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Astăzi, în întreaga țară 
începe noul an 
de invățămint ___

„Doresc ca, de la înalta tribună a Congresului al Xl-lea, să adresez tine
retului chemarea de a învăța, de a se pregăti pentru muncă și viață. însu- 
șiți-vă, dragi tineri, cele mai înalte cuceriri ale științei din toate domeniile 
de activitate, așezați la baza cunoașterii concepția revoluționară despre 
lume — materialismul dialectic și istoric! însușiți-vă spiritul comunist, care 
a caracterizat și caracterizează întreaga activitate a partidului nostru, lup
tați întotdeauna hotărit împotriva vechiului, a ceea ce nu mai corespunde 
necesităților dezvoltării sociale, militați neabătut pentru promovarea spiri
tului revoluționar, a noului în toate sectoarele de activitate I".

NICOLAE CEAUȘESCU

CÂMPAJOA ĂGBICOLA DE TOAMNĂ
Pentru a evita orice pierderi:

STRÎNSUL, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA RECOLTEI 
SĂ SE DESFĂȘOARE IN FLUX NEÎNTRERUPT

• Echipele mixte de mecaniiatori-cooperateri, angajate la muncă, pe suprafețele lucrate in acord 
global, pe toată durata zilei • De ce nu sint respectate graficele de preluare ? • Ample acțiuni 

uteciste la recoltări. Relatări în pag. a lll-a
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, precum și de 
propunerile făcute de oamenii muncii la Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste.

in acest sens, a fost aprobată crearea Consiliilor de 
educație politică și cultură socialistă ca organisme de 
partid și de stat la nivelul județelor și al municipiului 
București, al orașelor, comunelor, întreprinderilor și in
stituțiilor, care - sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid - să organizeze unitar întreaga activi
tate de educație politică și răspindire a științei, să cu
prindă si să antreneze toate forțele de care dispunem 
in acest domeniu.

Programul prevede îmbunătățirea organizării și con
ținutului invățămintului politico-ideologic de partid si 
U.T.C, dezbaterea problemelor fundamentale ale ac
tivității de partid și de stat, a problemelor socialismului 
științific și dezvoltării economico-sociale a Romăniei, a 
problemelor materialismuiui dialectic și istoric și ale ro
lului științei și tehnicii in progresul economic și social 
al țării, precum și organizarea „Universității politice și 
de conducere’, ca formă superioară de pregătire a ac
tivului de partid.

In program sint cuprinse măsuri cu privire la propa
ganda prin conferințe, la informarea politică și la alte 
forme ale propogoncei de partid. De asemenea, se 
stabilește îmbunătățirea cabinetelor județene pentru 
activitatea ideologică și pofttico-educativâ prin atrage
rea unui larg activ obștesc la conducerea și desfășura
rea activității acestora.

Un capitol important al Programului se referă 'a mă
suri privind pregătirea practică și educorec patriotică, 
revoluționară, socialistă a preșcolarilor, elevilor și stu
denților prin legarea mai strinsă a tuturor octhritâtilor 
tineretuiui școlar și universita' de practica productivă, 
de activitatea economico-sociclă a țarii.

O atenție deosebită acordă Programul ridicării la un 
nivel superior a activității in domeniu! culturii și artei, 
îmbunătățirii activității uniunilor și asociațiilor de crea
tori, dezvoltării creației cinematografice, teatrale si mu
zicale, îmbunătățirii activității așezămintelor culturale, 
stimulării activității cntiurabartistice’ de -

In cadrul măsurilor aprobate de Comitetul Politic 
Executiv, un loc important il ocupă organizarea Festiva
lului național al educației si culturii socialiste „Cintare 
României", care are ca scop stimularea creației și in
terpretării artistice în rindul maselor, intensificarea și 
îmbogățirea vieții spirituale a țârii, participarea tot 
mai largă a oamenilor muncii la activitatea culturală. 
Festivalul - organizat pe genuri de activități cuitural- 
artistice — se va desfășura pe etape de masă, județene, 
inter județene și repubiicar.ă, in perroada 1976-1977 in 
cinstea aniversării a 100 de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României, urmind ca apoi să aibă 
loc din do* * in doi ani.

în ziua de 14 septembrie 1976 a avut loc ședința Co* 
miletului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., sub președin
ția tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat un 
raport cu privire ia lucrările de îmbunătățire a prețu
rilor de producție și de livrare in industrie, care să intre 
definitiv in vigoare la 1 ianuarie 1977, fără modificarea 
prețurilor de desfacere cu amănuntul la bunurile de 
consum destinate populației.

Această acțiune, care se realizează in conformitate 
cu prevederile Legii pentru aprobarea planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Republicii So
cialiste România pe perioada 1976-1980, are in vedere 
accentuarea in continuare a proceselor calitative ale 
activității economice în acest cincinal. In acest sens, 
ținînd seama de încheierea lucrărilor pentru reașezarea 
prețurilor de producție și de livrare in industrie, îmbu
nătățirile urmăresc valorificarea superioară a materii
lor prime și materialelor provenite din țară, ridicarea 
nivelului tehnic a! producției, îmbunătățirea calității 
produselor, atît pentru necesitățile economiei naționale 
și ale populației, cit și pentru export.

Măsurile aprobate au în vedere reașezarea mai ju
dicioasă a prețurilor de producție, care să țină seama
de necesitatea reducerii continue a costurilor prin mo
bilizarea resurselor interne de care dispun unitățile eco
nomice, prin economisirea materiilor prime și a mate
rialelor și eliminarea risipei, printr-o mai bună orga
nizare a muncii. Totodată, măsurile țin seama de influ
ențele pe care le au prețurile de pe piețele mondiale 
asupra costurilor interne.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca ministerele, 
centralele și întreprinderile industriale să ia toate mă
surile penffu ca prețurile să țină seama de cheltuielile 
efective, să mobilizeze toate resursele materiale și uma
ne de care dispune economia noastră in vederea creș
terii continue a eficienței întregii activități, sporirii, pe 
această bază, a venitului național, asigurării creșterii 
neîncetate a nivelului de trai material al întregului nos
tru popor, in concordanță cu hotăririle Congresului al 
Xl-lea.

Comitetul Politic Executiv a examinat în continuare un 
raport cu privire la modul cum se realizează indicato
rii tehnico-economici stabiliți la capacitățile dc produc
ție industrială care au intrat in funcțiune. Apreciind re
zultatele obținute in acest domeniu.. Comitetul Politic 
Executiv a criticat, totodată, o serie de neajunsuri care 
se mai manifestă in valorificarea potențialului creat 
prin noile investiții.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se anclizeze 
situația fiecărui obiectiv in parte pentru a se asigura 
exploatarea la parametrii proiectați a utilajelor și in
stalațiilor, organizarea rațională a fluxurilor de produc
ție, îmbunătățirea unor tehnologii și rețeie de fabrica
ție, precum și a structurii sortimentale, in funcție de ne
voile pieței interne și externe. Pentru creșterea eficien
ței economice a activității noilor obiective trebuie să se 
acționeze în continuare pentru mai buna organizare a 
aprovizionării tehnico-materiale, micșorarea consumuri
lor specifice de materii prime și materiale, ridicarea ni
velului de pregătire a personalului din exploatare, creș
terea productivității muncii și reducerea prețului de cost

In continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul privind exercitarea controlului financiar pre
ventiv în unele unități socialiste, in semestrul I.

Comitetul Politic Executivt pornind de la concluziile 
Curții Superioare de Control Financiar, a apreciat po
zitiv rezultatele obținute in activitatea de control pre
ventiv în scopul promovării unui climat de ordine și dis
ciplină riguroasă în gospodărirea eficientă și cu răs
pundere a mijloacelor materiale și bănești. Totodată, 
Comitetul Politic Executiv a constatat că se mai ma
nifestă cazuri de angajare a unor resurse materiale și 
bănești fără o fundamentare economică suficiente, de 
cheltuieli administrativ-gospodărești care nu sint opor
tune, de creare a unor stocuri tehnico-materiale ce de
pășesc nevoile reale ale planului, de folosire necores
punzătoare sau chiar de neutilizare a unor echipamen
te și utilaje aflate in bună stare de funcționare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca activitatea con
trolului financiar preventiv să cuprindă o sferă mai lar
gă de probleme esențiale pentru bunul mers al econo
miei, pentru obținerea unei eficiențe cit mai ridicate in 
toate sectoarele producției materiale. In același timp, 
se impune ca ministerele, centralele și întreprinderile 
economice să asigure, la toate locurile de muncă, cea 
mai deplină ordine in gospodărirea fondurilor, respec
tarea riguroasă a disciplinei financiare și de p *in, în
cadrarea întregii activități financiar-bancare în preve
derile legale și apărarea integrității avutului obstesc, 
să acționeze cu hotărîre pentru eliminarea risipei, a tu
turor actelor economice fără eficiență. Comitetul Poli
tic Executiv cere să se manifeste o și mai mare preo
cupare in direcția punerii în valoare a rezervelor exis
tente in cadrul fiecărei unități economice, pentru utili
zarea mai bună a mijloacelor circulante și fondurilor 
de investiții, a fondurilor valutare, să se continue cu 
fermitate acțiunea de realizare a programelor stabilite 
pentru creșterea productivității muncii și reducerea cos- 
turilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a luat in discuție și a a- 
probat Programul de măsuri pentru aplicarea hotărî- 
rilor Congresului al Xl-lea al partidului și aie Congresu
lui educației politice si al culturii socialiste, in dome
niul ideologic și cultural-educativ, elaborat de Comisia 
ideologică a C.C. al P.C.R., sub directa îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Programul ține seamo de sarcinile stabilite de Con
gresul al Xl-lea al P.C.R., de indicațiile cuprinse in

Programul prevede măsuri de îmbunătățire o activi
tății mijloacelor ce informare in masă, a prese:, ra
dioului și teieviziur.n pe linia creșterii contribuției aces
tora la educarea politico-ideologică și culturală a ma
selor, la mai buna reflectare a actualității politice, eco
nomice, sociale și culturale a țării, precum și a eveni
mentelor internaționale.

în Program sint înscrise măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de răspindire a cunoștințelor științifice și 
tehnice in nr.dul maselor, precum și pentru îmbunătă
țirea activității Academiei de Științe Sociale și Politice.

Un ecpitol al Frogramului se referă la acțiuni care 
să ducă la mei buna cunoaștere a Romăniei peste 
hotare, a reo'Hâtiior din țara noastTă, a vieții cultural*  
artistice și științifice românești.

In spiritul documentelor Conferinței europene pen
tru securitate, Comitetul Politic Executiv a stabilit să se 
înființeze Centrui național per.tru promovarea prieteniei 
și colaborării cu alte popoare, ca organism obștesc 
care să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă 
dintre poporul român și alte popoare.

Programul va fi trimis comitetelor județene de partid 
spre dezbatere, iar un rezumat al acestuia va fi publi
cat in presă și supus discuției publice.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, in urma discu
ției publice, Programul sâ fie supus dezbaterii și apro
bării Comitetului Central al P C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a hotărit 
unele măsuri de perfecționare a invățămintului profe
sional, m vederea asigurării unui profil larg de pregă
tire pentru mai multe meserii și specializări înrudite, in 
adoptarea acestor măsuri s-a pornit de la faptul că 
viitorii muncitori sint absolvenți ai primei trepte de li
ceu, iar dezvoltarea și modernizarea continuă a eco
nomiei noastre naționale necesită oameni cu calificare 
înaltă și un grad de complexitate mai ridicat, care sâ 
le permită sâ desfășoare o activitate eficientă in con
dițiile schimbărilor permanente pe care revoluția teh- 
nico-științificâ le determină in tehnicile și tehnologiile 
de producție.

în acest scop, invățămintul profesional cu absolvenți 
ai primei trepte de liceu va asigura cu preponderență 
instruirea practică, care se va baza in primul rind pe 
activitate de producție, îndeosebi in ateliere-școalâ și 
in secțiile întreprinderilor de specialitate. Totodată, în 
toate ciclurile de invățămînt trebuie să se asigure, pa
ralei cu studiile, o pregătire corespunzătoare a elevi
lor care sâ le permită ca, la absolvire, să fie calificați 
într-o meserie utilă societății.

în același timp, Comitetul Politic Executiv a examinat 
unele propuneri privind crearea cadrului organizatoric 
și juridic al participării active a părinților la înfăptui
rea politicii partidului și statului in domeniul invâță- 
mintului, la pregătirea și educarea tineretului școlar,

LECȚIA DE VIAȚĂ

care sâ asigure, totodată, controlul cetățenilor, al so
cietății noastre asupra activității din școli și licee, a 
instituțiilor județene și centrale care le coordonează.

In acest sens, se are in vedere, intre altele, consti
tuirea, la nivelul fiecărui județ, al municipiului Bucu
rești, cit și pe țară a consiliilor comitetelor cetățenești 
de părinți, care vor avea reprezentanți in consiliul de 
conducere al inspectoratului de invățămint respectiv, 
precum și al Ministerului Educației și Invățămintului. 
Totodată, președinții comitetelor cetățenești de părinți 
din fiecare institut de invățămint vor face parte din 
colectivul sau consiliul de conducere.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca măsurile pre
conizate să fie definitivate sub forma unui Decret al 
Consiliului de Stat

Ca o expresie a adincirii democrației socialiste, a 
creșterii rolului opiniei publice, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit lărgirea competențelor comisiilor de ju
decată prin intermediul cărora să se realizeze partici
parea cetățenilor la înfăptuirea legalității și la educa
ția socialistă a maselor.

Comitetul Politic Executiv a examinat și soluționat 
unele probleme ale activității de partid și de stat din 
domeniile industriei, construcțiilor, cooperației mește
șugărești și relațiilor externe.

*
Tovarășul Nicolae Ceausescu a informat Comitetul 

Politic Executiv despre rezultatele vizitei oficiale de 
prietenie făcute impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
in R.S.F. Iugoslavia, la invitația tovarășului losip Broz 
Trio, președintele Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, preșeaintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și a tovarășei lovanka Broz.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apreciere 
rezultatelor acestui nou dialog la nivel înalt, care, con
tinuând intilnirile rodnice, tradiționale, dintre conducă
torii de pGrtid și de stat ai României și Iugoslaviei, 
marchează un moment de seamă in evoluția ascen
dentă și multilaterală a relațiilor româno-iugoslave, 
constituind o nouă si însemnată contribuție la dezvol
tarea și ad-ncirea prieteniei și colaborării frățești din
tre cele două țări și partide, in interesul poporului ro
mân si pepoarelor iugoslave, al cauzei păcii, socialis
mului și cooperării interstatale.

Convorbirile prietenești, sincere, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si losip Broz Tito, încununate de 
succes dep'in, orimirea călduroasă, sărbătorească fă
cută solilor poporului român pe pămintul Iugoslavei 
socialiste au pus pregnant ir. lumină amploarea și 
trăinicia relațiilor frățești româno-iugoslave. cu adinei 
rădăcini in istorie, caîe astăzi constituie un exemplu 
de raporturi intie două țări socialiste, de colaborare 
fructuoasă, bazată pe stimă și încredere tovărășească, 
pe deplină egalitate și resoect reciproc.

in cadrul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarâșu! losip Broz Tito au fost scoase in 
evidentă și concretizate noi căi și posibilități de in
tensificare și diversificare a cooperării economice, a 
colaborării pe toate planurile construcției socialiste.

Comitetul Politic Executiv iși exprima convingerea că, 
pe baza importantelor hotăriri și măsuri stabilite cu 
acest prilej, se va realiza o conlucrare tot mai largă 
intre România și Iugoslavie, intre Partidul .Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, o dez
voltare mai intensă a colaborării politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale.

Comitetul Politic Executiv relevă marea semnificație 
a semnării de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul losip Broz Tito a Declarației comune in care 
este reafirmată hotărirea Republicii Socialiste România 
și a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia de a 
așeza in continuare la baza relațiilor lor, precum și a 
relațiilor cu toate statele lumii, principiile fundamen
tale ale deplinei egalități in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, respectării dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur, liber si I 
suveran, sistemul său politic și căile dezvoltării sale 
economico-sociale. Totodată, Comitetul Politic Execu
tiv relevă importanța deosebită a Acordului, semnat de 
cei doi președinți, privind extinderea colaborării in 
scopul utilizării potențialului hidroenergetic al Dunării, 
precum și a celorlalte documente încheiate care des
chid perspective dintre cele mai bune întăririi și dez
voltării relațiilor de prietenie și colaborare, pe mul
tiple planuri, dintre țările și partidele noastre, cores
punzător intereselor și aspirațiilor ambelor popoare, 
cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.

