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ACȚIUNI SPECIFICE,
EFICIENTE

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
Prin acțiunile întreprinse în 

sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
de plan șl a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă 
colectivul din care fac parte, 
nerii de la întreprinderea 
mașini grele din București 
înscris săptămîna trecută 
nou succes : realizarea, prin 
muncă patriotică, a unei pro
ducții de peste 1,5 milioane lei. 
Inginerul Gheorghe Mihai, șeful 
biroului plan, pe care l-am ru
gat să ne vorbească despre a- 
ceastă realizare, ne spune că 
importanța unei asemenea pro
ducții nu se reflectă numai in
tr-o serioasă contribuție la de
pășirea planului, ci și în faptul 
că munca tinerilor prestată în 
afara orelor de program, gră
bește finalizarea unor produse, 
așteptate de beneficiari în vede
rea punerii în funcțiune, înainte 
de termen, a unor obiective in
dustriale de maximă importanță 
pentru economia națională. Fini
sarea turbinei de 330 MW pentru 
Centrala electrică de termofi- 
care Brăila, a alternătorului de 
830 MW pentru echiparea turbi-

de 
ti
de 
au 
un

nei a treia de la Termocentrala 
Rovinari și a coloanei pentru 
sinteza amoniacului necesar 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Arad, sînt doar 
citeva dintre utilajele care vor 
părăsi în curînd întreprinderea 
cu un avans substanțial față de 
termenul prevăzut inițial. Și, 
pentru că aceste lucrări sînt în 
mod deosebit în atenția condu
cerii întreprinderii, ele au trecut 
și pe agenda de lucru a comi
tetului și birourilor organizații
lor U.T.C. din secții.

Un plan de muncă săptămînal 
al comitetului U.T.C. eviden
țiază permanent care sînt prin
cipalele acțiuni ce se organi
zează sau care se cer organizate 
în sprijinul producției. La sfîr- 
șitul fiecărei zile sau în pauza 
de prînz, sediul comitetului 
U.T.C. devine un adevărat dis
pecerat. Colectează de la toate 
organizațiile informații privind 
nu numai acțiunile de muncă

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

Pe șantiere
ritm intens

de execuție

terenul dialogului
prezentului cu tradiția

Municipiu! Hunedoara 
a îndeplinit 

prevederile cincinalului 
la producția globală 

industrială
La 10 noiembrie, oamenii 

muncii din municipiul Hu
nedoara au îndeplinit preve
derile planului cincinal la 
producția globală industrială. 
Pînă la finele anului, econo
mia municipiului va realiza 
peste prevederile perioadei 
1971—1975 o producție indus
trială suplimentară în valoa
re de peste 1,5 miliarde lei, 
concretizată în rpai mult de 
300 000 tone minereu brut ex
tras, 95 000 tone cocs meta
lurgic, 300 000 tone fontă și 
circa 450 000 tone oțel Martin 
și electric.

In telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de 
Comitetul municipal de par
tid Hunedoara se scrie : Oa
menii muncii, sub conduce
rea organelor și organizații
le - de partid, vă încredin
țează că își vor spori necon
tenit eforturile, vor depune 
întreaga lor pasiune revolu
ționară în slujba înfăptuirii 
prevederilor Programului 
partidului, a Directivelor 
Congresului al XI-lea, pentru 
introducerea în producție a 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, pentru 
creșterea continuă a produc
tivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, îm
bunătățirea calității produse
lor și obținerea unei eficien
te economice corespunzătoa
re cerințelor actuale de dez
voltare economică a patriei 
noastre.

ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRiLOR CONGRESULUI X Al U.T.C.

O mișcare de masă
u ____ V 66

Pentru colectivul Grupu
lui de șantiere de construc
ții industriale și agrozooteh
nice din Galați, luna noiem
brie reprezintă o perioadă de 
intensă activitate în scopul 
punerii în funcțiune a unor 
noi obiective și încheierii 
lucrărilor specifice pregătiri
lor de iarnă etc. „Buna or
ganizare a muncii, menține
rea unui ritm de execuție in
tens, ne spune ing. Paul 
Popa, directorul grupului, 
ne-au creat posibilitatea rea
lizării unor studii fizice care 
permit devansarea termene
lor de punere în funcțiune. 
La I.S.C.L, Galați avem de 
construit o capacitate de pro
ducție de 30 000 
mă pe an,_ ___________
predare în decembrie. încă 
din septembrie am pus în 
funcțiune o capacitate de 
4 000 tone și în curînd vom 
preda beneficiarului și cea
laltă parte. Sîntem, de ase
menea, în avans la Fabrica 
de conserve din Rîmnicu- 
Sărat, la noua unitate de pre
lucrare a maselor plastice din

tone sîr- 
cu termen de

ION CHIRIC

— Județul Ialomița repre
zintă inima Bărăganului, a 
acelui Bărăgan care pecet- 
luia soarta „eminamente a- 
gricolă" a acestor locuri și 
nu numai a lor.

— Da, e frumos spus „inima 
Bărăganului", dar pulsul acestei 
inimi este total modificat, și 
asta datorită unui ritm susținut 
de industrializare a județului. 
Mai precis spus, județul Ialo
mița în ’75 reprezintă 47,9 la 
sută din totalul producției glo
bale, asta în ceea ce privește va
loarea producției industriale pe 
anul în curs, dar mai înseamnă 
și o creștere evidentă a acestui 
potențial, dacă luăm ca punct 
de comparație anul 1968, cînd 
acest procent reprezenta, pe ju
deț, numai 37,2 la sută. Produc
ția industrială a anului 1968 se 
obține în 1975 în numai 100 de 
zile...

— Cifrele sînt mai mult 
decit grăitoare. Dar toate as
tea înseamnă și un alt fel de 
schimbări. înseamnă oameni 
noi, probleme noi în ansam
blul general al județului și, 
izvoripd din ele. o ridicare a 
ștachetei și pe plan cultural, 
spiritual. Ce înțelegeți prin 
„cultura de masă" ?.

— Cultura de masă este o pro
blemă care ne preocupă din ce 
în ce mai mult. Acest proces 
de industrializare implică și o 
reprofilare, o reașezare a a- 
cestei culturi de masă. Prin 
cultura de masă noi înțele
gem ceva mai mult decît ac
tivitatea instituțiilor, a caselor 
de cultură, sau a căminelor cul
turale. Adică, vrem să legăm 
fiecare manifestare culturală de 
o tradiție a locului.

— Legați, deci, cultura de 
masă din instituțiile cultura
le ale județului de cultivarea 
tradițiilor locale ?

— Această legătură cu tradi-

Convorbire Cu tovarășul 
GHEORGHE 

GLODEANU 
secretar al Comitetului județean 

Ialomița al P.C.R.

țiile locale este obligatorie pen
tru a ne putea desfășura cu suc
ces munca, pentru a ne bucura 
de realizări frumoase care să 
îmbogățească harta județului. 
Cota de interes a participanți- 
lor la activitățile culturale creș
te atunci cînd ți se arată că nu 
lucrezi pe un teren gol.

Județul Ialomița are o da
torie de onoare față de oamenii 
săi de cultură, chiar dacă , nu 
au atins întotdeauna notorieta
tea celor la care v-ați putea re-

Datoria 
face cu-

Ialomi- 
porumb

feri, din alte locuri, 
noastră constă în a-1 
noscuți, a-1 populariza, 
ța, în afară de grîu,

ți alte produse agroalimenta- 
re și acum industriale, s-a în
scris în familia județelor unda 
dezvoltarea culturală, spiri
tuală, morală, unde preocupă
rile oamenilor în acest sens au 
găsit un teren fertil de afir
mare.

— Ce inițiative ați avut ?
— în primul rînd trebuie să 

menționez sărbătorirea dirijoru
lui Ionel Perlea și a renumitu
lui cîntăreț de operă Gheor
ghe Folescu, unul din înteme
ietorii operei române, care 
sînt de loc de aici, din Ialomița. 
I-am sărbătorit pentru muzica 
lor, pentru prestigiul lor.

In lumea literelor intenționăm 
să alcătuim o Antologie, care va 
cuprinde scriitorii legați de a- 
ceste locuri. Amintesc pe poe
tul muncitor Cristian Sîrbu, pe 
Stefan Bănulescu, plecat de 
aici, de la Drumul Subțire, pe 
Paul Georgescu, pe criticul Mi-

C. DJIGOLA

(Continuare în pag. a 11-a)

să mînuiască utilajele
agricole

Nu știu in ce măsură numele întreprinderii 
in care lucrez, „Unirea", vă spune ceva mai 
mult decit că este o cunoscută întreprindere din 
Cluj-Napoca. Nu știu nici dacă organizația noas
tră U.T.C. se poate remarca prin ceva ieșit din 
comun, ori mai degrabă prin aceeași hărnicie și 
atmosferă de muncă însuflețită care s-au de
clanșat pretutindeni în aceste zile, pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea al 
U.T.C. Pentru mine, întreprinderea și organiza
ția ei U.T.C. nu sînt numai un loc de muncă, 
ci în același timp șt o mare familie, astfel in
cit gîndurile și proiectele personale se împletesc 
în mare măsură cu cele ale colectivului în mij
locul căruia trăiesc. De pe această platformă 
aș dori să abordez două dintre condițiile care 
mi se par indispensabile pentru îndeplinirea 
sarcinilor dezbătute recent, la forumul tinerei 
generații a țării. Aceste condiții sînt, după pă
rerea mea, ritmul și calitatea.

In urmă cu cițiva ani am hotărît, împreună cu 
alți cițiva colegi, să constituim un cerc al ti
nerilor ingineri. Scopul era, desigur, în primul 
rînd, acela de a ne integra într-o măsură cit mai 
mare în ritmul și exigențele producției, dar și 
acela de a ne înlesni și împlinirea unor alte 
dorințe și aspirații. Am participat, de pildă, cu 
lucrările cercului nostru, la o sesiune de comu
nicări din ramura construcțiilor de mașini, pre
cum și la diverse alte manifestări din orașul 
nostru sau din țară. Anul acesta am reușit să 
organizăm și o primă sesiune de comunicări 
proprie, iar cele șapte lucrări prezentate au avut 
toate subiecte nemijlocit legate de perfecționa
rea procesului de producție. Acum, cînd ne

aflăm în pragul unui cincinal al revoluției teh
nico-științifice și cină am văzut în raportul C.C. 
al U.T.C. ce sarcini revin organizațiilor U.T.C. în 
pregătirea economică și tehnico-productivă a ti
nerilor, mă gîndesc că strădaniile cercului nos
tru reprezintă un modest început dar și o treap
tă de pregătire necesară.

Următoarea treaptă ar fi aceea de a extinde 
preocupările cercului nostru la nivelul întregii 
organizații, pentru a declanșa intr-adevăr o pu
ternică mișcare de masă „Știință-tehnică-pro- 
ducție", așa cum s-a subliniat la Congres. Rit
mul și calitatea eforturilor întreprinse pînă in 
prezent se vor regăsi în atributele activității des
fășurate de întreaga organizație. La noi, după 
conferința de alegeri pe întreprindere, ritmul 
de lucru nu a slăbit deloc și n-a lăsat să se 
infiltreze nici o pauză de automulțumire înșelă
toare; dimpotrivă, acțiunile politico-educative
și-au extins sfera de cuprindere, antrenind un 
număr din ce în ce mai mare de tineri. Pe 
fondul acesta de intensificare a întregii activi
tăți una din intențiile noastre imediate este 
aceea de a organiza activități multiple, sistema
tice, cu masa largă de uteciști, astfel ca, trep
tat, organizația în ansamblul ei să devină un 
adevărat cerc de creație tehnică și științifică. 
Va fi încă un domeniu în care aptitudinile și 
căutările de ordin personal își vor afla împli
nirea 
lui.

integrală pe terenul generos al colectivu-

de

lng. HADNAGY VASILE 
locțiitorul secretarului U.T.C.

la Întreprinderea „Unirea" Cluj-Napoca

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

Tăietorii de frunză 
din vestul orașului

La crîșma lui Moș Precu, is
toriseau povești, snoaye inteli
gente și întîmplări adevărate, 
călătorii în treacăt, după tre
buri ; la crîșma „Cireșica" din 
Oradea nu se spune nimic, se 
stă în fața unei țuici sau cafe
le. Ce întîmplări sau isprăvi, de 
fapt, ar putea să spună insul 
neumblat după treburi, care și 
ieri ca și azi, iar mîine negre
șit — a stat și va sta, tot în col
țul de colo, ocupînd locul lumi
nii de toamnă ? Ce snoave inte
ligente sau întîmplări adevărate 
poate reține, Alexandru Cosma 
care .,doarme" pe str. Gh. Doja 
nr. 68 (de la două noaptea Ia 11 
ziua) și, în toată tinerețea lui, 
neepuizată încă (are 22 ani) n-a 
urnit din loc două scaune ; sau 
Miron Popa, cel ce-a abandonat 
munca, sau Vasile Floca și Be- 
reseniu Alexandru — calificați 
în meserii frumoase, dar nesătui 
de viața parazitară ce-o duc ! 
Aceștia, cum li se spune de că
tre oameni, fac parte din tagma 
„tăietorilor de frunză" tăbărîtă 
ca lăcustele în vestul orașului,

ce se adună după atîta „efort" 
la crîșma Cireși ca" — centrul 
de tihnă și odihnă al celor ce 
nu trudesc. La gazeta satirică

• Oradea: Crișul împarte în 
două orașul, dar unește prin po
duri șuvoiul de oameni pornit 
dimineața spre fabrici © Numai 
„tăietorii de frunza din vest" și 
„fochiștii la soare", indispuși de 
ploile toamnei s-au „claustrat” 
în cafenele • Un sportiv de 
performanța „evadează din lot 
și intră în -«cantonament la 
crîșma „Cireșica"» • Fetele de 
la „Vulturul negru" lucră la 
soare — adică „șed picior peste 
picior și comandă la lichior".

de stradă pot fi văzute chipu
rile lor.

Ce evenimente se petrec to
tuși în „lumea lor", pe care n-o 
poți înțelege, în tagma „tăieto

rilor de frunză", într-o zi și-o 
noapte cînd alți tineri împli
nesc trei ture de muncă ? Ia- 
tă-le, citeva, consemnate pe ore 
în rapoartele miliției municipiu
lui : Ora 21. „Responsabilul res
taurantului „Crișana" cere spri
jin miliției pentru a scoate afară 
un grup de bețivi, porniți pe 
scandal : Cornel Tîrb (21 de ani), 
Dumitru Pantea (23 ani), Gheor
ghe Afloarei (26 ani) sînt amen
dați cu 500 lei. La ora 21,30 
Floarea Bleneșiu, responsabilă 
de cofetărie, anunță telefonic că 
Băloiu Petru. în stare de ebrie
tate (în cofetărie ? Cofetăria avea 
și rom ? .’) provoacă scandal ; la 
aceeași oră, Tonea Viorel. 24 de 
ani, care mai fusese condamnat 
pentru „concepții de viață para
zitare, vagabondaj și furturi" — 
chefuiește acum banii cîștigați 
pe un biciclu furat, la restau
rantul „Oradea". P. Alexandru 
și C. Vasile — tineri de 18 ani,

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

-------------------------------- !
Clădirea Institutului de »u- 

dură din Timișoara

(Continuare în pag. a IlI-a)

Indicele de folosire a mași
nilor a înregistrat în acest an 
la S.M.A. Vînătorii Mici un ni
vel scăzut-ca urmare a faptului 
că un număr de tractoare, pe 
care n-a avut cine să le. con
ducă, n-au fost deloc utilizate. 
Așa, de pildă, la secția din co
muna Vînătorii 
Mici un tractor 
a staționat per
manent pentru 
că n-a avut trac
torist, alte trei 
au staționat pen
tru că mecani
zatorii ce .le a- 
veau în primire 
au lucrat pe 
combinele Glo
ria C-12. La 
secția Vînătorii
Mari, 2 tractoare n-au avut trac
toriști, mecanizatorii de pe 3 
tractoare au lucrat pe combine. 
Situații la fel de dificile s-au 
perpetuat și la secțiile Crevedia 
Mare, Roata, Cartojani și Găi- 
seni. Făcînd un calcul simplu ob
servăm că pe întregul S.M.A. 16 
tractoare n-au fost folosite 
pentru că nu au avut tracto
riști și alte 25 pentru că meca
nizatorii care le aveau în pri
mire au lucrat pe combinele 
Gloria. Așadar, în campania de 
recoltat 41 de tractoare, numai 
pe raza unui consiliu intercoo- 
peratist. au stat nefolosite.

