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Proletari din toate țările, uniti-vă!

Intr-o ambiantă de înaltă responsabilitate și fermă angajare 

a tuturor slujitorilor școlii, a tinerei generații de a face din 

acest an o nouă treaptă, superioară, in dezvoltarea învăță

mântului românesc, înconjurat cu cele mai înalte sentimente 
de dragoste și prețuire, fierbinte recunoștință pentru preocu

parea permanentă manifestată fată de dezvoltarea școlii 

și creșterea rolului ei în toate domeniile de activitate
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a făcut o vizită de lucru în Capitală
cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL
AICOIAI MUIjESCII

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii’Socialiste România, a fâcut miercuri o 
vizită de lucru în Capitală cu prilejul deschiderii 
noului an de învățămînt, 1976—1977.

împreună cu secretarul general al partidului au 
luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Janos 
Fazekas, Paul Niculescu, Ion Dincă, Ion Ursu.

Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
acest eveniment sărbătoresc, care a intrat în tradiție 
la începerea fiecărui an de studiu, ilustrează locul 
de prim-plan pe care îl ocupă invățămîntul în viața 
țării, rolul deosebit pe care partidul, secretarul său 
general, societatea noastră îl conferă școlii in 
nobila activitate de formare a tinerei generații, de 
formare a omului nou, cu o înaltă pregătire profe
sională, cu o gîndire cutezătoare, cu o conștiință 
înaintată, constructor competent și de nădejde al 
socialismului și comunismului pe pâmintul patriei.

• Dr. Rafaat El-Assad,
membru al Biroului Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab Sotialist din R. A. Siriană

în timpul vizitei de lucru la 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu", Liceul de mecanică 
„23 August", Grupul școlar al 
industriei ușoare, Liceul indus
trial de chimie nr. 1 și Insti
tutul politehnic, secretarul 
general al partidului s-a 
intilnit cu miniștri, cu alti fac
tori de răspundere din dome
niul învățămîntului și educa
ției. al economiei, cu cadre 
didactice, cu studenți și elevi, 
în timpul acestui intens și 
rodnic dialog, a fost examinat 
modul cum sînt transpuse 
în fapt importantele sarcini 
ce decurg din documentele 
Congresului al XI-lea, din Pro
gramul partidului, din hotărîri- 
le Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, privind 
dezvoltarea și perfecționarea în
vățămîntului de toate gradele, 
legarea strînsă a școlii, a în
tregului proces instructiv-edu- 
cativ de viată, de practică, de 
producție, de realitățile social- 
economice și culturale prezente 
și. mai ales, de perspectivă ale 
societății noastre.

Avîndu-se în vedere atît re
zultatele, obținute, cit și lipsu
rile existente, precum și exi
gentele pe care le impune în
făptuirea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. etapă de ma
re însemnătate pentru progresul 
necontenit al patriei, s-au ana
lizat și stabilit măsuri eficiente, 
căi și modalități concrete de ac
țiune. care să asigure ridicarea 
învățămîntului la un nivel cali
tativ superior. modernizarea 
continuă a structurilor și conți
nutului său. desăvirșirea proce
sului de integrare organică cu 
producția și cercetarea științifi
că. afirmarea tot mai deplină a 
scolii ca principal factor de cul
tură și educație socialistă, spo
rirea contribuției ei la prospe
ritatea tării și creșterea bună
stării poporului.

Profesorii, studenții și elevii, 
aflati din nou împreună, în să
lile de cursuri și laboratoare, au 
întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pft ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului. cu cele mai calde senti
mente de dragoste și prețuire, 
manifestîndu-și bucuria și săr
bătoarea din inimile lor. Ei au

(Continuare In pag. a ll-a)

CUV INTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,

Cu prilejul deschiderii noului 
an de învățămînt doresc să vâ 
adresez un salut călduros și cele 
mai calde felicitări vouă, tuturor 
studenților și elevilor din Re
publica Socialistă România. 
(Aplauze puternice, urale).

Deschidem învățămîntul de 
toate gradele în primul an al 
noului cincinal — anul în care 
întregul popor a trecut cu hotă- 
rîre la înfăptuirea Programului 
partidului, a Directivelor de 
dezvoltare economico-socială a- 
doptate de Congresul al XI-lea, 
care a pus in fața națiunii noas
tre. ca obiectiv central al întregii 
activități, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
ridicarea bunăstării și feri
cirii tuturor celor ce mun
cesc. (Aplauze. Se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.“).

în cele 8 luni care au trecut 
din primul an al noului cincinal, 
oamenii muncii din patria noas
tră au realizat succese remarca
bile în dezvoltarea industriei 
socialiste care a crescut într-un 
ritm de peste 11 la sută. Succese 
deosebite s-au obținut și in a- 
gricultură, precum și în alte 
sectoare ale economiei naționale. 
In ciuda condițiunilor climatice — 
care nu au fost dintre cele mai 
favorabile — obținem o produc
ție de grîu superioară tuturor 
anilor de pînă acum și sînt per
spective bune și pentru culturile 
de toamnă. (Aplauze puternice).

Toate realizările dobîndite în 
această Perioadă a noului cinci
nal demonstrează cu putere jus
tețea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, realismul Planului de 
dezvoltare economico-socială, 
precum și forța creatoare a cla
sei noastre muncitoare, a inte

La Institutul politehnic

lectualității, a întregului popor 
care, urmind neabătut linia ge
nerală a partidului comunist, în
făptuiește cu fermitate progra
mul de ridicare a tării Pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul").

In condițiile acestei vaste ac
tivități desfășurate de toate ca
tegoriile de oameni ai muncii, 
ale elanului general al po
porului nostru, deschidem noul 
an de învățămînt care mar
chează începutul muncii, în noul 
cincinal, pentru pregătirea ca
drelor de specialiști, cu o cali
ficare tot mai înaltă, necesare 
tuturor domeniilor vieții econo
mice și sociale.

Desigur, studenții care intră 
astăzi in Primul an vor lucra 
ca specialiști în Producție în 
cincinalul viitor ; încă din luna 
aceasta ei vor putea lucra însă 
direct în producție, in atelierele 
proprii. în atelierele și secțiile 
întreprinderilor industriale, în 
proiectare, ca și în alte domenii 
de activitate. Astfel, ei vor par

Mitingul din Capitală cu prilejul 
deschiderii noului an de învățămînt
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ticipa activ la realizarea planu
lui cincinal 1976—1980 și își vor 
aduce contribuția la dezvoltarea 
generală a patriei. (Aplauze pu
ternice).

In ce privește elevii din licee, 
de asemenea, numai o parte din 
ei vor lucra direct în producție 
în acest cincinal, alții vor intra 
in institutele de învățămînt su
perior. Dar atît ei, cit și cei din 
școlile profesionale, încă din a- 
ceastă lună vor putea participa 
activ Ia activitatea de produc
ție și, într-o anumită măsură, 
își vor aduce contribuția nemij
locită Ia dezvoltarea generală a 
patriei. Iată în ce mod înfăp
tuim în viața' hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului pri
vind integrarea învățămîntului 
cu cercetarea și producția, fău
rirea unui nou cetățean al pa
triei socialiste înarmat cu cele 
mai înalte cunoștințe științifice 
și temeinic pregătit pentru 
muncă, pentru cercetare, gata să 
acționeze cu îndrăzneală și pa
siune pentru înflorirea generală 
a societății noastre socialiste, 
contribuind la progresul științei, 

la ridicarea națiunii noastre pe 
o treaptă superioară de dezvol
tare. (Aplauze puternice).

Am vizitat în dimineața aces
tei zile Institutul agronomic, 
Politehnica, precum și 3 școli și 
licee care au în același timp și 
caracter tehnic. Am putut con
stata cu multă satisfacție că s-au 
înregistrat progrese însemnate 
în realizarea directivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea în 
domeniul învățămîntului. Și nu 
numai în aceste institute și școli, 
dar în întregul învățămînt, în 
toate institutele de învățămînt 
superior, în tot învățămîntul a- 
vem rezultate bune în legarea 
mai strînsă a învățămîntului cli 
cercetarea și producția. Tot ceea 
ce s-a realizat în acest domeniu 
demonstrează că linia stabilită 
de congres este pe deplin justă. 
Dealtfel, trebuie să spunem că 
aceasta este o preocupare și o 
orientare nu numai în România 
socialistă, ci în toată lumea. Exi
gențele producției, ale dezvoltă
rii economico-sociale impun/ ca 
o necesitate legică, pregăti
rea unor specialiști și munci

tori cu înaltă calificare profe
sională și științifică — ori 
numai legarea strînsă a învă
țămîntului cu cercetarea și pro
ducția asigură crearea unor a- 
semenea cadre. Ceea ce facem 
noi nu constituie, de fapt, decît 
o aliniere mai rapidă la tendin
țele generale de progres, la pre
ocupările care asigură popoare
lor posibilitatea de a obține noi 
și noi succese în cunoașterea 
tainelor naturii, de a fi tot mai 
stăpîne pe forțele universului, 
pentru a Ie pune în serviciul o- 
mului, al bunăstării și fericirii 
Șale. Acest lucru este esențial 
pentru socialism, pentru comu
nism ! (Aplauze, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.“).