în același timp, Comitetul Politic Executiv și-a mani
festat satisfacția pentru faptul că, în spiritul înțelegeri
lor stabilite, România și Iugoslavia, Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia dez
voltă conlucrarea lor activă pe tărîmul vieții interna
ționale, contribuind, prin acțiuni și eforturi comune, 
la instaurarea unor raporturi cu adevărat echitabile 
intre state, la soluționarea constructivă a problemelor 
complexe ale contemporaneității, la statornicirea noii 
ordini politice și economice mondiale, la asigurarea 
unui climat de destindere, securitate și cooperare în 
Balcani și în Europa, la întărirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și muncitorești, la lupta 
pentru socialism, progres social și pace în lumea în
treagă.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în unanimitate 
documentele semnate ca urmare a convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul losip Broz Tito 
și a stabilit măsuri pentru aplicarea consecventă în 
viață a acordurilor și înțelegerilor convenite între Româ
nia și Iugoslavia.

Prima zi a noului an de invățămint. La aceas
tă oră, printr-o frumoasă tradiție a școlii româ
nești, se ține marea lecție a îndatoririlor pe care 
Ie au elevii și studenții ca generație a viitorului. 
Este lecția de viață care-1 pune pe copil, adoles
cent și tinăr l'ață în față cu realitățile prezentului 
în care toți incep noul urcuș spre devenire. A- 
ceastă realitate reprezintă țara aflată în întregi
mea ei in plin efort constructiv, cu bătaia inimii 
potrivită ritmului vibrant al Programului parti
dului, al cincinalului revoluției tehnico-științifi- 
cc în care ne situăm și se situează învățămîntul.

Școala este îndrumată ca, prin tot ce dă elevu
lui și studentului, să modeleze conștiințe, să 
crească generația tânără în cultul iubirii de pa
trie, al datoriei dc a o sluji exemplar — un ti

Abecedarul și aritmetica, flori și zimbete pentru bobocii din clasa întii.
Fotografie: VASILE RANGA

• PERFECȚIONARE PRIN
ÎNVĂȚĂTURĂ Șl MUNCĂ

Sub acest generic prezentăm 

opiniile, gindurile de început de 

an, exprimate de reprezentanți 

ai școlii și facultății

Prof. univ. GEORGE CIUCU, rector ol Universității București, 
membru corespondent ol Academiei R.S.R., ANCA DANIELA 
COJOL elevă, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C , DA
NIELA DIMA, pionieră, locțiitor al președintelui C.N.O.P., CORNEL 
CHIRIAC, student, președintele Consiliului A.S.C., Facultatea de 

metalurgie, București.

• Prezentarea la posturi — 
datorie de onoare a tine
relor cadre didactice
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu
> > 

in R. S. F. Iugoslavia 

UN llllffll DL IWĂ
SEMNIFICAȚIE î» DEZVOLTAREA 

RAPORTURILOR PRIEEENEȘTI 
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Vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat-o in Iugoslavia, intre 
8—11 septembrie a.e.. la invita
ția tovarășului losip Broz Tito 
și a tovarășei Iovanka Broz. 
constituie un moment cu pro
funde semnificații, un eveni
ment politic de majoră însem
nătate. izvorî te firesc din rela
țiile tradiționalei prietenii ro
mâno-iugoslave, expresie a bu
nelor raporturi dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre 
popoarele celor două țări. Fapt, 
dealtfel, elocvent demonstrat 
de atmosfera sărbătorească, de 
caldă stimă și prietenie ce a 
fost rezervată de popoarele Iu
goslaviei vecine și prietene înal- 
ților oaspeți români. Ceremo

nia călduroasă a primirii, nenu
măratele manifestări ale senti
mentelor de prietenie ce au avut 
loc de-a lungul întregului tra
seu exprimă convingerea că 
noul dialog româno-iugoslav la 
cei mai înalt nivel deschide noi 
orizonturi largi colaborării pe 
multiple planuri între partidele, 
țările și popoarele noastre, în 
interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și colaborării inter
naționale.

Evoluția continuu ascendență 
a raporturilor de conlucrare fră
țească dintre țările, partidele și 
popoarele noastre — subliniate 
cu satisfacție în cadrul convor
birilor dintre tovarășii 
Nicolae ' Ceaușescu și losip 
Broz Tito, precum și în 
Declarația comună, document 
de mare semnificație istorică •* —

neret revoluționar, capabil să înțeleagă și să tră
iască vremurile sale. Activitatea care a prece
dat actuala deschidere a școlii arată elocvent că, 
aprofundîndu-se Expunerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul educației politice și al culturii socialiste, 
s-au alcătuit proiecte de lucru pătrunse de grija 
pentru etica învățământului, pentru cultivarea la 
tineri a sentimentului istoriei, a ideilor filozofi
ce marxiste, a trăsăturilor moral-cetățeneștî. Pc 
un asemenea fond educațional, propriu pedago
giei comuniste și unei didactici moderne, strîns
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Cavalerii 
lui sinus și cosinus 

de C. Vișan
în șirul neîntrerupt de tu

riști reprezentînd parcă toa
te rasele și toate limbile pă- 
mîntului, care urcau spre 
meterezele castelului Bran, 
mi-au atras la un moment 
dat atenția replicile cu par
fum moromețian ale unor 
vizitatori cu craVate roșii.

iiiseiiiiiâri
Veneau, așa cum mă făcuse 
să bănuiesc vorbirea lor, 
din Teleorman, de la Ale
xandria și Turnu Măgurele, 
de pe meleagurile Iui Darie 
și ale Iui Niculăe Morome- 
te. Le-ar fi putut trece prin 
minte școlarilor desculți de 
altădată din Omida și din 
Siliștea Gumcști că și-ar 
putea petrece vacanțele mai 
departe de orizontul izlazu
lui comunal, altfel decîi spe- 
tindu-și oasele fragede la 
sapă ori Ia seceriș, cu bu
zele arse de sete, cu tălpile 
singerind de mărăcini și de 
tălpigile miriștii ? Jurnalul 
de tabără al unui Darie
(Continuare in pag. a U-a) 

evidențiază în mod strălucit ro
lul determinant al intîinirilor ?i 
convorbirilor româno-iugoslave 
la nivelul cel mai înalt, colabo
rarea dintre cele două țări ca- 
racterizîndu-se printr.-un înalt 
grad de respect și înțelegere.

Pornind de la rezultatele ob
ținute pînă în prezent, de la in
teresele reciproce ale României 
și Iugoslaviei, președinții celor 
doua țări au convenit să se in
tensifice colaborarea și să se 
extindă contactele prietenești și 
schimburile de păreri și expe
riență în toate domeniile de ac
tivitate politică, economică și 
socială, au stabilit noi căi și 
posibilități de intensificare și 
diversificare a cooperării econo-

GH. SPRINȚEROIU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Astăzi, in întreaga țară
începe noul an de invățămînt

Festivalul international

In modernul laborator pentru convertizoare al facultății de elec
trotehnică de la Institutul politehnic București Noul cămin pentru fete al Școlii profesionale „Electronica" București 
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PERFECȚIONARE PRIN
ÎNVĂȚĂTURĂ Șl MUNCĂ

I

platforma 
de fizică,

n noul an de invățămînt 
universitar direcțiile prio
ritare ale programului de 

Integrare vizează citeva obiec
tive principale și anume : reali
zarea, la un nivel calitativ su
perior. a osmozei între instrui
re. cercetare si producție în do- 
neniul fizicii, pe 
Centrului național 
boncre ti zarea unui raport echi- 
ibrat între cercetarea științifi
că fundamentală și aplicativă, 
extinderea cercetării contrac- 
uale. sporirea rolului stațiuni- 
or experimentale de geografie . 
li biologie, calificarea interme- 
liară a studenților după anii 
I—III de studii in diverse me*  
erii (programatori, operatori, 
raducători, tehnicieni geologi, 
hc.), diversificarea muncii po- 
itico-educative și de propagan- 
ă și integrarea acesteia cu cer
carea în domeniul istoriei, 
tlosofiei, sociologiei. Sntropo- 
pgiei. în ‘același timp, ' se va 
argi cadrul de manifestare a 
uncțiilor Universității in via- 
a economică și socială prin u- 
ități integrate organizate pe 
rincipiul acordării de servicii, 
p.TSultatii, ■■ expertize. Aceasta 
precție se’ Va concretiza prin 
piciul, care se va crea, cu bi- 
puri in domeniile geologiei, 
eografiei. matematicii, psiho- 
bgiei. asistenței juridice, pre- 
um și prin serviciile de ghizi- 
nterpreți și traducători. în do- 
neniul cercetării se vor aborda 
bmatici de actualitate politică 
i ideologică, cu valoare teore- 
l-că și aplicativă. in spiritul 
documentelor Congresului al 
fî-lea al partidului si sarcini- 
br ce revin. în mod nemijlocit, 
ființelor sociale si politice. 
Lstfel, la Facultatea de filoșo- 
ie se lucrează la elaborarea 
ratatelor de Istoria filosof iei

tura Iui, in primul rînd ca 
părinte și abia în al doilea 
ca scriitor, avea în el sufi
cientă substanță și pentru 
un poem, și pentru un ro
man, și pentru o piesă de 
teatru.

Era mîndru acest coleg și 
prieten al meu că feciorul 
lui intrase cu brio la poli
tehnică.

— înseamnă că este foar
te tare la matematici ! am 
replicat eu.

— Da, face parte dintr-o 
clasă specială de matema
tici. De fapt, o clasă a unui 
liceu din Tg. Mureș cu o 
veche tradiție în ale mate
maticii. Imensa majoritate a

niversale. Istoria filosof iei ro- 
nâaesti. Teoria cunoașterii, 
tstștica, Etica. Psihologia etc. 
n cadrul Facultății de drept, 
ercetarea vizează elaborarea 
adrului juridic al noilor rela- 
i economice, perfecționarea 
egislației. elaborarea unor tra- 
ate juridice. în domeniul isto- 
|iei. cercetarea se orientează 
pre teme majore de interes 
ațional în scopul elaborării 
ratatului de istoria României 
10 volume) și a monografiilor 
onsacrate unor domnitori ca 
'etru Rareș și Vlad Tepeș. La 
acultățile filologice se lucrează 
dicționarul limbii române al 
academiei R.S.R.. Mica enciclo- 
edie a limbii române, Dicționa- 
ul academic român-englez ; Re- 
ițiile dintre cultura și literatura 
omână și principalele culturi și 
iteraturi europene. Principalul 
biectiv al cercetării în dome- 
juI geografiei este realizarea 
glasului geografic național. Va- 
>ric, planul de cercetare a cres- 
ut. de la 13 851 000 lei în 1975 la 
0 408 790 lei în acest an. multe 
eme 
danul 
îiele
Prin 

e integrare, pri.n 
Obiectivelor propuse, 
atea bucureșteană își poate în
deplini menirea de a contribui 
decisiv la formarea unor spe- 
ialisti capabili să contribuie 
u numai la realizarea . unor 
ibiective economice, ci și de- 
ilin integrați in răspunderile 
undamentale din știință și «rul
ară. educatori comuniști ai 
'iitoarelor generații de con
tractori ai societății socialiste 
lultilateral dezvoltate în țara 
oastră.

fiind nominalizate cu 
de stat sau în progra- 
.prioritare de cercetare, 
adîncirea acestor forme 

realizarea 
Universi-

■of. univ. GEORGE CIUCU, 
tctor al Universității București 

membru corespondent al 
Academiei R.S.R.

de"•"•orumul uteciștilor elevi 
la Gura Văii a constituit 
mediul propice dezbaterii 

ctivitătii politico-educative 
esfășurate pînă acum de orga- 
izatiile U.T.C., dar și a sarci- 
ilor ce ne stau in față in noul 
n școlar pentru ca întreaga 
păstră viață de elev s-ă se 
esfășoare așa cum ne-a indi- 
at secretarul general al 
artidului, tovarășul Nicolae 
leaușescu. Ca secretar U.T.C. al 
ceului, acest început nu poate 

! privit deloc cu ușurință și nu 
•oate fi considerat ușor. Edu- 
area patriotică și educarea 
rin muncă și pentru muncă a 
levilor reprezintă sarcini ce 
tau in fata organizației U.T.C. 
, școlii, ele trebuie privite și 
use la îndeplinire prin prisma 
irincipiilor comuniste promo- 
rate de Congresul educației 
lolitice și al culturii socialiste și 
a înălțimea cincinalului revo- 
Lițîei tehnico-științifice în care 
m pășit cu hotărîre. Sîntem 
oarte dornici să învățăm bine 
ecțiile de istorie din care 
iflăm ceea ce noi n-am trăit. 

lupta și jertfele străbunilor 
pentru acel Azi al nostru. Is
toria devine pentru noi lecție 
de viată, cunoașterea trecutu
lui și.tuindu-ne cu fata spre 
prezent și viitor. Această cu
noaștere ne va conduce Ia o 
mai profundă înțelegere a efor
tului făcut de partid și de stat 
de a ne oferi cadrul de pregă
tire. aceste condiții minunate 
de muncă și viață care ne sint 
puse la dispoziție.

Nu ne este indiferent modul 
în care se pregătesc colegii 
noștri. în care se realizează 
profesional, prin muncă. De 
aceea de la noi, organizația 
U.T.C., trebuie să pornească se
riozitatea. dăruirea în munca, 
exemplul. Noi trebuie să fim 
aceia care să combatem atitu
dinile refractare muncii, să 
promovăm experiențele bune, 
să-i ajutăm pe cei cu rezultate 
slabe de a se ridica la nivelul 
celor buni.

O mai puternică angajare în 
muncă, responsabilitate si spi
rit combativ față de lipsuri, 
ridicarea continuă a nivelului 
politic, dragostea pentru muncă, 
singura formă de afirmare — 
acestea rint trăsăturile sub 
semnul cărora începem noul an 
școlar.

ANCA DANIELA COJOL, 
elevă, secretar U.T.C. al Liceului 
de informatică, membru supleant 

al Biroului C.C. al U.T.C.

Cu forțe noi. pline de pros
pețime. noi cei peste 
2 000 000 de feți-frumoși 

comuniști ai patriei vom tra
duce in fapte îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu 
adresate nouă, celei mai tinere 
generații a tării. Știm ce avem 
de făcut, pentru a da curs aces
tor îndemnuri : să depunem 
toate eforturile, sub atenta în
drumare a comandanților-in- 
structori, a cadrelor didactice, 
pentru a obține rezultate bune 
și foarte bune la învățătură, in 
pregătirea practică, pentru ca 
numărul unităților si detașa
mentelor de pionieri fruntașe 
să crească tot mai mult. Dorim 
ca nici un pionier și școlar să 
nu rămînă în urmă la învăță
tură. să nu avem repetenti. 
Principala direcție a activității 
viitoare o reprezintă formarea 
noastră în spiritul cultului mun
cii, pentru aplicarea, cu consec
vență în viața colectivelor pio
nierești, a „Programului educa
ției prin muncă și pentru mun
că. în spirit revoluționar a pio
nierilor și școlarilor". Promo- 
vind inventivitatea și creativita
tea. ne vom preocupa in con
tinuare de conținutul și diversi
ficarea cercurilor tehnico-apli- 
cative și științifice. în așa fel, 
încit în fiecare școală să existe 
cel puțin un cerc de acest gen.

Vom organiza și mai bine ac
tivitățile de muncă patriotică : 
cu siguranță că noi. pionierii și 
școlarii, vom fi de găsit nu nu
mai în sălile de clasă, ci și în 
tabere de muncă, brigăzi și echi
pe pionierești pentru întreține
rea și strinsul recoltei, a plante
lor medicinale etc.

Un obiectiv esențial al acti
vității noastre, in noul an șco
lar, va fi cunoașterea. înțelege
rea și însușirea politicii parti
dului și statului nostru, educa
rea patriotică, revoluționară, a 
pionierilor și școlarilor. Vom 
continua activitățile îndrăgi*e  
de noi cum sint : ..De la comu
niști învățăm cutezanța**.  ..Ne 
pregătim să devenim demni ur
mași ai comuniștilor". ..Progra
mul partidului, programul nos
tru". „In fiecare zi de viață de 
pionier, cit mai multe fapte 
demne de viitori comuniști". 
Pentru cunoașterea și prețuirea 
trecutului istoric al patriei, mai 
buna înțelegere a prezentului și 
viitorului României socialiste, 
vom continua activitățile din ca
drul acțiunii ..Sîntem nepoți de 
daci și de romani".