Pornind de la aceste realități, 
organizația U.T.C. de la S.M.A. 
Vînătorii Mici a dezbătut defi-

preluarea acestei

clentele existente, cauzele 
și măsurile necesare pentru 
mașinile să fie integral și 
capacitatea maximă folosite. A- 
nalizlnd acțiunea inițiată de 
organizația U.T.C. de la S.M.A. 
Sărulești „Fiecare tînăr coope
rator să știe să conducă tractorul, să mînuias- 
  că utilajele a- 

. , v ,, gricole" — des-nu nntarit pre pe larg 
din 
tre-

valoroase acțiuni
numai 

de 
lor.

planul 
de

lor 
ca 
la

latat 
într-unul 
numerele 
cute ale ziarului 
nostru — tinerii 
mecanizatori din 
Vînătorii Mici 
au ajuns la con
cluzia că o ase
menea acțiune 
folosită, dar și 

necesară și în 
Așa se face 
de măsuri a- 

adunarea genera-

este nu 
deosebit 
unitatea 
că, în 
doptat _______ „____
lă de dare de seamă și ale
geri, un obiectiv principal că
ruia va trebui 6ă i se acorde 
cea mai mare atenție în perioa
da imediat următoare este acela 
al organizării, începînd cu data 
de 15 noiembrie, a unor cursuri 
de scurtă durată în fiecare sec
ție pentru calificarea ca tracto
riști a tuturor tinerilor țărani 
cooperatori din localitățile de

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a Il-a)
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• Ancheta noastră.

Construcții școlare 
în restanță (II) 
(Prea multe scurt
circuite pe traseul 
proiectant — con
structor - benefi
ciar).

@ Pro și contra. Grija 
față de monumen
te ; Un „nesomn" 
care produce som
nolență.
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Turismul pentru tine

ret sub semnul unor 
sporite exigențe poli
tico-educative.

(Din experiența a- 
genției B.T.T. Dîm
bovița).

Uneori, natura te eliberează de preju
decăți. Răscumpără griji șl îndoieli care 
altfel ar aglomera sufletul. O schimbare de 
anotimp sau o prelungire a toamnei, de 
pildă, pot sâ însemne și un lung sentiment 
al întoarcerii, nicăieri altundeva decît în
tr-o biografie pe care te trezești că o știi 
pe deasupra și câ este chiar a ta, deși 
nu întotdeauna poți sâ și cunoști și sâ 
răspunzi ce caută alții în anii tăi, bună
oară, de ce țin ei mîna pe umă
rul tău și te bat protector sau 
îți scutură, de pe reverul hainei, 
o frunză care și așa cade. Știm 
toamnele pe deasupra și, odată 
cu ele, știm locurile pe care nici 
nu le-am văzut. Poate din nevoia 
unei răsfrîngeri așa cum maies
tuoasă, solemnă, Valea Oltului 
putea să însemne și să mă a- 
tragă, prin grija unui prieten, la unul din 
cele mai tulburătoare și mai fascinante 
spectacole ale naturii. Un leagăn de păduri 
și asfințituri de soare cum rareori se pot 
vedea. închide toamna ochii către munți și 
fagii, de-un roșu violent, o desfășurare de 
orgi parcă, aprind cu sunetul lor aerul în 
revărsare de stînci și lumină peste care, ime
morial, numai rîul răzbate. Acest mare rîu 
pe care la izvoare l-ai putea lua în brațe și 
care, de-a lungul sforțării sale geologice, în 
tăietura de cer pe care a aruncat-o ca pe o 
provocare munților, adună atîta putere și

zbucium în matcă încît el pare că ține totul 
în răsuflarea lui amplă, geografie și istorie la 
un loc, și ține și oamenii - aproape într-un 
formidabil ecou. Poeții, cîți au trecut pe- 
aici, i-au cîntat cîntecul și veacurile. O în
fiorare dă tuturor și cere răgaz să își adu
că aminte. Incît ascultîndu-l cum curge, el 
curge prin însăși memoria noastră. El e 
odihna și neliniștea maicii lui Mihai Vitea
zul, voevodal și curat el este sabia grea a

UN ARC DE CER
de A. I. Zăinescu

lui Mircea. La Cozia, unde primește să fie 
văzut și de unde el însuși se uită în gea
murile alesei ctitorii, pare a pune un semn 
într-o carte, nimic nu lasă a se vedea că 
trece, poate doar arborii ca niște orologii 
de toamnă și poate doar frunzele, care 
știu acum mai bine prețul secundelor și 
cad ca un rug la pămînt.

Cîți dintre noi, în fond, nu ne-am tre
zit că știm Oltul mai înainte de a-1 vedea? 
Și încă exact din acest loc, ca un semn 
într-o carte, în relieful istoric care se chea
mă Cozia, un defileu al spiritului parcă, o

vale din care, ciudat, se poate privi peste 
munți? Adică în lung timp, înapoi, jur-îm- 
prejur și-nainte, munții nefiind decît o sta
re a noastră în clipa aceea, pentru ca să 
privim istoric în noi:
„Ale turnurilor umbre peste unde stau cul
cate / Către țărmul dimpotrivă se întind, 
se prelungesc / Și-ale valurilor mîndre ge
nerații spumegate / Zidul vechi al mînăs- 
tirii în cadență îl izbesc”.

in fiecare zi, cu fiece asfințit 
de soare, la Cozia, Oltul sărbă
torește cu întreaga lui ființă a- 
ceste versuri,' nouă, celor care 
privim^ nemairămînîndu-ne nimic 
de făcut decît să recunoaș
tem că poezia nu este altceva, 
uneori, decît starea însăși a rea
lității. Din dreapta soarele cade 
greu pe păduri, iar turnurile Co- 

ziei trec Oltul spre stingă, punți peste care 
călcăm cu ochii doar și cu amintirile. Din 
memorie, rîul trecea iar în matca sa de su
net și piatră, pentru ca, în toamna ce-și 
închide ochii spre munți, să se pregătească 
să intre într-un nou destin. Undeva, nu prea 
departe, în spatele unui baraj care poate fi 
și poartă a orașului, un oraș pe care nu 
l-am cunoscut pînă acum și care, abia azi 
îmi dau seama, fascinat de călătoria ma
iestuoasă, solemnă a rîului, l-am numit o 
secvență a istoriei lui. Rîmnicu Viicea pen
tru care, în sens invers, pînă la Cozia, Oltul 
este un tulburător arc de cer.



„SClNTEIA TINERETULUI1' pag. 2 MIERCURI 12 NOIEMBRIE 197$

Construcții școlare
■>

in restanta m
■s

PREA MULTE SCURT CIRCUITE PE TRASEUL 
PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR

Tîrgoviște, noiembrie 1973. 
Ing. Maria Murărescu, directoa
rea Grupului școlar al între
prinderii de utilaj petrolier, ne 
însoțește pe șantier. Aici, la 
1 septembrie a.c. trebuia termi
nată aripa nouă a clădirii Li
ceului industrial, cuprinzînd 12 
săli de clasă și laboratoare, ex
tinderea cantinei de la 300 mese 
pe schimb la 450. și noua clă
dire a atelierelor școlare cu o 
suprafață de 645 m2. La aproa
pe două luni de la termenul de 
predare, lucrările nu s-au re
cepționat. Aripa nouă a liceu
lui este gata, dar lucrîn- 
du-se’ aproape numai cu mun
citori necalificați și finisa
jul lucrării ca și aspectul ge
neral estetic întrunesc toate 
calitățile unei lucrări de mîntu- 
ială. Clădirea n-a fost racorda
tă la sistemul de încălzire șl 
elevii își desfășoară orele în 
frig și curent.

Tovarășul Radu Panțu, in
ginerul șef al întreprinderii de 
construcții montaj Dîmbovița, se 
declară foarte mulțumit de lu
crare. considerînd-o terminată : 

— Dacă au intrat copiii in 
școală, pentru noi lucrarea s-a 
încheiat. în ceea Ce privește în
călzirea, nu este vina noastră. 
Nu există aprobare pentru cota 
de gaze și deci nu putem face 
racordul. Beneficiarul trebuia 
să rezolve din timp problema. 
Despre ateliere ce să vă spun. 
Trebuiau să fie gata de mult. Ne 
vom strădui să le terminăm la 
15 noiembrie. Acesta este po
tențialul întreprinderii.

...Orașul Titu, județul Dîm
bovița. In apropierea întreprin
derii de aparataj electric de in
stalații se găsește vechea clă
dire a Liceului industrial me
canic, care dispune doar de pa
tru săli de clasă și un . labora
tor. De aceea M.I.C.M.-ul a 
aprobat construirea unei clădiri 
noi cu 8 săli de clasă, extinde
rea internatului cu 100 de locuri, 
o nouă cantină cu 600 de locuri 
și 900 mp ateliere școlare. Toa
te construcțiile sînt începute, 
dar nici una dintre ele nu are 
șansa să fie terminată în acest 
an, deși termenele de 'predare 
prevăd luna august 1975 pentru 
liceu și decembrie 1975 pentru 
cantină și internat.

Finanțarea lucrărilor — ne 
spune ing. Paul Plătică, șeful 
de lot — trebuia să se facă la 1 
ianuarie 1975 pentru toate cele 
4 obiective. Abia la 28 aprilie 
s-a deschis finanțarea numai 
pentru clădirea liceului. Pentru 
centrala termică și postul trafo 
nu există documentație nici la 
această oră. Ultimele devize au 
sosit în luna august. Beneficia
rul, IAEI Titu, a plătit proiec
tantului întreaga sumă datorată 
încă din luna august 1975, cînd 
a sosit ultimul proiect. Banca 
n-a admis pjafon de decontare 
pentru întreaga investiție, deoa
rece proiectantul n-a trimis încă 
devizul general. 80 de zile a 
durat întocmirea devizului ge
neral al lucrărilor, deoarece be
neficiarul, respectiv serviciul de 
investiții al întreprinderii, nu 
s-a deranjat să trimită un dele
gat cale de cîțiva kilometri pînă 
la Institutul de proiectări din 

Tîrgoviște, . mulțumindu-se să 
trimită zeci de telexuri, pentru 
o lucrare (devizul general) care 
poate fi întocmită în cîteva ore.

Concluziile desprinse cu prile
jul acestui rald-anchetă sînt 
clare. Depășirea termenelor de 
predare a construcțiilor școlare 
aparținînd M.I.C.M.-ului, din 
Tîrgoviște și Titu, se dato- 
resc neglijențelor, lipsei de 
colaborare între proiectant, 

ANCHETA
NOASTRĂ

constructor și beneficiar, cir
cuit în care ultimul factor 
trebuie să joace rolul hotărltor 
în impulsionarea ritmului lucră
rilor. Termenele de predare sînt 
cuprinse în planul de stat. Și 
evident, nimeni nu are dreptul 
să ignore acest lucru, cu atît mai 
mult cu cît construcțiile respec
tive sînt urgente și necesare, 
elevii fiind nevoiți să suporte 
direct consecințele neglijenței și 
lipsei de răspundere a celor che
mați să contribuie la realizarea 
acestor investiții ce costă mili
oane de lei. Din păcate, organi
zația U.T.C. nu s-a implicat con
cret în problema acestor con
strucții școlare, mulțumindu-se 
doar să organizeze, e drept, foar
te bine, munca patriotică cu 
elevii la lucrările ce presupu
neau mină de lucru necalificată. 
Dar tot atît de adevărat e faptul 
că nici comitetele U.T.C. de la 
întreprinderile beneficiare, nici 
Comitetul județean U.T.C. n-au 
intervenit pentru impulsionarea 
ritmului de lucru, pentru reme
dierea scurt-circuitului pe linia 
proiectant - constructor - benefi
ciar, deși posibilități existau, 
deși era normal și necesar ca 
organizația tineretului să inter
vină direct și eficient în rezol
varea problemelor urgente de 
muncă și viață ale tinerilor 
uteciști. Există însă, aici, la 
Tîrgoviște, un punct de ve
dere complet greșit: „mai 
mult decît atît nu puteam face. 
Constructorul nu are forță de 
muncă". Evident, se putea face 
mai mult. La urma urmei, cine 
a împiedicat-o pe Frusina Popa, 
secretara Comitetului U.T.C. de 
la I.A.E.I. Titu, să ia legătura 
directă, nemijlocită cu Institutul 
de proiectări din Tîrgoviște pen
tru întocmirea devizului general? 
Sau măcar să sesizeze Comitetul 
județean U.T.C. de această 
inexplicabilă întîrziere ? în cu- 
vîntarea sa la ședința festivă de 
deschidere a lucrărilor Congre
sului al X-lea al U.T.C., tovară
șul Nicolae Ceaușescu cerea or
ganizațiilor U.T.C. mai multă 
inițiativă, mai multă îndrăzneală 
(în înțelesul bun al cuvîntului) 
în rezolvarea problemelor de 
muncă și de viață ale tineretu
lui. în acest spirit trebuie ac
ționat și, desigur, lucrurile vor 
intra pe un făgaș normal.

Ancheta noastră a relevat fap
tul că circuitul proiectant-con- 
structor-beneficiar este un ade
vărat lanț al slăbiciunilor. Or

ganizația U.T.C., implicată direct 
în acest circuit a acționat ti
mid, fără eficiență, mulțumin- 
du-se cu explicațiile „obiective" 
ale constructorului. N-a existat 
colaborarea firească între orga
nizațiile U.T.C. din liceele res
pective și comitetele U.T.C. din 
întreprinderile patronatoare. Și 
n-a existat, mai ales, acel spirit 
întreprinzător și viguros, com
bativ și ferm care să urnească 
lucrurile din nejustificata lor 
inerție.

Primul secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C. 
ne-a înfățișat un plan concret 
de acțiune, cuprinzînd numeroa
se măsuri de impulsionare a 
activității pe cele două șantiere 
de investiții școlare. Am reținut, 
în afara continuării activității de 
muncă patriotică, organizarea 
unei întîlniri cu toți factorii răs
punzători de bunul mers al lu
crărilor și repartizarea- unui 
număr de activiști care să 
răspundă personal de stadiul 
fiecărei construcții școlare în 
parte.

DAN VASILESCU

Foto : Agerprtt

TĂIETORII DE FRUNZA
(Urmare din pag. I)

DIN VESTUL ORAȘULUI>
ție izvorîtă din conștiința lui de 
parazit social ! Ce face acum ? 
„Lucră la soare" ! Vara este „fo
chist" pe litoral, adică trîndă- 
vește pe plajă sau în cîrciumi. 
Cu „maturitatea" sa de 28 de 
ani a convins și pe Liviu Ca- 
trina, de 29 ani, să-și abandone
ze uneltele, strungul. Sînt acum 
zidari particulari, calfe cu mis
trie luați pe veresie.

...Dacă aș fi urmărit doar pro
cesele verbale întocmite de mi
liție, dacă aș fi privit numai 
prin geamul crîșmelor la profi
lul acestor „risipitori de ano
timpuri", „tălpuitori" pe corso 
— riscam să-mi formez o ima
gine nereală despre oamenii 
orașului de pe Criș. In vest nu 
există doar r ,,Cireșica". Aci s-a 
construit și se extinde continuu 
marea platformă industrială a 
orașului care concentrează 
vetre nestinse de muncă 
mai mari și mai tinerești efor
turi : întreprinderea de alumi
nă, întreprinderile „Alfa", „Sin
teza", I.A.M.T., I.M.G., Electro- 
centrale etc, adună în dimineți 
însorite, în zile ploioase, peste 
12 000 de tineri calificați pe 
schimb, muncesc iluminați de 
efort. Șuvoiul acesta de tinerețe 
care fertilizează orașul cu ener
gii nebănuite trebuie să urneas
că din loc și mentalitatea îndă
rătnică, rușinoasă a celor ce nu 
vor să muncească. Să acționăm 
energic și eficace ; nu în sensul 
capriciilor leneșilor, plimbîndu-i 
„turistic" prin locuri de muncă, 
oprind strunguri din mers să le 
explicăm lecții ce nu le vor ar 
plica niciodată 1

elevi care au abandonat școala 
profesională și de la forțele de 
muncă au primit repartiții, fără 
să le onoreze o zi, petrec la a- 
ceeași „Cireșica". După doi ani 
de studii, „cum da domnul" 
mofturoșii tineri Sandu și Va- 
sile, „neorientați" profesional 
părăsesc școala de calificare, 
blocînd două locuri de califica
re, încurcînd repartiții, locuri de 
muncă, adrese etc. ca să bea li
niștiți, Șprițuri reci și cafele cu 
fum de kenturi ! Prea ușor dăm 
curs mofturilor, prea ușor sa
tisfacem capriciile unor astfel de 
tineri, dispuși sâ facă slalom 
prin școli, prin meserii și locuri 
de muncă ! Organizația U.T.C., 
Comitetul municipal Oradea al 
U.T.C., trebuie mai întîi să con
state seriozitatea tînărului ; să-1 
determine, in primul rînd, să ma
nifeste interes față de o mese
rie și numai după aceea să i-o 
ofere. Casa de cultură, clubul ti
neretului, cercurile de orientare 
profesională trebuie să treacă de 
la teorii și tablouri sinoptice cu 
nomenclatorul profesiilor, la „a- 
plicații practice". Altfel prindem 
brățări de aur unor mîini lene
șe. Iată un caz. Precup Andrei, 
tinăr de 28 de ani — altă cu
noștință din crîșmă, nu de la 
bancul de lucru — a părăsit me
seria de operator chimist (după 
ce mai înainte abandonase me
seria de lăcătuș mecanic mon- 
tator) ca să nu plătească „pen
sie alimentară unui cetățean" pe 
care, tot el, îl făcuse incapabil 
de muncă. Insolvabil ! O solu-

Din noua arhitectură a 
municipiului Roman

Noi date privind 
istoria antică 

a României
Cercetări epigrafice întreprin

se asupra unor documente scoa
se la lumină în ultima vre
me aduc o serie de noi 
date privind istoria antică a 
României și în primul rînd 
a teritoriului dobrogean. Unul 
dintre acestea este un decret» 
emis de sfatul și adunarea po
porului de la Histria în jurul 
anilor 200 î.e.n., un izvor de 
prim ordin pentru cunoașterea 
situației politice a vremii din 
regiunea Dunării de jos. Docu
mentul relatează meritele unui 
rege get Rhemaxos (care își 
exercita puterea asupra între
gului teritoriu al Dobrogei) în 
stabilirea unor relații diplomati
ce cu diversele formații politice 
ce dominau sau amenințau ora
șele grecești. Regele Rhemaxos 
își avea centrul puterii la nordul 
Dunării și era, în același timp, 
protectorul orașelor grecești de 
pe coasta Mării Negre. Un amă
nunt istoric la fel de însemnat 
este acela că, în documentul de 
față, apare pentru prima dată 
menționat numele pe care îl 
avea atunci Dobrogea, respectiv 
„Sciția Mică". Un alt document, 
datat în jurul anilor 50 î.e.n., 
descoperit recent la Histria, 
aruncă o nouă lumină asupra 
evenimentelor legate de puterea 
exercitată de regele geto-dac 
Burebista asupra orașelor gre
cești de pe coasta apuseană a 
Mării Negre. Textul cuprinde o 
lungă listă de nume ale unor 
personalități histriene care au 
contribuit la refacerea orașului 
cu prilejul „celei de-a doua în
temeieri" a acestuia (este vorba 
de reconstrucția Histriei după 
atacurile getice, atacuri care au 
distrus aproape toate cetățile 
helene de pe coasta apuseană a 
Mării Negre). Cercetările epi
grafice de față, coordonate de 
prof. D. M. Pippidi, au analizat, 
de asemenea, în profunzime 
unul dintre documentele prin
cipale legate de începutul rela
țiilor dintre orașele grecești și 
puterea Romei — tratatul dintre 
Roma și Callatis din care un 
exemplar, săpat în piatră, a fost 
descoperit la Mangalia.