Pentru toate rezultatele de 
pînă acum, pentru pașii hotărîți 
întreprinși în direcția integrării 
învățămîntului cu cercetarea și 
producția, doresc să adresez fe
licitări călduroase cadrelor di
dactice, studenților, elevilor, tu
turor celor care lucrează în a- 
cest domeniu. Vă urez tuturor

(Continuare în - pag. a lll-a)

Miercuri după-amiază. to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe dr. Rafaat El- 
Assad, membru al Biroului Co
mandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Republica Arabă Siriană, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire a participat to
varășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de fată Walid Al- 
Moualem, ambasadorul Siriei la 
București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un salut 
de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad. Tot
odată, dr. Rafaat El-Assad a 
exprimat șefului statului român 
întreaga sa gratitudine pentru 
întrevederea acordată. pentru

• Ambasadorul
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit în ziua de 

.15 septembrie pe Maati Jorio, 
ambasadorul Regatului Marocu
lui la București, la cererea aces
tuia.

Ambasadorul a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie al regelui 
Hassan al Il-lea al Marocului și 
i-a transmis cele mai cordiale 
salutări din partea suveranului

Obiective prioritare pe 
șantierele de investiții

Aprovizionare ritmică, 
operativă, colaborare 
permanentă între toți 
factorii responsabili
• TERMENE FERME DE LIVRARE... DUPĂ BUNUL PLAC AL FURNI

ZORILOR • „FUNCȚIONAREA IREPROȘABILA” A UTILAJELOR DE 
CONSTRUCȚII IN VORBE, NU SI ÎN FAPTE.

Peste cî ți va ani, platforma in
dustrială Tg. Jiu-Nord va fi un 
important punct de referință in 
peisajul tot mai bogat al Gor- 
jului. O impresionantă concen
trare de întreprinderi, axe de 
comunicație, cămine pentru ti
nerii muncitori și alte utilități 
edilitare, toate acestea concepute 
după criterii arhitectonice și 
funcționale dintre cele mai mo
derne. Dealtfel, o parte din a- 
ceste componente ale noului 
peisaj au și fost definitivate. Fa
brica de sticlă produce la pa
rametrii proiectați, întreprinde
rea de articole tehnice din cau
ciuc a intrat, anul trecut, par
țial în funcțiune, iar Fabrica de 
nutrețuri combinate se află in 
pragul inaugurării. O activitate 
intensă se desfășoară pe șantie
rul întreprinderii „Avicola", pre
cum și al întreprinderii de ma- 
șini-unelte prin presare-forjare.

Principalul factor de răspun
dere în materializarea acestui 
volum mare de investiții este 
Șantierul nr. 4 din cadrul Trus
tului de construcții industriale 

plăcutul prilej de a cunoaște 
din realizările obținute de 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat pe oaspe
te să adreseze, la întoarcerea 
în patrie, salutările sale de 
prietenie președintelui Hafez 
El-Assad.

In cursul întrevederii, a fost 
subliniată cu satisfacție evolu
ția fructuoasă a relațiilor ro- 
mâno-siriene și s-a manifestat 
convingerea că, pe baza înțele
gerilor stabilite cu ocazia dialo
gului la nivel înalt, aceste ra
porturi se vor extinde și întări 
continuu, în folosul celor două 
state și popoare, al cooperării 
și înțelegerii internaționale.

A fost reliefată necesitatea 
intensificării eforturilor în ve
derea .soluționării pe cale paș
nică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, a instaurării unei păci 
drepte și durabile in această re
giune.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Marocului
marocan, împreună cu urări de 
progres poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe ambasador 
să transmită regelui Hassan- al 
II-lea expresia sentimentelor 
sale de prietenie, iar poporului 
marocan cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare.

In continuarea primirii, a avut 
loc o convorbire care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială.

Craiova, șantier în care își des
fășoară activitatea și citeva re
cunoscute echipe și brigăzi for
mate din tineri : brigada de 
dulgheri, condusă de Ion Șerban, 
brigada de lăcătuși montatori, 
condusă de Matei Rădulea și cea 
de zidari, condusă de Gheorghe 
Dobre.

Și. totuși, analizate global, 
sarcinile de producție ce revin 
acestui șantier nu sînt în tota
litate realizate, în cele opt luni 
ale anului, înregistrîndu-se, o se
rie de-rămineri în urmă, mai a- 
les în loturile de lucru de la 
I.A.T.C. și I.M.U.P.F.

— Sîntem direct interesați să 
punem cît mai repede în func
țiune noile capacități, ne decla
ra tovarășul Șerban Predescu, 
inginerul șef al întreprinderii de 
articole tehnice din cauciuc, dar 
investiția întîrzie nepermis de 
mult. Am obținut cu întirziere 
schițele detaliilor de sistemati-

PAVEL PERFIL
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Vfink DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

exprimat secretarului gene
ral al partidului întreaga grati
tudine gi recunoștință pen
tru condițiile minunate ce 
le-au fost create, pentru preocu
parea permanentă manifestată 
față de dezvoltarea școlii și creș. 
terea rolului ei. față de educa
rea revoluționară a tineretului și 
formarea lui multilaterală. în 
spiritul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, al

Fiecare facultate—un puternic centru 

de cercetare și producție, integrat activ 

în rezolvarea unor probleme 

de larg interes cetățenesc

La Institutul agronomic ,.NJ- 
colae Bălcescu". unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat de Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare. Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învăță- 
mîntului, Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. de rector, prof. dr. 
Tiberiu Mureșan, și membri ai 
senatului, se vizitează expozi
ția care redă succint modul în 
care cadrele didactice și stu
denții transpun în viață indi
cația secretarului general al 
partidului de a face din fiecare 
facultate un puternic centru de 
cercetare și producție. In fața 
unui stand în care sint prezen
tate noi soiuri de cereale și 
plante tehnice, realizate pe te
renurile fermei didactice a in
stitutului. secretarul general al 
partidului se interesează de ca
litățile acestora, de condițiile de 

^producție, de cantitățile obți
nute la hectar. Se face reco
mandarea ca pe terenurile insti
tutului să se obțină producții 
superioare, care sâ servească 
drept model unităților agricole, 
ca studenții, împreună cu pro
fesorii lor. sâ participe direct 
la toate lucrările agricole. Apre
ciind modul în care se pregă
tesc practic studenții de la a- 
gricultură și zootehnie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu adaugă : 
„Tot astfel trebuie procedat și 
la îmbunătățirile funciare. Sâ 
le dăm studenților și profesori

Sentimentul responsabilității, al ordinii 

și disciplinei, al colectivității se formează 

încă de pe băncile școlii

în continuare se nz.tează Li
ceul de mieanici .23 August-. 
Mii de elevi, mănători de oe 
marea platformă industrială, 
unde se află uzinele .-23 Au
gust" și alte importante obiec
tive economice, cetățeni ai car
tierului au ieșit în întimpinarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
care este salutat cu aplauze =: 
ovații în acordurile vibrante 
ale cîntecelor închinate rân
dului, secretarului său general 
patriei noastre socialiste.

în holul liceului. în fata unor 
panouri ce înfățișează evolur.a 
acestuia, din 1946, anul înfiin
țării, și pînă acum, inginerul 
Ilie Dabu, directorul acestei in
stituții de învățămint face pre
zentarea : treizeci de promoții, 
peste 18 000 absolvenți, care au 
devenit în marea lor majoritate 
cadre de nădejde ale industriei 
românești de astăzi. Aici. în 
acest liceu, elevii și profesorii 
lor au reușit să înregistreze 
fapte de producție remarcabile. 
Cu o justificată satisfacție se 
raportează secretarului general 
că sarcinile de producție plani
ficate pentru acest an vor fi 
depășite, astfel că. nină ’.a 31
decembrie, producția realizată 
de elevi în atelierele școlii se 
va cifra la 2.9 milioane lei. în- 
sumînd la acestea pe cele re
alizate de elevi din secțiile uzi
nei în care și-au efectuat prac
tica. valoarea efectivă a produc
ției depășește 7.5 milioane lei.