Forumul național al pionieri
lor și forumul Consiliului elevi
lor ne-au sugerat numeroase 
manifestări politico-educative, 
cultural-artist ice și sportive pe 
care să le organizăm în comun 
cu uteciștii. cu sprijinul instruc- 
torilor-uteciști. asigurind astfel 
continuitatea formării și educă
rii comuniste a tinerei genera
ții. trecerea firească de la pio- 
nierie la activitatea în cadrul 
Uniunii Tineretului Comunist.

Așa gîndim. noi, pionierii, 
munca în acest an școlar,

DANIELA DIMA, 
pionieră, locțiitor al președinte
lui Consiliului Național al Orga

nizației Pionierilor

I ntîmpinăm noul an uni
versitar cu gînduri legate 
de permanenta noastră 

perfecționare prin învățătură 
5i muncă. Noi, studenții de la 

Facultatea de metalurgie, ca 
întreaga ștudențime a țării, be
neficiem astăzi, prin grija par
tidului și statului nostru, de 
una dintre cele mai moderne 
baze de invățămînt în care se 
concretizează într^un tot uni
tar pregătirea profesională, ac
tivitatea științifică și de cerce
tare. munca productivă. După 
o frumoasă tradiție a facultății 
noastre, am chemat la întrece
re pe toti colegii din facultățile 
tehnice urmind ea în acest an 
universitar să ne confruntăm 
energiile, pasiunile, puterea de 
muncă. într-o competiție me
nita să contribuie la ridicarea 
continuă a ștachetei pregătirii 
noastre. Printre acești para
metri se numără valoarea ma
noperei realizate in practică, 
valoarea lucrărilor de cercetare 
fi proiectare. contribuția stu
denților la reducerea importu
rilor. gradul de realizare a pro
cesului de autoconducere. nu
mărul studenților calificați în 
meseriile specifice metalurgiei, 
încă din vară, o oarte a prac
ticii a fost îndrumată de stu
denți din anii IV si V. iar peste 
150 de s* ”tdenti s-au calificat. 
Și in acest an universitar vom 
căuta «ă ne intensificăm con
tribuția la îndeplinirea olanu
lui de producție ce se ridică in 
acest an la 7 milioane lei. din 
care valoarea manoperei reali
zate de s*udenți  este echiva
lentă cu 2.6 milioane lei. în 
acest moment planul este la zi 
și avem certitudinea că 
sfîrșitul anului va fi 
Integrarea studenților 
cetare atinge sub 100 
pentru anii IV și V, o 
nare a asociației 
declanșarea 
încă de la 
Două noi 
acum în 
metalurgie 
neferoasă - 
de la incenutul noului an uni
versitar. diversificarea tematicii 
de cercetare. legarea acesteia 
de nevoile oroductiei.

în curind. toți studenții vor 
semna Angajamentul solemn- 
Aceasta va constitui un exce
lent prilej de bilanț, de analiză 
critică si autocritică a rezulta
telor muncii depuse, un nou 
îndemn pentru creșterea calita
tivă a activității noastre in 
toate capitolele vieții universi
tare.

Dină la 
depășit 
in cer
ia sută 
Dreocu- 

noastre fiind 
acestei activități 

începutul cursurilor, 
laboratoare aflate 
curs de finisare — 

fizică și metalurgie 
- vor asigura încă

CORNEL CHIRIAC, 
student.

președintele Consiliului A.S.C., 
Facultatea de metalurgie 

București

Școlile își vor deschide iarăși 
porțile in fața celor setoși de 
cunoaștere. Odată cu elevii le 
vor trece pragul și dascălii din
tre care multi se află la început 
de drum, debutând in noua lor 
profesie.

— Aștept acest moment so
lemn cu emoție și nerăbdare, ne 
mărturisea un tinăr profesor de 
educație, fizică, repartizat la 
Școala sportivă din Deva. Par
țial, rni-ărn realizat visul ajun- 
gind la școala pe care am do
rit-o.

De fapt, după cum subliniază 
cu vădită satisfacție tovarășul 
Valentin Carasimiu. secretarul 
organizației de partid, atit el 
cit și colegii săi repartizați aici 
au debutaț deja — și încă pro
mițător ! — în noua lor profe
sie. S-au prezentat la posturi 
înainte de data stabilită, inte- 
grindu-se rapid in activitatea și 
preocupările colectivului. încă 
din prima zi au pus mina pe 
sape și lopeți. narticipind. ală
turi de elevi, de ceilalți dascăli, 
la amenajarea unui complex 
sportiv — terenuri de baschet, 
handbal, volei, tenis, popicărie, 
cabană cu 46 de locuri — la 
poalele munților Poiana Ruscăi, 
care va servi ca bază de an
trenament in aer liber al spor
tivilor de performanță. Apre
cieri similare se pot face la 
adresa cadrelor didactice de la 
Liceul metalurgic din Hunedoa
ra. Toți cei nouă profesori re
partizați aici, afirmi Gh. Șincu, 
directorul adjunct al școlii, s-au 
prezentat la posturi înainte de 
1 septembrie, arătindu-se nerăb
dători să cunoască școala, labo
ratoarele. atelierele, să trăiască 
cu un ceas mai devreme satis
facțiile muncii, bucuria împli
nirilor. Se mai pot da numeroa
se alte exemple. La educatorii 
și învățătorii repartizați în jude
țul Hunedoara nu s-a înregistrat 
nici o absență, iar la profesori 
procentul celor prezenți la pos
turi este și el de aproape sută 
la sută Explicația acestei stări 
de lucruri îmbucurătoare o gă
sim în grija deosebită pe care 
organele locale o acordă sluji
torilor școlii, in condițiile de 
muncă și viată ce le sint create. 
Celor trei cadre didactice repar
tizate la Școala generală nr. 2 
din Petrila. spre exemplu. Ii 
s-a făcut o nrimire festivă fn 
cadrul consiliului profesoral. 
După vizitarea școlii, cunoaște
rea colegilor de muncă, h s-au

LECȚIA DE VIAȚA
(Urmare din pag. I)

legate de viață, vor putea fi formate spirite ac
tive, interesate viu de cultură, de știiQțâ și teh
nică. va crește un tineret care-și condiționează 
existența de elevi si studenți de atitudinea fată 
de muncă. Misiunea scolii de a ferma Bn tineret 
cu largi posibilități pentru munca creatoare, s-a 
tradus la noi intr-un invâțămint activ, eficient. 
Școala a devenit institntie care-și pune beneficia
rii io situația de a converti învățătura in mun
că, cartea sprijinindu-se pe muncă și munca pe 
carte. Nicicind in trecut, școala noastră n-a avut 
un asemenea privilegia inestimabil de a face elo
giul muncii nu numai prin lecții despre muncă, 
ei trans form in d munca in lecție de viață.

..Societatea pe care o edificăm este o socie
tate a muncii, a creației, in ea nu își au ?i nu 
își vor avea locul cei ce nu muncesc. Iată de ce 
învățămintul trebuie să facă totul pentru a pre
găti tineretul pentru muncă, pentru creație, pen
tru viată-. Cuvintele acestea rostite de secretarul 
general al partidului exact cu un an in urmă, en 
ocazia inaugurării, in prezența sa. a anului de 
invâțămint trecut, isi păstrează intru totul actua
litatea. Ele au dovedit pentru scoală în ansam
blul său. cheia de boltă a unui invățămint activ, 
viu. integrat in activitatea întregii societăți, re- 
afirmînd concepția pe care o datorăm însuși con
ducătorului partidului și statului, potrivit căreia 
școala reprezintă pentru societatea românească 
focarul de civilizație si cultură, unde se formea
ză omul nou. cu un larg orizont, gata să facă total 
pentru a fi de folos țării. O atare virtute revolu
ționară atribuită invățâmintului capătă forță 
prin permanenta punere de acord a școlii cu 
sensul evoluției sociale și economice a țării. Ast
fel. formarea tinerei generații pentru muncă si 
viață în școală și prin muncă a devenit din 
deviză-chemare o metodă de lucru proprie școlii 
comuniste.

Se prefigurează un an școlar care va amplifica 
posibilitățile tinerei generații să crească in școa
lă și in facultate în condițiile în care va munci 
și trăi după absolvire, conștientă de răspunde
rile ,ce le va avea pentru destinul prezent și vii
tor al națiunii. Prin inaugurarea noului an șco
lar. un sfert din populația țării — și, alături de

el. întreaga tară — trăiește oficierea intrării în- 
tr-nn an-invătătură. an-iumină. an-muncă plasat 
in cincinalul revoluției tehnico-științifice. Citind 
primele file ale biografiei anului 1976—1977 se 
rețin date semnificative, demnnstrind elocvent 
implinirile scolii românești. Toți copiii țării, de 
la șase ani incepind. învață. Adolescenții tă
rii sint liceeni, datorită hotărîrii eu care se în
făptuiește generalizarea primei trepte de liceu 
pentru ca. apoi, să se poată indeplîni o altă sar
cină a Congresului al XI-lea a! partidului — ge
neralizarea liceului, în întregimea sa. Se dez
voltă fără precedent învățămintul liceal de spe
cialitate. liceul viitorului, prin care tineretul ișî 
insușește fondul de bază al culturii generale, dar 
și o profesie. Se dezvoltă spectaculos învățămin
tul superior, cu precădere cel tehnic, precum 
subliniază documentele de partid. Numai Poli
tehnica din București, cu cei peste 20 000 de stu- 
denti ai săi. va avea o capacitate de cuprindere 
cu doar șase mii de studenți mai puțin decît în
treaga Românie a anului 1939. Se consolidează 
un invâțămint construit in întregimea sa pe 
principiul vaselor comunicante, asigurind fluxul 
continuu intre invățămînt. cercetare și producție.

Sîntem martori la tot ceea ce întreprinde ge
neros societatea noastră pentru tineretul care 
învață, ocrotindu-i cu grijă de părinte anii de 
ucenicie, de la grădiniță pînă la dobîndirea unei 
profesii prin școală ori facultate. Cei peste 
cinci milioane de copii, adolescenți și tineri. în
soțiți de un sfert de milion de dascăli, își gă
sesc și in acest 15 septembrie școlile înnoite, mai 
bogate în zestre didactică, în laboratoare și ate
liere modem dotate ; vor găsi pe pupitre mili
oane de manuale, dar al țării pentru elevi ; vor 
intra in eămine și internate bine puse la punct 
multi dintre elevii și studenții țării cărora so
cietatea le asigură burse, masă și casă gratuite 
pe timpul studiilor.

începutul de an școlar este plin de optimism 
și promisiuni. în prima zi de școală, tînăra ge
nerație. ascultind marea lecție a datoriei față 
de patrie, fată de popor, se angajează ca tineri 
militanți crescuți și educați în organizația lor 
revoluționară, să-și facă datoria de elevi și stu
denți comuniști, de cetățeni, invățind, muncind, 
eomportîndu-se exemplar.

• încep cunurile învăță- 
mintului de toate gradele 
5 472 000 de copii, adoles
cenți și tineri ;

• Odată cu noul an, se 
inaugurează trecerea la 
treapta a doua de liceu, in o- 
nul I al acestei trepte fiind 
cuprinși 120 000 tineri absol
venți ai treptei I.

• încep cursurile universi
tare 169 000 studenți ; numai 
in anul I sint cuprinși 43 000 
tineri.

• Se inaugurează noi cen
tre și secții de invățămînt su
perior la Sibiu, Cluj-Napoca, 
Brașov, Galați, Craiova, lași, 
Bacău, Constanța, Oradea, 
Suceava, Tg. Mureș, Arad, 
Bistrița, Miercurea Ciuc.

Prezentarea la posturi
datorie de onoare

a tinerelor cadre didactice
înmînat cheile garsonierelor ce 
le-au fost repartizate prin grija 
Consiliului popular orășenesc, 
chiar in raza circumscripției șco
lare, aducindu-li-se la cunoștință 
că pot servi masa la eantina ex
ploatării miniere, aflată in a- 
propiere. Dealtfel, trebuie sub
liniat eă tuturor cadrelor di
dactice repartizate în județ li 
s-au pus la dispoziție locuințe 
corespunzătoare, li se asigură po
sibilitatea de a servi o masă 
consistentă la un preț convena
bil.

Și totuși, mai există absolvenți 
nereceptivi la asemenea gesturi, 
refractari la eforturile care se 
depun pentru a li se asigura 
condiții cit mai bune de muncă 
și viață. I. T.. profesor de edu
cație fizică, vrea să părăsească 
Liceul din Petroșani pentru a 

vecin, 
deși, 
care 
este

se stabili intr-un județ 
„mai aproape de părinți" 
culmea, din localitatea pe 
o solicită și pînă acasă, 
aproximativ aceeași distanță ca 
și de la Petroșani .'... Se înțelege 
că organele județene nu i-au dat 
negația cerută. Nici lui și nici 
Olgăi Maria Beczy. profesoară 
de fizică și chimie. O.M.B. care, 
după citeva zile petrecute la Lu- 
peni. s-a plictisit, exprimîndu-șl 
dorința să plece acasă la Ora
dea, ..la mama", neplijind fap
tul că aici are posibilitatea sa 
predea la un liceu de speciali
tate, să crească cadre bine pregă
tite pentru industria minieră, 
să-și realizeze, cu alte cuvinte, 
propriile sale aspirații profesio
nale. Astfel de atitudini scot în 
evidență, alături de unele ca
pricii și infantilism? necontro
late. o slabă preaătire politică, 
demonstrează că in facultate a- 
cești tineri n-au fost pregătiți 
în suficientă măsură pentru via
ță. Ne-a fost, pur și simplu, pe
nibil cind am întâlnit, pe culoa
rele Inspectoratului școlar, 
tînăr care plîngea. teatral 
prefăcut, pe motiv că a fost re
partizat — vezi doamne ! — la 
Liceul de muzică din Deva ! A- 
dică (rețineți !) la o școală de 
specialitate, intr-un oraș reșe
dință de județ care se numără 
printre cele mai frumoase așe
zări din tară, rivnit de profesori 
cu zeci de ani vechime la ca
tedră. Orice alte comentarii sint 
de prisos.

un
fi

AL. BALGRĂDEAN

V

„George Eneseu"
Tineri interpreți 

ai muzicii românești
Prezența creației enesciene ; 

prioritara programare a crea
ției românești : larga diversita
te a formulelor de concert și 
spectacol muzical : remarcabila 
prezentă a oaspeților de peste 
hotare — iată citeva idei care 
guvernează alcătuirea agendei 
celei de-a VII-a ediții a Festi
valului enescian. idei ce pot fi 
tot atitea elemente de coordo
nare pentru cotidienele noastre 
însemnări.

O retrospectivă a celor patru 
zile de festival, o trecere în 
revistă a agendei viitoare re
levă insă. cred, drept o domi
nantă a actualei reuniuni, ma
siva prezentă a unor ansam
bluri alcătuite din tineri mu
zicieni.

Critici exigenți au obiectat 
de la începutul derulării mani
festărilor faptul că în ..con
strucția" actualei agende festi- 
valești nu și-au găsit locul, de 
mult meritat, artiști și forma
ții consacrate de la Valentin 
Gheorghiu și Aurelian Octav 
Popa la ansambluri de presti
giu internațional ca formațiile 
..Napoca". ..Philarmonia". „Mu
zica".