GRIJA FAȚĂ
DE MONUMENTE
O ruină se macină mai încet 

sau mai repede. De la sine ori 
„ajutată". Definitiv n-o șterge 
însă ochilor noștri decît uitarea. 
Cu timpul, întrebarea cea mai 
tulburătoare se încheagă, de 
fapt, în jurul pasivității cu care 
este privită. Cum poate fi vă
zută zilnic și totuși nevăzută ? 
Cum pot fi atîtea generații con
temporane cu „misterul", fără 
ca acesta să le aprindă flacăra, 
oricât de firavă, a interesului 
pentru elucidare. Cum te poți 
„izbi" zilnic de un monument, 
fără a te întreba cînd. cine el 
de ce l-o fi pus acolo ? Or, c® 
semnificație are ?

Am vizitat, de curlnd, im
punătoarele ruine din comuna 
Tătăreștii de Sus (județul Te
leorman). Am văzut un amplu 
complex arhitectural (două in
cinte, una dreptunghiulară și 
alta poligonală, străjuite de tur
nuri rotunde, ruinele unei bise
rici și ale unor construcții 
ce-au fost probabil un mic pa
lat, cu mari beciuri boltite), că
ruia i-a „zburat" (în toate sensu
rile), acoperișul. Sătenii, ca și 
repertoriul monumentelor isto
rice, îl numesc Ia ziduri. Fireș
te, „exact", „științific". Pentru 
că n-au mai rămas dealt niște 
ziduri. Scrijelite însă cu tot ce 
a inventat omul tăios. „Sem
nate" cu litere ajungînd plnă la 
un metru, un metru și jumă
tate, late de o palmă, mîzgălite 
cu consecventa tipică furiei bla
jine, fără scop și fără intenții 
precise. Vechea, ctitorie n-are 
acoperiș. Apa și vîntul, căldura 
și înghețul n-au putut șterge 
definitiv frescele. Rănile ziduri
lor, decolorate. împrumută re
semnarea ultimei zile frumoase 
de toamnă, surîsul ei de Gio- 
condă condamnată. Intr-un fel, 
nimic nu se dezagregă mal 
blind-maiestuos, mai delicat si 
mai calm decât natura și arta. 
Și aceasta cînd nu irită un anu
mit tip de „sensibilitate", pri
virea piezișă ce pîndește frumu
sețea artistică, integrală ori ră
vășită de vicisitudinile timpului 
cu același intens și distructiv 
sentiment. Chipurile ctitoriei, 
atîtea cîte au mai rămas, au 
fost modernizate, aduse în pas 
cu vremea. Binevoitori le-au pus 
ochelari și pipe, le-au ras băr
bile si le-au scos ochii. Ceea ce 
era de „îndreptat" s-a „îndrep
tat", deci. Liniștea, ninsoare in
vizibilă și tămăduitoare, se 
poate așterne acum în voie.

Nimeni nu știe al cui este 
acest monument, cum să spu
nem, al nostru și al nimănui. 
Cine l-a construit și cînd. Supo
ziții circulă, e drept, de inge
nuitate însă antologabilă. „Cred 
că vine de la Vlad Țepeș" (un 
cooperator ce păștea vacile în 
prima incintă a monumentu
lui). „Așa l-a apucat și tata, 
ruină" (un cooperator grăbit). 
„Turcii i-au mîncat capul" (un 
pensionar sfătos). „O cumnată 
a mea, repauzată anul trecut, 
de Sfîntă Mărie, zicea că sînt 
cășile lui Brîncoveanu" (un co
operator cu copii în clasele pri
mare). „O fi de pe vremea da
cilor, cine știe ?" (un coopera
tor rezemat de o poartă). „Știu 
precis că ruina a fost a unui 
băiat al lui Mihai Vit-eazu" (un 
navetist viol, cu lecturi). „Nu 
poate fi decit a unor boieri" (un 

adolescent logic). „N-are nici o 
valoare. Este o construcție nouă, 
din secolul XX" (un „om de 
cultură" din Alexandria). Și așa 
mai departe...

Bibliografia monumentelor 
feudale a lui Nicolae Stoicescu 

ne informează că la Tătăreștii 
de Sus se află curtea Bă- 
lăceanu, construcție din secolul 
al XVIII-lea. Monumentul nu a 
fost cercetat însă temeinic. Per
sistă în jurul său încă numeroa
se semne de întrebare. Poate că 
intr-o bună zi, pe care o dorim 
cît mai apropiată, specialiștii (în 
istoria artei, arhitectură, arheo
logie etc.) vor lămuri toate aces

Un „nesomn“ care 
produce somnolență

Există poeți care, 
pl a sin du-se in zona 
marilor teme, imi- 
tînd gestica poeziei 
grave, vitaliste, re
ușesc uneori să ne 
deruteze, dar mai 
ales, cum e și fi
resc, să se derute
ze. Cînd puterea de 
„adaptare11 slăbeș
te, ne găsim in 
■fața unui spectacol 
constituit din con
secvente convenții 
literare, din înși
ruirea unor vorbe 
goale, goale. Cu 
volumul Sarea ne
somnului (Editura 
Eminescu), Valeriu 
Go runes cu pare a 
intra în armura sa 
adevărată. Revela
țiile sînt dintre cele 
mai neașteptate. 
Dacă unele poeme 
probează meșteșu
gul de îndelungat 
mînuitor al versu
lui, dacă euritmiile 
căutate și discipli
nările citorva texte 
conving, totuși cele 
mai multe poezii 
vădesc inaderența 
formei la idee, un 
bizar joc paremio
logic. Valeriu Go- 
runescu frizează... 
esențele, reducind. 
lumea (!) într-un 
bilanț personal de 
cunoaștere. Beati
tudinea stării lirice 
devine o ultimă ve
rigă din lanțul de 
„beții" ale lui
Crist, Kant, Erasm: 
„Beat, neputînd
cîndva să mă tre
zesc, / din seve 
tari, deși mă lupt 

și sper J mai mult 
captiv al unul via 
ceresc — J în su
flet port beția lui 
Homer /" (Starea).

Nerăminind cap
tivi în „sevele tari" 
ale acestei stări po
etice, descoperim 
influențe evidente 
din Minulescu prin 
Mă pipăie, altă a- 
romă sau Ion Bar
bu prin Port cu 
pendule. Paradoxa
le logici ale iubirii 
ca „sărutul tău e-o 
bardă ce mă toacă", 
retorisme sucom- 
bind in proză cu
rată, intilnim din 
belșug de-a lungul 
paginilor. Iată și o 
filosofie a... împă
cării, convertită in 
aceleași esențe : 
„Doar o împăcare 
cu pietrele J și cu 
forma pietrelor, / 
cu focul și esența 
focului, / o împă
care cu soarele bu
zat (In.n.) al amur
gului, cu pepenii 
pîntecoși — / să nu 
te doară vrejul pă
lind, / orzul cosit, 
macul repede ofi- 
lindu-se J în mîna 
transpirînd sub a- 
miază" (încep su- 
rîsul). Acestui „în
ceput" îi corespun
de un sfîrșit la fel 
de ofilit in banali
tăți. „Filosofia" 
proliferează și în 
tonalitățile muzicii 
ușoare: „de doru-ți 
mă sting", „oriun- 
de-aș fi, doar pe 
tine te chem", „rîu-

tea. Si altele (originea ctitoriei 
de la Zloteștl. originea lespe
zilor încrustate cu litere chiri
lice din Tătăreștii de Sus). Pînă 
atunci, județul poate stăvili len
ta măcinare a zidurilor, ori mai 
viguroasa lor „împodobire", prin 
construirea, unor copertine din 
materiale aflate la Indemînă, 
prin atenția cu care sînt urmă
rite vocațiile „artistice" ale lo
calnicilor și ale turiștilor întâm
plători. O scîndură, și ea în 
ruină, cu inscripția inhibantă : 
Trecerea oprită, prinsă la turnul 
de intrare în complexul arhi
tectural, nu rezolvă nimic. Ori
cum, nu este menită a hrăni in
teresul pentru istorie ei nici a 
ne convinge de respectul pe 
care unii îl poartă, chipurile, 
mărturiilor istorice locale. Pînă 
una alta, o tăbliță care să decli
ne obligatoria identitate a con
strucției („Monument de arhi
tectură"), reclamată de legi și 
decrete în vigoare, ca si una 
care să informeze succint asu
pra vechimii și originii ei. 6e 
pot face. Ca să știe si oamenii 
comunei ce au și ce se cuvine 
a păzi. Ca să «tio ei copiii de 
școală pe lîngă ce trec zilnic. 
Șl profesorii de lstori® de pe 
tot cuprinsul județului. Unde 
vor putea face în viitor excursii.
Sau un muzeu.

C.R. CONSTANTINESCT 

rfl® mei® cu revăr
sări de versuri", 
„eu sînt ultima ta 
șansă de a mai 
trăi". Firește, acest 
fel de a concepe 
poezia e numai o 
ipostază. V. Goru- 
nescu are resurse 
inepuizabile în re
gistre diverse. Me
tafore „șoc", fra
zări insolite dau 
întreaga ambiție a 
celui ce se încu
metă să spună : 
„iezi virginali îm
pung în rîsul tău"; 
„te-am revăzut, cu 
alte mîini, cu sînul / 
sub vechi avînt 
zvîcnind, în tine 
intact, întors din 
vîrște și zăpoare"; 
„de unde-ai învă
țat acest înec de 
gîrle, prea de mult 
✓ secate-n mine". 
Sub cîteva poezii 
sînt inserați anii 
de elaborare : 1938, 
1940, 1942, 1944. Nu 
știm de la ce ra
țiuni s-a plecat a- 
tunci cînd au fost 
incluse in volum 
fiindcă, se vede 
bine, nu e vorba 
de o plachetă anto
logică. Subliniem 
aceasta, intrucit 
piesele datate sînt 
cele mai slabe ale 
cărții.

Cu puține ex
cepții, „concentra
ția" lirică din Sa
rea nesomnului de
vine somn sigur 
pentru cititori.

M. CREȚEANU

TEATRUL SATIRIC- 
MUZICAL 

„CONSTANTIN 
TÂNASE" 

prezintă la sala Savoy, 
ora 19,30 

divertismentul umo- 
ristic-muzical

„UITE, 
CÂ NU 
TAC !"

2 acte de Petre Băr- 
bulescu, muzica de 

Petre Munteanu.
cu Nicu Constantin, 
Didi lonescu, Alexan
dru Arșinel, Luigi lo
nescu, Dan Ivănescu, 
Paula Rădulescu, De- 
cebal Curta, T. Jeleas- 
cov, Corina Chiriac, 
premiată a concursu
lui de muzică ușoară 
de la Sopot și Dresda 
1975 și Aurelian An- 

dreescu.
Corpul de balet al tea
trului — soliști : Tury 
Ștefan și Doina Ata- 

nasiu.
Orchestra teatrului — 
dirijor: Petre Mun

teanu
Decoruri și costume : 

Victor Țapu.
Coregrafia : Adriana 

Dumitrescu.
Regia ortistică : Bițu 

Fălticineanu.

CONCEDII ȘI EXCURSII ÎN LUNA NOIEMBRIE PRIN
O formulă ideală pentru 

petrecerea concediului dv. 
in această perioadă a anu
lui, v-o oferă Oficiile Județe
ne de Turism, care vă pun 
la dispoziție locuri pentru 
odihnă sau cură balneară la 
tarife reduse fn hoteluri și 
vile incălzite din stațiuni 
balneoclimaterice.

Posesorii biletelor benefi
ciază de reducere eu 50% la 
transportul pe C.F.R. sau 
I.T.A.

Tot prin Oficiile Județpne 
de Turism puteți participa la 
diferite tipuri de excursii pen
tru vizitarea celor mal Inte
resante obiective turistice șl 
zone pitorești din raza fiecă
rui județ sau de pe alte me
leaguri ale țării.

Procurarea biletelor și înscrierea in excursii se fac la sediile ți filialele tuturor Oficiilor Ju
dețene de Turtim.

(Urmare din pag. I) 
hai Ungheanu și ultimul plecat, 
poetul Mircea Dinescu, amîndoi 
din Slobozia. Am citat doar pe 
cîțiva. De asemenea, anul acesta 
am organizat sărbătorirea celor 
100 de ani ai presei ialomițene. 
în acest sens revista „Luceafă
rul" ne-a dat un prețios con
curs prin publicarea unei pa
gini cu extrase din ziarul vre
mii „Pământul" care a ilustrat e- 
locvent vechea preocupare pen
tru cultură și literatură. O tra
diție există deci, și noi în
cercăm s-o valorificăm. Activi
tatea noastră viitoare vizează, 
în primul rînd, aducerea acestor 
probleme în planul curent al 
preocupărilor școlare, ale organi
zațiilor U.T.C. și de pionieri din 
județ, și în primul rînd ale Comi
tetului de cultură și educație 
socialistă al județului.

— Care a fost rezultatul a- 
cestor acțiuni ce au căutat 
să scoată la lumină inițiative 
vechi, elementele unei miș
cări culturale de tradiție ?

— Inițiativele noastre au adus 
oarecare surpriză în rîndul unor 
oameni de aici, din locurile a- 
cestea. în genere, nu se credea 
că aici se pot naște talente! Am 
reamintit însă, dovedind cu 
Perlea și Folescu, că valori lo
cale există. De asemenea, cine 
se aștepta ca aici să se poată 
vorbi, în timp, de peste o sută 
de ziare, cu o activitate atît de 
diversă, cu o reală tradiție a 
atitudinilor de stînga ? Și cînd 
spun asta mă gindesc la Gh.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

Vasilescu Vasia. Despre Bără
gan s-a zis că nu are folclor. 
Facem o Culegere de folclor 
local, din Ialomița, care să fie 
în atenția profesorilor de mu
zică, în ajutorul căminelor cul
turale. Și poate vom convinge, 
odată cu apariția acestei cule
geri folclorice, pe cei mai scep
tici oameni că județul are o tra
diție folclorică, chiar dacă e mai 
săracă decît a altora. Spicele de 
aur, festival de folclor, Iarna ia- 
lomițeană, festival de muzică cu 

CULTURA DE MASĂ
tot ce-i specific Bărăganului, 
sînt exemple grăitoare.

în activitatea culturală de a- 
matori nu-i mai firesc să folo
sim și să lansăm folclorul local 
decit să împrumutăm ? Avem 
dansuri uitate ca : șchioapa, că
lușul, un brîu, trebuie să le re
punem în repertoriul echipelor 
de dansuri ale județului.

Nu-i mai bine să dăm județu
lui. mișcării culturale de masă 
scriitorii actuali legați de viața 
acestor locuri ? Antologia pe 
care o pregătim urmărește să 
prezinte valorile semnificative 
ale acestei zone.

— Din cele spuse se vede 
că n-ați renunțat nici la for
mele tradiționale de activita
te culturală de masă, dar că 
le dublați cu un etaj de preo

cupări superioare. Să ne 
oprim asupra unuia din a- 
ceste aspecte.