Se vizitează, apoi, expoziția 
școlii. în care sint expuse citeya 
din realizările cele mai semni
ficative. Se găsesc aici mache
ta aparatului de sudură prin 
puncte, planșete de desen tip 
rectangular, matrițe, scule, apa
rate de laborator. executate 
prin autodotare si. la loc de 
cinste, indicatorul de nivel pen

Metode noi, mai eficiente, de legare 

a celor învățate de producție

Următorul obiectiv — grupul 
școlar al industriei ușoare, unde 
se formează cadre pentru mul
te întreprinderi din. tară. în 
acest complex de învățămint 
urmează cursurile școlii profe
sionale. ale scolii de maiștri, 
liceului industrial și școlii de 
specializare postlicealâ peste 
3 000 de elevi. Dezvoltindu-se 
an de an. grupul școlar a ajuns 
să realizeze în 1976 in atelierele 
proprii 528 produse față de 123 
în 1971. valoarea acestora ridi- 
cîndu-se în acest ai} la peste 
8 milioane lei.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid si de 
stat. înconjurați cu multă 
căldură de elevi si profe
sori, ing. Ion Oprișiu. di
rectorul grupului școlar, a 
raportat despre modul cum au 
fost aduse la îndeplinire indi
cațiile date de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul vi
zitei în această unitate, in 1971. 
în ultimii cinci ani. a arătat el. 
s-au organizat și dotat ateliere 
de filatură, pentru lină si 
bumbac, de țesătorie si con
fecții. S-au înființat, de ase
menea. cabinete și laboratoare 
menite să contribuie la moder
nizarea procesului de învăță- 
mînt. Transpunîndu-se în via
ță indicațiile primite, a fost mă
rit volumul practicii productive 
de la 3 la 5 zile pe săpțămînă. 
în ceea ce privește activitatea 
de perfecționare a cadrelor din 
industria ușoară, s-a arătat că 

eticii și echității socialiste. Pre
tutindeni. s-a aclamat entuziast 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Partidul- 
Ceaușescu-România", nume ro
stite vibrant, într-o alăturare fi
rească, cu valoare de simbol.

în această ambianță de înaltă 
responsabilitate și fermă anga
jare de a face din acest an o 
nouă treaptă, superioară, în dez
voltarea învățămîntului româ
nesc, s-a desfășurat vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

lor lor o suprafață de teren, 
bunăoară de 10 000—15 000 hec
tare, pe care să facă toate lu
crările necesare de organizarea 
terenului și ameliorări".

Un alt stand al expoziției pre
zintă realizările cadrelor didac
tice și studenților în cercetarea 
Științifică. Sint înfățișate oaspe
ților soiuri de fructe, legume 
și alte produse create sau ame
liorate în institut, în cadrul. u- 
nor teme de cercetare. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu recoman
dă specialiștilor prezenți, cadre
lor didactice, să dea mai multă 
atenție creării unor soiuri de le
gume timpurii, cu o productivi
tate înaltă, care să satisfacă ne
voile de consum ale populației.

— Văd aici și flori și plante 
ornamentale, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Facultatea 
de horticultură. împreună cu 
cadrele de la biologie și de la 
silvicultură ar trebui să răspun
dă de amenajarea științifică si 
întreținerea parcurilor și spa
tiilor verzi, să a iute competent 
consiliile DODuiare in rezolvarea 
acestei probleme de larg inte
res cetățenesc.

Vizita la această instituție de 
învățămint superior. bogată în 
recomandări pentru un nou an 
rodnie de muncă $î învățătură. 
s°. încheie intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm. studenții 
rrezenti 'la festivitate manifes- 
tir.d cu căldură pentru partid și 
secretarul sâu eeneraL exori- 
mînd ar.ga:amentul de a învăța 
si munci cu abnegație, cu re
zultate cit mai bune.

tru lococr.o-tivele D.ese'. hidra-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul în care 
e?:e organizată activitatea de
pregătire, de condițiile de șco- 
larizare și de viată ale elevi
lor Adresindu-se ministrului 
educației ?: învățămîntului. con
ducerii Ministerului Industriei 
Construe*.: .lor de Mașini Grele, 
direcției scolii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomanda o mai 
bună organizare a activită
ții In așa fel incit o 
treime din timpul destinat șco
larizării sâ fie folosit efectiv în 
ateliere ca timp de producție, 
pe serii, asemănătoare schimbu
rilor de muncă. în condiții iden
tice cu ce'.e din uzină, astfel ca 
mașinile si utilajele din dotarea 
scolii să fie folosite cu maxi
mum de randament. Afllnd că 
nu toti elevii servesc masa de 
pr’.nz la cantina scolii, secreta
rul general recomandă ca pe 
viitor acest lucru să se facă 
pentru toti elevii, iar fondurile 
suplimentare să fie acoperite 
din producția realizată de elevi, 
stimulind si formind încă de pe 
băncile scolii sentimentul res- 
poasabilității. al ordinii si disci
plinei. al colectivității. Se sub
liniază câ acest lucru este va
labil și pentru celelalte școli, 
pentru întregul nostru învăță
mânt.

In spiritul ce caracterizează 
vizitele secretarului general al 
partidului, indicațiile si reco
mandările făcute au un carac
ter concret, sint pătrunse de 
grijă părintească pentru condi
țiile în care cresc și se formea
ză viitoarele cadre ale econo
miei naționale, ale tării.

în cadrul aceluiași grup școlar 
a fost dat in funcție un centru 
do perfecționare cu o capacitate 
de 2 500 cursanți. în același 
timp s-au organizat 33 de pro
grame de profil privind toate 
subramurile industriei ușoare.

Apreciind interesul arătat ac
tivității practice. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se 
aplice noi metode, mai eficien
te. de legare a celor învățate 
de producție. De asemenea, să 
se ia măsuri pentru o mai bună 
structurare a programului * de 
învățămint. în așa fel încit 
practica productivă să capete 
ponderea corespunzătoare, iar 
cursurile să aibă loc, în bună 
măsură. în ateliere, fiind ur
mate de aplicații concrete ale 
cunoștințelor predate. Au fost 
apoi vizitate cîteva din atelie
rele de țesâtorie si filatură a- 
flate în plină funcționare,. în- 
trucit atelierele-școală dispun 
de toate condițiile pentru a pro
duce mai mult, s-a cerut mi
nistrului industriei ușoare, to
varășa Ljna Ciobanu. care se 
află de fată, conducerii grupu
lui școlar, să se preocupe de 
extinderea producției.

Directorul școlii! a asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
indicațiile primite vor fi înfăp
tuite întru totul si că această u- 
nitate școlară va fi la înălțimea 
îndatoririlor ce le are. formînd 
cadre de specialiști cu o temei
nică pregătire, apte să cores
pundă cerințelor dezvoltării e- 
conomiei naționale.

Modernizarea procesului de învățămint — 

în strînsă legătură cu dezvoltarea vieții 

economico-sociale

Cea de-a patra instituție de 
învățămint înscrisă pe itinera
rul vizitei d.e lucru din această 
zi a secretarului general al parti
dului a constituit-o Liceul in
dustrial de chimie nr. 1.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost intîmpinat de ministrul 
industriei chimice. Mihail Flo
rescu. de profesoara Virginia 
Marian, directoarea liceului, de 
directorii întreprinderilor care 
patronează această instituție.

Amplasat in imediata vecină
tate a marii platforme a indus
triei chimice din zona Dudești.

tic întreprinderilor de aici, el 
arigurînd. totodată. întregul ne
cesar de cadre de pregătire me
die pentru majoritatea unități
lor economice de profil din Ca
pitală. în același timp. modul 
in care se desfășoară procesul 
instructiv-educativ oferă un e- 
xemplu care demonstrează, o 
dată în plus. eficienta inte
grării învățămîntului cu prac
tica productivă si cercetarea 
științifică.

în acest sens, secretarul ge
neral al partidului este infor
mat că. pe linia modernizării 
procesului de învățămint, cores
punzător dezvoltării vieții noas
tre economico-sociale, în cadrul 
grupului școlar a fost, organizată

Pentru formarea unui specialist complex, 

capabil să răspundă cerințelor 

imediate ale producției

Politehnica bucureșteană a 
Intîmpinat cu ovații nesfîrșite, 
cu îndelungi aplauze pe secre
tarul general al partidului. Și 
aici vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost așteptată cu 
justificate sentimente de mîn- 
drie patriotică, de recunoștință 
și mulțumire de către toți cei 
care învață și se pregătesc aici, 
în acest centru complex al în
vățămîntului ingineresc.