Omisiunea rămîne într-ade- 
văr discutabilă... Dar. spre bu
curia noastră, intr-o agendă 
concertisticâ de 10 zile tinerele 
ansambluri camerale. unele 
dintre ele aflate in anul debu
tului. au locuri de prim ordin, 
organizatorii reuniunii muzica
le bucureștene oferindu-le po

RESURSELE IMAGINII
DECORATIVE*)

plastica]

• Tapiseriile Celei Grigoraș 
Neamțu amintesc în bună parte, 
prin dimensiune, stilizare a mo
tivelor decorative. cromatică 
(utilizează in general, tonurile 
naturale ale materialului textil, 
lina), de lecția artei populare, a 
tradiționalelor noastre scoarțe. 
Firește, putem vorbi de asocieri, 
de inconfundabilul lor aer co
mun, și nu de filoane exploa
tate comod prin „deformări", 
reinterpretări arbitrare ale aces
tora in spirit modern. Lucrările 
sale se disting printr-o severă 
simplitate în armonia cromatică 
(subtilă integrare a tonului în 
ton), concentra
re a motivelor 
intr-o imagine 
pregnantă cu un 
sens limpede de
finit. înclinația 
de a controla
riguros ritmica detaliilor, de a 
le subordona unei construc
ții compoziționale logice. Cu 
toate acestea. Cela Grigoraș 
Neamțu nu mi se pare a fi o 
natură artistică rece, calcula
tă. distantă. In alte piese, de 
pildă, renunță la tehnici tra
diționale, imaginînd ..obiecte" 
decorative din suport textil, tra- 
forate, cucerind adesea cea de-i 
treia dimensiune, asociind în 
această compoziție de goluri și 
plinuri, peretele, spațiul încon
jurător. Acești „fluturi" si 
„scări" uriașe au o notă de 
umor, de joc amuzat și degajată 
spontaneitate, în care inventivi
tatea, dexteritatea profesionali 
și bunul gust ni se dezvăluie 
întregi. Artista intuiește în acest 
caz, ca si în altele, rostul expri
mării, funcțiile practice și este
tice diferite ale lucrărilor. 
Avem senzația că tot ceea ce 
întreprinde poartă pecetea unui 
continuu control intelectual, a 
unei cenzuri ce conturează sen
timentul dominant in chip rațio
nal. deliberat. Apreciem deci, 
în lucrări, deopotrivă, fina intu
iție a artistei, rigoarea în expri
mare. resursele sale imagina
tive. excelenta stăpînire a mij
loacelor.

• Sculptura lui Nicăpetre s-a 
dezvoltat constant sub semnul 
unei singure și aparent lineare 
experiențe spirituale : revelația 
coloanei și capitelului antic. 
Majoritatea lucrărilor, firește in 
inepuizabile variante, urmăreau 
și urmăresc încă „schema" tra

(Urmare din pag. I) 

contemporan ar putea să 
constituie substanța, pretex
tul unor pagini literare de o 
evidentă actualitate.

De pe nici un itinerar al 
frumosului, al bucuriei, al 
cunoașterii nu lipsesc privi
rile iscoditoare ale copiilor 
din patria noastră. Pretutin
deni răsună cîntecele lor 
pline de lumină și candoa
re. Mai mult ca oricînd însă, 
vacanța acestui an îmi e- 
vocă nu in primul rind 
spectacolul trandafiriu al 
excursiilor, al odihnei, ci 
imaginea plină de gravitate, 
de emoții, de neliniști. de 
speranțe și deziluzii, de iz- 
bînzi si căderi a examene
lor. Dificilele. exigentele, 
durele examene ale acestei 
veri. Le-a uitat oare cine
va ? Nimeni. Nici cei care 
le-au ciștigat. nici cei care 
le-au pierdut. Nici copiii, nici 
părinții. Pentru că este im
posibil de uitat lecția acestor 
examene. Deopotrivă de uti
lă pentru toți concurenții. 
Fie că si-au văzut numele 
pe lista de admiși, fie că nu. 
Tot mai mult au înțeles că 
fără o muncă intensă, îndîr- 
jită, neîntreruptă succesul 
este tot mai inaccesibil, că 
numai pregătirea din vreme, 
din clipa alfabetului și a ta
blei înmulțirii poate exclu
de surprizele neplăcute, la
crimile tîrzii. Este tot mai 
largă convingerea despre 
utilitatea strînsei legături 
dintre scoală și viață, dintre 
școală si producție. Cit de 
căutată ar fi cartea în pagi

sibilitatea unei confruntări e- 
sențiale, intr-un festival de di
mensiunea celui dedicat lui 
George Enescu.

Pe deplin elocvent sub acest 
aspect a fost concertul de mu
zică de cameră ce a avut loc 
ieri după-amiază la Sala Mică 
a Palatului.

Trei cvartete formate din ti
neri .muzicieni : — Academica 
(asociație camerală a conser
vatorului bucureștean, consti*  
tuită încă în anii de studenție 
a celor patru componenți. an*  
samblu ce deține mari premii 
în concursuri internaționale). 
Voces Contemporanae (forma
ția definită la Iași în 1973). 
Arpeggio (cel mai tînăr cvartet 
al tării, format in 1975. la con
servatorul bucureștean). și un 
Trio, aflat pentru prima oară 
pe scena de concert — ansam
blu care spre onoarea sa a luat 
numele lui Mihail Jora — 
și-au propus să puncteze mo
mente hotăritoare ale evoluției 
creației camerale românești de 
Ia al doilea Cvartet al lui Enes
cu la cvartete de Bughici. Ber
ger și un Trio de Mircea Chi- 
riac.

Personalități componistice dis
tincte. Nu avem spațiul nece
sar analizelor, dar aș menționa 
doar faptul că dincolo de adîn
cirea Cvartetului enescian mo
mentul fascinant al concertului 
a fost Cvartetul lui Berger prin 
tensiunea poeziei sale.

Dincolo de orice notații a

dițională. Un volum masiv di
rijat pe verticală în elegante și 
moi curbe ascensionale — suge- 
rind, în materiale dure, felul 
naturii de a articula formele — 
încununat de o explozie florală. 
Alteori, ni se oferă numai „fruc
tul" sau „floarea", fără tijă, in
terpretare liberă a capitelului, 
fixare a amintirii sale, intr-o 
factură ce admite, prin conven
ție. irecuperabila pierdere a ar
hetipului.

Nicăpetre nu are ambiția 
vană și nici lipsa de înțelegere 
de a continua ..motivul" ales, de 
a explora și aduce la lumină 

ceea ce a igno
rat ori n-a izbu
tit o prestigioa
să experiență 
artistică. Reîn
toarcerea echi
valează cu o

diseea reîntoarcerii către lu
crurile perene. Pe drumuri noi. 
Vii în conștiința contempo
raneității. dar mai rar între
prinse practic. Acolo unde geo
metrul nu mai are nimic de 
adăugat — pare să spună artis
tul — lucrează natura. Amin
tind că motivele, coloana și ca
pitelul. i-au aparținut cindva, 
inventindu-le, că după momen
tul perfecțiunii arhitectonice, 
recad, întru viață. în stăpînirea 
sa. In viziunea lui. prin acestea 
circulă acum o sevă, ce dezvoltă 
luxuriant vechii și ciuntiții lăs
tari. „Coloanele" și „capitelu
rile" sale au o expresivitate 
„barbară", barocă, rechemind de 
la ansamblu la detalii patrona
jul pădurii, al vegetației atot- 
cotropitoare. Pare un meditera- 
neean silit de circumstanțe să-și 
refaci vechiul ideal artistic 
după ani și ani, ori mai aproape 
de tropice, ori mai aproape de 
cețurile nordice. N-am putea 
afirma că sculptorul urmărește, 
în ceea ce face, articularea unui 
sistem ori că printr-o anume 
consecvență conceptuală urmă
rește a stabili măcar premisele 
acestuia. In toate prevalează 
sentimentul. Puternic și viu. 
Predispoziția lirică, incitată de 
ritmurile antice.

C. R. CONSTANTINESCU

* Expoziția de tapiserie 
Cela Grigoraș Neamțu și ex
poziția de sculptură Nicăpe
tre. Galeriile de artă ale mu
nicipiului București.

nile căreia ar fi povestită 
convingător odiseea unui 
astfel de examen ! Un cu
noscut îmi schița mai de
unăzi subiectul unei astfel 
de cărți. Nu știu exact la 
ce se gindea. la un reportaj, 
la un roman ? Faptul de 
viață pe care mi l-a poves
tit pe scurt, dar cu o evi
dentă mîndrie. pentru că 
era implicat direct în fesă-

Cavalerii 
lui sinus 
și cosinus

supra compozițiilor, trăsătura 
de unire a manifestării a fost 
perfecțiunea interpretării, peTr 
fecțiune rezultată din ardoa
rea cu care cei 15 tineri s-au 
pregătit pentru această defini
torie confruntare artistică.

Cele 4 formații alcătuite din 
țineri se< găsesc în diferite sta
dii de evoluție și la diferite 
niveluri de măiestrie, dar în 
acest festival au făcut o mi
nunată demonstrație a înclina
țiilor lor pentru zonele cele 
mai adinei ale culturii muzi
cale. o demonstrație a forței 
tinerilor muzicieni și a dragos
tei lor pentru muzica româ
nească.

IOSIF SAVA

„TOSCA“
DE G. PUCCINI

Opera Tosca de G. Puccini 
prezentată la Sala Palatului, 
duminică. 12 septembrie, ne-a 
prilejuit o autentică bucurie ar
tistică : s-au întrunit aici crea
ția muzical-dramatică de mare 
calitate, cu fantezia, inventivi
tatea regiei si prețioasa par
ticipare a interpreților. Com
pozitor cu o puternică indivi
dualitate, G. Puccini a știut să 
facă din Tosca opera în care 
există fiorul pasiunii, elanul re
voluționar, cantabilitatea si ex
presivitatea muzicală, căutînd 
permanent îmbinarea cea mai 
fericită dintre cuvint. sunet si 
gest. Remarcabilă a fost in acest 
sens reușita interpreților in 
aducerea la viată a personaje
lor printr-o echilibrată desfă
șurare scenică spre momentul 
de mare tensiune, finalul tragic 
al lui Mario (Francisco Ort-iz. 
Spania) și al Toscăi (Grace 
Bumbry. S.U.A.). Celebră, in
terpretă a Toscăi, Grace Bum
bry a făcut dovada unor reale 
calități scenice ,și muzicale, iar 
Francisco Ortiz a fost un par
tener sensibil și de valoare.

Artistul poporului ’ Nicolae 
Herlea. interpret al lui Scarpia 
— simbol al forței demonice — 
a creat și de. astă dată o ima
gine de neuitat căutînd perma
nent o nouă plasticitate .adap
tată stilului muzicii si cerințe
lor dramaturgice. Intr-o pil
duitoare colaborare. regizorul 
Hero Lupescu, împreună cu 
Cornel Trăilescu.- realizator al 
conducerii muzicale., Ion Ma- 
vrodin și Th. Kiriacoff care, au 
semnat decorurile si costumele, 
au pus în mișcare o multilate
ralitate’de mijloace conduse de 
țelul slujirii cit mai îndeaproa
pe a gindului complex cuprins 
fn libret și muzică. Asist in d la 
opera Tosca am văzut încă o 
dată nevoia umană imperioasă 
de a obține marile sinteze si 
am simțit că seara de 12 sep*  
terribrie a fost o seară memora
bilă, ce se va înscrie de acum 
în paginile de aur ale Festiva
lului internațional ..George 
Enescu".

ILEANA DINESCU

MIERCURI 15 SEPTEMBRIE, 
ora 17,00 : Recital de pian 
Radu Lupu. în program : 
Haydn — Variațiuni. în fa 
minor, Bartok — în aer liber, 
Schubert — sonata în sol ma
jor op. 78. (Ateneul Român) ; 
ora 20. Concert Gheorghe 
Zamfir : în program : Balade. 
Doine, Cintece și jocuri româ
nești. Gheorghe Zamfir : Odă 
păcii pentru nai, cor, orgă si 
orchestră simfonică. Părticică 
Corul „Madrigal" și o. formație 
orchestrală a Radioteleviziunii 
române. Dirijor : Paul Popes
cu. Pregătirea corului Marin 
Constantin (Studioul radio).

OPERA ROMÂNĂ, ora 19.30. 
G. Verdi : Rigoletto. soliști : 
Ludmila Bojkov Anatoly Solo- 
vianenko (U.R.S.S.) Vasile 
Martinoju. Dirijor : Constan
tin Petrovîci, regia : Jean'Rîn- 
zescu, decoruri și costume : 
Th. Kiriacoff — Suruceanu. 
Vally Suruceanu. Dirijorul co
rului Stelian Olariu.

elevilor din această clasă au 
dat examen la facultăți și 
institute cu profil matema
tic. Toți au luat note între 
8 și 10. înclinații speciale ? 
Tradiția ? Profesori deose
biți ?

— Toate acestea dar încă 
ceva in plus, foarte impor
tant. Pasiunea, munca îndîr- 
,jită. Elevii acestei ch.sc fă
ceau reuniuni de matema
tici, ceaiuri dansante la care 
rezolvau ecuații de algebră, 
probleme de trigonometrie. 
Dacă se intîmpla ca unul 
dintre ei să nu «oală rezolva 
o ecuație își căuta colegul, 
la orice oră din noapte și nu 
se lăsau pînă nu găseau răs
punsul.

— Serate de matematică, 
ceaiuri matematice !

Ideea mi s-a părut formi
dabilă. Cit de mult i-ar fi 
plăcut să afle că există niște 
elevi cuceriți într-un aseme
nea grad de muzica cifrelor 
profesorului meu de mate
matici. Căci el nu reușise 
să-i convingă de frumusețea 
și de eleganța unei ecuații 
decît pe cîțiva.

— Colegii fiului meu. mi-a 
mărturisit prietenul cu pri
cina, rezolvau în mod obli
gatoriu cîte 5 000 de proble
me în fiecare an școlar.

Aștept cu cel mai viu in
teres cartea despre acești 
cavaleri ai lui sinus și cosi
nus, viitori constructori de 
aparate de zbor și hidrocen
trale, de palate și calcula
toare, dezlegători ai ecuații
lor deocamdată fără răspuns 
ale vieții, ale materiei, ale 
universului.
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TELEGRAME
TovarUul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Republicii Bo- 

eialiste România, a adresat generalului de brigadă JUAN ALBERTO 
MELGAR CASTRO, șeful Statului Honduras, următoarea tele- 
cramă :

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Honduras îmi oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele poporului român, al 
guvernului și al meu personal călduroase felicitări, cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul tării 
dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța că relațiile 
de prietenie 51 înțelegere care există intre poooarele noastre iși 
vor găsi expresie intr-o cit mai rodnică și strinsă colaborare, în 
interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat domnului DANIEL ODUBER QUIROS, 
președintele Republicii Ceata Rica, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării proclamării independenței țării dumnea
voastră. inu este deosebi: de plăcut să vă adresez. în numele poporu
lui român, al guvernului și al meu personal, cordiale felicitări, urări 
ce sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporu
lui costarican.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie statornicite in
tre România și Costa Rica vor cunoaște o evoluție continuu ascen
dentă. pe multiple planuri, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea colonelului MOAMER EL- 
GEDDAFI, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției al 
Republicii Arabe Libiene, următoarea telegramă :

Apreciez în mod deosebit telegrama dumneavoastră de felicitare 
adresată cu prilejul celei de-a Vil-a aniversări a revoluției de la 1 
septembrie.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul prieten din 
România.

La Ambasada R. P. Chineze

PREZENTĂRI DE CONDOLEANȚE 
Șl DEPUNERI DE COROANE

La invitația președintelui
Marii Adunări Naționale, Nico- 

^lae Giosan. marți a sosit in Ca- 
^kitală lordul-cancelar Elwyn 

speakerul Camerei Lorzi- 
I JMr din Marea Britanie, care.

^^Eipreună cu soția, face o vizită 
în țara noastră.

Președintele Marii Adunări 
Naționale. Nicolae Giosan, a 0- 
ferit. marți, un dineu în onoa
rea lordului cancelar Elwyn Jo
nes, speakerul Camerei Lorzilor 
din Marea Britanie.

In timpul dineului s-a toastat 
in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a reginei 
Eiisabeta a Il-a, pentru dezvol
tarea prieteniei și conlucrării 
fructuoase dintre țările și po
poarele noastre, dintre parla
mentele celor două țâri.

Intre 4 și 14 septembrie, Ia 
București s-au desfășurat lucră
rile primei sesiuni a Comitetu
lui mixt româno-turc însărcinat 
cu aplicarea prevederilor acor
durilor și înțelegerilor conve
nite in timpul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, în Turcia, in iunie 1976.

Cu prilejul apropiatei ani
versări a Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane, marți a 
avut loc în Capitala o manifes
tare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

O expoziție de carte academi
că din Cehoslovacia a fost des
chisă, marți, la librăria ,.Mihai 
Eminescu" din Capitală. Inscri- 
indu-se în cadrul relațiilor de 
colaborare existente între edi
turile academiilor din cele două 

r tărî, expoziția prezintă circa 
400 volume — lucrări originale 
și traduceri din literatura ști
ințifică și tehnică.