— Teatrul de amatori este un 
exemplu semnificativ, Și aici 
exista o tradiție locală puter
nică. Au fost mobilizați oameni 
din vechile formații de amatori 
și am făcut pași importanți pen
tru alcătuirea unui teatru popu
lar. Munca noastră nu a fost za
darnică, din contră. La Călărași, 
tot aici în județ, este cel mai 
vechi teatru popular din țară, și 

ne putem mindri totodată și cu 
cel mai nou teatru popular din 
tară cu o foarte bună activitate. 
Nu a trecut nici un an de la 
semnarea „actului său de naște
re" și totuși are deja la activul 
său 6 premiere. Este vorba de 
teatrul popular din Slobozia. 
S-a realizat o stagiune locală 
permanentă, dar sîntem preocu
pați de ridicarea continuă a ni
velului artistic al acestor spec
tacole. Iată o formulă pe care 
o aplicăm cu succes: aducerea 
la premiere, a unor artiști mari, 
care să susțină rolul principal.

— Țineți foarte mult la în
trepătrunderea forțelor cul
turale de amatori cu cele 
profesioniste ?

— Da. Cultură de masă nu în
seamnă improvizație, stereoti
pie, ea implică ridicarea nivelu-

Fiecare tinăr cooperator să știe să conducă tractorul
(Urmare din pag. I)

pe raza consiliului lntercoope- 
ratist Vînătorii Mid. Finaliza
rea acestei acțiuni cere mult 
efort, mobilizarea tuturor fac
torilor din comune pentru a 
realiza organizarea temeinică și 
buna desfășurare a acțiunii. 
Am consemnat în acest sens 
cîteva aprecieri care militează 
tocmai pentru această largă 
conlucrare :
• Dumitru Nicolae — secre

tarul Comitetului comunal VI- 
nătoril Mici al U.T.C. : „în ceea 
ce ne privește vom face totul 
pentru reușita acestei acțiuni pe 
care noi înșine ne-am asumat-o 
În lntfmptnarea celui de al 
X-Iea Congres al U.T.C. Și pu
tem face foarte mult, dacă ți
nem seama că pe raza comunei 
noastre te află sediul S.M.A. 
Dar, alături de noi. vor trebui 
să acționeze, cu aceeași fermi
tate, toate comitetele comunale 

lui ei artistic. Viața nouă, dar 
și noua tensiune spirituală cer 
altfel de condiții de desfășurare 
a spectacolului teatral. Astfel, 
s-a trecut la o importantă par
ticipare, conlucrare cu profesio
niștii, și asta sub diferite aspec
te. Fie că apelăm la regizori de 
prestigiu ca: Mircea Avram, 
Călin Florian, fie că alături de 
amatori au jucat și actori pro
fesioniști. Nea Mărin a descins 
și pe scena teatrului nostru prin 
personalitatea actorului Amza

Pelea. De asemenea, la noi, sînt 
frecvente turneele teatrelor din 
Capitală și din țară ; unele, ca 
Teatrul Țăndărică, Teatrul de 
operetă, Naționalul bucureștean, 
Nottara, au stagiuni permanen
te în orașul Slobozia, și în alte 
orașe din cadrul județului. Nu
mele lui Radu Beligan. Marcela 
Rusu, Florin Piersic, Stela Po
pescu, ne indică nivelul la care 
se ridică spectacolele., Semnifica
tivă, pentru a ilustra dorința 
spectatorilor, chemarea lor către 
și de către teatru, este cifra de 
60 000 de plătitori numai în anul 
acesta, și cifra va crește, într-un 
oraș ca Slobozia cu 21 000 lo
cuitori. E triplu !

Am organizat turnee ale tea
trelor mari, au fost date la ra
dio emisiuni cu spectacole ale 
teatrului nostru popular, au fost 

ale U.T.C. de pe raza consiliu
lui intercooperatist, pentru a 
recruta tineri localnici care să 
fie permanentizați pe locul de 
muncă".

• Nicolae Rotaru, activist al 
Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C. : „Particiipînd alături de 
activul organizației noastre din 
Vînătorii Mici la întocmirea 
programului de activități mi-am 
dat seama că, în traducerea în 
practică a acestei hotărâri, un 
rol important îmi revine și 
mie. Eu va trebui să asigur 
acea strânsă conlucrare între 
organizațiile U.T.C. din locali
tățile de pe raza consiliului in
tercooperatist atît in ceea ce 
privește recrutarea tinerilor, cît 
și organizarea cursurilor, des
fășurarea lor simultan în. toate 
comunele potrivit programului 
adoptat".
• Laurențiu Clolacu, director 

al S.M.A. Vlnătorii Mici și pre
ședinte al consiliului intercoo
peratist : „Am avut foarte 

televizate unele spectacole, și 
totul a dus la stimularea acestei 
frumoase tradiții. Există o tra
diție pentru muzică și un inte
res pentru muzică, am făcut o 
școală de muzică, care își va 
arăta roadele în timp, ajutînd 
la creșterea nivelului culturii de 
masă, deoarece vor fi cît mai 
multe cadre cultivate corespun
zător. Nevoia de cultură, de in
struire, de instructori, de oa
meni care să poată conduce cu 
bune rezultate tot ce s-a făcut 

pînă acum în acest domeniu 
ne-a determinat să înființăm, 
din toamna aceasta, Școala popu
lară de artă, cu 12 catedre care 
vor funcționa prin rotație și la 
Călărași și în comunele cu tra
diție folclorică, ca Amara. Dacă 
odată cu calificarea lor artisti
că le creștem și în cultul tra
dițiilor locului atunci elemen
tele de sprijin ale culturii de 
masă sînt asigurate.

— Se ridică tinere talente, 
copiii de azi pot deveni ar
tiștii de miine ; ce se face 
pentru ei, ce întreprind or
ganizațiile de pionieri și 
U.T.C. ?

— Copiii județului sînt la fel 
de talentați ca și cei din restul 
țării și noi le încurajăm aptitu
dinile. Am organizat un concurs 

multe necazuri datorită lipsei 
de mecanizatori. De aceea am 
primit cu foarte multă satisfac
ție hotărîrea uteciștilor de a 
iniția o acțiune proprie pentru 
înlăturarea acestor mari nea
junsuri și le vom da tot spriji
nul nostru. Fiind o problemă 
etît de importantă pentni bunul 
mers al activității noastre, vom 
participa nemijlocit la realiza
rea ei. Cred că în această ac
țiune vor trebui atrase cu mai 
mult curaj și femeile, mai ales 
că, încă de anul viitor, va cu
noaște o dezvoltare deosebită 
mecanizarea în < legumicultura 
șt zootehnie unde femeile pot 
lucra în cele mai bune condiții".

★
Urmînd exemplul tinerilor 

mecanizatori din Sărulești, ute- 
ciștil din Vînătorii Mici își do
vedesc hotărîrea de a participa 
efectiv la înlăturarea deficiențe
lor ce continuă să persiste în 
folosirea mașinilor la capacita
tea lor maximă.

de poezie. Sîntem Ia a treia e- 
diție a concursului de poezie 
„Mugurii Bărăganului". Va apa
re peste puțin timp o plachetă 
cu poeziile premiate cu o pre
față de Nicolae Dragoș, grafi
ca executată de un colectiv de 
la Institutul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din Bucu
rești. în afară de serbări ne 
vom ocupa ca, pe baza aces
tor realități ale județului, tine
rele noi talente să se bucure de 
toate condițiile. In ce privește 
arta plastică : am început să o- 
bișnuim lumea cu expoziții de 
pictură, cu lucrări achiziționate 
sau ale studenților, organizăm 
expoziții itinerante, găzduite la 
casele de cultură din județ : la 
Slobozia. Călărași, Țîndărei, 
Ciocănești etc. Sîntem în trata
tive pentru organizarea unei 
tabere a creatorilor, a sculpto
rilor în metal, în fier. Studenții 
Institutului de arte plastice 
bucureștean, pentru a aduce 
arta plastică în mijlocul oame
nilor, au executat practica pro
fesională în cadrul județului. 
Zestrea culturală a fost îmbo
gățită cu lucrările lor de pictu
ră, grafică, sculptură, lucrări 
care au rămas aici, ornamentînd 
orașele Slobozia, Călărași, con
tribuind astfel, implicit la edu
carea estetică a ialomițenilor... 
Studenții ultimului an ai acestui 
institut își vor executa lucrările 
de diplomă aici la noi în Slobo
zia, ei urmînd să-i cunoască 
mai bine, direct pe oamenii de 
aici, preocupările lor, obiceiuri
le și tradițiile locului.

INTERFERENȚE
Societatea literară Relief ro

mânesc a publicat recent două 
volume care cuprind creații li
terare în versuri și în proză, 
eseuri șl studii literare adresate 
unor cercuri largi de cititori, dar 
mai ales elevilor. Menționăm 
„Pseudo-Kinegetikos" de Ale
xandru Odobescu, „Cartea Ol
tului" de Geo Bogza, „Un 
în Agora" de Dumitru Popescu 
(studii semnate de Gh. Burces- 
cu). Sînt prezentate articolele 
„Mihail Sadoveanu — Infernul 
rural din preajma lui 1907“ 
(Const. Marinescu) și „Actul is
toric al Unirii Principatelor și 
ecoul său în opere ale literaturii 
române" (George Sovu). Se rea- 
lizează astfel un prețios îndrep
tar, material bibliografic auxi
liar pentru o mai bună pregăti
re a lecțiilor la limba și lite
ratura română.

Pe bună dreptate conf. dr. 
George Munteanu de la Facul
tatea de filologie din București 
menționează în prefață : „E re
confortant să constați cum, în 
mijlocul tot mai rapidelor și ne
cesarelor prefaceri prin care 
trecem, tradițiile rodnice nu cad 
în uitare (se reamintește de So
cietatea „Prietenii istoriei lite
rare" înființată de P. Haneș) 
ci sînt continuate cu o însufle
țire nouă, ridicate pe trepte de 
complexitate ce se impun as
tăzi".

Pagini de autentică poezie rea
lizează elevii George Scărlătes- 
cu. Cristina Groner. Mirela Mi
trofanovich O sensibilă prefață la 
capitolul de poezie semnează 
George Macovescu: „în lumea 
mașinilor de calcul, a rachetelor 
și a navelor cosmice, a vorbi des
pre poezie pare cu totul anacro
nic. Cel puțin așa încearcă să mă 
convingă un matematician... Nu 
contest rolul științelor exacte în 
dezvoltarea societății. Ne aflăm 
la începutul unei ere de o mare 
strălucire pentru afirmarea ra
țiunii, a omului, a materiei con
știente. Dar, pot eu să cred că 
tocmai această superioritate a 
ființei cugetătoare va transforma 
omul într-o mașină de gîndit. 
atrofiindu-i unul din componen
tele esențiale ale existenței sale, 
sentimentul ?“

Volumele apărute cît și activi
tatea desfășurată în ședințele 
săptămînale ale Societății litera
re „Relief românesc", unde se 
întîlnesc, pe lîngă profesori uni
versitari. profesori de licee, în 
mare număr elevi pasionați de 
problemele literaturii și culturii, 
aduc o contribuție în procesul 
complex de orientare, de forma
re și de educare a tinerei noas
tre generații.

H. LEREA
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Aii EXISĂ
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat dr. AGOSTINHO NETO, președintele 
Republicii Populare Angola, următoarea telegramă :

Cu prilejul proclamării independenței depline a Angolei șl al 
instalării dumneavoastră ca președinte al Republicii Populare An
gola, doresc ca, in numele Partidului Comunist Român, al guver
nului și poporului român, cît și al meu personal, să vă transmit 
dumneavoastră, guvernului și poporului angolez cele mai sincere 
și călduroase felicitări prietenești.

Victoria istorică obținută de poporul angolez, ca rezultat al 
luptei îndelungate, pline de eroism și sacrificii, constituie o nouă 
confirmare a invincibilității luptei popoarelor pentru dreptul de a 
fi deplin stăpîne pe destinele lor, de a-și făuri liber viitorul în 
conformitate cu aspirațiile și năzuințele lor fundamentale, pentru 
lichidarea colonialismului, a practicilor neocolonialiste, a politicii 
de discriminare rasială și apartheid.

Sint convins că cucerirea independenței Angolei va întări fron
tul țărilor care luptă împotriva politicii de dominație a imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, pentru consolidarea 
independenței lor politice și economice, pentru pace, pentru lichi
darea stării de subdezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale. Totodată, victoria istorică de 
eliberare națională a poporului angolez va contribui la intensifica
rea luptei pentru libertate și independență a celorlalte popoare 
care se mai află sub dominație străină.

Obținerea independenței de stat deschide perspectiva unei An- 
gole noi, libere, suverane și independente, asigurării propășirii eco
nomice și sociale a poporului angolez.

Urmărind cu sentimente de caldă prietenie și simpatie lupta 
eroică dusă de poporul angolez pentru cîștigarea libertății și inde
pendenței naționale. România socialistă, Partidul Comunist Ro
mân și-au manifestat cu consecvență solidaritatea militantă cu 
cauza justă a poporului angolez, căruia i-au acordat întregul lor 
sprijin politic, diplomatic, moral și material, ceea ce a dus la în
tărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare 
ale noastre.

în aceste momente de legitimă satisfacție și bucurie pentru 
poporul angolez, cît și pentru toate popoarele iubitoare de libertate 
și pace, doresc să vă adresez cele mai sincere urări de succes în 
opera de reconstrucție a țării dumneavoastră, în lupta pentru o 
Angolă liberă, independentă, unită și prosperă.

îmi exprim convingerea că, în noile condiții, create prin dobîn- 
direa independenței naționale, relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două popoare ale noastre vor cunoaște o 
continuă și puternică dezvoltare. în ce o privșște, România este 
hotărîtă să facă tot ce depinde de ea pentru promovarea unei con
lucrări multilaterale între țările noastre, pe plan politic, economic, 
cultural și tehnic, în interesul reciproc, al cauzei unității forțelor 
antiimperialiste din lume, al păcii și înțelegerii în întreaga lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii 
Unite Tanzania, RASHIDIM KAWAWA, următoarea telegramă :

Cu prilejul învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-mi- 
nistru al Republicii Unite Tanzania, am deosebita plăcere să vă 
adresez, în numele guvernului român și al meu personal, felicitări 
cordiale, urări de fericire și sănătate, de succese în îndeplinirea 
misiunii ce v-a fost încredințată. f

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă și 
se vor concretiza, în spiritul acordurilor încheiate, în folosul po
poarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

COMUNICAT
Luînd act de proclamarea in

dependenței de stat a Angolei, 
Republica Socialistă RSmânia a 
hotărît să recunoască Republica 
Populară Angola și să dezvolte 
cu noul stat raporturi de prie
tenie și colaborare.

PLECĂRI
Marți dimineața, a părăsit Ca

pitala delegația Partidului So
cialist Unit al Berlinului occi
dental, condusă de tovarășul 
Gerhard Danelius, președintele 
partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a efectuat o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație au mai făcut 
parte tovarășii Inge Kopp și 
Horst Schmitt, membri ai Birou
lui și Secretariatului Comitetu
lui director al P.S.U. al Berli
nului occidental, și Eberhard 
Schroder, membru în colegiul 
de redacție al ziarului „Die 
Wahrheit".

La plecare, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihnea Gheorghiu și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Marți dimineață, o delegație 
militară condusă de general co
lonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, a 
plecat spre Caracas, unde va 
face o vizită oficială la invitația 
comandantului general al trupe
lor de uscat din Republica Ve
nezuela.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți general 
colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

A fost, de asemenea, prezent 
Juan Uslar Pietri, ambasadorul 
Venezuelei la București.

PRIMIRI
Președintele Academiei de 

științe agricole și silvice, prof. 
Nicolae Giosan, a primit marți 
dimineața pe prof. Borge Iacob- 
sen, directorul Institutului de 
cercetări pentru cultura cartofu
lui din Wandel — Danemarca, 
șeful secției de ameliorare din 
cadrul Asociației europene a 
cercetătorilor din domeniul a- 
cestei valoroase culturi.

★
Marți dimineața, George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Albert Nkan- 
da Kalyati, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Zambia 
în Republica Socialistă România.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a a- 
dresat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării Naționale 
a. Republicii Unite Tanzania, 
Adâm Sapi Mkwawa, cu prilejul 
realegerii sale în această func
ție.

George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Ibra
him M. Kaduma, cu prilejul nu
mirii sale în funcția de ministru 
al afacerilor externe al Repu
blicii Unite Tanzania.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL REPUBLICII ARABE SIRIENE
Marți au continuat convorbi

rile oficiale între primul minis
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii A- 
rabe Siriene, Mahmoud Al- 
Ayoubi.

Pe linia celor stabilite cu pri
lejul întilnirilor dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El Assad, au fost 
examinate noi posibilități prac
tice de adîncire și diversificare 
a raporturilor economice dintre 
cele două țări. A fost subliniată 
voința ambelor părți de a face 
totul pentru valorificarea aces
tor posibilități în scopul reali
zării integrale a obiectivelor 
prevăzute în programele de co
operare economică convenite.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, de 
țelegere reciprocă.

★
Președintele Consiliului 

Miniștri al Republicii Arabe 
riene, împreună cu primul mi
nistru al guvernului român, a 
vizitat, în cursul zilei de marți, 
unități industriale și agricole din 
județul Prahova.