Ca și in celelalte institute de 
învățămint vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cu 
specialiștii, cu cadrele didactice 
și studenții un fructuos dialog 
asupra realizărilor școlii româ
nești. dar, mai ales, asupra sar
cinilor de mare răspundere care 
revin slujitorilor ei în perspec
tiva dezvoltării fără precedent 
a întregii economii naționale. 
Analiza acestei problematici a 
avut loc în cadrul unei expozi
ții organizate la Institutul po
litehnic unde au fost expuse 
principalele realizări ale acti
vităților de cercetare, proiectare 
și producție desfășurate în ca
drul atelierelor și laboratoarelor 
de către elevii și studenții bucu
reșteni.

O problemă de cea mai mare 
importanță abordată cu cadrele 
și specialiștii politehnicii, ai 
școlilor de specialitate și cul
tură generală a fost aceea a a- 
dîncirii procesului de integrare 
a învățămîntului cu cercetarea, 
proiectarea și producția. Această 
orientare, imprimată școlii ro
mânești de secretarul general al 
partidului, a avut rezultate no
tabile, studenții și elevii fiind 
antrenați încă în timpul școla
rizării la o activitate practică, 
continuă, de cercetare, proiec
tare și producție, pregătindu-se, 
în acest mod, pentru a putea 
prelua și rezolva direct sarci
nile complexe de la locul de 
muncă unde sînt repartizați.

în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
că studenții și cadrele didactice 
de la Institutul politehnic bucu- 
reștean participă direct la rea

o adevărată micro-uzină struc
turată pe secții și ateliere, ceea 
ce oferă elevilor posibilitatea 
de a-și însuși temeinic deprin
derile practice pe care le pre
supune exercitarea viitoarei 
profesiuni, iar absolvenților ga
ranția că se vor integra fără 
dificultăți de acomodare în ac
tivitatea productivă pentru care 
s-au pregătit.

Se vizitează, apoi, principalele 
instalații-pilot. dotate cu utilaje 
moderne, asemănătoare cu cele 
din uzinele unde urmează să 
muncească absolvenții școlii 
profesionale. liceului de spe
cialitate sau ® cursurilor po=t 
hceâle de diferite profile care 
funcționează in cadrul grupu
lui școlar. Gazdele subliniază că, 
pe lingă activitatea productivă, 
elevii din ultimii ani desfășoa
ră. sub îndrumarea profesorilor, 
unii dintre ei provenind chiar 
din uzine, o activitate de cerce
tare aplicativă, ale cărei teme 
sint stabilite in funcție de ne
voile întreprinderilor de pe plat
forma industrială din apropiere.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adre
sat colectivului de cadre didac
tice și elevi de la Grupul școlar 
de chimie călduroase felicitări, 
urîndu-le noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară.

lizarea a 15 programe naționale 
prioritare și a 20 de programe 
departamentale vizînd asimila
rea de noi .tipuri de motoare 
cu ardere internă și electrică, 
implimentarea tehnicii de calcul 
în conducerea proceselor indus
triale, gospodărirea rațională a 
energiei și utilizarea de noi sur
se energetice, economii de me
tal ș.a. în prezent, institutele de 
învățămint superior din Capi
tală realizează în laboratoare și 
ateliere proprii produse de 
înaltă tehnicitate necesare mo
dernizării proceselor de fabri
cație în peste 40 de unități in
dustriale. Totodată, in acest 
cincinal, cadrele didactice și stu
denții vor definitiva 150 teme 
de cercetare si proiectare . de 
importanță tehnică și științifică 
deosebită.

O mare parte din activitatea 
practică — de cercetare, proiec
tare și producție — se realizea
ză în baza unor contracte ferme 
cu institute de cercetare sau 
unități economice, contribuind 
astfel la formarea unui specia
list complex, angrenat în solu
ționarea unor nevoi practice și 
răspunzînd cerințelor imediate 
ale producției.

Expoziția organizată reflectă 
sintetic această orientare a in
tegrării învățămîntului cu cer
cetarea și producția.

Astfel, tovarășului Nicolae 
• Ceaușescu îi sint înfățișate de 
rectorul institutului, acad. Radu 
Voinea, de către ceilalți specia
liști, ultimele creații ale stu
denților și cadrelor didactice, 
realizate recent în producție, a- 
teliere proprii — aparaturi com
plexe, mașini și componente de 
mașini, toate fiind rezultatul 
unor proiecte de diplomă vizînd 
soluționarea unor cerințe ale 
procesului productiv. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are cuvinte 
de laudă și recomandă să se in
tensifice această activitate atît 
de necesară pentru formarea 
noilor cadre ca specialiști cu 
înaltă calificare. în acest sens, 
secretarul general al partidului 

a arătat că se impune ca în ac
tivitatea de cercetare și proiec
tare să se extindă colaborarea 
cu institutele de specialitate. 
pentru a se da răspunsurile cele 
mai bune unor probleme ri
dicate de procesul de producție. 
De asemenea, s-a subliniat că 
este necesar ca rezultatele cer
cetării și proiectării să fie valo
rificate cît mai complet în pro
ducție. studenții urnfind să fie 
angajați și in activitatea prac
tică de realizare a ceea ce con
cep și proiectează. Totodată, to
varășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut factorilor de răspundere ca 
producția politehnicilor și facul
tăților să se facă pe bază de 
plan de producție, fapt care 
impune respectarea contractelor 
și angajamentelor încheiate cu 
unitățile beneficiare, cu alte cu
vinte o adevărată disciplină de 
producție.

în continuare, au reținut a- 
tenția exponatele Institutului de 
artă plastică ..Nicolae Grigores- 
cu“, care ilustrează grăitor mo
dul cum au fost dezvoltate sec
țiile care își găsesc o directă 
comunicare cu nevoile produc
ției — cea de textile, de sticlă 
și ceramică, de design, a căror 
activitate de creație se desfă
șoară pe bază de contracte cu 
industria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a luat apoi cunoștință de preo
cupările actuale ale Institutului 
de construcții in ce privește 
antrenarea studenților, mai ales 
a celor din ultimii ani. la solu
ționarea unor teme de proiec
tare majore care să constituie 
în același timp obiectul unor 
lucrări de diplomă.

Expoziția reflectă, în conti
nuare. preocupările studenților 
și cadrelor didactice de la In
stitutul de arhitectură în ridi
carea nivelului general de pre
gătire, in executarea de activi
tăți practice legate de nevoile 
economiei naționale. Secretaru
lui general al partidului îi sînt 
înfățișate de prof. arh. Cezar 
Lăzărescu, rectorul institutului, 
măsurile luate pe linia orientă
rii procesului de învățămint in 
vederea legării sale de produc
ție. Se arată, astfel, că, începînd 
din anul III. studenții lucrează 
la proiecte reale, alături de ar- 
hitecți, proiecte solicitate de 
numeroși beneficiari din țară. 
Un accent important a fost pus 
și se va pune pe întocmirea de 
studii și proiecte de locuințe, 
abordindu-se, așa cum arată ex
ponatele, întreaga varietate de 
clădiri, in toate tehnologiile 
cunoscute. O altă arie a preocu
părilor cadrelor și studenților de 
aici vizează problema sistema
tizării localităților. Au fost e- 
laborate, în acest sens, sisteme 
de valorificare a terenului și 
au fost concepute detalii arhi
tectonice în care este cultivat 
și păstrat specificul diferitelor 
localități. în sfîrșit, o preocu
pare de mare interes pentru 
studenții și cadrele institutului 
îl constituie design-ul industrial, 
urmărindu-se, prin colaborarea 
cu unități de cercetare și pro
ducție, realizarea de modele de 
produse noi, moderne și fru
moase.

De aceeași atenție se bucură 
în timpul vizitării expoziției și 
realizările celor peste 160 000 
elevi bucureșteni care își desfă
șoară activitatea în peste 840 
ateliere de instruire patronate 
direct de mari unități indus
triale. Ideea majoră a integrării 
procesului instructiv-educativ cu 
producția, așa cum a fost for
mulată de secretarul general al 
partidului, s-a materializat nu
mai în primele șase luni ale a- 
cestui an în aparatură, mașini, 
dispozitive și scule evaluate la 
peste 110 milioane lei. Marea 
majoritate a acestora constituie 
parte integrantă a planurilor de 
producție ale întreprinderilor, în 
afara unor lucrări de primă ne
cesitate pentru dotarea labora
toarelor școlare și atelierelor 
școlare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cercetează îndeaproape unele 
dintre lucrările executate de 
elevi și apreciază rezultatele 
obținute, care demonstrează, tot
odată, modul in care activita
tea productivă contribuie la 
formarea lor completă ca mun
citori de înaltă calificare, cer
cetători și specialiști, cadre de 
bază ale dezvoltării economice 
a României de mline.

Mitingul cu prilejul 
deschiderii

noului an de învățămint
Momentul culminant al vizi

tei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în institute 
de învățămint și unități școlare 
din Capitală l-a constituit mi
tingul ce a avut loc pe plat
forma Institutului politehnic cu 
prilejul inaugurării festive a 
noului an de studiu.

