unei secete dintre 
cele mai lungi și mai puternice.

PETRE NICOLAE

referea doar la tes
tele efectuate în 
cursul decolărilor, a- 
preciind că „Concor
de" a depășit, în 
cursul a 40 de zbo
ruri, de 28 de ori ni
velul sonor autorizat 
pe aeroporturile bri
tanice la decolare.

în legătură cu a- 
ceste concluzii oficia
le, un purtatei' de 
cuvînt al companiei 
„British Airways", 
care urmează să in
troducă în exploata
re supersonicul „Con
corde" la începutul 
anului viitor, a pre
cizat că avionul nu 
depășește totuși li
mita maximă permi
să de 112 decibeli, 
stabilită Ia decolare 
pe aeroportul „Ken
nedy" din New York.

• CONGRESUL S.U.A. ȘI-A 
RELUAT DEZBATERILE, luni, 
după o perioadă de pauză de
terminată de aniversarea desco
peririi Americii de către Cristo- 
for Columb. Printre principalele 
probleme aflate în atenția con
gresmenilor continuă să se afle 
șomajul, inflația, creșterea cos
tului vieții, eforturile de reve
nire economică, precum șl mai 
multe proiecte de alocații buge
tare unde se înregistrează punc
te de vedere diferite între fo
rul legislativ și administrație.

CONVORBIRI INTRE PRIMUL 
MINISTRU PAKISTANEZ 

Șl PREMIERUL FRANCEZ

• PRIMUL MINISTRU AL 
PAKISTANULUI, Zulfikar Aii 
Bhutto, care a sosit, luni, Ia 
Paris, intr-o vizită oficială de 
două zile, a avut o primă rundă 
de convorbiri cu primul ministru 
francez, Jacques Chirac. Au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea legăturilor economice și

comerciale dintre cele două țări 
și. în special, posibilitatea con
struirii în comun a unei centra
le atomo-electrice. Zulfikar Aii 
Bhutțo urmează să fie primit, 
marți, de președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing.

• COMUNICATUL DAT PU
BLICITĂȚII ia încheierea con
vorbirilor dintre președintele 
Mauritaniei, Moktar Ould Dad- 
dah, și președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria. Todor 
Jivkov, care a efectuat o vizită 
oficială în această țară, relevă 
dorința ambelor părți de a ex
tinde cooperarea dintre cele 
două țări în diverse domenii. 
Documentul subliniază dreptul 
suveran al popoarelor de a dis
pune liber de bogățiile lor na
ționale, necesitatea creșterii ro
lului O.N.U. pentru întărirea si 
menținerea păcii și securității 
internaționale.
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