CRONICA U.T.C
Ieri a părăsit Capita

la, îndreptîndu-se spre pa
trie. delegația Tineretului 
FRELIMO. care a efectuat o 
vizită în țara noastră, la in- 
t^ația Comitetului Central 

a Uniunii Tineretului Co- 
Wunist, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Con
siliului Național al Pionie
rilor.

DEBUT IN „CUPELE EUROPENE1'

FOTBAL
Astăzi, cinci reprezentante ale 

fotbalului românesc debutează 
în_ ..cupele europene'4, ediția 
1976—1977. în acest sezon este 
eel mai important test, de fapt 
un test al valorii pentru fotba
lul nostru. El capătă o anu
mită greutate și prin faptul că 
fotbaliștii români intilnesc, încă 
din prima manșă, formații 
foarte puternice, cil palmare
suri impresionante in campio
natele interne și chiar în ..cu
pele europene44. Firește, obiec
tivul tuturor celor cinci forma
ții este acela de a se califica. 
Pentru aceasta este necesar ca 
să ia un start bun și. jucind 
pe terenurile proprii, să-și asi
gure un avantaj substanțial. In 
acest sens, deci subordonate 
acestui scop, s-au desfășurat 
pregătirile pentru confruntările 
de astăzi.

Echipa STEAUA care joacă 
in deplasare, la Bruges, cu cam
pioana Belgiei, nu are proble
me deosebite in alcătuirea for
mației. toți titularii fiind valizi 
de ioc. Iat-o : Iordache — An- 
ghelini, Sameș, FI. Marin. Vigu 
— Dumitru, Agiu. Ion Ion — 
Troi, M. Răducanu, Iordănescu. 
Campioana noastră trebuie să 
pr.-ze ■ fotbal bun. care sâ-i 
a- rezultat cit mai fa-

* . o pentru a scăpa de emo
țiile revanșei.

In schimb DINAMO, care in- 
tilnește pe cel mai puternic ad
versar. A. C. Milan, este lipsită 
de aportul jucătorului nr. 1. că
pitanul echipei. Cornel Dinu, 
suspendat anul trecut, după 
meciul de la Koln, pe 6 etape, 
de U.E.F.A. Conducerea clubu
lui din șoseaua Ștefan cel Mare, 
antrenorii liderului actual În
cearcă soluții care să contra
careze această absență de mar
că. Se știe câ Dinu nu este nu
mai un stilp al echipei, cu un 
angajament suprem in acțiunile 
de atac și apărare, ci si coor
donatorul jocului dinamoviști- 
lor, omul care creează și sal
vează. Iată formația probabilă 
care va începe jocul: Ștefan —

Obiective prioritare pe șantierele de investiții

ATENTIE SPORITĂ FOLOSIRII EFICIENTE 
A FIECĂREI ORE BUNE DE LUCRU

înainte de a ne opri să stăm de vorbă cu cei care conduc lu
crările pe șantierul noului laminor din Reșița, am traversat la 
prima oră a zilei de muncă imensele hale, de acum solid înălțate 
pe verticală. Știam că una din cauzele răminerilor in urmă 
înregistrate aici o reprezintă lipsa forței de muncă. îndeosebi a 
celei calificate. Tocmai de aceea vroiam să vedem cum e folosită 

cea existentă.

încă de la intrarea pe șantier 
observăm un grup de vreo 7—8 
oameni discutind intre ei. Ceva 
mai departe, doi tineri priveau 
Ia un al treilea care se căznea 
să desprindă un panou de co- 
frag. Secvențele amintite, ca și 
altele asemănătoare, nu aveau 
să fie insă și ultimele. Trecuse 
de ora opt și din discuția pe 
care am avut-o cu tovarășa Re- 
natte Melcher, sudoriță de me
serie. am aflat că pină in acel 
moment nu a făcut nimic. Co
legul ei, Traian Munteanu, era 
plecat să facă rost de un apa
rat de sudat. Cel pe care tocmai 
se odihnea trebuie înapoiat pro
prietarului, de fapt o altă sec
ție a aceleiași întreprinderi — 
I.C.M.M.R. Șeful de echipă Se
bastian Minoiu, omul care tre
buia să se ocupe ca cei din 
subordinea sa să aibă cele de 
trebuință, își vedea de ale sale. 
„N-avem front de lucru", ni 
s-a justificat, deși pină la urmă, 
la o recapitulare punct cu punct 
a ceea ce ar fi putut să reali
zeze în acea zi. răminea sufi
cient spațiu de acțiune. Doar că 
aici organizarea muncii se face 
nu în ziua precedentă, nu in 
strinsă legătură cu toți factorii 
ce colaborează la realizarea in
vestiției, ci atunci cind se con
stată că trebuie altceva de fă
cut.

Subinginerul Ionel Oarcă. se
cretarul organizației U.T.C. din 
șantier, ne vorbește despre stră
daniile sale de a stabiliza oa
menii pe șantier. Cum ? ..Stînd 
de vorbă cu ei". Atît. încetul 
cu încetul ne lămurim însă și 
asupra altor cauze pentru care 
munca pe șantier, chiar cu for
țele existente, are de suferit. 
La unul din predecantoare. un
de constructorul putea avansa 
mult lucrările, de 2 luni de zile 
nu s-a mai făcut nimic. Proiec

SHORT • SHORT
UN TEST AL VALORII

Cheran, Sătmăreanu II. Sandu 
Gabriel, Ion Marin, Dobrău, 
Moldovan, Custov — Lucescu, 
D. Georgescu, Vrînceanu. Dacă 
Lucescu nu se va restabili se va 
recurge la varianta cu Moldo
van, aripă dreaptă, D. Geor-

Programul
Cele două jocuri din Capitală se vor desfășura după următo

rul program : Dinamo — A. C. Milan (stadionul Dinamo, ora 
16.00) ; Sportul studențesc — Olympiakos Pireu (stadionul ..23 
August44, ora 19,00). A.S.A. Tg. Mureș va întîlni, de la ora 16,00. 
formația iugoslavă Dynamo Zagreb. In ..Cupa cupelor44, C.S.U. 
Galați va juca, tot de la ora 16,00 pe teren propriu, cu echipa 
portugheză Boavista din Porto.

Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte 
de la partidele Dinamo — A.C. Milan. A.S.A. Tg. Mureș — 
Dynamo Zagreb și C.S.U. Galați — Boavista. Transmisia se va 
efectua pe programul I. începînd din jurul orei 16.00. De aseme
nea, în cadrul radioprogramului ..Orele serii44, se vor transmite 
aspecte de la meciul Sportul studențesc — Olympiakos Pireu.

Pe micul ecran — meciul Dinamo — A. C. Milan, de la

partidelor

ora 16,00.

gescu mijlocaș. Roznai vîrf de
SPORTUL STUDENȚESC, 

aflat la prima participare în
tr-o competiție europeană de 
anvergură, dorește să treacă, cu 
bine, de primul obstacol. Stu
denții bucureșteni sint. de ase
menea. handicapați de absența 
omului lor de gol. Mircea

La Ambasada Republicii Popu
lare Chineze din București a 
continuat, marți, prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viată a tovarășului 
Mao Tzedun.

Au prezentat condoleanțe și 
au depus coroane de flori de
legații și reprezentanți din. 
partea unor ministere și insti
tuții centrale, academii, a nu
meroase întreprinderi indus
triale. trusturi de constructiv 
instalații și montaj, institute de 
cercetări și proiectări, între
prinderi de comerț exterior, 
școli.

în numele comuniștilor, al 
colectivelor de oameni ai mun
cii, delegațiile care s-au pe
rindat prin fața portretu
lui înddUat al președinte
lui Mao Tzedun au exprimat 
ambasadorului R.P. Chineze. Li 
Tin-ciuan. membrilor ambasa
dei profunda compasiune pe 
care o încearcă poporul român 

tantul caută alte soluții. Aceeași 
rămînere in urma s-a înregis
trat și la un alt obiectiv — 
ciclonul decantor — unde s-au 
făcut doar săpăturile. Acum, in 
mod normal trebuiau turnate 
betoanele. dar cei trei tineri 
Mihai Forgaci. Dumitru Vodă și 
Ioan Lola n-au ce face fiindcă 
de dimineață, timp de 2 ore. 
n-au primit nici un metru cub 
de beton din cei 12 ciți erau 
?revăzuți și ar fi fost necesari.
n sfirșit, alte neajunsuri sint 

create de furnizorii construcții
lor metalice. Șeful lotului, ingi
nerul Vasile Topală. ne citează 
I.C.M. Caransebeș care a rămas 
restantă cu o serie de repere, 
din lipsa cărora scheletul de re
zistență nu poate fi terminat. 
Intr-o situație asemănătoare se 
prezintă și întreprinderea de 
industrie locală din Tășnad,

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

• HIDROCENTRALA de 
Ia Porțile de Fier a pulsat 
în sistemul național cel de-al 
300-lea milion kilowat-oră 
energie electrică peste sar
cinile de plan revenite de Ia 
începutul anului. Succesul 
are la bază acțiunile între
prinse pentru folosirea a- 
gregatelor la indici tehnico- 
economici cit mai ridicați, 
pentru o bună corelare a lu
crărilor de revizii și repara
ții cu potențialul energetic 
al Dunării și scurtarea tim
pului de staționare la astfel 
de operații.

Sandu. accidentat. handicap 
ilustrat atît de concludent în 
meciul cu craiovenii. Să spe
răm că ..motorul44 de la mijlo
cul terenului, și în primul rînd 
RăduJescu. va funcționa altfel 
decît in ultima etapă, adică mai 

creator și mai eficace. Și mai 
sperăm că Răducanu va juca 
mai serios și mai responsabil 
față de destinul meciului. Iată 
formația care va fi opusă fot
baliștilor greci : Răducanu — 
Tănăsescu, Ciugarin, Grigore, 
Manea — Cassai. O. Ionescu, 
Radulescu — Grosu, Marica, 
Vlad.

I-a întrecut cu 6—1, 6—3, 6—2 
pe S. Zaharian.

• MARȚI s-au disputat două 
meciuri din noua ediție a com
petiției de fotbal Cupa U.E.F.A.:

• merititon
Neon Paralimi (Cipru) — F.C 
Kaiserslautern (R.F.G.) 1—3
(0—1) : Glentoran Belfast — 
F.C. Basel 3—2 (2—1).

In cupa campionilor europeni, 
echipp, malteză Sliema Wande
rers din La Valletta a învins cu 

fată de aceasta grea pierdere, 
sentimentele de prietenie și so
lidaritate militantă fată de po
porul frate chinez, convingerea 
că acesta va transforma dure
rea în.tr-o forță puternică în 
lupta pentru edificarea socia
lismului în patria sa. pentru 
pace în lume.

Cei prezent! au semnat în 
cartea de condoleanțe, expri- 
mîndu-și în acest fel tristetea. 
regretul profund pentru pierde
rea grea suferită de poporul 
chinez.

De asemenea, în cursul zilei 
de marți o serie de colective 
din Capitală și din alte orașe 
au adresat Ambasadei R.P. 
Chineze din București telegra
me de condoleanțe.

★

Au prezentat condoleanțe șe
fii unor misiuni diplomatice a- 
creditatd la București, precum 
și membri ai corpului diploma
tic.

care n-a livrat decît 25 tone din 
cele 161 tone construcții meta
lice comandate, iar I.U.T. Bu
zău. de asemenea, tergiversează 
onorarea completă a comenzii.

Multe din cauzele care concură 
la acumularea răminerilor în 
urmă, pe care le înregistrează 
constructorii și montorii de aici, 
iși pot găsi rezolvarea chiar pe 
șantier. Că se poate așa. ne-a 
dovedit-o inginerul Topală, care 
— prin realizarea unui contei- 
ner reglabil — a ridicat și mon
tat în numai 2 zile 140 de fe
restre metalice la luminatoarele 
halelor. Apoi e de mirare cum 
unei întreprinderi din județ i 
se poate tolera lipsa de răspun
dere in onorarea la termen a 
unor cantități destul de mici de 
construcții metalice — dar care 
împiedică de la montaj impor
tante alte utilaje. Ca să nu mai 
vorbim despre organizarea pro- 
priu-zisă a forței de muncă, 
care nu se înscrie în efortul 
necesar pentru remedierea a- 
cestei situații.

ION DANCEA

• ÎNTREPRINDEREA de 
utilaj greu „Progresul" din 
Brăila a livrat beneficiarilor 
săi cea de a 10 000-a tonă de 
mașini și utilaje tehnologice 
pentru industria metalurgică, 
fabricată de la începutul a- 
cestui an, depășind astfel 
prevederile de plan cu 35 
milioane lei la producția 
globală.

• COLECTIVUL între
prinderii de confecții Craiova 
a îndeplinit, marți, sarcinile 
revenite in primele trei tri
mestre la producția marfă 
și alți indicatori de bază ai 
planului economic.

Așteptăm o comportare cores
punzătoare și un rezultat bun 
din partea celorlalte două echi
pe care evoluează pe teren 
propriu. A.S.A, Tg. Mureș și 
C.S.U. Galați. Ele dispun de 
toți jucătorii și nu le râmi ne 
decit să onoreze fotbalul nostru 
printr-o prestație de calitate, 
printr-un joc dominat de spiri
tul ofensiv, de multă dăruire și 
combativitate. Ele incep jocul 
cu formațiile standard : A.S.A. 
Tg. Mureș : Solyom — Gligore, 
Unchiaș. Ispir, Onuțan — Vo- 
rodi. Pîslaru, Boldni — Fazekaș, 
Fan ici (Naghi), Hajnal : C.S.U. 
GALAȚI : Tănase — Pasquale, 
Olteanu, Marta, Șarpe, Ange- 
lescu, Dobre — Georgescu, 
Păunescu (Bejenaru), Marines
cu, Kramer.

In încheiere, să urăm succes 
reprezentantelor noastre în „cu
pele europene44 la fotbal și să 
le reamintim că promovarea în 
etapa superioară nu este posi
bilă decit printr-un joc con
structiv și ofensiv, bine orientat 
tactic, printr-un angajament 
total în apărare ca și in atac, 
deci o evoluție care să le asi
gure victoria la o diferență 
confortabilă pentru a putea 
păși in turul următor al presti
gioaselor competiții continen
tale.

V. CABULEA

scorul de 2—1 (0—0) formația 
finlandeză Turun Palloseura,

• IN PRIMA MANȘĂ a fi
nalei competiției de hochei pe 
gheață „Cupa Canadei44 selec
ționata Canadei a întrecut cu 
scorul de 6—0 (4—0. 0—0, 2—0) 
formația Cehoslovaciei. Al doi
lea meci se va disputa miercuri.

• CURSA CICLISTA de la 
Chateauroux a fost cîștigată de 
rutierul francez Jean Pierre 
Danguillaume cronometrat pe 
distanța de 90 km cu timpul de 
2h 35’. Pe locurile următoare 
s-au clasat belgienii Eddy 
Merckx și Lucien van Impe.

Pentru a evita orice pierderi:

STRÎNSUL, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA 
RECOLTEI SĂ SE DESFĂȘOARE 

ÎN FLUX NEÎNTRERUPT
Pe cele peste 250 000 ha ocupate cu culturi de toamnă — 

porumb, floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, legume, furaje si 
altele — din județul Constanța se desfășoară din plin campania 
de recoltări. Dat fiind stadiul de vegetație intîrziat față de alti 
ani, succesul prezentei campanii este asigurat printr-o concen
trare masivă de forte umane și mecanice in cimp, prin înde

plinirea exemplară a programelor zilnice de lucru a fiecărei 
formații, prin utilizarea la maximum a potențialului tehnic si a 
fiecărei ore bune de muncă, prin ordine, disciplină și responsa
bilitate. Un recent raid efectuat ne ogoarele constănțene a evi
dențiat o serie de aspecte caracteristice bunului gospodar, dar 
și reversul situației.