Peste 90 000 de elevi, studenți, 
cadre didactice și muncitori 
bucureșteni s-au adunat aici 
pentru a se întîlni cu secretarul 
general al partidului.

La apariția în tribună a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
celorlalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, zecile 
de mii de studenți și oameni ai 
muncii din municipiul Bucu
rești. prezenți pe platforma in
stitutului, scandează numele 
secretarului general al partidu
lui. ovaționează îndelung, ex- 
primîndu-și astfel sentimentele 
de profundă dragoste și atașar 
ment. de gratitudine pentru 
condițiile de viață și studiu 
create elevilor și studenților din 
tara noastră.

Deschizând mitingul, tovarășul 
Ion Dincă, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul gene
ral al Capitalei. în numele 
comuniștilor, al tuturor locuito
rilor Capitalei, a dat expresie 
sentimentelor de adîncă bucu
rie pentru prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la acest so
lemn moment — deschiderea 
noului an școlar și universitar. 
Vorbitorul a reliefat că acest 
eveniment are loc în condițiile 
unui puternic elan creator prin 
care întregul nostru popor își 
consacră toate» forțele, talentul, 
priceperea și puterea de muncă 
înfăptuirii istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism.

Luînd cuvîntul în continuare, 
acad Radu Voinea, rectorul 
Institutului politehnic, a arătat 
că noile generații de studenți 
care trec pragul acestei insti
tuții de învățămint superior cu 
vechi tradiții sînt dornice să se 
pregătească temeinic, să devină 
cadrele de nădejde de care au 
nevoie economia și cultura 
noastră. ..Suflul nou. mobiliza
tor pe care l-a adus concepția 
revoluționară riguros funda
mentată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general. — a spus vor
bitorul — stă astăzi la baza în
tregului proces de învățămint. 
a unui învățămint legat de 
viață, de nevoile imediate și 
de perspectivă ale econo
miei. a unui învățămint viu. 
activ. integrat organic in 
activitatea de cercetare științi
fică și de producție. Convinși de 
justețea acestei concepții elabo
rate de dumneavoastră, cadrele 
didactice și studenții politehni
cii bucureștene, atașați trup și 
suflet politicii partidului. își vor 
îndeplini cu cinste sarcinile ce 
le revin pentru ca școala, prin
cipala formă de educație, să 
formeze — în spiritul cerințelor 
actualului cincinal, cincinalul 
revoluției tehnico-științifice — 
un specialist înarmat cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, care sâ fie. la locul său 
de muncă, un promotor al nou
lui. un factor activ al progre
sului, un adevărat revoluționar". 
Reliefînd preocupările existente 
aici pentru antrenarea studenți
lor și cadrelor didactice la rea
lizarea unor programe naționale 
și departamentale de cercetări, 
vorbitorul a spus : ..Platforma 
Institutului politehnic ' Bucu
rești va deveni tot mai mult în 
anul universitar pe care-1 înce
pem astăzi o platformă a inte
grării organice a învățămîntului 
cu activitatea de cercetare ști
ințifică și de producție. Permi- 
teți-mi, tovarășe secretar gene
ral. să vă asigur că studenții, 
cadrele didactice, întregul co
lectiv de muncă din Institutul 
politehnic București, intrînd în 
noul an universitar, vor milita 
heabătut, cu sporită eficiență în 
vederea ridicării pe o treaptă su
perioară a școlii românești, for
mării omului nou, bine pregătit 
profesional, cu o înaltă conști
ință, cu un puternic spirit revo
luționar muncitoresc, devotat 
trup și suflet cauzei partidului, 
constructor conștient al viitoru
lui comunist în patria noastră".

Virginia Marian, directoare a 
Liceului industrial de chimie, a 
spus : începem un nou an de 
muncă sub semnul hotărîriî de 
a ne consacra toate eforturile 
înfăptuirii prețioaselor indicații 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționa
rea procesului de instruire și e- 
ducare comunistă a tinerelor 
generații, a muncii de formare 
a omului de tip nou.

Cadrele didactice de la Liceul 
industrial de chimie, unde în
vață și muncesc ^peste 2 300 de 
elevi, sînt angajate în momentul 
de față într-o acțiune hotărîtă 
de integrare a învățămîntului 
cu producția și cercetarea, de 
pregătire a viitoarelor cadre de 
muncitori și tehnicieni, în așa 
fel îneît aceștia să poată răs
punde în bune condiții cerințelor 
pe care cincinalul revoluției 
tehnico-științifice le ridică în 
fata lor. Si în liceul nos
tru. ca și în alte licee 
din Capitală, s-au pus ba
zele unei microîntreprinderi, 
în care elevii realizează produși 
industriali diversificați, unii 
dintre ei obținuți pentru prima 
dată în țară. Soldată în anul 
trecut cu o producție în valoare 

de aproximativ 8 milioane 
activitatea productivă efectuată 
de elevii noștri și-a dovedit din 
plin înaltele sale virtuți instruc- 
tiv-educative.

Dorim să vă încredințăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul nostru 
colectiv de cadre didactice este 
hotărît ca. plecind de la indica
țiile prețioase pe care ni le-ați 
dat astăzi cu prilejul vizitei 
dumneavoastră în liceul nostru, 
să nu precupețească nimic pen
tru ca procesul de formare prin 
muncă și pentru muncă a elevi
lor să se situeze la înălțimea e- 
xigențelor actuale ale dezvoltării 
societății noastre socialiste.

Matei Ani, student în anul V 
Ia Facultatea de matematică a 
Universității, a spus : „La început 
de an universitar, gîndurile 
noastre, ale studenților din par 
tria noastră, se îndreaptă cu 
mîndrie și recunoștință către 
Partidul Comunist Român, că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului 
nostru. Sînt mîndru că fac 
parte dintre studenții uneia din
tre cele mai prestigioase și mai 
vechi instituții de învățămint 
din țara noastră, Universitatea 
bucureșteană, care, ca și cele
lalte instituții similare, a fost, 
în toată existența ei, o citadelă 
a devotamentului pentru desti
nele patriei și ale poporului ro
mân. un focar de răspindire a 
ideilor luminoase de libertate și 
dreptate națională și socială, un 
așezămînt de știință și cultură 
cu o contribuție deosebită la 
dezvoltarea României moderne. 
Noi știm că' în sălile și amfi
teatrele acestei instituții au 
răsunat cuvintele mobilizatoare 
și deschizătoare de noi orizonturi 
ale lui B. P. Hașdeu și Al. I. 
Odobescu, Titu Maiorescu și Ni
colae Iorga. Dimitrie Onciul și 
Vasile Pîrvan. Spiru Haret și 
mulți alți savănți de renume 
mondial. Nu uităm nici o clipă, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că sîntem studenții in
stituției care are onoarea de a 
vă număra printre cei mai stră
luciți doctori „Honoris Causa" ai 
săi, fapt care reprezintă, pentru 
noi. o cinste și o mîndrie, și, în 
același timp, obligația de a 
munci cu perseverență pentru 
ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație. Ne vom 
strădui să fim demn? de tradi
țiile înaintate, revoluționare ale 
Universității noastre, să facem 
totul ca încrederea pe care ne-o 
acordă partidul. întregul nostru 
popor să o răsplătim printr-o 
muncă de înaltă responsabilitate 
pentru aplicarea neabătută a 
Programului Partidului Comu
nist Român de înfăptuire a so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie".

Subliniind că acest an de în- 
vățămînt începe în condițiile în 
care întregul nostru popor a 
trecut cu toată hotărîrea la în
făptuirea cu succes a prevede
rilor cincinalului 1976—1980. cin
cinalul afirmării plenare a 
revoluției tehnico-știintifice. 
Ghe orgile Florescu, secretar al 
comitetului de partid al Insti
tutului agronomic „N. Bălces- 
cu“, a spus :

„Cei peste 4 200 de studenți 
și cadre didactice din Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" 
raportează azi conducerii parti
dului. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că au trecut cu ho- 
tărîre la înfăptuirea orientării 
revoluționare de instruire com
plexă. care permite studenților 
o confruntare permanentă a cu
noștințelor teoretice acumulate 
cu realitatea, cu cerințele vieții, 
o plenară și rapidă încadrare în 
procesul producției materiale". 
Amintind rezultatele deosebite 
obținute de studenții și cadrele 
didactice ale institutului, care 
in anul trecut au obținut o 
producție de peste 30 milioane 
lei, iar în acest an vor obține 
rezultate superioare, vorbitorul 
a spus : „Realizările obținute 
atît în procesul de învățămint, 
cît și în cercetare și producție 
constituie confirmareg cea mai 
grăitoare a orientării revoluțio
nare pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat-o și o dâ per
manent dezvoltării școlii ro
mânești pe linia integrării în- 
vățămîntului cu cercetarea și 
producția. Vă asigurăm. mult 
iubite tovarășe secretar general, 
că studenții și cadrele didactice 
din Institutul agronomic. în 
frunte cu comuniștii, vor munci 
cu toată puterea și capacitatea, 
lor pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor partidului în dome
niul învățămîntului. a indica
țiilor date astăzi cu prilejul vi
zitei în institutul nostru., con
vinși fiind că. în acest fel. ne 
manifestăm întreaga noastră 
adeziune la politica internă și 
externă a, partidului și statului 
nostru, contribuim la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului 
pe pămîntul României".