La marele combinat petrochi
mic de la Brazi, unde oaspetele

în-

de
Si-

a avut prilejul să la cunoștință 
direct de înaltul nivel de teh
nicitate atins de această im
portantă ramură a industriei 
românești, au fost discutate 
unele aspecte ale construirii în 
comun a rafinăriei de la Banya, 
ale sprijinului pe care îl dau 
specialiștii români dezvoltării 
acestui sector al economiei si
riene. Vizita a continuat la 
întreprinderea de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești, ale 
cărei produse sînt cunoscute 
în zeci de țări ale lumii, prin
tre care și Siria.

★
La Complexul de lngrășa- 

re a taurinelor de la Bărcănești 
și Complexul avicol al între
prinderii agricole de stat Băicoi, 
Angelo Miculescu, viceprim-ml- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, directorii centralelor de re
sort au înfățișat experiența 
cîștigată în domeniul complexe
lor de tip industrial, în moder
nizarea zootehniei. Premierul 
sirian a apreciat că ea oferă 
condiții favorabile pentru ini
țierea unor acțiuni de conlucra
re și în acest sector de activi
tate.

Șeful guvernului sirian a în
scris în cărțile de onoare ale 
unităților vizitate aprecieri elo
gioase la adresa realizărilor

economice de care a luat cuno
ștință în cursul acestei vizite, 
consemnînd satisfacția sa de a 
fi putut constata, la fața locu
lui, că experții și specialiștii 
României prietene găsesc meto
de și soluții care asigură dezvol
tarea rapidă a ramurilor econo
miei și progresul continuu al 
țării.

★
Președintele Comitetului Exe

cutiv al Consiliului popular al 
județului Prahova, Ion Cîrcei, a 
oferit, marți, un dejun în onoa
rea oaspetelui.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, Ion Cîrcei și Mah
moud Al-Ayoubi au toastat în 
sănătatea președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, pentru dezvoltarea și 
întărirea prieteniei militante 
dintre popoarele român și sirian.

★
în cursul aceleiași zile, mem

brii celor două delegații la con
vorbiri au continuat să studieze, 
în grupe de lucru constituite la 
nivelul ministerelor economice, 
definitivarea unor contracte și 
programe de conlucrare și coo
perare între cele două țări în 
diferite domenii ale industriei 
și agriculturii.

Sosirea în Capitală a unei delegații
parlamentare bulgare

Marți după-amiază, a sosit în 
Capitală o delegație parlamen
tară bulgară, condusă de Vladi
mir Bonev, membru al Secreta
riatului C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face o vizită oficială 
în țara noastră.

Din delegație fac parte depu
tății Kanio Kojuharov, membru 
al Consiliului de conducere al 
Uniunii Populare Agrare Bul
gare, Dimitar Mihailov, pre
ședintele Consiliului popular 
județean Silistra, general Krum 
Radonov, secretar al Comisiei 
pentru muncă, asigurări sociale 
și sănătate a Adunării Popu
lare, Veliko Jelev, Erou al 
Muncii Socialiste, Emilia Ru- 
seva, profesoară, Veneta Gheor- 
ghieva, muncitoare.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții bulgari au fost în- 
tîmpinați de Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Nicolae Guină, pre
ședintele Asociației de prietenie

româno-bulgare, Dumitru Coliu 
și Ilie Șalapa, președinți de co
misii permanente ale M.A.N., 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, depu
tați.

Au fost prezenți Ivan Abagiev, 
ambasadorul ~ ’
București, și 
sadei.

R. P. Bulgaria la 
membri ai amba-

★
după-amiezii deîn cursul

marți, membrii delegației parla
mentare bulgare, condusă de 
Vladimir Bonev, președintele 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, au făcut o vizită la Pa
latul M.A.N., unde s-au întîlnit 
cu Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în cadrul discuțiilor a fost 
subliniată importanța deosebită 
a întilnirilor, devenite tradițio
nale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre.

In context, a fost exprimată 
satisfacția față de intensificarea 
contactelor parlamentare româ
no-bulgare, față de rezultatele 
pozitive ale conlucrării dintre 
forurile legislative ale celor

două țări. S-au relevat, totodată, 
rolul și contribuția pe care le 
pot avea parlamentele și parla
mentarii la instaurarea unui cli
mat de pace și colaborare în 
Balcani, în promovarea înțelege
rii, cunoașterii și apropierii în
tre popoare, în edificarea secu
rității în Europa și în întreaga 
lume.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au luat parte Virgil Teodo- 
rescu și Aneta Spornic, vice
președinți ai M.A.N., Constantin 
Băbălău, secretar al M.A.N., pre
ședinți de comisii permanente 
ale M.A.N., deputați.

A fost prezent Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

★
După sosire, delegația parla

mentară bulgară a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

★
în aceeași zi, parlamentarii 

bulgari au avut o întrevedere cu 
Nicolae Mănescu, ministrul ener
giei electrice, în cadrul căreia 
au fost abordate unele aspecte 
ale cooperării româno-bulgare.

Plecarea unor delegații participante
la Congresul U.T.C., Conferința U.A.S.C.R. și

Au părăsit Capitala reprezen
tanții următoarelor organizații 
de tineret, studenți și pionieri, 
care au participat la cel de al 
X-lea Congres al U.T.C., a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R. și a 
IlI-a Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor :

Uniunea Tinerilor Comuniști, 
Federația Studenților Universi
tari (F.E.U.) și Organizația Pio
nierilor din Cuba ; Federația 
Tineretului Arab ; Tineretul Ra
dical Revoluționar din Chile ;

CONTINUĂRI «CONTINUĂRI «CONTINUĂRI

RITM INTENS
DE EXECUȚIE

ACȚIUNI SPECIFICE, 
EFICIENTE

Florin Gheorghiu

conduce in turneul
DIN EXPERIENȚA AGENȚIEI de șah delaVrafa

B.T.T. DÎMBOVIȚA

IWISMIII PtNTRII

UNOR SPORITE EXIGENTE
POLITICO-EDUCATIVE

In ultimii ani activitatea tu
ristică în rindul tineretului a 
căpătat o amploare deosebită. 
Este, fără îndoială, urmarea in
tensificării acestei activități în 
rindul tinerei generații — prin 
crearea unui organism anume 
destinat: Biroul de turism pen
tru tineret — a diversificării 
formelor de acțiune, a condiții
lor materiale puse la dispoziția 
organizației noastre pentru sti
mularea turismului în rindul ti
neretului, pentru mai buna, mai 
interesanta și mai atractiva or
ganizare a petrecerii timpului 
liber. Observația noastră se în
temeiază pe bogata activitate a 
agențiilor județene B.T.T., pe 
creșterea numărului celor an
trenați în acțiunile inițiate, pe 
analiza conținutului politico-e- 
ducativ al manifestărilor turis
tice organizate în anii din urmii

Iată, în acest sens, citeva cifre 
și date semnificative din activi
tatea agenției B.T.T. Dîmbovița 
pe care le-am reținut in urma 
convorbirii avute cu vicepre
ședintele acesteia, tovarășul Va- 
sile Stoica. Dacă în 1973 mișca
rea turistică în rindul tineretu* 
lui din județul Dîmbovița cu
prindea 34 400 tineri, în 1974 nu
mărul lor a crescut la 63 700 iar 
in 1975 (pînă la 30 septembrie) 
— 65 000. încă o categorie de 
cifre la fel de grăitoare : în 
1973, agenția B.T.T. Dîmbovița a 
asigurat petrecerea vacanței sau 
concediului de odihnă în tabere, 
la mare și la munte, pentru 
1 630 de tineri, în 1974 — pentru 
3 535, iar în 1975 — pentru 4 834, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
aproape trei ori față de 1973.

Semnificativ 'ni se pare, de a- 
semenea, efortul constant pen
tru transformarea activității tu
ristice în rindul tineretului în
tr-o autentică mișcare de masă, 
cu scopuri bine definite în or
ganizarea petrecerii timpului^li- 
ber și al vacanțelor, al călirii 
și fortificării fizice, al desfășu
rării unei rodnice activități po
litico-educative. Cercurile turis
tice ale organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, din 
școli și localitățile rurale au de
venit veritabile organisme de a- 
tragere a tinerilor la multiplele 
activități din cadrul ciclului te
matic „Tineri — să ne cunoaș
tem patria socialistă1* — ciclu 
în cadrul căruia au figurat ma
nifestări specifice pentru cu
noașterea realizărilor economi- 
co-sociale, a frumuseților pa-

triei, a monumentelor ce evocă 
tradițiile eroice de luptă ale 
clasei muncitoare, ale poporului 
nostru.

Muzeul de la Doftana a fost 
vizitat de peste 7 mii tineri 
dîmbovițeni, mulți dintre ei fi
ind primiți aici, in cadrul unor 
adunări generale solemne, in 
U.T.C.; altora, pe aceste locuri 
evocatoare, li s-a înmînat car
netul roșu de membru al orga
nizației noastre revoluționare. 
Peste 4 mii de tineri au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia și Muzeul de istorie al 
R.S.R., locuri și monumente le
gate de eroicele bătălii desfă
șurate de armata română în 
războiul antihitlerist etc. In 
sfirșit, implicată in acțiunile de 
orientare profesională, agenția 
B.T.T. Dîmbovița a organizat 
excursii pentru cunoașterea ju
dețului și, îndeosebi, a platfor
mei industriale din Tîrgoviște 
pentru circa 6 500 elevi din ul
tima clasă a școlilor generale.

Marele eveniment din viața 
tineretului patriei noastre — 
Congresul al X-lea al U.T.C. și 
cea de-a X-a Conferință a 
U.A.S.C.R. — a fost întâmpinai 
prin intensificarea tuturor ca
tegoriilor de acțiuni turistice, 
prin mai marele accent pus pe 
latura politico-educativă a a- 
cestora. Zeci de tineri au fost 
primiți în U.T.C. pe locurile e- 
vocatoare ale luptei eroice a co
muniștilor în fața monumen
telor ridicate în memoria luptă
torilor ce și-au jertfit viața 
pentru libertatea patriei. Acțiu
nile cercurilor turistice, inclusiv 
ale celor specializate — natura- 
liști, istorie-arheologie, ciclo
turism etc. — ce funcționează 
la Tîrgoviște, Băbeni, Doicești, 
dedicate acestor evenimente au 
cunoscut și ele insuflețitoare 
manifestări specifice. O dovadă 
grăitoare a unei activități bo
gate, a unei pătrunderi tot mai 
cuprinzătoare în masa tinerilor, 
printr-o muncă responsabilă, 
pasionată, plină de dăruire a 
întregului activ antrenat în dez
voltarea mișcării turistice pen
tru tineret.

Cu două runde înain
te de încheierea turneului 
zonal masculin de șah de la 
Vrața, lupta pentru calificare 
rămîne deschisă, nu mai pu
țin de nouă jucători dispu- 
tîndu-și primele două locuri 
care asigură participarea la 
turneul zonal de anul viitor.

In prezent, în clasament 
conduc marii maeștri Florin 
Gheorghiu (România), Ma- 
tanovicl (Iugoslavia) și Si
gur jonsson (Islanda), cu cîte 
8 puncte, urmați de Ermen- 
kov (Bulgaria) — 7,5 puncte 
(1), Vogt (R. D. Germană) și 
Sax (Ungaria) — cîte 7,5 
puncte, Radulov (Bulgaria), 
Matulovici (Iugoslavia) și 
Wirthenson (Elveția) — cîte 
7 puncte, Ree (Olanda) — 
6,5 puncte, Dueball (R. F. 
Germania) — 6 puncte, Bed- 
narski (Polonia) și Neckar 
(Cehoslovacia) cîte 5,5 punc
te (1), Czerniak (Israel) — 4 
puncte (1), Stroebel (Austria) 
— 4 puncte și Letzelter 
(Franța) — 3 puncte.

In runda a 13-a, Florin 
Gheorghiu a cîștigat Ia Le
tzelter, Radulov la Sax, Vogt 
Ia llueball, iar Wirthenson 
I-a învins pe Stroebel. Sigur- 
jonsson a remizat cu Matu
lovici, rezultat consemnat și 
în partida Ree — Matano- 
vici. Partidele Bednarski — 
Ermenkov și Czerniak *- 
Neckar a-an Întrerupt.

Echipa de rngbi 
a Franței pentru 

partida 1Y A 5 .

AL. DOBRE

NOI LUCRĂRI DE ARTĂ MONUMENTALĂ

INSPIRATE DIN ISTORIA PATRIEI

Selecționatele de fotbal (ti
neret) ale României vor sus
ține astăzi o dublă întâlnire 
amicală cu echipele similare 
ale Ungariei. Echipele de 21 
de ani vor evolua, cu înce
pere de la ora 14,00, la Tir- 
goviște, iar reprezentativele 
de 23 de ani vor juca in ora
șul Gyula (Ungaria).

După cum t-a mai anunțat, la 
23 noiembrie, la Bordeaux, ae- 
lecționata da rugbi a Franței va 
întîlni echipa României, în ca
drul competiției pentru „Cupa 
F.LR.A.**. în vederea acestei in- 
tîlniri, marți federația franceză 
de specialitate a alcătuit lotul 
echipei, care are următoarea 
componență : fundaș î Mlchel 
Droiteoourt (Montfferand) \ trei 
sferturi : Jean Franțois Gour- 
don (R.C.F.), Roland Bertranns 
(Bagneres), Joc Pecune (Tar- 
bes), Andre Dubertrand (Mont
fferand) ; mijlocaș la deschide
re : Jean-Pierre Romeau (Mont
fferand) ; mijlocaș la grămadă: 
Jacques Fouroux (La Volte) — 
căpitanul echipei; linia a 8-a i 
Jean-Claude Skrela '
Toulousain), Jean-Pierre 
tiat (DAX), Jean Pierre 
(Stade Toulousaln); linia 
Frahcis Haget (Agen), 
Palmle (Beziers) • linia I! Ro
bert Paparemborde (PAU), A- 
lain Paco (Beziers), Gerard
Cholley (Castres).

Rezervele echipei I Miehel 
Vachvill (Brive), Bernard Fo
restier (Begles), Gerard Rousset 
(Beziers), Richard Asire (Be
ziers), Christian Badin (Brive), 
Michel Taff ary (Racing). Echi
pa Franței se va reuni la 20 
noiembrie, la Bordeaux.

(Stade 
Bm-

Rirea 
a 2-a: 

Mlchel

Focșani, Ia INETOF Galați 
etc. Am predat cu trei luni 
mai devreme un complex de 
creștere și tngr&șare a tauri
nelor Ia Movileni și sîntem 
pe punctul de a da în folo
sință alte două complexe a- 
semănătoare la Foltești și 
Vînători, cu o lună înainte de 
termen. Realizînd fiecare o- 
biectiv mai repede și mai 
bine ne-am asigurat perspec
tiva depășirii sarcinilor de 
plan din acest an cu circa 15 
milioane Iei producție".

Ajungînd pe șantier, Ia 
punctul de lucru I.S.C.L. Ga
lați, ne convingem încă o 
dată că la baza acestor rea
lizări stau buna organizare a 
muncii, hărnicia oamenilor, a 
tinerilor care nu precupe
țesc nici o clipă pentru a se 
afirma prin noi fapte de 
muncă. Tînăra arhitect Mar
cela Antoneta Baciu, în a 
doua lună de stagiatură, în 
absența șefului de Iot, plecat 
la alt obiectiv, conduce cu 
competență execuția lucrări
lor. Măsurile pe care le a- 
doptă asigură o folosire in
tensă a timpului de lucru, a 
tuturor utilajelor.

Ritmuri asemănătoare de 
execuție, aceeași disciplină 
și seriozitate în îndeplinirea 
sarcinilor înregistrăm și pe 
șantierul noii întreprinderi 
navale de elice, piese tur
nate și forjate din oțel din 
Galați. Prin folosirea inte
grală a capacității utilajelor, 
a forței de muncă, printr-o 
bună organizare a muncii 
s-a asigurat și aici depășirea 
planului anual.

patriotică inițiate în eprijinul 
producției, dar și numărul ab
senților, întîrziaților, al celor 
care în cele 8 ore de muncă nu 
și-au realizat normele, după 
care «ugerează birourilor din or
ganizațiile secțiilor măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru elimi
narea tuturor neajunsurilor.

— Acest procedeu de planifi
care a muncii și urmărire a fe
lului în care fiecare organizație, 
flecare tînăr se achită de obli
gațiile ce-i revin în secții, l-am 
adoptat imediat după încheie
rea lucrărilor Congresului al 
X-lea al U.T.C., ne-a spus Radu 
Duca, secretarul Comitetului 
U.T.C. al întreprinderii. Este de 
altfel primul pas mai hotărît pe 
care l-am făcut în scopul im
plicării mai directe a organiza
ției noastre în asigurarea bunu
lui mers al producției, pentru 
transpunerea în viață a hotări- 
rilor și sarcinilor adoptate 
forumul tineretului comunist, 
continuare, avem, desigur, 
vedere și alte măsuri pentru
toate inițiativele bune ale orga
nizației să fie extinse, să cu
prindă un număr cît mai mare 
de tineri. $i cînd spun acest lu
cru, mă refer în primul rînd, la 
generalizarea acțiunii „Atelierul 
nostru, familia 
fapt, un concurs 
trecut și căruia

să-i adăugăm noi criterii pe 
baza cărora să accentuăm pro
cesul de educare a tinerilor în 
spirit muncitoresc, de ridicare 
a nivelului de calificare profe
sională, de participare activă, 
responsabilă a tuturor organiza
țiilor la înfăptuirea sarcinilor 
economice. Aceasta este, dealt
fel, principala datorie pe care a 
trasat-o Congresul al X-lea tu
turor organizațiilor U.T.C., deci 
și organizației noastre care nu
mără peste 2 500 de membri.