FLOAREA'SOARELUI, CIT MAI 
GRABNIC IN HAMBARE

Pentru prevenirea pierderilor 
prin scuturare la recoltarea 
florii-soarelui — de pe cele 
52 500 ha existente in cultură 
s-au luat măsuri organizatorice 
ferme, in așa fel incit lucrarea 
să se încheie in 5—6 zile. Ur
mărind permanent stadiul de 
coacere al lanurilor in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
dih Cobadin. Biruința, Arsa și 
Castelul. echipele de mecani
zatori și cooperatori acționează 
pe toată durata zilei la recol
tări. Se lucrează grupat, ime
diat in urma combinelor echipe 
de cooperatori culegind capi
talele de floarea-soarelui că
zute. în multe locuri s-a luat 
măsura stringer ii capitule lor 
treierate de la combine, care 
constituie un excelent furaj. La 
cooperativa agricolă din Pan- 
telimon. inginerul șef. Ștefan 
Palan, urmărește împreună cu 
mecanizatorii, efectuarea unor 
lucrări de cea mai bună cali-
tate la recoltatul florii-soarelui 
de pe cele 450 ha. „In două-trei 
zile vom încheia 
spune inginerul 
concomitent cu 
eliberează terenul, urmind trac
toarele și discurile pentru pre
gătirea suprafețelor destinate 
griului4*. Cele 12 atelaje ale 
unității sint repartizate la tran
sportul operativ al tulpinilor.

• PARTIDELE disputate în 
ziua a doua a campionatelor 
naționale de tenis ce se desfă
șoară în aceste zile la arena 
Progresul din Capitală s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : simplu femei : Florența 
Mihai — Nadia Becheresc 6—0. 
6—1; Victoria Balaj — Maria 
Romanov 6—2. 6—4: Simona 
Nunweiller — Lunela Orăsanu 
6—4. 6—4; Iudit Dibar Gohn — 
Gabriela Dinu 6—1. 6—1. In
proba de simplu bărbați. Dumi
tru Hărădău l-a eliminat cu 
6—4, 10—8, 6—4 pe juniorul
Andrei Dîrzu, iar Viorel Marcu

lucrarea, ne 
Palan, dar 
recoltatul se

NICI O ABATERE DE LA 
GRAFICELE DE

SFECLEI DE
LIVRARE A 
ZAHĂR

cooperativei

recoltare și predare 
Asemenea aspecte 

fi întilnite și la Mircea 
Cogealac. Nicolae Băi- 

Valul lui Traian, unde 
mii de tone de rădăcini 
scoase din pămint și li- 
in 24 ore către fabricile 

Cu toate acestea la 
și Pecineaga. incă

Pe terenurile 
agricole din Tătaru. la ferma 
model a unității condusă de 
tînărul inginer Dan Constantin, 
se recoltează sfecla de zahăr 
de pe cele 100 ha cultivate. 
Toate lucrările. angajate in
acord global de mecanizatorii
David Ardeleanu și Virgil Nițu. 
sint efectuate fără forță ma
nuală. Se lucrează 14 ore pe zi. 
Buna funcționare a mașinilor 
este asigurată de o echipă spe
cială „service44 — mecanizatori 
Aurel Novac și Petre Colev — 
care întrețin tractoarele și uti
lajele pe timp de noapte. Gra
ficele de 
sint la zi.
pot 
Vodă, 
cescu. 
zilnic 
sint 
vrate 
de zahăr. 
Bărăganu __ 
din primele zile, au apărut de
reglări in fluxul transportului, 
mari cantități de rădăcini sta- 
tionind in cîmp. sub cerul 
liber. supuse deprecierilor. 
Rămin. de asemenea. însemnate 
cantităti de colete ei frunze — 
producție secundară — echiva
lente in greutatea rădăcinilor, 
dar care strinse cu grijă pot 
constitui un valoros furaj.

începînd de astăzi la Bucurefti

DINAMOVIADA DE BOX
Începînd de astăzi, și pini 

duminică (15—19 septembrie) in 
Capitală, pe ringul instalat in 
arena polisportivă (terenul de 
handbal) din parcul srxxniv 
Dinamo, se vor desfășura în
trecerile ediției 1976 a Dina- 
moviadei de box. In caz de 
vreme nefavorabilă ringul se 
va instala in sala mare de 
sport Aflindu-r.e in anul olim
pic. s-a luat inițiativa ca la 
întrecerile actualei ediții să 
participe loturi tinere, de per
spectivă. pină la 18 ani. adică 
viitori posibili boxeri olimpici.

La competiție si-au anunțat 
participarea echipe ale clubu
rilor : Lewski-Spartak (Bulga
ria). Ruda Hvezda (Cehoslova
cia). Dynamo (R.D. Germană). 
Gwardia (Polonia). Ujpest Do«za

DOLJ: O inițiativă pentru stimularea
sportului

Consiliul județean Dolj pen
tru educație fizică și sport, in 
colaborare cu Inspectoratul 
școlar județean. Comitetul ju
dețean al U.T.C. și Consiliul ju
dețean al Organizației pionieri
lor au instituit un sistem sportiv 
competițional in care. pe 
parcursul anului școlar, vor fi 
cuprinși toți elevii, incepind cu 
cei din clasa I. iar in orașele 
Craiova și Băi Ieșt i — cu 
copiii din grupele mari de la 
grădinițe. Acțiunea are ca scop 
antrenarea în activitatea sporti
vă a elevilor, contribuind la des
coperirea de noi talente, la 
creșterea unui tineret sănătos

DUMINICĂ, AL DOILEA CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN
Meciurile formațiilor bucu- 

reștene, din etapa a 6-a a di
viziei A la fotbal, se vor disputa 
în cuplaj, duminică 19 septem
brie, pe stadionul „23 August44, 
cu începere de la ora 15,45 :

Recoltatul porumbului, mai precis al hibrizilor din grupele timpurii, a fost declanșat în județele din 
sudul țării. Pentru aceasta, echipele care au îngrijit culturile în aCord global sint acum prezente pe 
toată durata zilei la culesul știuleților și transportul cocenilor destinați bazei furajere. In imaginea 
noastră sint surprinse formațiile de lucrători de la I.A.S. Chirnogi, județul Ilfov.

- >■-

Imediat după recoltarea florii-soarelui, tractoarele cu discuri de la C.A.P. ,.8 Martie1' din Chirnogi, ju
dețul Ilfov, au intrat in brazdă pentru pregătirea patului germinativ ................................

toamnă j
dețul Ilfov, au intrat in brazdă

Demnă de toată lauda este în 
această privință inițiativa tine
rilor din Valul lui Traian care 
s-au angajat să colecteze zeci 
de tone frunze de sfeclă pentru 
baza furajeră. Acționind numai 
în acest fel. pînă la 5 noiem
brie. dată stabilită prin grafice 
ferme, vor fi recoltate toate 
rădăcinile de sfeclă de pe cele 
4 000 ha în cultură. Respecta
rea graficelor este o condiție 
obligatorie, avindu-ee in vedere 
si faptul că pe multe suprafețe 
urmează griul, al cărui semă
nat este prevăzut pentru 20 
septembrie.

si(Ungaria). Dinamo (UJLSS.) 
Dinamo (România).

Lotul echipei Dinamo. clubul 
gazdă, 
tehnic

organizator, (coordonator 
— Constantin Dumi- 

Vasile Ma- 
și Ion Monea) cuprin- 
ordir.ea celor 11 catego- 
uimiUM i tineri boxeri :

itrer

imune se va desfă
tări de la orele 18.45. 

încheierea partidei de 
Dinamo — A.C. Milan,

riuțan 
de. in 
n.. pe _ .
L Boboc. D. Cipere. Gh. Far- 
caș. sau C. Cercel. I. Antone. 
I. Draromir. Gh. Simion. S. 
Postolaehe, P. Stere. C. Badea. 
V. Silațhi si D. Cefnat.

Prima 
șura 
după 
fotbal ______ ___ ______
In zilele de 16 și 17 septembrie, 
galele vor începe la ora 18. iar 
reuniunea finală este progra
mată duminică. 19 septembrie, 
de la ora 10 dimineața.

I

de masă
și viguros. În programul acestei 
acțiuni sint înscrise întreceri la 
atletism. fotbal și handbal in 
lunile de primăvară, la baschet 
și volei pe timp de iarnă in să
lile de sport. Se vor disputa 
faze pe clasă, pe școli și 35 de 
centre orășenești și comunale, 
apoi imercentre și o fază fi
nală județeană la Craiova. Pen
tru sporirea eficienței și a ro
lului formativ-educativ competi
țiile amintite vor fi întregite de 
demonstrații sportive, de pre
zentarea de programe artistice, 
astfel incit zilele de întreceri 
să fie transformate în adevărate 
festivaluri locale ale elevilor.

Steaua — Progresul și Dinamo 
— Rapid.

Biletele pentru aceste întîl- 
niri se vor pune în vînzare joi 
16 septembrie, la casele obiș
nuite.

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU 
CULESUL GRABNIC AL 
HIBRIZILOR TIMPURII 

DE PORUMB

Peste 1 500 ha cu hibrizi tim
purii de porumb au fost recol
tate pină in prezent in unită
țile agricole din Medgidia. 
Dărăbani. Albești. Hirșova. Co- 
gealac și altele, 
transportați 
volante de 
cenii sint 
Pînă la 20 
planificată 
suprafețe cu hibrizi ______
cit și eliberarea terenurilor re
zervate insămințărilor de toam
nă, reprezentind circa 7 000 ha. 
Că este posibil așa o demon
strează modul cum este orga
nizată munca în unitățile amin
tite. unde ziua se recoltează, 
noaptea se eliberează terenu
rile. a doua zi se ară. Pe alo
curi. unde știuleții au încă un 
procent ridicat de umiditate, 
înainte de livrare, producția 
este uscată pe cale naturală in 
arioaie special amenajate. La 
Bănoasa. Adamclisi și Castelu. 
echipe și detașamente de ti
neri au declanșat ample acțiuni 
uteciste la recoltatul porumbu
lui.

Știuleții sint 
imediat spre bazele 
depozitare, iar co- 
tocați și însilozați. 
septembrie, a fost 
recoltarea întregii 

timpurii

MAI MULTA OPERATIVITATE LA 
TRANSPORTATUL LEGUMELOR 

DIN CIMP

Grădinile dobrogene concen
trează in această perioadă am
ple forțe la recoltări, 
din Corbu. Ostrov,

Tinerii 
Mircea 

Vodă. Basarabi. de la Cogealac 
și Hirșova au recoltat zeci de 
tone legume și cartofi pînă în 
prezent. Producția a fost pre
luată operativ din cîmp și dusă 
la fabricile și punctele locale 
pentru depozitare si conservare. 
La Pecineaga. unde peste 300

PgNTKU TIMPUL. DV. LliBEI^

MIERCURI, 15 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală : Radioteleviziu- 

nea școlară în noul an de învă- 
țămînt ; 10.00 Inscripții pe celu
loid ; 10.20 Cintece și jocuri popu
lare ; 11,05 Să trăim și să muncim 
în chip comunist ; 11,35 Telex ; 
11,40 închiderea programului ; 
16,00 Fotbal : Dinamo București — 
A.C. Milan. Cupa U.E.F.A. Trans
misiune directă de la Stadionul 
Dinamo. 17,50 în lumea lui Brân- 
cuși. Film documentar ; 18.20 Fes
tivalul internațional „George E- 
nescu44 — ediția a Vil-a. Selec- 
țiuni din concertul de . cvartete 
românești ; 18,50 Tribuna TV ; 
19.20 1 001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 20.00 început de an școlar. 
Reportaj ; 20,20 Revista economică 
T.V. ; 20.50 Telecinemateca Ci
clul ..Dosarele ecranului'*  — „De
lict din dragoste44. Premieră T.V. 
Producție a studiourilor italiene.

> destinat insămințărilor de 
Foto : VALERIU TANASOFF

de cooperatori acționează în 
grădini, zilnic se pot ’livra peste 
100 tone cartofi sortați, varză, 
vinete, tomate. Dar. toate aces
tea rămin în cîmp pentru că 
autocamioanele de la I.L.F. nu 
sosesc la timp. într-o singură 
zi cantităti însemnate de pro
duse legumicole perisabile se 
depreciau. deoarece graficele 
de livrare nu au fost respec
tate. Sint ele oare facultative ?

DE CE SINT NEGLIJATE UDĂRILE 
DE APROVIZIONARE?

Succesul culturilor de griu și 
orz. a căror insămințare va în
cepe in curind. este condiționa
tă hotăritor de aplicarea udări
lor de aprovizionare. De aceea. 
la_ recenta consfătuire județea
nă a griului, s-a recomandat 
irigarea a 44 000 ha in confor
mitate cu normele tehnice de 

La EA.S. Amzacea. pe 
1=n *•-  s-au asigurat pînă în 

peste 1 200 mc apă la 
La Albești. Cumpăna,

150 ha. 
prezent 
hectar. ______ _
Agigea. Techirghiqî au fost. în
tocmite grafice ferme de udări 
care se respectă in totalitate, 
aspersoarele funcționind zi și 
noapte. Din păcate la Fintinele, 
Săcele, Nuntași. Mihai Viteazul 
preocupările in acest domeniu 
sint lăsate in planul secundar. 
După cum ne spune ing. 
Gheorghe Ivana, șeful sistemu
lui de irigații Cogealac, neres- 
pectarea suprafețelor are în 
principal două cauze : ..Din 
cele 2 600 ha prevăzute pentru 
udări de aprovizionare numai 
1 300 ha îndeplinesc condițiile 
tehnice. datorită defecțiunilor 
care apar, iar cele 1 300 ha sint 
și ele diminuate deoarece uni
tățile nu sint incă pe deplin, 
convinse de utilitatea irigații
lor de toamnă44.

ȘTEFAN DORGOȘAN

22.10 24 de ore ; 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II 

20,00 Flacăra vie a științei: Viața 
și opera acad. Gh. Spacu (1333— 
1955) ; 20.30 Primii pași. Reportaj 
despre misiunea socială a școlii;
20.50 Cîntecele tinereții ; 21.30 Te
lex ; 21.35 Zidirile domnești ale 
Făgărașului. Documentar T.V. ;
21.50 Publicitate ; 21.55 Muscelule, 
plai de dor. Cintece și jocuri 
populare ; 22,20 închiderea pro
gramului.

Opera Română: RIGOLETTO — 
ora 19.30; Circul ..București44 (în 
cartierul Titan): SPECTACOL AL 
CIRCULUI ITALIAN .,WE- 
GLIAMS" ÎN COLABORARE CU 
CIRCUL „BUCUREȘTI**  — ora 
19,30; Ansamblul ..Rapsodia 
Română** : FRUMOASĂ EȘTI.
MÎNDRA ȚARĂ — ora 18,30.



X

(Urmare din pag. T)
mice, a colaborării pe toate pla
nurile construcției socialiste. 
S-a evidențiat în acest cadru 
dezvoltarea cu succes a colabo
rării economice și tehnico-știin- 
țifice, ca și importanța docu
mentelor încheiate între cele 
două țări, în vederea colabo
rării economice în perioada 1976- 
1S80 : Acordul privind extinderea 
colaborării in scopul utilizării 
potențialului hidroenergetic al 
Dunării ; Acordul privind modi
ficarea și completarea Acordului 
din 1963 privind realizarea și ex
ploatarea Sistemului hidroener- 
getic și de navigație Porțile de 
Fier, pe fluviul Dunărea ; Pro
tocolul privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor econo
mice româno-iugoslave ; trei în
țelegeri care se referă la des
ființarea Administrației fluviale 
Porțile de Fier. „Apreciind po
zitiv rezultatele obținute în uti
lizarea potențialului hidroener
getic al Dunării —- se spune 
Declarația comună — cei doi 
președinți au salutat cu satis
facție încheierea acordului în 
legătură cu folosirea in conti
nuare a potențialului hidroener
getic al Dunării, a cărui _ reali
zare va contribui in mod însem
nat la dezvoltatarea continuă a 
colaborării economice dintre 
cele două țări vecine și prie
tene. Ei au salutat, de aseme
nea. semnarea acordului-ca- 
dru dintre organizațiile econo
mice române și iugoslave cu 
privire la cooperarea în pro
ducția de mașini-unelte grele și 
specializarea în industria chi
mică !“ Prin transpunerea în 
practică a măsurilor convenite, 
valoarea schimburilor reciproce 
dc mărfuri urmează să depă
șească un miliard de dolari.

în cadrul conlucrării lor prie
tenești, România și Iugoslavia 
optează pentru modalități noi, 
eficiente, de valorificare a lar
gilor posibilități pe care le 
oferă potențialul în permanentă 
dezvoltare a economiilor lor, 
pentru forme moderne, mai 
largi, de colaborare economică, 
dc lungă durată, reciproc avan
tajoase.