în cuvîntul ei. Mihaela Melnic 
Ghiață, elevă la Liceul indus
trial de textile și confecții nr. 1« 
a spus : întregul tineret al pa
triei noastre pășește cu inima 
plină de bucurie pe porțile larg 
deschise ale școlii. Dar nici o 
emoție nu se poate compara cu 
ceea ce au simțit inimile noas
tre. căci odată cu noi a intrat 
astăzi pe poarta scolii noastre 
cel ce se îngrijește la cel mai 
înalt grad de destinele tării, pă
rintele nostru drag, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în urma vizitei secretarului 
general al partidului, de acum 
cinci ani. în școala noastră, ac
tivitatea de însușire a cunoștin
țelor de cultură generală fi 
tehnică de specialitate, munca

lei, practică, preocuparea pentru 
formarea și dezvoltarea con
științei socialiste au căpătat un 
nou avînt. Indicațiile dumnea
voastră au constituit îndrepta
rul întregii activități, călăuza 
formării noastre ca oameni cu 
adevărat multilateral pregătiți, 
iubitori de muncă, iubitori de 
țară.’ Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom face cinste moșilor și stră
moșilor noștri, care au luptat 
pentru înălțarea unei Românii 
libere, că vom munci fără pre
get pentru a deveni cadre de 
nădejde ale partidului. înăltînd 
continuu patria noastră pe dru
mul de urcuș al comunismului.

în cuvîntul său. Victor Nuță, 
lăcătuș la Uzina „23 August*1, a 
spus ; Participăm la un eveni
ment de o importantă deosebită 
în viața tării, deschiderea anu
lui școlar și universitar 1976— 
1977. an în care si eu. ca mun
citor la Uzina „23 August" și, 
totodată, ca student la cursurile 
serale ale Institutului politeh
nic. îmi voi continua pregăti
rea pentru a putea contribui 
într-o măsUră sporită la activi
tatea colectivului în care lucrez. 
Lucrez în una din întreprinde
rile în care muncesc multi ti
neri pregătiți în cadrul grupu
lui școlar „23 August", unul din 
colectivele școlare care, astăzi, 
a avut marea cinste de a avea 
în mijlocul lor pe cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. însuflețitoa- 
rele chemări adresate de dum
neavoastră. mult stimate si iu
bite tovarășe secretar general, 
tinerei generații pentru a de
veni cadre de nădejde ale eco
nomiei, științei și culturii au 
pătruns puternic în conștiința 
tinerilor. își găsesc expresia in 
dorința de autodepășire. în e- 
fortul nostru comun de a ne ri
dica permanent nivelul cunoaș
terii. pregătirea profesională. 
Sîntem deplin conștienți că în
făptuirea Programului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate impune 
creșterea neîntreruptă a- califi
cării forței de muncă, integra
rea învățămîntului cu cercetarea 
și producția. Este semnificativ 
in acest sens faptul că rezolva
rea a numeroase probleme teh
nice ridicate de activitatea în
treprinderii noastre s-au dato
rat și activității efectuate în 
comun de cadre didactice și stu
denți de la Institutul politeh
nic cu specialiștii uzinei. că 
numeroși studenți ai facultăților 
de profil își desăvirșesc si în 
cadrul întreprinderii noastre 
pregătirea profesională. prin 
muncă efectivă. in condițiile 
producției. Animați de un pro
fund patriotism, de un înalt 
spirit revoluționar, noi. tinerii 
muncitori, alături de toti tinerii 
tării, vă asigurăm că vom face 
totul pentru a materializa în 
producție uriașele investiții fă
cute de societate pentru pregă
tirea noastră, că ne vom con
sacra talentul. întreaga putere 
de muncă progresului economic 
și social al țării. înfăptuirii 
vastului program al partidului 
de făurire a viitorului luminos 
al patriei.

Primit cu vii și îndelungi 
ovații, a luat. apoi, cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
'Ceaușescu. îndemnurile sale 
mobilizatoare au fost primite 
cu legitimă mîndrie și satisfac
ție de către miile de partici
pant la miting și au fost sub
liniate de aplauze prelungi, cei 
prezenți exprimîndu-și dragos
tea și atașamentul fată de par
tid și secretarul său general, 
încrederea în politica internă și 
externă a 'partidului și statului 
nostru, voința fermă de a tran
spune în viață hotărîrile Con
gresului al XI-lea al partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

Mulțumind pentru îndemnu
rile generoase adresate tinere
tului studios. întregului tineret 
al patriei noastre, tovarășul Ion 
Dincă a spus în încheiere : 
Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. vă exprimăm gîn
durile noastre cele mai frumoa
se. pline de admirație și mîn
drie pentru tot ce faceți pentru 
națiunea noastră socialistă. A- 
precierile făcute de dumnea
voastră învățămîntului de toa
te gradele, ca și criță cile, pre
cum și liniile directoare pe care 
le-ați trasat astăzi, cu prilejul 
marelui miting organizat la des
chiderea anului de învățămint. 
vor constitui programul nostru 
de activitate., de muncă, și de 
viață, asigurîndu-vă că îl vom 
transpune în viață așa cum 
dumneavoastră ni 1-ati trasat 
astăzi. Vă mulțumim și vă do
rim din toată inima multi ani 
fericiți, multă sănătate, să con
duceți mai departe destinele na
țiunii noastre socialiste, patria 
noastră pe cele mai noi culmi 
de civilizație și progres.

Mitingul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de fierbinte si vi
brant entuziasm patriotic. în o- 
vațiile zecilor de mii de stu
denți și elevi prezenți. Un cor 
de sute de glasuri a intonat 
„Partidul. Ceaușescu. România", 
o elocventă expresie a profun
dului- atașament al tineretului 
fată de politica partidului, fată 
de grandiosul program de dez
voltare a școlii românești/de 
formare a omului nou. devotat, 
trup si suflet cauzei partidului, 
constructor conștient al viitoru
lui comunist în patria noastră 
înfățișat de secretarul general 
al partidului.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la deschiderea noului an de învățămint

y

(Urmare din pag. I)

— cadrelor didactice, studenți
lor și elevilor, noi și noi 
succese pe acest drum minunat ! 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează ; „Ceaușescu și po
porul").

Deschidem noul an de învăță- 
mint cu o bază tehnico-materi- 
ală mai bună. S-au dezvoltat 
puternic spațiile de invățămînt 
și s-au dotat cu utilaje și apa
ratură corespunzătoare. S-au 
construit noi spații în licee și în 
învățămîntul profesional, s-a 
îmbunătățit dotarea acestora. 
S-a dezvoltat, de asemenea, baza 
socială — rețeaua de cămine și 
cantine — și s-au îmbună
tățit condițiile materiale prin 
hotărîrile adoptate în acest an 
privind mărirea burselor elevi
lor și studenților. Deci, paralel 
cu dezvoltarea întregii economii 
naționale, a avut și are loc o 
dezvoltare continuă a bazei teh- 
nico-materiale a învățămîntului, 
îmbunătățirea condițiilor de stu
dii și de viată ale tineretului 
nostru din școlile de toate ca
tegoriile.