Uniunea Tunisiană a Organizați
ilor de Tineret ; Uniunea Stu
denților din Islanda ; Uniunea 
Studenților din Norvegia; Tinere
tul Partidului Poporului din Pa
nama; Mișcarea Tineretului Co
munist din Australia ; Uniunea 
Tineretului Democrat din R.D.P. 
a Yemenului ; Tineretul M.A.S. 
din Venezuela ; Uniunea Gene
rală Națională a Studenților din 
R.D.P. a Yemenului ; Uniunea 
Generală a Studenților Palesti
nieni ; Tineretul Comunist din 
Mexic ; Tineretul Comunist din 
Peru ; Noua Forță de Tineret 
pentru Socialism din Republica 
Dominicană ; Mișcarea de Tine
ret din Africa Centrală ; Uni
unea Tineretului Democratic Ga- 
bonez ; Tineretul Partidului U- 
nit al Independenței din Zambia; 
Tineretul Comunist din Colum
bia ; Uniunea Națională a Stu
denților din Zambia ; Uniunea 
Națională a Studenților din Co
lumbia ; Uniunea Tineretului 
Socialist Arab din R.A. Egipt ; 
Uniunea Generală a Studenților 
din R. A. Egipt ; Tineretul Co
munist din Grecia ; Federația 
Studenților din Costa Rica; Liga 
Tineretului Comunist din Israel ; 
Organizația Tineretului Progre
sist din Guyana ; Tineretul Re
voluției Democratice Africane 
din Republica Guineea.

A aparul :
MUNCA DE PARTID 
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Monumente și compoziții sta
tuare evocînd în piatră sau 
bronz momentte importante din 
trecutul istoric al poporului 
nostru, mari personalități care 
au întruchipat idealurile și as
pirațiile sale cele mai înalte se 
află în prezent în diferite faze 
de lucru, urmînd să ocupe în 
viitor locul cuvenit în noul pei
saj arhitectural din diferite o- 
rașe ale țării.

La Combinatul Fondului Plas
tic se toarnă în bronx statuia 
ecvestră a lui Decebal, operă a 
artistului poporului Ion Jalea. 
Înalt de peste 6 m, monumen
tul — care 11 reprezintă pe con
ducătorul dacilor gata de luptă 
ținînd In milni steagul și sabia 
— va fi așezat aproape de ca
pitala statului dac, in munici
piul Deva. O altă statuie ec
vestră, a lui Ștefan cel Mare, 
realizată în bronz de sculptorul 
Mircea Ștefănescu, este în curs 
de asamblare. Operă clasică, re- 
liefînd prestanța și demnitatea 
marelui domn moldovean, ea 
va fi amplasată chiar în locul 
unde acesta a obținut o stră
lucită victorie împotriva oștilor 
cotropitoare, la Podul înalt, ju
dețul Vaslui. Municipiului Cluj- 
Napoca îi este destinată o com
poziție monumentală al cărei 
autor este sculptorul Marius 
Butunoiu. Ea este alcătuită din- 
tr-o statuie ecvestră executată 
în bronz, înfățișîndu-1 pe Mihai 
Viteazul și trei basoreliefuri, 
tot în bronz, reprezentînd mo
mente de seamă din lupta pen
tru independență și unire a ce
lor trei Țări Române. Tot la 
Cluj-Napoca se va ridica, pe 
locul unde a căzut jertfă Baba 
Novac, credinciosul căpitan de 
oaste al lui Mihai Viteazul, sta-

tuia sa în bronz, creație a 
sculptorului Virgil Fulicea. Ea 
îl înfățișează pe comandant cu 
o mînă pe scutul ce poartă în
semnele domnitorului, iar ou 
cealaltă, sabia cu care l-a apă
rat. O altă figură de seamă a 
istoriei noastre, loan Vodă cel 
Viteaz, a fost modelată în bronz 
de sculptorul Gheorghe Turcu, 
lucrarea fiind menită să mar
cheze locul ultimei bătălii pur
tate de domnitorul român în a- 
propierea satului Roșcanl, jude- 
jul Galați. O compoziție statua
ră reprezentîndu-1 pe Gheorghe 
Doja, cel care în 1514 a ridicat 
laolaltă pe români și maghiari 
la luptă pentru libertate și 
dreptate socială, a fost exe
cutată în bronz de sculptorul 
Andrei Szobotka, și va fi așe
zată în comuna Dalnic, județul 
Covasna, locul natal al condu
cătorului marii răscoale popu
lare din Transilvania. Artistul 
poporului Ion Jalea semnează 
și un monument dedicat Unirii 
Principatelor Române din 1859, 
care va fi ridicat în centrul o- 
rașului Focșani. Monumentul 
este compus dintr-un basorelief 
circular în bronz, pe care se de
rulează scene din lupta pentru 
unire și un obelisc din granit 
roșu purtînd o efigie înconju
rată de cuvintele „Principatele 
Române 1859".

Compoziții statuare vor imor
taliza, de asemenea, în bronz 
chipurile a trei mari personali
tăți ale culturii noastre : Mihai 
Eminescu, de Ovidiu Maitec, 
care urmează a fi amplasată la 
Cluj-Napoca, Dosoftei, de Efti- 
mie Bîrleanu, la Iași, și George 
Coșbuc, de Gavril Covalschi, la 
Bistrița.

• LA EDINBURGH an conti
nuat Întrecerile turneului final 
al „Cupei Dewar" la tenis. In 
două partide contlnd pentru pri
mul tur al probei de simplu 
bărbați, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 6—1, 
6—3 pe americanul Erik van 
Dillen, iar Cristopher Mottram 
(Anglia) a cîștigat suprinzător, 
cu 6—4, 6—2, in fata lui Roscoe 
Tanner (S.U.A.),

S-au disputat și primele par
tide din turul doi, încheiate cu 
următoarele rezultate : Dibbs 
(8.U.A.) — Norberg (Suedia)
6-2, 6-2; Ashe (S.U.A.) - 
Estep (S.U.A.) 6—4, 6—2; McNair 
(S.U.A) — Krulewitz (S.U.A.) 
3—6, 6—3, 6—1 » Kodes (Ceho
slovacia) — Andrew (Venezuela) 
3—6, 6—1, 6—2 ; Deblicker
(Franța) — Austin (S.U.A.) 
6—4, 6—7, 6—2.

In concursul feminin, tenls- 
mana româncă Mariana Simio- 
nescu a întrecut-o în două se
turi, cu 6—4, 6—1, pe jucătoarea 
engleză Winnie Hume.

• ÎN RUNDA a patra a tur
neului internațional feminin de 
șah de la Halle (R. D. Germa
nă), Emilia Chiș (România) a 
remizat cu Kluss (R. D. Germa
nă). Sikova a învins-o pe Ere- 
tova, iar Hofmann a cîștigat la 
Cămin.

în clasament conduce Sikova 
(Bulgaria), 3,5 puncte, secundată 
la o jumătate de punct de Hof
mann (R. D. Germană), Emilia 
Chiș ocupă locul șase, cu 1,5 
puncte.

lează 4,5 puncte și are o 
dă întreruptă.

parti-

24 de 
ciclis-

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

CAUTĂ:
Bărbați și femei în vîrstâ de 18-45 ani pentru a-i pregăti în 

funcția de încasatori vehicule transport în comun și pentru con
trolori de circulație și bilete.

ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI"

de 
în 
în 
ca

noastră". De 
declanșat anul 
ne-am propus

— Durata cursurilor pentru încasatori este de 2 săptămînf șî 
se primesc absolvenți ai școlii generale. Dupâ încadrare vor 
primi o retribuție tarifara de 1 580 lei/208 ore.

- Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și se pri
mesc absolvenți de liceu. Dupâ încadrare, în primele 6 luni vor 
primi o retribuție tarifară de 1 427 lei/208 ore.

In această perioadă cursanții beneficiază de masă contra 
cost la cantina întreprinderii și cazare în căminele muncitorești 
numai în limita locurilor disponibile.

Înscrierile se fac zilnic la Exploatarea Transport Electric din 
Calea Dudești 184, telefon: 22 06 60 int. 3 și Exploatarea Trans
port Autobuze din Calea Șerban Vodă nr. 164, telefon: 23 88 70 
pentru incasatori și la Secția Depanarea și Dispecerizarea Cir
culației, str. Pitar Moș nr. 2, telefon 12 65 40, pentru controlori.

cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 165, sector 4, mij
loace de transport: tramvaie 1, 22, 26 și 17 pînă la stația 

Timpuri Noi,

încadrează de urgență muncitori calificați 
în meseriile

Turnători formatori: fontă 
și neferoase
Curățitori sablatori 
Dezbătători
Găuritori — filetatori 
Strungari la strung paralel 
Bohrwerkiști

Frezori
Rectificatori
Lăcătuși ajustori 
Lăcătuși montatori 
Sudori
Vopsitor!

pot încadra muncitori calificați din toate județele țârii, cuSe
condiția sâ prezinte la sediul întreprinderii noastre, fișa de li
chidare, carnetul de munca, adeverința de la C.A.P. și celelalte 
acte de stare civila.

întreprinderea asigurâ masâ contra cost șl cazare la câmlnul 
de nefamiliști. încadram numai bârbați.

Doritorii se pot adresa zilnic la sediul întreprinderii între 
orele 6,30—14,30 sau la telefon: 21 61 60 — interior 191—142.

• TURNEUL Internațional 
masculin de volei desfășurat in 
orașul cehoslovac Nitra a fost 
cîștigat de formația Universită
ții din Bratislava, care a reali
zat 8 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele A. C. 
Nitra — 6 puncte, C.S.U. Ga
lați — 6 puncte, A.Z.S. Lubin 
(Polonia) — 4 puncte.
• TURNEUL zonal masculin 

de șah de la Pola (Iugoslavia) a 
continuat cu penultima rundă, 
în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Knaak — Pî- 
devski 0—1 ; Anderssen—Boern- 
gaesser 1—0 ; Csom — Schmidt 
1—0 ; Augustin — Hazai 1—0. 
Celelalte trei partide, printre 
care și cea dintre maestrul ro
mân Aurel Urzică și iugoslavul 
Bukici, s-au întrerupt.

Liderul clasamentului conti
nuă să fie Csom (Ungaria) — 9 
puncte, urmat de Pîdevski (Bul
garia) — 8,5 puncte, Andersson 
(Suedia) — 7,5 puncte (1), Au
gustin (Cehoslovacia) — 7 punc
te (1), Knaak (R. D. Germană) 
și Hazai (Ungaria) — cîte 7 
puncte etc. Aurel Urzică totali-

• Înaintea ultimelor 
ore de întrecere, în Cursa__
tă de șase zile de la Milnchen 
continuă să conducă perechea 
belgiană Eddy Merckx — Pa
trick Sercu, cu 170 puncte. Ii ur
mează cuplurile Udo Hempel — 
Juergen Tschan (R. F. Germa
nia) — 141 puncte și Rene Pij- 
nen (Olanda) — GUnter Harltz 
(R. F. Germania) — 120 puncte.
• CAMPIONATUL unional de 

fotbal a fost cîștigat la actuala 
ediție de formația Dinamo Kiev, 
care în 29 de partide disputate 
a totalizat 41 de puncte (16 vic
torii, 9 jocuri egale și 4 înfrînr 
geri). Fotbaliștii din Kiev mai 
au de susținut un meci restanță 
cu echipa Torpedo Moscova. Pe 
locurile următoare In clasamen
tul final s-au situat formațiile 
Șahtior Donețk — 38 puncte șl 
Dinamo Moscova — 38 puncte. 
Clasate pe ultimele două locuri, 
echipele Pahtakor Tașkent și 
SKA Rostov pe Don au retrogra
dat în divizia secundă. Titlul 
de golgeter a fost cucerit de 
cunoscutul internațional Oleg 
Blohin (Dinamo Kiev), care » 
marcat 17 goluri.

• PESTE 3 000 de spectatori 
au urmărit la Heidelberg întîl- 
nirea internațională amicală de 
rugbi dintre reprezentativa R. F. 
Germania și selecționata secun
dă a Franței. După ce la pauză 
scorul a fost egal, 7—7, în re
priza secundă, rugbiștii francezi 
s-au impus, ciștigind în final cu 
scorul de 24—12.

O FEDERAȚIA internaționa
lă de gimnastică a hotărît ca la 
Jocurile olimpice de vară, pro
gramate anul viitor Ia Montreal, 
să participe cîte 12 echipe mas
culine și feminine.

Sînt calificate direct primele 
șase clasate la campionatele’ 
mondiale desfășurate anul tre
cut la Varna. Acestea sînt : fe
minin : U.R.S.S., R. D. Germană, 
Ungaria, România, Cehoslovacia 
și Japonia ; masculin : Japonia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, Unga
ria, R.F. Germania și România.

Pentru celelalte șase locuri se 
vor disputa meciuri de califi
care.

• ÎN PRIMUL tur al turneu
lui internațional de tenis de la 
Buenos Aires, jucătorul chilian- 
Jaime Fillol l-a învins cu 6—2,~ 
6—1 pe brazilianul Roberto Pa
via. Alte rezultate : Thamin 
(Franța) — Lynch (Argentina) 
3—6, 6—2, 6—2 ; Kyrmair (Bra
zilia) — Rodriguez (Chile) 7—5, 
6-3.



de peste hotare LUANDA

Proclamarea solemnă 
a Republicii Populare Angola

Imperativul sporirii eficienței
Națiunilor Unite în soluționarea

Luni, la miezul nopții, pre
ședintele Mișcării • Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Agostinho Neto, 
a proclamat, în mod solemn, 
la Luanda, independența 
Angolei. Noul stat indepen
dent se va numi „Republica 
Populară Angola". Cu acest

prilej, la Luanda a avut loc 
o mare adunare populară la 
care au luat parte mii 
de persoane. Președintele 
M.P.L.A., potrivit prevederi
lor legii constituționale, a- 
probatâ luni de Comitetul 
Central al acestei mișcări, 
devine președintele țării.

problemelor majore care confruntă
PORTU- 

sub con- 
Francisco

omenirea
începerea dezbaterilor asupra punctului 

creșterea rolului 0. N. U.
In Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Gene- 

rale au început dezbaterile asupra punctului românesc vizînd 
„Creșterea rolului Națiunilor Unite în menținerea și consolida
rea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării 
între toate națiunile și in promovarea normelor dreptului in
ternațional» în relațiile dintre state".

românesc vizînd

Dezbaterile asupra acestui 
punct — sub forma unor ra
poarte ale secretarului general 
— vor dura circa două săptă- 
mini și au drept obiectiv iden
tificarea unor măsuri pentru 
crearea unui cadru instituțional 
capabil să analizeze, sâ dezbată 
și să recomande plenarei pro
puneri concrete vizînd realiza
rea creșterii rolului și presti
giului organizației în lume, a 
eficienței sale în soluționarea 
problemelor majore care 
Cruntă întreaga omenire.

în raportul secretarului 
neral, Kurt Waldheim, 
conține opiniile unor 
membre privind modalitățile de 
promovare a procesului edifi
cării rolului O.N.U. în cîmpul 
vast al relațiilor politice și e- 
cononjice internaționale, cît și 
în discursurile rostite în cadrul 
dezbaterilor generale din plena
ra Adunării, se exprimă cu 
pregnanță preocuparea statelor 
față de insuficienta prezență a 
O.N.U.- în viața internațională, 
cu deosebire pe plan politic, în 
domeniul reglementării pașnice 
a diferendelor, adică tocmai a- 
colo unde O.N.U. este cel mai 
mult chemată să-și asume un 
rol primordial în virtutea man-

con-
ge- 

care 
state

datului cu care este învestită 
potrivit Cartei.

In opinia a numeroase state 
membre, Carta Națiunilor Uni
te trebuie adusă în concordanță 
cu realitățile contemporane, cu 
schimbările și prefacerile mari 
survenite în lume în cele trei 
decenii care au trecut de la e- 
laborarea sa, cu aspirațiile și 
năzuințele de progres economic 
și social, de pace, libertate, in
dependență și autodeterminare 
ale popoarelor. O.N.U. — se 
arată în răspunsul guvernului 
Madagascarului la cererea adre
sată statelor de secretarul 
general de a-și spune o- 
pinia despre modalitățile de 
creștere a rolului organiza
ției — trebuie să fie ca
pabilă să elimine situațiile create 
de intervenționismul imperialist, 
aventurismul colonialist, exploa
tarea neocolonialistă și agresiu
ne, în general. Trebuie create 
instrumente internaționale și 
universale pentru punerea în 
practică a principiilor O.N.U.. 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, determinarea 
retragerii bazelor militare 
ine de pe teritoriile altor 
și reducerea cheltuielilor 
tare.

stră- 
state 
mili-

în alt răspuns, cel al Omanu
lui, se relevă imperativul creș
terii rolului O.N.U. pentru edi
ficarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru trans
punerea în viață a prevederilor 
Cartei drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor, ale De
clarației și Planului de acțiune 
asupra dezvoltării și cooperării 
economice internaționale.