Colaborarea pe tărimul cultu
rii, învățămîntului, informații
lor înregistrează și ea o evolu
ție ascendentă, apreciată pozitiv 
în cadrul convorbirilor oficiale, 
în acest cadru, s-a sublinial că 
înțelegerile încheiate intre cele 
două țări în vederea constitui
rii Comisiei mixie dc colabo
rare culturală și înființării cen
trelor cultural-informative la 
București și Belgrad reprezintă 
o nouă contribuție la extinderea 
și aprofundarea, in continuare, 
a prieteniei. Ia o mai bună cu
noaștere reciprocă și la apro
pierea dintre poporul român 
și popoarele iugoslave.

„Se poate spune — aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că, in toate privințele, relațiile

româno-iugoslave reprezintă un 
exemplu de raporturi între două 
țări socialiste, de colaborare 
rodnică, bazată pe stimă și în
credere tovărășească, pe depli
nă egalitate și respect reciproc*.

Raporturile româno-iugoslave 
evoluează Pe un cadru deosebit 
de fertil, pare are la bază așe
zate temeinic principiile inde
pendenței și suveranității na
ționale. neamestecului in trebu
rile interne, egalității depline 
în drepturi și avantajului reci
proc.

„Numai pe aceste temelii. — 
sublinia tovarășul Iosip Broz 
Tito — a fost posibil să se fău
rească o încredere reciprocă 
fermă și să se dezvolte in așa 
măsură relațiile noastre bilate
rale. Desigur, promotorii unei 
asemenea colaborări sint Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist Român, 
care dezvoltă si raporturile lor 
proprii pe bază de opțiuni 
principii 
dealtfel 
mișcării 
ționale4*.  
de la Berlin 
muniste și muncitorești din Eu
ropa ca un eveniment poli
tic important, care a prile
juit un schimb liber de păreri 
asupra problemelor luptei pen
tru pace, securitate, cooperare 
și progres social, pe continen
tul nostru, Declarația comună 
reafirmă principiile relațiilor de 
colaborare dintre Partidele co
muniste și muncitorești și anu
me ; respectarea strictă a egali
tății in drepturi, independenței 
suverane a fiecărui partid și 
neamestecul în treburile inter
ne, respectarea dreptului fiecă
rui partid de a alege liber ca
lea luptei pentru transformări 
sociale progresiste, pentru so
cialism. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. si 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovarășul 
Iosip Broz Tito. au apreciat cu 
satisfacție in mod pozitiv dez
voltarea de pină acum a rela
țiilor și colaborării dintre 
P.C.R. și U.C.I. și și-au expri
mat hotărirea de a extinde in 
continuare și de a adinei a- 
ceastă colaborare, schimbul mul
tilateral de păreri în probleme 
dc interes comun.

Sint cunoscute și larg apre
ciate pe plan internațional efor
turile pe care România Și Iu
goslavia le depun, neobosit, 
pentru consolidarea proceselor 
pozitive Pe arena mondială, ac
tivitatea remarcabilă pe care o 
desfășoară președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
pentru soluționarea, in intere
sele progresului, înțelegerii si 
păcii, a problemelor acute ce 
confruntă lumea contemporană.

Cu ocazia vizitei, ceț doi pre
ședinți au efectuat un schimb 
larg de păreri cu privire la si-

clare. pentru care 
militează Și in cadrul 
muncitorești interna- 
Apreciind Conferința 

a partidelor co-

luatia internațională actuală. A 
fost relevată, in acest sens, im
portanța transformărilor revolu
ționare. naționale și sociale, care 
an Ioc in lume, mutațiile pro- 
îunde care s-au produs in ra
portul de forțe pe Plan mon
dial, ca urmare a luptei popoa
relor de Pe toate continentele 
pentru dezvoltarea socială, na
țională și progresistă indepen
dentă. precum și pentru 
unor noi relații politice 
nomice internaționale, 
buției țărilor «ocialiste, 
nealiniate, țărilor in ___
derxoltare și a altor state, for
țelor revoluționare, progresiste 
și democratice de pretutindeni. 
Șalatind rezultatele procesului 
destinderii, care se află la m- 
eepot, cei doi președinți și-au 
exprimat îngrijorarea față de 
continuarea politicii de pe po
ziții de forță, de amestec in tre
burile interne și încercărilor de 
legalizare a acestei politici, față 
de continuarea cursei înarmări
lor. odată eu menținerea unor 
practici imperialiste și neocolo
nialiste. încercări de dominație, 
constnnrere și alte forme ale 
politicii de dictat și asuprire 
care, in unele regiuni, iau for
ma de presiuni brutale inc cep- 
tate împotriva uw țări inde
pendente. Toate acestea, ca si 
accentuarea decalajului intre 
țările dezvoltate și țării? in 
curs de dezvoltare, scindarea 
lumii in blocuri militare Și sfere 
de influență amenință jneea si 
securitatea ia lume.

Intilnirea li nivel fatal! o- 
mâno-iugosla\ â a prilejuit 
reafirmarea identității de ve
deri a țârilor noastre in proble
mele securitâtii si cooperări; in 
Europa, cola berării «ă destin
derii in Balcani, dezarmării, 
în alte rhesliuni de hisemnătalr 
primordială pentru pacea și 
securitatea continentului nostru, 
a întregii lumi. Apreciind că 
Conferința pentru securitate si 
cooperare in Europa șj Actul 
său final s-au reflectat pozitiv 
in procesul de destindere si sta
bilizare a relațiilor intre statele 
europene, cei doi președinți au 
constatat, în același timp, câ 
In perioada care a trecut dc la 
încheierea conferinței s-au reali
zat puțini pași cuncreți in direc
ția rezolvării problemelor com
plexe existente pe continent. In 
acest sens, președintele Nicolae 
Ceaușescu Și Iosip Broz Tito au 
acordat o atent i? deosebită 
apropiatei reuniuni a țărilor 
europene ce va avea loc is WW 
la Belgrad, apreciind câ 
ceasta va fi u eveniment »- 
portant, deoarece va rr prez*  a ta 
<xnt inua rea prwesuhH de edM>- 
eare a McwiLătn ft cooperării 
in Europa, pe baze noi. drm» 
craîicc". Subliniind legatara

crearea 
și eco- 
contri- 

stateior 
curs de

indisolubilă dintre aspectele Po
litice și militare ale securității, 
cei doi președinți s-au pronun
țat pentru lichidarea bazelor mi
litare străine și retragerea trupe
lor străine de pe teritoriile altor 
state, retragerea armamentului 
nuclear din țările neposesoare 
dc arme nucleare, reducerea 
cheltuielilor militare Și creare» 
condițiilor pentru desființarea 
blocurilor militare.

In cadrul discuțiilor 
primat îngrijorarea in 
tu evoluția periculoasă < 
rea Mediterană, față de 
ționarea vechilor slări 
tuale, și apariția unor noi surse 
de încordare, care amenință pa
cea și securitatea interaapanală: 
Orientul Apropiat. Liban, Cipru, 
și alte zone din lume.

Considerind că 
nealiniere s-a afirma» 
tor de pace, de sine 
detr-ebiț de importam. 
Ituențe pozitive asupra 
rii problemelor actuale 
Donate. partea iugoslavă a apre
ciat eu satisfacție pr earn la
României la cea de-a V-a Coa
lerințâ i> nivel înalt de ia Co- 
l-xnbo. ceea ee confirmă earoe- 

desehts al mișcării și Mrte- 
rcsul pentru dezvoltarea colibe 
rării M legăturilor eu toate tor
tele care iepe*  pentru P*ce  și 
progres in lume.

Cei doi președinți aa expri
mai cu ocazia discuțiilor, deo
sebit de frnctooase și priete
nești, hotărirea de a milita 
pentru creșterea roiului și ettea- 
ritâîii O-N.U-. a aportului său 
la promovarea colaborării egale 
in drepturi mtre toate statele 
popoarele, asigurarea porii si 
securități*  interna țioo a te. reali
zare- noii ordini economice. în
făptuirea deranjării generate sa 
complete si demoeratixarea rela
țiilor internat iusaJe.

Desfășurată mîr-o atmosferă

s-a ex- 
legăturâ 
din Ma- 

• nesoiu- 
conflic-

listarea de 
ca fbe- 
stătător, 
m in- 

rezol vă- 
in ierni-
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Omagiu memoriei președintelui
Mao Tzedun

Poporul chinez, in aceste zile de grea încercare, adaugă noi

realizări la opera de edificare a societății socialiste
Marți. în memoria președin

telui Mao Tzedun. marele con
ducător al poporului chinez, a 
continuat, la Pekin, aceeași im
presionantă atmosferă solemnă 
și de reculegere. In timp ce a- 
cordurile marșurilor funebre se 
revarsă peste imensa Piață Tien 
An-men. in apropierea căreia se 
află Palatul Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari, ce 
adăpostește sicriul cu corpul 
neînsuflețit, zeci de mii de 
locuitori ai capitalei și repre
zentanți din cele 29 de provin
cii și municipalități ale țării, 
aflați la Pekin, au adus. într-un 
lung pelerinaj, ce a durat de 
la primele ore ale dimineții 
pină noaptea tirziu. un ultim 
omagiu marelui dispărut. Mo
mentele lor de profundă recu
legere au exprimat, totodată, o 
nestrămutată hotărire de a se 
uni «trins in jurul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, de a continua opera 
președintelui Mao.

In același timp, in întreaga 
țara, in toate unitățile indus
triale și economice, in ministere 
și instituții de invățâmint, la 
sediile organizațiilor de partid 
st ale organizațiilor de masă, 
in comunele populare și în u- 
nitâule Armatei Populare de 
Eliberare au avut loc ceremo
nii și adunări funerare pentru 
omagierea memoriei președinte
lui Mao. au fost editate bule- 
tsce speciale, care evocă perso
nalitatea și opera marelui dis-

productivă zi și noapte, inclu
siv in cursul duminicii trecute, 
transformind durerea într-un 
imens izvor de tărie morală și 
forță creatoare, pentru a oma
gia și in acest fel memoria iu
bitului lor conducător, ’ ’
tot mai mult succesele în 
dioasa operă de înălțare 
listă a țâri.

Astfel, întreaga țară a 
cunoștință cu mindrie de 
jamentul 
Uzina de 
din provincia Kirin, de a spori 
rodul muncii lor, de a produce 
autocamioane de o calitate cit 
mai bună. Angajamente asemă
nătoare și-au luat și colectivele 
dc muncitori de la Uzina de 
oțel nr. 1 din Șanhai — astăzi

sporind 
gran- 
socia-

luat 
anga- 

muncitorilor de la 
autocamioane nr. 1

un modern complex, de produ
cere a oțelului și fontei și de 
realizare a unor oțeluri înalt 
aliate ; la 10 septembrie, de 
pildă, muncitorii unui singur 
schimb au produs 32 de șarje 
de oțel, depășind recordul înre
gistrat anterior, iar muncitorii 
din celelalte echipe au realizat 
în aceste zile de grele încercări 
cele mai înalte randamente zil
nice de oțeluri superioare con
semnate de la începutul anului. 
Realizări importante au rapor
tat și muncitorii de la Combi
natul metalurgic din Maanshan, 
provincia Anhui, membrii co
munelor populare din provin- 

* ciile Henan și Șandun, precum 
și lucrătorii din alte domenii de 
activitate.

Mesaje și telegrame de condoleanțe

România
la Tîrgul 

internațional 
de la Bmo

La Brno a fost inaugurată 
marți ediția de toamnă a Tirgu- 
lui internațional dc mașini și 
utilaje. La această tradițională 
manifestare economică participă 
firme din 29 de țări, printre 
care și România.

Industria țării noastre este 
reprezentată, printre altele, de 
locomotive Diesel hidraulice, 
autocamioane, autoutilitare, au
toturisme de teren, autoturisme 
Dacia, tractoare, diverse mașini 
pentru prelucrarea lemnului, 
precum și numeroase produse 
ale industriei electronice și e- 
lectrotehnice. încă din prima zi, 
standurile românești au fost vi
zitate de Frantisek Zahradnik, 
vicepreședinte al Guvernului 
R. S. Cehoslovace, de alte ofi
cialități din țara-gazdă, care au 
apreciat , înalta tehnicitate a 
produselor expuse. Oaspeții au 
fost întimpinați de Teodor Haș, 
ambasadorul României în R.S. 
Cehoslovacă, și directorul ge
neral al pavilionului, SteliaA ,*

ul acestor solemnități, 
de oameni au luat cu
ie chemarea adresată 
. armatei și poporului 
naționalitățile din in-

Pe adresa conducerii de 
partid și de stat a R. P. Chineze 
continuă să sosească mesaje și 
telegrame din toate colțurile lu
mii. exprimind profundul re
gret față de încetarea din viață 
a președintelui Mao Tzedun.

Cancelarul R. F. Germania, 
Helmut Schmidt, relevă că 
„președintele Mao Tzedun a 
fost unul dintre cei care au ori
entat desfășurarea istoriei mon
diale și un conducător care a 
indicat poporului chinez calea 
spre un nou viitor. El va dăinui 
permanent in memoria poporu
lui chinez și a lumii. Sint con
vin? că poporul chinez și con
ducătorii săi vor urma ideile 
sale și vor continua să conlu
creze cu alte popoare ale lumii 
pentru menținerea păcii și pro
gresul umanității".

Președintele Republicii Peru, 
Francisco Morales Bermudez, 
exprimă „cele mai profunde 
condoleanțe in legătură cu pier
derea ireparabilă cauzată de 
moartea președintelui Mao Tze-

dun și solidaritatea cu nobilul 
popor al R. P. Chineze* 4.

Kaysone Phomvihane, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
și prim-ministru al R.P.D. Laos, 
și ceilalți conducători laoțieni 
au adresat un mesaj de condo
leanțe în care se subliniază : 
„Tovarășul Mao Tzedun a fost 
un conducător care a adus ser
vicii de însemnătate istorică 
P. C. Chinez și poporului chinez. 
El a condus Partidul Comunist, 
armata și poporul în revoluția 
democratică, care a răsturnat 
imperialismul, feudalismul și 
capitalismul birocratic, înteme
ind R. P. Chineză. El a adus o 
contribuție însemnată la lupta 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace, indepen
dență națională, democrație și 
progres social. Poporul laoțian 
a pierdut un apropiat tovarăș de 
arme, care a sprijinit și încu
rajat întotdeauna revoluția lao
țian â“.

SITUAȚIA 
DIN LIBAN

La Beirut, în jurul orașului 
Tripoli și în Munții Liban — 
principalele focare ale acțiunilor’ 
militare din Liban — au conti- 

de 
în

nuat marți schimburile 
focuri între forțele rivale, 
capitală, luptele de stradă s-au 
desfășurat în cartierul Ain 
Rummaneh și în sudul orașului. 
Posturile de radio au anunțat, 
de asemenea, că au avut loc 
schimburi de focuri în cîmpia 
Bekaa și în jurul orașului Si
don, din sudul tării.

Președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, a avut marți o între
vedere cu Rashid Karame. pri
mul ministru al Libanului, în 
cursul căreia a fost abordată 
evoluția situației din Liban. La 
întrevedere au participat pre
mierul egiptean, Mamdouh Sa
lem, și Ismail Fahmy, vice
premier si ministru al afacerilor 
externe al țării-gazdă.

CIUDAD DE MEXICO

Conferința asupra cooperării economice 
imre lările in curs de dezvoltare

m

Activitatea sondei spațiale „Viking-?H

Vizita oficială de prietenie 
tovarășului Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român. 
Republicii Socialiste 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Iugoslavia — încheiată cu un 
bilanț excepțional dc bogat — 
constituie tema centrală a presei 
din țara vecină. „O nouă și im
portantă contribuție la consoli; 
darea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări", „S-au 
consolidat temeliile prieteniei și 
colaborării iugoslavo-române44, 
..Un grad înalt de încredere și 
înțelegere4*.  „Concordanța țelu
rilor" — sint doar cîteva din tit
lurile sub care au apărut ma
terialele consacrate semnifica
ției vizitei întreprinse de solii 
poporului român pe pămintul Iu
goslaviei prietene.