Dar nu aș putea să omit fap
tul că, pe lîngă rezultatele bune 
cu care pe drept cuvînt ne 
mîndrim, în domeniul învăță- 
mintului mai sînt încă multe 
lipsuri. Mai avem mult de făcut 
pentru a realiza pe deplin orien
tarea stabilită de Congresul al 
XI-lea al partidului privind in
tegrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția. încă nu 
peste tot s-au făcut pașii ne
cesari pentru asigurarea unei 
participări organizate și efective 
a studenților și elevilor la acti
vitatea de cercetare și de pro
ducție. Ținînd seama de experi
ența de pînă acum, de necesitatea 
accelerării traducerii în viață a 
acestei orientări, în conformitate 
cu programele adoptate, s-a sta
bilit să aducem unele îmbunătă
țiri substanțiale organizării pro
cesului de invățămînt, printr-o 
repartizare mai rațională, propor
țională și compactă a timpului 
consacrat învățămîntului, cerce
tării și producției. Organizarea 
practicii timp de o zi sau de o 
jumătate de zi pe săptămînă, și 
apoi la sfîrșitul anului, s-a do
vedit necorespunzătoare. Am 
stabilit să se treacă la desfășu
rarea continuă a invățămintului 
și la gruparea lunară a timpului 
de practică, pornind de la nece
sitatea ca circa o treime din 
lună să fie afectată producției 
propriu-zise, fie in atelierele 
proprii, fie în secțiile întreprin
derilor. La feL-va trebui să pro
cedăm și în ce privește cerceta
rea. Am in vedere mai cu seamă 
cadrele didactice care vor tre
bui să-și grupeze timpul lucrînd 
o jumătate de zi în învătămint 
și o jumătate de zi în laborato
rul de cercetare sau lucrînd cir
ca 14 zile lunar în invățămînt 
și circa 10 zile în cercetare, în 
mod compact. Numai așa vom 
putea obține rezultate corespun
zătoare în integrarea învățămîn
tului cu producția și cercetarea ! 
Aceleași măsuri avem în vedere 
și în învățămîntul liceal, în în
vățămîntul general, în școlile 
profesionale — desigur în raport 
cu programele acestora — astfel 
incit și absolvenții liceelor și 
școlilor profesionale să poată 
merge direct în producție, fără 
a mai fi necesari doi ani pentru 
a se obișnui cu fabrica. în felul 
acesta, atît specialiștii cu studii 
superioare, cît și absolvenții 
școlilor medii și profesionale, 
din prima zi in care intră în 
producție vor 'putea juca un rol 
activ în realizarea sarcinilor de 
plan ! (Aplauze puternice).

Aceste probleme privesc, în 
raport cu specificul, toate insti
tutele, toate școlile. Firește, in
tr-un fel se va face aceasta în 
agricultură — unde trebuie să 
grupăm învățămîntul in timpul 
cind nu se. fac munci agricole 
— și altfel în celelalte domenii 
de activitate. Dar în acest ca
dru general, în raport cu speci
ficul fiecărui institut și fiecărei 
școli, va trebui să trecem încă 
din acest an la aplicarea în via
ță a măsurilor cuprinse de alt
fel în hotărîrile ședinței de ieri 
a Comitetului Politic Executiv 
cu privire la activitatea de edu
cație socialistă.

în acest spirit, se cer aduse 
îmbunătățiri serioase progra
melor. se impune o organizare 
nouă a învățămîntului și cerce
tării. Dispunem de tot ce este 

necesar pentru înfăptuirea radi
cală în acest an a acestor obiec
tive în întregul nostru învăță- 
mînt. Dispunem de peste 220 mii 
de cadre didactice, din care circa 
14 000 în învățămîntul superior. 
Aceasta este o forță uriașă.

Am făcut o experiență bună in 
vara aceasta în domeniul proiec
tării — dar pe o perioadă foarte 
scurtă. Ne gindim ca, în cadrul 
procesului de producție și de 
cercetare, o parte a cadrelor di
dactice și studenților, și chiar și 
a cadrelor didactice din liceele 
tehnice, să fie încadrate efectiv 
în activitatea institutelor de pro
iectare. Ținem seama de faptul 
că avem un volum mare de lu
crări de proiectare pentru înfăp
tuirea obiectivelor actualului cin
cinal, în primul rînd în dome
niul industrial, dar și în cel al 
construcției de locuințe, de școli 
ș.a.m.d. Folosind această uriașă 
forță vom putea soluționa mai 
rapid problemele de proiectare, 
vom asigura intrarea la timp în 
producție a obiectivelor econo
mice și sociale, sistematizarea 
orașelor și satelor , dezvoltarea 
unei arhitecturi moderne, strîns 
legată de specificul poporului 
nostru.

Există deci posibilități și do
menii nelimitate unde imagina
ția, cutezanța și pasiunea profe
sorilor, studenților și elevilor 
pot fi puse în aplicare ! Sînt 
convins că aceste posibilități mi
nunate create de orînduirea 
noastră socialistă vor fi folosite 
din plin, că și în acest domeniu 
— ca și în altele — vom avea 
rezultate bune. Se vor putea rea
liza astfel noi descoperiri tehni
ce și științifice care să egaleze 
și desigur — în condițiile noi — 
să fie superioare celor ale îna
intașilor din aceste domenii de 
activitate. Avem o capacitate 
creatoare puternică, avem oa
meni care au demonstrat că pot 
realiza lucruri minunate. Sînt 
convins că în acest cincinal, ai 
revoluției tehnico-științifice' în 
România, vom obține noi desco
periri care să constituie o mîn- 
drie pentru întregul nostru po
por. care să afirme cu putere 
geniul științific al națiunii noas
tre în lume ! (Aplauze puternice, 
urale : se scandează „Ceaușescu 
și poporul").

Cind mi s-au prezentat unele 
realizări ale Facultății de meca
nică, s-a arătat că tovarășii de 
la această facultate ar dori să 
obțină și ei — desigur in dome
niul lor de specialitate — rezul
tate cel puțin egale cu acelea 
obținute de Nadia la Montreal, 
demonstrînd astfel că și in teh
nică putem ocupa primul loc. 
(Aplauze puternice, urale). Am 
adresat felicitări pentru aceste 
intenții și sînt convins că pot a- 
pare mulți inventatori — mai ti
neri sau mai în vîrstă — cu re
zultate minunate în tehnică. 
Am declarat că sînt gata în orice 
moment ea, pentru o descoperire 
genială, să acord titlul de „Erou 
al muncii socialiste'*. (Aplauze 
puternice, urale).

Dealtfel, în cadrul Festivalu
lui național „Cîntare României", 
pe care îl vom organiza din doi 
in doi ani, pe linia educației și 
culturii socialiste, vom avea și o 
manifestare — nu un festival, ci 
un concurs special — în dome
niul tehnicii și științei. Sperăm 
că toți cei care lucrează in acest 
sector se vor prezenta cu rezul
tate cît mai bune. Oricare are 
posibilitatea să devină ..Erou al 
muncii socialiste" prin descope
ririle și munca sa (Aplauze, 
urale; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Avem deci o perspectivă mi
nunată. Va trebui să luăm, cu 
hotărire, măsurile ce se impun 
în vederea transformării în rea
litate a acestor posibilități, ast
fel ca anul acesta și cincinalul 
revoluției tehnico-științifice să 
coincidă cu o adevărată revolu
ție în nivelul întregului nostru 
învățămint. cu ridicarea pe o 
treaptă nouă a pregătirii cadre
lor, a formării omului nou, con
structor al societății socialiste și 
comuniste. (Aplauze puternice; 
urale îndelungate).

Sînt tentat, tot uitindu-mă la 
acești pomi, la această verdeață, 
să adresez o critică Facultății de 
biologie. Mă refer la Grădina 
botanică pe care cei mai in vir- 
stă o cunosc de mult. Eu o cunosc 
de 45 de ani. Am vizitat-o cu 
trei săptămini in urmă și mi-a 
lăsat o impresie proastă, mi-e 
greu s-o spun, dar detestabilă. în

această grădină există o faculta
te. Cum este posibil ca ea să-și 
realizeze sarcina de legare a in
vățămintului cu practica, cind 
nu este in stare să îngrijească 
chiar grădina în care învață stu
denții ? De ce ridic această pro
blemă ? Pentru că este timpul să 
înțelegem că numai cu vorbe nu 
rezolvăm nimic. Cind vorbim 

de legarea in- 
cu cercetarea.

de integrare, 
vâțămintului 
înțelegem să trecem la mun
că. Și 
crează 
trebuie

pentru
in 
să 

obligație ! Cel puțin să îngrijeas
că această grădină care a fost 
in trecut o minune a Capitalei. 
Desigur, am luat măsuri pentru 
a pune ordine, dar oare decanul 
facultății, profesorii. studenții, 
organizația de partid, organizația 
de tineret nu se puteau sesiza, 
nu puteau acționa in această pri
vință ?

In general, 
gospodăriri și 
materiale și 
să constituie 
rioasă

cei 
biologie 
constituie

care lu- 
aceasta 

prima

problema bunei 
îngrijiri a bazei 
tehnice trebuie 

o preocupare se- 
_____ a cadrelor didactice, a 
studenților, a organizațiilor de 
partid și tineret. Am construit 
foarte mult și construim ; dar 
toate obiectivele pe care le rea
lizăm în acest sector trebuie să 
fie bine întreținute, bine îngri
jite. bine gospodărite. Mai sînt 
cămine care Iasă foarte mult de 
dorit in ce privește îngrijirea. 
Oare nu face parte și aceasta din 
educația pentru muncă și via
ță ? Oare trebuie să vină alții să 
facă curățenie in cămin sau în 
școală ? Ce fel de pregătire pen
tru viață și pentru muncă este 
aceasta, dacă tînărul nu este în 
stare și nu se preocupă să-și în
grijească locul unde învață, 
unde locuiește și mănincă ? 
Trebuie să angajăm oameni 
pentru îngrijirea căminelor ? 
Este oare posibil aceasta ?