Statele în curs de dezvoltare 
apreciază în unanimitate că 
O.N.U. are atît sarcina, cît și 
răspunderea concertării efortu
rilor pentru lichidarea subdez
voltării, eradicarea decalajelor 
economice dintre state și asigu
rarea progresului economic și 
social al popoarelor.

în răspunsul guvernului fili- 
pinez se evidențiază necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în do
meniul dezarmării, în timp ce 
în cel al Ciprului se relevă ro
lul important ce revine Națiu
nilor Unite în menținerea păcii, 
în prevenirea ca situațiile con- 
flictuale să se transforme în 
ciocniri militare, precum și în 
crearea condițiilor necesare so
luționării pașnice a diferende
lor.

Problemele democratizării di
verselor organisme ale O.N.U., 
transpunerii în viață cu bună 
credință a rezoluțiilor și hotărî- 
rilor O.N.U., creșterii rolului și 
locului Adunării Generale în 
sistemul Națiunilor Unite for
mează obiectivele răspunsuri
lor guvernelor Franței, Finlan
dei și Olandei.

• IN CAPITALA 
GALIEI a avut loc, 
ducerea președintelui 
da Costa Gomes, o reuniune ex
traordinară a Consiliului de Mi
niștri, la care au participat și 
secretarii generali ai_ celor trei 
partide reprezentate în guvern : 
Alvaro Cunhal (Partidul Co
munist), Mario Soares (Parti
dul Socialist), Sa Carneiro 
(Partidul Popular Democratic).

La sfîrșitul reuniunii, a fost 
dat publicității un comunicat

prin care Consiliul de Miniștri, 
în numele întregului popor por
tughez adresează salutul său 
poporului angolez cu ocazia 
proclamării independenței An
golei — eveniment de o deose
bită importanță istorică pentru 
ambele popoare, pentru Afri
ca și întreaga lume. De a- 
semenea,’ Consiliul de Miniștri 
al Portugaliei își exprimă con
vingerea că, pe viitor, vor fi in
tensificate relațiile de prietenie 
și cooperare între popoarele 
portughez și angolez.

Opinii în favoarea instaurării 
unei noi ordini economice

internaționale
într-un interviu acordat agen

ției France Presse, noul director 
general al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), Edouard 
Saouma, a afirmat că, în actua
lele condiții cînd în lume se ma
nifestă fenomenul de criză ali
mentară, se impune necesitatea 
ca organizația să dispună de 
mijloace proprii și adecvate de 
intervenție, să capete „o nouă 
dimensiune". El a spus că în dez
baterile asupra crizei alimentare, 
ca și în cele asupra energiei, se 
conturează opiniile diferite ale 
celor două grupe de țări — bo
gate și cele în curs de dezvol
tare — asupra instaurării unei 
noi ordini economice mondiale.

Referindu-se la problemele 
„lumii a treia", el a spus că 
pentru această categorie nu este 
vorba, evident, numai de a în
tări mecanismele de urgență ce 
vin în ajutorul regiunilor ame
nințate de foamete, ci, mai ales, 
de a dispune de mijloacele ne
cesare dezvoltării producției lor 
agricole și creșterii nivelului de

viață al populației ocupate în 
agricultură.

Intr-un interviu acordat coti
dianului „Le Monde", primul 
ministru al Japoniei, Takeo 
Miki, a declarat că țara sa a- 
cordă o mare importanță Con
ferinței asupra cooperării eco
nomice internaționale, convo
cată la Paris, la 16 și 17 de
cembrie a.c. Principala contri
buție a guvernului nipon la a- 
ceastă importantă reuniune in
ternațională — la care urmea
ză să participe, așa cum s-a 
anunțat, reprezentanții a 19 țări 
în curs de dezvoltare și a opt 
state industrializate, între care 
și Japonia — va consta în pro
punerea unui sistem de ajutorare 
a țărilor în curs de dezvoltare, 

„Nu prin menținerea vechii 
ordini internaționale vom pu
tea rezolva problemele de as
tăzi. Semnificația conferinței 
din capitala Franței va trebui 
să conste în încercarea de a 
găsi noi metode adecvate noi
lor realități", a spus premierul 
nipon.

Prioritatea
a dezarmării nucleare

incontestabilă PE SCURT* PESCURT* PE SCURT* PE SCURT • PE SCURT

DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC AL
* ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Imperativul dezarmării 
generale și totale, priori
tatea incontestabilă a 
dezarmării nucleare, con
secințele economice și 
sociale ale cursei înarmă
rilor, crearea de zone de- 
nuclearizate și necesitatea 
scoaterii negocierilor de 
dezarmare din impasul 
actual continuă să forme
ze principatele puncte de 
referință ale dezbaterilor 
din Comitetul politic al 
Adunării Generale asupra 
celor 19 puncte ale capi
tolului dezarmării.

Ambasadorul Norvegiei, Gun
nar Berge, a cerut statelor nu
cleare să adopte urgent măsuri 
eficace în scopul de a pune sub 
control cursa înarmărilor nu
cleare și a contribui la progre
sul pe calea dezarmării nucleare, 
în cele din urmă — arată vor
bitorul — este greu de conceput 
prevenirea proliferării pe „ori
zontală" a armelor de distrugere 
în masă în condițiile în care 
proliferarea pe „verticală" a 
unor asemenea arme continuă 
în ritm accelerat.

Reprezentantul Belgiei, E. Me- 
renne, a sprijinit propunerile 
vizînd încetarea tuturor experi-

ențelor nucleare în toate medi
ile și a apreciat că crearea de 
zone denuclearizate în diverse 
regiuni ale lumii poate contri
bui în mod efectiv la bararea 
proliferării armelor de distruge
re în masă.

Ministrul de externe al R.S.S. 
Bieloruse, A. Rudinovici, vor
bind despre consecințele econo
mice ale cursei înarmărilor, a 
subliniat că, anual, peste 25 000 
milioane dolari se cheltuiesc nu
mai pentru cercetări militare, 
fonduri care ar putea fi canali
zate spre scopuri economice și 
sociale.

Vicepreședintele senatului 
francez, Pierre Christian Tai- 
ttinger, a declarat că situația 
negocierilor de dezarmare este 
pur și simplu descurajantă, în 
timp ce cursa cantitativă și cali
tativă a înarmărilor nucleare 
continuă în ritm accelețat. Pro
blema centrală a dezarmării ge
nerale și totale continuă să ră- 
mînă dezarmarea nucleară. In 
domeniul dezarmării nucleare, a 
spus vorbitorul. Națiunile Unite 
și Conferința Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva 
continuă să rămînă paralizate. 
Taittinger a sprijinit propunerea 
convocării unei conferințe mon
diale de dezarmare.

• ADUNAREA GENERALA 
A O.N.U. a votat — cu 116 vo
turi favorabile — un proiect de 
rezoluție care invită toate sta
tele membre ale organizației sâ 
contribuie la alcătuirea 
program de luptă 
partheidului și a 
rasiale practicate 
minoritare rasiste 
ca Africa de Sud , 
politică ce,, contravine interese
lor legitime ale populațiilor de 
culoare majoritare din cele 
două țări.

Proiectul de rezoluție a fost 
prezentat în cadrul acțiunilor 
inițiate în perioada 1973—1983, 
proclamată „Deceniu de luptă 
împotriva apartheidului**.

unui 
împotriva a- 
discriminării 

de guvernele 
din Republi- 
și Rhodesia,

NOI ARESTĂRI IN SPANIA

• POLIȚIA SPANIOLA a 
arestat 53 persoane la Malaga, 
sub acuzația de a fi organizat 
reuniuni politice — interzise în 
Spania — de a fi imprimat și dis
tribuit manifeste care se pro
nunțau pentru instaurarea unui 
regim democratic în țară. Prin
tre persoanele arestate se află 
numeroși studenți de la Facul
tatea de științe economice din 
țdalaga.

Alte arestări au fost operate 
la Pamplona : cinci membri ai 
organizației basce „E.T.A." au 
fost reținuți de poliție.

CONGRESUL PARTIDULUI
SOCIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G.

La Mannheim s-a deschis 
Congresul Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania, la 
lucrările căruia participă 400 de
legați și numeroși invitați din 
R.F.G. și din alte țări. în cen
trul dezbaterilor se află cadrul 
de orientare economico-politică 
în perioada 1975—1985.

Luînd cuvîntul în ședința 
Inaugurală, președintele partidu
lui, Willy Brandt, a făcut o tre
cere în revistă a principalelor 
probleme politice, economice și 
sociale care se află în atenția 
membrilor P.S.D. — principala 
formațiune a coaliției guverna
mentale din R.F.G.

Referindu-se la domeniul poli
ticii externe, el a subliniat suc-

cesele considerabile înregistrate 
în ultimii ani în politica de 
destindere între Est și Vest, de 
strîngere a legăturilor între 
rile europene, indiferent de 
rînduirea lor socială.

Guvernul R.F.G. trebuie 
realizeze o serie de propuneri în 
vederea înscrierii în acte de 
drept internațional a rezultatelor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Cooperarea 
crescîndă între țările europene, 
ajdeclarat Willy Brandt, necesită 
pași înainte și în domeniul re
ducerii efective a trupelor și 
armamentelor.
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• ÎNTR-O REFERIRE la si
tuația politică internă din In
dia, primul ministru, Indira 
Gandhi, a declarat că „guvernul 
nu dorește să prelungească sta
rea de urgență mai mult decîț 
va fi necesar" și că „ea va fi 
menținută pînă ce atmosfera de 
disciplină, prevalentă în 
zent, va deveni o trăsătură 
manentă și îndelungată", 
mlerul indian a subliniat
„numai prin unitate națională 
deplină, solidaritate, disciplină 
și cooperare, India va reuși să 
atingă obiectivele de eradicare 
a plăgilor sociale și de înain
tare fermă pe calea progresului 
economic". „Dorim prietenia cu 
toate fările, dar nu vom permi-

pre- 
per- 
Pre- 

că

te ca gindirea noastră și modul 
nostru de viață să fie influențate 
de vreo altă țară sau putere 
străină" — a declarat Indira 
Gandhi.

• AGENȚIA V.N.A. IN
FORMEAZĂ că Prezidiul și 
Secretariatul- Comitetului 
Central al Frontului Patriei 
din Vietnam au examinat, în 
cursul unei reuniuni, un ra
port prezentat de Xuan 
Thuy, secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, membru al 
Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei, cu privire la propu
nerile de reunificare națio
nală pe linie de stat a Viet
namului.

Prezidiul și Secretariatul 
C.C. al Frontului Patriei au 
aprobat în unanimitate a- 
ceste propuneri și au hotărît 
convocarea celei de-a 8-a 
Conferințe a Comitetului 
Central al Frontului Patriei 
în scopul definirii unui pro
gram de acțiune pentru noua 
etapă.

.

CONVORBIRI 
SOVIETO-VEST-GERMANE

• LA KREMLIN a avut loc, 
marți, o întrevedere între Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Walter 
Scheel, președintele R. F. Ger
mania, aflat într-o vizită ofici
ală in Uniunea Sovietică. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
au fost discutate aspecte privind 
evoluția relațiilor bilaterale, pre
cum și probleme ale situației in
ternaționale actuale, legate în 
special de continentul european.

In aceeași zi, la Moscova au 
continuat convorbirile dintre 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Walter Scheel la care 
au participat și miniștrii aface
rilor externe ai celor două țări.

ȘOMAJUL ÎN ELVEȚIA
• APROXIMATIV 90 000 de 

angajați din 1 662 de întreprin
deri elvețiene lucrează după un 
orar redus, avînd un salariu 
mai mic cu 10 pînă la 20 la 
sută. Potrivit datelor publicate 
de Biroul statistic pentru mun
că și meserii al Elveției, în lu
na septembrie a acestui an și-au 
pierdut locurile de muncă 2 400 
de persoane.

Recent, Facultății de 
medicină din Thai 
Binh i s-a decernat 
,,Ordinul Muncii" cla
sa a IlI-a. înalta dis
tincție acordată de că
tre Adunarea Naționa
lă și guvernul R. D. 
Vietnam ^ste de natu
ră să evoce episoade 
cu valoare de simbol 
pentru conduita patrio
tică a studențimii, a 
tuturor tinerilor Viet
namului.

înființată în 1968, ca 
secție a reputatei școli 
medicale din Hanoi, 
facultatea din Thai 
Binh s-a integrat de la 
început în impresio
nantul efort general 
pentru apărarea pa
triei, pentru salvarea 
ființei naționale. Per
manent, în cei șapte 
ani de existență, pro
fesorii și studenții a- 
cestei instituții dc în
vățămînt au fost pre- 
zenți acolo unde le-o 
cereau datoria profe
sională, profundul de
votament față de cauza 
poporului. în 1971, 
bunăoară, cinci sute de 
siudenți, aproape ju
mătate din cîți frec
ventau cursurile, au 
desfășurat o susținută 
și extrem de impor
tantă campanie de 
combatere a unei epi
demii ce se ivise, ca 
urmare a marilor i- 
nundații, în șapte dis
tricte din provincia 
Hai Hung. Abia se în
cheiase dîrza înfrunta
re cu ravagiile palu- 
dismului și, din nou, 
în 1972, studenții me
diciniști din Thai Binh 
plecau spre alte pos
turi de înaltă răspun
dere civică și umană. 
Constituiți în echipe 
medicale de urgență, 
lucrînd zi și noapte în 
nu mai puțin de opt 
districte ale aceleiași 
provincii, ei au acordat 
prim-ajutor și îngrijiri 
victimelor bombarda
mentelor dușmane.

în capitala greu în
cercatei provincii Hai 
Hung, orașul Hung 
Yen, aveam să cunosc, 
într-o dimineață de

fapte elocvente 
despre munca plină de 
rîvnă a studenților din 
Thai Binh. Era 9 iulie 
1972. Orașul Hung 
Yen mai fumega încă. 
Un furibund raid ae
rian, efectuat la mie
zul nopții, transforma
se totul în ruine și

unde atîta personal 
s-a interesat trimisul 
ziarului Washington 
Post, Joseph Craft. 
Din explicațiile direc
torului. am aflat atunci 
că oamenii care alinau 
suferințele acelor fe
mei. bărbați, copii și 
bătrîni, victime ale 
bombardamentului, e- 
rau doar o parte din 
medicii și cadrele me
dii din spital și din 
rețeaua orașului. Cei 
mai mulți dintre ei se 
găseau la sate, unde 
prezența și serviciile 
lor erau la fel de acut 
cerute. în locul acesto
ra, acolo în spitalul 
din Hung Yen, lucrau 
studenți ai facultății 
din Thai Binh. Dar nu 
numai acolo. în peste

întotdeauna
în serviciul
poporului

însemnări din R. D. Vietnam

scrum. La periferia 
așezării, într-un cadru 
natural inundat de ve
getația tropicală, îm
preună cu alți ziariști 
străini și cîțiva însoți
tori vietnamezi, am vi
zitat spitalul orășenesc 
— o oază de durere, 
dar și de omenie, de 
speranță. Pe paturi 
ușoare din împletituri 
de bambus, zeci și zeci 
de răniți. Oameni în 
alb, îndeosebi tineri, 
pansau, făceau trans
fuzii, operau.

„Este de-a dreptul 
uluitor ceea ce am vă
zut pînă acum în do
meniul sanitar ! De

160 de sate din provin
cia Hai Hung, restul 
studenților ajutau or
ganele locale și popu
lația în organizarea și 
perfecta funcționare a 
propriilor posturi de 
prim-ajutor. Cîteva zi
le mai tîrziu, pe foarte 
mulți dintre acești ti
neri minunați aveam 
să-i reintilnesc în dis
trictele grav afectate 
de distrugeri.

Aveau să treacă însă 
acele zile, săptămîni și 

de dramatică și 
înfruntare.

luni
supremă ___
Pacea — îndelung aș
teptată și eroic făurită 
— s-a înstăpinit, în

sfirșit, pe țărmul Gol
fului Tonkin. Lăsînd 
de-o parte arma, oa
menii au prins a mî- 
nui cu aceeași nestră
mutată hotărîre mis
tria. Tineretul s-a re
integrat uriașei mobi
lizări de energii ale 
Vietnamului-construc- 
tor cu demnitatea, ela
nul și patriotismul 
care l-au caracterizat 
în vremea Vietnamu- 
jui-luptător.

în noile condiții, nici 
studenții mediciniști 
din Thai Binh nu și-au 
dezis renumele. în 
palmaresul realizări
lor, ei au mai înscris 
participarea activă la 
eradicarea epidemiilor 
de malarie și dizente
rie în provinciile Hai 
Hung și Thai Binh și 
efectuarea cîtorva am
ple programe de cer
cetare. Este vorba dc 
un important studiu 
epidemiologie asupra 
bolilor respiratorii, de 
investigații științifice 
profunde în domeniul 
combaterii infecțiilor 
provocate de paraziții 
intestinali precum și a 
maladiilor digestive în 
mediul infantil, în ge
neral.