Ziarul „Borba44 subliniază că 
convorbirile „s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă și priete
nească, de lucru și plină dc con
ținut. atmosferă ce caracterizea
ză relațiile celor două țări so
cialiste și vecine, pe care își pun 
amprenta întilnirile președinților 
Tlîo și Ceaușescu. rezultatele 
lor fiind cel mai bine ilustrate 
de gradul înalt de înțelegere re
ciproca și apropierea punctelor 
dc vedere44. ..întilnirile — s-a 
relevat de ambele părți — oferă 
-totdeauna impulsuri noi, fără 
îndoială importante și utile pen
tru dezvoltarea relațiilor in an
samblu. precum și posibilitatea 
reală de analizare rn comun și 
apreciere a proceselor contem
porane și a evenimentelor ac
tuale din viața internațională".

Tn încheiere. „Borba44 scrie că 
vzita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „deși scurtă în'timp, 
a fost însă — așa cum s-a sub
liniat la sfirșitul convorbirilor 
riiciale — plină de conținut. Ea 
2 adus mari și importante re- 
r_’hate. ilustrînd — după cum au 
arătat și cei doi președinți — 
relațiile reciproce foarte bune și 
: arte prietenești. Acest lucru se 
iflă in însăși tradiția colaborării 

- .or două țări ale noastre și este 
interesul cel mai bun al po- .

- -elor Iugoslaviei și Româ- 
aiei".

. Prietenia iugoslavo-română se 
consolidează prin țelurile comu- 
r»e ale construirii socialismului, 
.--.eresele reciproce de întărire 
a păcii și securității și hotărirea 
©• a întări în? continuare indc- 
t- n.cența și a contribui la cola- 

-?.rea comună multilaterală
- toate țările și popoarele44,
- • • > săptămînalul „Komunist", 
organul U.C.I.

"n continuare „Komunist44 ara- 
-i ..Colaborarea dintre IugOȚ 
r.i. - .- și România — două țări 
socialiste vecine și prietene — 

dezvoltă cu foarte mult suc- 
toate domeniile. Această

• stare, cunoscută și pină a-
a fost incă o dată confir- 

--•t^ de intilnirea președintelui
• 5 F. Iugoslavia, președintele

I. Iosip Broz Tito. cu se- 
*ruî general al Partidului 

Român, președintele 
3-z ri.cii Socialiste România,

a
Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
România.

Nicolae Ceaușescu. Conducătorii 
celor două state și partide, au 
exprimat din nou hotărirea ca 
Iugoslavia și România să extin
dă în continuare colaborarea in 
toate domeniile, convinși câ 
aceasta este nu numai in intere
sul popoarelor din cele două 
țări, ci și in interesul întăririi 
păcii, securității și colaborării 
pașnice in Balcani și in Europa".

După ce relevă câ ..prietenia și 
colaborarea Iugoslaviei și Româ
niei au tradiție îndelungată" și

danca
ar

ia ctocepcrea 
și czrec-- i_e 
Europă
hune, pentru :

•ăfithrr.

p»jaîe (ier» 
ped sa =xk 
us toate d

pe
oe:

Coop-

Specialiștii de la Centrul spa
țial din Pasadena (California) 
au transmis marți noi ordine 
mMuluiui de cobori re a! sondei 
«pa i2ie _V:king-2“ in vederea 
îndepărtării brațului dotat cu 
dispozitiv de excavat de lander. 
Cercetătorii americani consideră 
câ această 
determinată de o mică piatră 
din mostra de sol marțian re
coltată. care. rostogolindu-se, 
s-a fixat intr-una din articula
țiile acestui braț. Daca modulul 
va executa comenzile transmise 
de pe Pâmint, mostra colectată 
de braț inainte de blocare va

blocare ar putea fi

fi introdusă, in circa două zile, 
in minilaboratorul pentru cer
cetarea elementelor anorganice 
existente in solul martian. 
Doua dintre mini laboratoare, 
in care s-au introdus, duminică, 
eșantioane de sol marțian, con
tinuă, prin intermediul 
activității, cercetările în 
rea detectării existenței proce
selor de viață microorganică.

Pe de altă parte, cercetătorii de 
la Pasadena au schimbat orbita 
sondei spațiale „Viking-2“ pentru 
a permite acesteia să fo
tografieze calota polului nord 
al planetei Marte.

radio- 
vede-

eja te»
Costa Rica

Presa iugoslavă despre semnificația 

vizitei înalților soli ai poporului român

pe pămintul Iugoslaviei prietene

că „o importantă amprentă si-au 
pus tocmai întilnirile președinți
lor Tito și Ceaușescu". saptămi- 
nalul iugoslav scrie : ..Și de o 
parte și de cealaltă domnește 
convingerea că și această vizită 
a tovarășului Nieolae Ceaușescu 
în Iugoslavia va însemna mult 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român, a colaborării bilaterale, 
politice, economice, culturale și 
tehnico-știirițifice". „Komunist" 
adaugă : „Exponenta acestei co
laborări sint Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român, ale căror con
tacte și legături reciproce au re
ținut. de asemenea, o importan
tă atenție în cadrul convorbiri
lor iugoslavo-române44.

„Despre colaborarea economică 
dintre Iugoslavia și România se 
poate vorbi la superlativ, ceea 
ce s-a confirmat și cu prilejul 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu" — arată, pe de altă 
parte, „Komunist". adăugind câ 
„există șanse cu totul reale ca in 
următorii ani schimburile comer
ciale și colaborarea economică 
în ansamblu să sporească și mai 
mult și să se îmbogățească cu 
forme și conținuturi noi. 
baze de lungă durată".

Săptămînalul iugoslav relevă 
apoi că și in domeniul politicii 
externe s-a confirmat ceea ce 
este deja cunoscut: „Cele două 
țări au poziții identice sau a- 
propiate in multe probleme in
ternaționale importante. Acest 
lucru se referă» in primul rind, 
la evoluția din Europa. România 
și Iugoslavia au adus o contribu
ție importantă la succesul Con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa, iar acum ac
ționează în mod activ pentru a- 
plicarea documentului de la 
Helsinki. Este firesc faptul că 
ambele țări sint foarte interesa
te și în colaborarea statelor bal
canice, la care își aduc, de ase
menea. o contribuție pozitivă și 
constructivă. Cu numai 20 de 
zile în urmă a luat sfirșit cea 
de-a V-a Conferință â șefilor de

precedențe, a fost 
piatră la temeliile solid-, 
laborării și prie 
române".

La rindul sâu. revista _Dco- 
nornska Poliîika” scrie despe-: 
frecventele întilniri dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Broz Tito. reliefind câ.-acest lu
cru vorbește de Ia sine despre in
tensitatea și dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre cele doutâ 
tari socialiste, cărora ir.:finirile la 
nivel înalt le dau noi unnXs jz*-  
Acest lucru a fost din nou con
firmat nu numai prin semnarea 
unei serii de acorduri reciproce, 
intre care și cel privind 
struirea obiectivului hicn 
getic „Porțile de Fîer-Il 
poate $i mai mult, pnn o
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tribut? la „evoluțiile pnzitive in 
<fir*c*..a  asezân; relațiilor fnter-

producției agricole. De la 
cultura de banane și cafea 
s-a trecut la valorificarea pe 
o scara tot mai largă a im
portantelor rezerve minerale, 
de aur, bauxită, tier, petrol, 
plumb etc., care vor accelera 
dezvoltarea sectorului indus
trial. Recent, guvernul de la 
San Jose a aprobat 28 de 
proiecte pentru dezvoltarea 
țării, costul total al acestora 
ridicindu-se la suma de 
260 000 000 dolari. Cele mai 
de seamă se referă la con
struirea unor uzine de pro
ducere a amoniacului, de 
hirtie, ciment, de motoare și 
transformatoare electrice.

Acționind pe linia întăririi 
suveranității naționale, auto
ritățile costaricane au expro
priat bunurile companiei 
..Northern Railways", au pre
luat drepturile de proprieta
te asupra plantațiilor dc ba
nane și a instalațiilor 
rente

ța sanitară, dezvoltarea în- 
vățămintului. Statul alocă a- 
proximativ jumătate din bu
get dezvoltării invf'w 
lui și culturii, î_______
fiind cu totul deosebite pen
tru această regiune : analfa
betismul a fost aproape total 
lichidat, iar învățămîntul e- 
lementar este gratuit și obli
gatoriu. Universitatea din 
San Jose asigură peste 11 000 
de locuri de studiu pentru 
tineri. încă in acest an a 
fost elaborat proiectul de re
formă constituțională pentru 
asigurarea finanțării de că
tre stat a învățământului su
perior. Proiectul prevede ca 
statul să finanțeze 90 la sută 
din învățămîntul superior, 
uimind ca 10 Ia sută să re
vină surselor proprii ale 
universităților.

• Intre România și Costa 
Rica s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare 
care in ultimii ani au cunos
cut un curs continuu ascen
dent. De mare însemnătate 
pentru dezvoltarea acestor 
raporturi au fost întilnirile 
la cel mai înalt nivel româ- 
no-costaricane de la San 
Jose și București.

vățămintu-
rezultatele wBT4Se împlinesc 155 de 

ani de la proclamarea 
independenței țarii, care 
a pus capăt dominației 
spaniole.

• Cost» Rica. ..țărmul bo
gat". descoperit in urmă cu a- 
proape o jumătate de mile
niu. iși justifică pe deplin 
metafora datorită resurselor 
sale naturale deosebit dc bo
rate — păduri cu esențe va
loroase. plantații de cafea, 
banane, trestie de zahăr, la 
care se adaugă numeroase 
resurse minerale, cum ar fi 
fier, plumb, bauxită, metale 
rare, magneziu, cupru și pc- 
troL Eforturile acestui stat 
— eel mai sudic dintre sta- 
tele Americii Centrale și una 
dintre cele mai mici țâri ale 
continentului — sint concen
trate in direcția dobindirii 
uoei reale independențe eco- 
■ —îtu In contextul general 
ai dezvoltării social-econo- 
mice a țârii se remarcă pre
ocuparea pentru dezvoltarea 
intr-n ritm tot mai intens a 
industriei, a diversificării
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CUBA : SAFTÂMÎNA CULTURII 
ROMANEȘTI

Sub auspiciile Ambasadei țâ
rii noastre la Havana, ale Con
siliului național al cuhurii din 
Cuba și Institutului cubanez 
pentru prietenie eu popo-rcle 
lumii, la Nueva Gerona. capitala 
Insulei Pinilor precum «i in 
alte localități s-a desfășurat 
„Săptămina culturii româneșt:“.

..Sâptămina culturii româ
nești" a prilejuit deschide
rea expoziției fotodocumentare 
..România — aspecte", a unei 
expoziții Brâncuși. precum si a 
unei expoziții de carte, artiza
nat si discuri, prezentarea fil
mului artistic ..Mușchetarul 
român" și recitaluri 
ușoară românească.

de muzică

devenit al 
semnat cu

lor
DECLARAȚIE A MAE 

AL R-S. VIETNAM

Astăzi este sărbătoarea 
națională a Hondurasu
lui

• AUSTRALIA a 
zecelea stat care a 
Statele Unite tratatul de coope
rare in problema cercetărilor 
vizind dezvăluirea plăților nli*»  
cite efectuate de compania 
americană constructoare de 
avioane ..Lockheed" in vederea

r. purtâior de cuvînt al 
M-A.E a făcut o declarație, 
relevind câ Guvernul R.S. 
Vietnam a demonstrat nu o 
da:ă. prin acțiuni practice, 
năzuința de a soluționa pro
blemele existente intre R.S. 
Vietnam și S.U.A. in con
formitate cu principiile A- 
eortfaxlui de la Paris. Intr-o 
notă adresară la 27 august 
Departamentului de Stat al 
S.U.A.. M.A.E. al R.S. Viet
nam a propus organizarea 
Unei întilniri intre reprezen
tanții celor două părți pen
tru a examina data începe
rii convorbirilor. Totuși, 
partea americană nu a dat 
pihă acum un răspuns la 
aceas-tă nota, relevă decla
rația.

• IN LUĂRILE depoziție in 
probleme de politică externă, pri
lejuite de campania pentru aie- 
gerLe ia Bundestag de la 3 oc
tombrie a.c.. liderii partidelor 
social-democrat și liber-demo
crat — care alcătuiesc actuala 
coaliție guvernamentală — s-au 
pronunța: pentru continuarea
cursului de destindere in rela
țiile dintre state, pentru dez
voltarea raporturilor dintre 
R.F.G si tarile socialiste.

ALEGERILE GENERALE 
DIN TRIN1DAD-TOBAGO

Primele alegeri generale des
fășurate in Trinidad Tobago 
după proclamarea republicii, la 
1 august a.c„ au fost ciștigate 
de Mișcarea Națională Populară, 
partid de guvernămînt acondus 
de primul ministru Eric Wil
liams. După cum s-a anunțat o- 
ficial la Port of Spain, in 
cursul scrutinului de duminică, 
Mișcarea Națională Populară a 
obținut 21 din cele 36 de man
date în Camera Reprezentanți
lor.

• Situat in America Cen
trală. cu o largă ieșire spre 
Oceanul Atlantic (Marca Ca
raibilor). avind ca vecini 
Nicaragua. Guatemala și Sal
vador. Hondurasul are o su
prafață de 112AB8 km p și o 
populație de peste 2 780 000 
locuitori, in marea ei majo
ritate formată din metiși, in
dieni, negri și creoli. Hon
durasul este străbătut de 
Cordilierii Americii Centrale 
care se desfășoară intr-o se
rie de culmi muntoase, cu- 
prinzind in interiorul lor po
dișuri și depresiuni. Partea 
sudică este de natură vulca
nică, iar pe litoralul Mării 
Caraibilor se desfășoară o 
cîmpie îngustă in Vest și în
tinsă și mlăștinoasă in Est. 
în partea nordică se găsesc 
păduri tropicale, iar în zo
nele mai uscate păduri de 
foioase și pini.

• Supranumită „Republica 
bananelor". Hondurasul ocu-

afe- 
aparținînd trustului 
american „United 

, procedînd totodată la 
naționalizări în. alte sectoare 
ca electricitate, telefoane etc. 
Preocupărilor pentru accele
rarea dezvoltării economice 
Ii se adaugă cele din dome
niul social-cultural : con
strucția de locuințe, asisten- AL. IANCU

pă locul doi in lume după 
Ecuador in exportul de ba
nane. Cu toate că plantațiile 
bananiere ocupă doar o ze
cime din suprafața arabilă a 
țării, ele furnizează mai 
mult de jumătate din valoa
rea exportului. La 15 sep
tembrie 1975. guvernul de Ia 
Tegucigalpa a anulat con
cesiunile speciale și contrac
tele care asigurau companii
lor străine controlul asupra 
terenurilor agricole. Măsurile 
economice adoptate, în con
formitate cu noua politică 
promovată în sectorul pro
ducției și desfacerii banane
lor, va impune rolul statu
lui in adoptarea deciziilor in 
sfera producției și a vinză- 
rii. In acest context, se în
scrie și hotărirea guvernului 
de a expropria păminturile 
marilor latifundiari locali, 
ceea ce constituie un pas 
important in soluționarea 
problemei agrare, în dezvol
tarea și consolidarea econo
miei naționale, astfel incit 
poporul hondurian să dispu
nă in mod liber de bogățiile 
sale.

• Hondurasul dispune de 
numeroase resurse naturale 
printre care zăcăminte dc 
aur, argint, zinc, plumb și 
cupru. Principala bogăție a 
solului o constituie păduri
le de mahon, cedru și alte 
esențe prețioase, care ocupă 
mai mult de jumătate din 
suprafața țării, trestia de za
hăr. citricele, cafeaua și 
ananasul. Agricultura dispu
ne de suprafețe însemnate 
cultivate cu porumb, sorg, 
manioc, bumbac, tutun, grîu 
și viță de vie. Pășunile, care 
se întind pe o suprafață de 
peste 30 la sută din terito
riul țării, favorizează creș
terea animalelor. Sectorul 
industrial, reprezentat prin 
mici întreprinderi textile, 
fabrici dc zahăr, ciment și 
tutun, începe să ocupe o 
pondere din ce în ce mai 
mare în economia Hondura
sului.

• In dorința ca raporturile 
de colaborare să se înscrie 
pe o linie mereu ascendenta, 
în folosul ambelor țări și 
popoare, România și Hon
duras au stabilit în iulie 1973 
relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

I. PETRESCU
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