Grăitor pentru atitu
dinea politico-morală 
înaintată a studenților 
din Thai Binh este și 
faptul că, paralel cu 
modul exemplar în 
care au răspuns tutu
ror solicitărilor profe
sionale și civice, ei au 
fost confruntați șl au 
găsit resurse pentru a 
depăși nenumărate al
te dificultăți, legate în 
special de condițiile 
materiale ale procesu
lui de învățămînt. De 
pildă, au trebuit să 
reconstruiască aproape 
în întregime sediul fa
cultății, distrus în ul
timul an de război. 
Dar, cu toate aceste 
greutăți de neînchipuit, 
studenții mediciniști 
din Thai Binh n-au în
cetat nici o clipă să-și 
onoreze obligația lor 
primordială — învăță
tura. Astfel se face că, 
pină in prezent, deși 
atît de tînără, această 
citadelă universitară a 
dat țării peste 1 500 de 
cadre medicale, temei
nic pregătite pentru 
muncă și viață, pentru 
a se afla mereu și me
reu în slujba poporu
lui, așa cum i-am cu
noscut în ipostazele 
eroice ale Vietnamului 
ultimilor ani.

EMIL
CÎMPINEANTJ

Necesitatea, promovării unor noi 
relații între state si intre oameni

a

Dezvoltarea

Creșterea volumului 
cooperării industriale 

dintre statele occidentale 
și țările socialiste 

europene
• POTRIVIT UNUI RAPORT 

dat publicității la Geneva de 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, în ultima peri
oadă se constată o creștere a 
volumului cooperării industria
le dintre statele occidentale și 
țările socialiste europene. Ast
fel, în prezent, există un nu
măr de circa o mie de contrac
te de cooperare industrială in
tre țările occidentale și statele 
socialiste din Europa, contracte 
privind, în principal, domeniile 
coproducției, licențelor, livrării 
de echipament industrial în 
schimbul unor produse manu
facturate, precum și creării de 
întreprinderi și societăți mixte. 
Raportul C.E.E./O.N.U. mențio- 
neazăs că cele mai numeroase 
contracte de acest gen au fost 
încheiate cu țările socialiste eu
ropene de R. F. Germania, 
Franța, Austria, Italia, Suedia, 
Statele Unite și Japonia. Majo
ritatea contractelor se referă 
la domenii și bunuri cu un 
înalt grad tehnologic, între care 
construcțiile de mașini, echi
pamentul pentru transporturi, 
pentru industria chimică și 
electronică.

• MAGNEZIUL ȘI METABOLISMUL CELULELOR 
Savantul american Harry Rubin, profesor de biologie 
la Universitatea californiană Berkeley, a ajuns, în

La încheierea reu
niunii de două zile a 
reprezentanților a 281 
de mari bănci din 30 
de țări occidentale, 
desfășurată săptămi- 
na trecută la New 
York, un sondaj e- 
fectuat în rindulpar- 
ticipanților arată ■ că 
81 la sută dintre cei 
interogați s-au pro
nunțat în favoarea 
acordării unei asis
tențe financiare a- 
decvate municipalită
ții new-yorkeze, care 
să-i permită depăși
rea gravelor dificul
tăți economice cu 
care este confruntată 
în prezent. Dintre 
bancherii americani, 
83 din cei 92 care au 
răspuns la întrebări
le adresate au apre
ciat că ajutorul res
pectiv trebuie acor
dat în timp util, a- 
dică înainte de data 
declarării falimentu
lui — cînd datoriile

Va evita New
ajunse la scadență nu 
vor putea fi onorate. 

Agenția Associated 
Press menționează că 
această „atitudine fa
vorabilă față de ma
rea metropolă ameri
cană a cercurilor 
bancare din S.U.A. și 
din străinătate este 
determinată de preo
cuparea acestora în 
legătură cu efectele 
negative pe care cra
hul financiar al New 
York-ului le-ar pu
tea avea pe piețele 
occidentale de capi
taluri**.

Așa cum se știe, 
situația, considerată 
„dramatică**, in care 
se află primăria o- 
rașului, ale cărei da
torii au continuat să 
sporească an de an, 
a determinat inter
venția energică a gu
vernului statului New 
York, care a preluat 
controlul asupra ac

York-ul falimentul?
tivităților financiare 
ale municipalității. 
La rîndul său, pri
marul Abraham Bea- 
me a inițiat un pro
gram de austeritate, 
printre ale cărui prin
cipale prevederi fi
gurează concedierea a 
mii de salariați mu
nicipali — in primul 
rind pompieri, poli
țiști, cadre didactice 
și muncitori ai ser
viciilor de salubri
tate.

In ce privește e- 
ventualitatea unui a- 
jutor federal, pre
ședintele Gerald 
Ford și ministrul de 
finanțe, William Si
mon, s-au pronunțat 
cu hotărîre împotriva 
unei asemenea solu
ții, care ar încuraja 
cereri similare și din 
partea altor mari o- 
rașe americane, afla
te în aceeași situație 
financiară.

La Palatul C^pitolium, sediul municipalității orașului Roma, 
au fost inaugurate luni seara lucrările Congresului internațio
nal cu tema „Humanismo renovando" (Pentru reînnoirea uma
nismului), organizat de Academia internațională de propagandă 
culturală din capitala Italiei.

Președinte al congresului a 
fost ales prof. Nicolae Barbu de 
la Universitatea din București.

In numele guvernului italian, 
congresul a fost salutat de prof. 
Mario Pedini, ministrul cercetă
rii științifice.

în cuvîntările lor, președinte
le .congresului și reprezentantul 
guvernului italian au subliniat, 
printre altele, necesitatea pro
movării unor noi relații între 
state și între oameni, bazate pe 
egalitate și colaborare, care să 
asigure dreptul fiecărei națiuni 
la o independență de sine stătă
toare și să contribuie la promo
varea demnității umane. Ei s-au

referit, de asemenea, Ia impor
tanța pe care o are transpu
nerea în fapt a principiilor 
Cartei O.N.U. și ale documen
telor Conferinței general euro
pene pentru securitate și coope
rare în formarea noului uma
nism, în asigurarea unei atmos
fere propice colaborării și des
tinderii în lume, apropierii din
tre națiuni și popoare. Pre
ședintele Giovanni Leone și 
Papa Paul al VI-lea au transmis 
congresului mesaje de salut în 
care evidențiază importanța a- 
cestuia. La congres participă 
oameni de știință și cultură și 
diplomați din diferite țări ale 
lumii, printre care și România.

CRIZA POLITICĂ DIN AUSTRALIA
Declanșată în urmă cu o lună, 

după refuzul Senatului (dominat 
de opoziție) de a aproba proiec
tul guvernamental de buget pe 
exercițiul 1975—1976, pentru a 
forța organizarea unor alegeri 
generale anticipate, criza politică 
australiană a cunoscut un nou 
episod marți. La numai două 
ore după ce grupul parlamentar 
al Partidului Laburist — de gu- 
vernămînt — anunța organizarea, 
la 13 decembrie, a unor alegeri 
senatoriale parțiale, în speranța 
modificării actualei componențe 
a camerei superioare, guverna
torul general al Australiei, John 
Kerr, care este reprezentantul 
constituțional în Australia al re
ginei Marii Britanii, a hotărît 
dizolvarea guvernului condus de 
Gough Whitlam și, ulterior, a 
parlamentului. în același timp, 
liderul opoziției, Malcolm Fra
ser, a fost desemnat conducăto
rul unui guvern de tranziție, în
sărcinat numai cu expedierea 
problemelor curente, pină la a-

propiata organizare a unor ale
geri generale anticipate. într-o 
declarație făcută la Canberra 
guvernatorul general a arătat că 
a adoptat aceste hotărîri în ve
derea găsirii unei soluții pentru 
cea mai îndelungată criză poli
tică din istoria țării.

Premierul Whitlam a respins 
însă hotărîrea de dizolvare a gu
vernului său și a depus în par
lament o moțiune de neîncredere 
în noul cabinet. Moțiunea, adop
tată în Camera Reprezentanților 
(camera inferioară a parlamen
tului) cu 64 de voturi contra 54, 
cere guvernatorului general să 
numească din nou pe Gough 
Whitlam în funcția de premier, 
pe care o deține în conformitate 
cu rezultatele alegerilor gene
rale care au avut loc în țară.

După cum relatează agențiile 
de presă, dizolvarea guvernului 
Whitlam a provocat, marți, la 
Canberra, numeroase demonstra
ții de protest față de hotărîrea 
guvernatorului, considerată ca 
neconstituțională.

relațiilor 
dintre România

și Grecia

Parlamentul grec a consacrat 
ședința sa de luni după-amiază 
discutării și aprobării proiectu
lui de lege guvernamental pri
vind ratificarea aranjamentului 
asupra schimburilor de personal 
științific și tehnic, intervenit la 
1 martie a.c., între Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehno
logie din Republica Socialistă 
România și Ministerul Culturii 
și Științelor din Republica Ele
nă. Proiectul a fost votat In 
unanimitate.

în urma dezbaterilor, nu
meroși deputați, aparținînd tu
turor partidelor politice grecești, 
odată cu expunerea acordului 
lor față de conținutul aranja
mentului discutat, au manifestat 
dorința de a se întreprinde noi 
măsuri pentru intensificarea re
lațiilor dintre Grecia șl Ro
mânia.

Răspunzînd deputaților, mi
nistrul culturii șl științelor, Con
stantin Trypanis, a relevat că 
aranjamentul privind schimbu
rile de oameni de știință „con
stituie doar începutul unei dez
voltări mai largi a relațiilor uii?- 
tre România și Grecia și nu nu
mai In domeniul economic".

în relatările asupra dezbate
rilor parlamentare, presa ate
niana evidențiază: „Membrii 
parlamentului au subliniat po
sibilitatea șl oportunitatea lăr
girii relațiilor dintre Grecia și 
România, în special în domeniul 
petrolului* (Kathimerlnl), „Să 
se lărgească colaborarea cu 
România* (To Vlma), „Toți par
lamentarii s-au pronunțat, In 
unanimitate, pentru dezvoltarea 
de relații mal strînse cu Româ
nia și au cerut extinderea aces
tora și la alte domenii* (Avghi).

î

î
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ANIMALE, 
moleculară 

___ ____________ __________ . __ urma unor 
îndelungate și asidue cercetări, la concluzia că magneziul joacă 
un rol deosebit de important în controlarea procesului creșterii 
și metabolismului celulelor animale. Profesorul american afirmă 
că studiile efectuate în cadrul laboratorului de virusologie al 
Universității Berkeley i-au permis să constate că gene specifice 
sînt activizate de acest element în cursul dezvoltării embrionare 
în toate celulele animale. în cursul vieții ulterioare a organis
mului respectiv, menținerea acestor funcții diferențiate depinde 
nu de activitatea hormonilor asupra genelor, așa cum se credea 
pînă acum, ci de magneziul intrat în reacție cu celulele cu „func
ții speciale", de creștere. Pentru a demonstra exactitatea teoriei 
sale, Harry Rubin a făcut experiențe cu celule de embrion de 
pasăre, dovedind că procesul de creștere a acestora s-a încetinit 
brusc, în lipsa magneziului, activitatea lor accelerîndu-se în mo
mentul apariției acestui element • SURORI SIAMEZE. La un 
spital din localitatea americană Wichita, statul Kansas, au fost 
născute două surori siameze, unite în zona abdomenului. Testele 
preliminare au indicat că nou-născutele nu au nici un organ vital 
comun, astfel îneît medicii vor încerca să le separe. Intervenția 
chirurgicală este programață pentru această săptămînă '• CARA
CUL ALBASTRU. La crescătoria de oi de rasă „R. Karadian" 
din R.S.S. Tadjică s-a obținut un soi de berbeci cu lină de 
culoare albastră. în timpul acestui an s-au născut o mie de 
exemplare cu lina de această culoare neobișnuită • VAMEȘII 
DE LA AEROPORTUL NEWYOBKEZ „JOHN KENNEDY" AU 
CONFISCAT O CANTITATE DE 25 DE KG DE STUPEFIANTE, 
ascunse într-un ambalaj cu fund dublu în care se aflau obiecte 
de artă africană provenind din Coasta de Fildeș. Drogul — hașiș, 
marijuana și opium — ar fi adus traficanților, prin desfacerea 
la bursa neagră, venituri evaluate la aproape o jumătate de 
milion de dolari q PRECIZIA NOULUI CEAS fără ace indica
toare, fără arc și nici un alt element mobil, este de cel puțin 5 
secunde pe lună. Ceasul are o for mă rectangulară. Pe ecranul din 
sticlă dublă transparentă se înscrie ora în cifre de culoare alb- 
gălbuie. Acest ceas constituie o nouă aplicație a cristalelor lichi
de, funcționarea sa datorîndu-se activării de către circuitele elec
tronice dispuse în soclu a unui strat subțire de cristale lichide, 
așternut între cele două plăci de sticlă.
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ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Scala 
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Favorit (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL ACT : Miorița (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Capitol
(orele 9; 11,15; 13,30).

SE MAI INTIMPLA MINUNI ! 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20), Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

POLIȚISTA : Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; ltf; 18,15; 20,30),
Festival (orele 9.; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,45).

Săptămînă 
JAFUL — 
11,45; 14; 16; 18.15; 20,30).

FLACARA : Victoria (orele 9; 12; 
16; 19,30).

MARELE GATSBY : Patria (o- 
rele 9,30; 12,30: 16,15; 19,30), Bucu
rești (orele 8,30; 11,15; 14; 17;
19,45).

MASTODONTUL : Central (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

filmului mexican : 
Capitol (orele 9,30;

Telex. 11,40 Roman-folleton ț Fa
milia Thibault (reluare). 12,25 în
chiderea programului.

TENTAȚIA : Doina (ora 20).
ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9,30; 
11,15; 13; 14.45; 16,30; 18,15).

ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP
TE FRAȚI : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : Grivita (orele 9; 
11; 13; 16; 18; 20), Gloria (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 20,45).

MUȘCHETARUL ROMAN : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 11; 15,30; 17,45; 
20).

FERMA LUI CAMERON 5 
cegi (orele 15,45; 18; 20,15).

PACALA : Unirea (orele
19.15) .

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR ! 
Lira (orele 15,30; 19).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMINTULUI : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 19).

INFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE î 
Giulești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,45).

CANTEMIR : Cotroceni (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY s Pacea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

Bu-

14;

DRAGOSTE LA 18 ANI 5 Crfngasl 
(ora 17).

ANA ȘI COMANDORUL t F1O- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15), Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Cos
mos (orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR fi 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

EVADAREA : Moșilor (orei* 
15,30; 18; 20,15).

OCHII SH1VANEI : Munca (ore
le 16; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Ra
hova (orele 9; 11,30; 15,30; 17,45; 
20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

ducția. Biblioteca pentru
toți : Alexandru Macedonski. 11,20 
întîlnire cu tenorul Emil Gherman.
11.35 Magazinul cu 30 000 de pro
duse.. 11,55 Telex. 12,00 închiderea 
programului. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limba rusă. 17.00 Telex. 
17,05 Muzică ușoară. 17,20 Pentru 
timpul dv. liber, vă recomandăm...
17.35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,45 Oltule, rîu 
înspumat — melodii și dansuri 
populare. 17,55 Mult e dulce și fru-

18,25 Tragerea prono- 
18,35 Film documentar : 

capitala R. D. Vietnam.

'sBleafn

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 9,50 Tudor din 
Vladimiri (învățămînt preșcolar). 
10,00 Școala față în față cu pro-

moașă... 
expres.
Hanoi,
18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Pentru visul 
nostru fericit. 20,10 Telecinemate- 
ca. Ciclul mari actori : Glenda 
Jackson și Vanessa Redgrave. 
„Marla Stuart" — producție a stu
diourilor cinematografice engleze. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea
programului.

PROGRAMUL II

20,00 Inscripții pe celuloid. 20,25 
Studio ’75. 20,45 Orchestre simfoni
ce românești : Filarmonica de stat 
„Gheorghe Dima“ din Brașov. 21,35

Opera Română : ROMEO ȘI 
JULIETA (Baletul Operei Comice 
din Berlin) — ora 19; Teatrul de 
Operetă : OKLAHOMA — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; (Sala Mică) : 
COMEDIE DE MODA VECHE — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) ; 
CHIȚIMIA — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : ELISABETA I — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : LADY X — ora 19,30; 
(Sala Studio) : TREI TNTlLNIRI
— ora 19; Teatrul Giulești : PA
TIMA ROȘIE — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 19,30; 
Teatrul Mic : MATCA — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Acade
mia) : SIR Și ELIXIR — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CER CUVÎNTUL LA... DIVERSE
— ora 19,30; (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : SIMPLE CO
INCIDENȚE — ora 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română" : NE-AM 
PUS DORURILE-N CÎNTEC — ora 
19,30; Circul București : CE VRĂJI 
MAI FACE JOSEFINI — ora 19,30.
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