Mă refer la toate acestea pen
tru că doresc să atrag atențiu
nea Ministerului Educației și în- 
vățămintului, tuturor ministe
relor care au școli sau care au 
in dublă subordonare institutele 
de învățămint, conducerilor in
stitutelor de 
rior, școlilor _ _____  _______
organizațiilor noastre de partid 
și de tineret 2. ‘
se preocupe cu toată răspunde
rea de aceste probleme. Desigur, 
aceasta este valabil inclusiv 
pentru comitetele județene și o- 
rășenești de partid, care trebuie 
să exercite un control și o în
drumare permanentă a invățâ- 
mintuiui din toate punctele de 
vedere.

înfăptuirea ansamblului de 
măsuri care trebuie să ridice in- 
vățămintul nostru pe o treaptă 
superioară pune in fața condu
cerilor ministerelor și institu
țiilor de învățămint, a organe-

invățămînt supe- 
de toate gradele.

că au datoria să

Republicii
(Aplauze

lor de partid, a organizațiilor de 
partid din învățămint, a organi
zațiilor de tineret, a Uniunii A- 
saciațiilor Studenților Comuniști, 
sarcini deosebit de mari. Tre
buie acționat cu toată hotărirea 
pentru unirea tuturor acestor 
forțe. Avem aproape 170 de mii 
de studenți care trebuie să ac
ționeze cu toată energia pentru 
buna gospodărire a mijloacelor 
de care dispun, pentru dezvol
tarea invățămintului nostru su
perior. Numai in acest ansamblu 
de preocupări și de muncă se 
formează conștiința socialistă, 
răspunderea pentru bunurile 
poporului și. in același timp, ale 
fiecărui cetățean. Tot ceea ce 
construim in industrie, invăță- 
mint, cercetare, tot ceea ce rea
lizăm — locuințe, străzi, parcuri 
— face parte din avuția socie
tății noastre, este menit să asi
gure un nivel superior de viață 
și de muncă ! Dc toate acestea 
trebuie să ne ocupăm ! Numai 
așa ne vom îndeplini îndatori
rile de cetățeni ai " 
Socialiste România !
puternice, urale).

M-am referit și la 
pecte negative din domeniul in- 
vățămîntului pentru a trage a- 
tențîă asupra necesității de a 
acționa cu hotărire atît pentru 
aplicarea in viață a experienței 
pozitive, cît și pentru lichida
rea lipsurilor și neajunsurilor, 
pentru intensificarea activității 
de educație generală, de educa
ție politică, de ridicare a con
științei și formare culturală a 
tineretului patriei noastre. Socie
tatea pe care noi o edificăm 
este o societate a muncii, în care 
fiecare cetățean trebuie să par
ticipe activ in domeniul pentru 
care s-a pregătit la opera gene
rală a poporului ; in același 
timp, societatea noastră cere un 
om cu un orizont tot mai larg, 
cu o privire cutezătoare, in stare 
să promoveze noul cu hotărire 
in activitatea generală consa
crată progresului, prosperității. 
Numai așa vom asigura înfăp
tuirea minunatului Program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism, vom 
asigura un loc tot mai bun na
țiunii noastre in rindul națiuni
lor socialiste, al națiunilor în
tregii lumi ! (Aplauze, urale ; 
se scandează : ..Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,

Preocupindu-ne de dezvolta
rea patriei noastre pe calea so
cialismului, ținem seama că tre
buie să luăm permanent parte 
activi la viața internațională. 
Aceasta se impune cu at it mai 
mult, cu cit in lume au loc pro
funde schimbări revoluționare, 
afirmarea cu tot mai multă ho- 

tărire a voinței popoarelor de a 
lichida vechea politică imperia
listă. colonialistă, de a pune ca
păt noilor tendințe neocolonia- 
listc, dc a asigura triumful unei 
politici noi. bazate pe egalitate, 
respect al independenței și su
veranității, neamestec in trebu
rile interne, renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța, pe 
dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpin pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale, de a-și făuri viața 
in mod liber, așa cum o dorește. 
(Aplauze, urale : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.-).

Acționăm eu fermitate pentru 

La Grupul școlar al industriei ușoare

dezvoltarea relațiilor de colabo
rare cu toate țările socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, pre
cum și cu țările capitaliste dez
voltate. in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, fiind con
vinși că aceasta corespunde in
tereselor tuturor popoarelor, 
cauzei păcii in întreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale).

Sînt in viața internațională 
încă multe probleme complexe 
de soluționat. Ne preocupăm, in 
primul rînd, de obținerea unor 
rezultate cit mai concrete în în
făptuirea securității pe conti
nent, de dezvoltarea colaborării 

□UBIT£.TOVÂRÂȘC NÎCOLAC C£AUȘ£SCU !

în Balcani, de lichidarea diferi
telor conflicte — cum este cel 
dintre Grecia și Turcia, cel din 
Cipru, cel din Orientul Mijlociu 
—, acționăm pentru a asigura 
pacea și colaborarea între po
poare. Participăm activ Ia solu
ționarea unor probleme hotărî- 
toare pentru progresul și pacea 
omenirii, cum este aceea a lichi
dării subdezvoltării, a făuririi 
noii ordini economice internațio
nale care să asigure progresul 
mai rapid al țărilor rămase în 
urmă, ridicarea nivelului lor de 
dezvoltare economico-socială.

în acest cadru, doresc să men
ționez că și în domeniul învăță
mîntului țara noastră dezvoltă o 
colaborare largă. Mulți specialiști 
români lucrează în străinătate — 
îndeosebi în țările în curs de 
dezvoltare — numărul lor ridi- 
cîndu-se la mii și mii. Mij de 
studenți și tineri din țările în 
curs de dezvoltare învață în 
România. Știu că unii se găsesc 
și la această adunare de deschi
dere a anului de învățămint. 
Prin aceasta noi ne aducem con
tribuția activă la crearea cadre
lor necesare, la angajarea hotărî- 
tă a țărilor în curs dc dezvoltare 
pe calea dezvoltării lor economi- 
co-sociale independente.

România participă activ la so
luționarea problemelor comple
xe. la făurirea noii ordini econo
mice internaționale, la lupta pen
tru dezarmare, pentru soluționa
rea problemelor pe cale pașni
că. la asigurarea colaborării și 
păcii trainice pe planeta noastră. 
(Aplauze, urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Putem, deci, spune că atît pe 
plan intern, cit și pe plan inter
național. partidul și statul nos
tru socialist înfăptuiesc neabă
tut. împreună cu întregul popor, 
intr-o unitate slrînsă, Programul 
și politica stabilite de Congresul 
al XI-lea. Aceasta nc dă deplina 
garanție că și acest cincinal va 
marca o treaptă superioară în 
dezvoltarea națiunii noastre, și, 
totodată, va duce la creșterea 
contribuției României la lupta 
pentru pace, pentru colaborare 
internațională (Aplauze, urale. Se 
scandează: „Ceaușescu-P.C.R.!“).

în încheiere, doresc să exprim 
convirifcerea că toți cei care lu

crează în domeniul învățămîntu
lui, cadrele didactice de toate 
gradele și de pe toate treptele 
învățămîntului, toți studenții ș 
elevii vor porni în noul an 
cu hotărirea fermă dc a realiza 
în viață orientările și hotărîri
le partidului de a-1 transforma 
într-un an de trecere Ia o 
treaptă superioară a instrucției 
publice în țara noastră. Cu a- 
ceastă convingere vă urez vouă, 
studenților și elevilor, să do- 
bîndiți rezultate cît mai . bune 
la învățătură, să obțineți note 
cît mai mari, dacă s-ar putea 
nici una sub 6 — după cum 
vedeți, nu sînt prea preten
țios, n-am spus „sub 8“. (Ani
mație. aplauze puternice). Vă 
urez un an în care fiecare, atît 
pentru voi înșivă, cît și pentru 
părinții, prietenii și cunoscuții 
voștri, s» constituiți o mîndrie 
ca urmare ă rezultatelor obți
nute. a felului în care învățați 
și munciți. (Urale prelungite. 
Se scandează : ..Ceaușescu — 
P.C.R. !“). Urez, de asemenea, 
cadrelor didactice, începînd cu 
cele din învățămîntul superior, 
rezultate tot mai bune în acti
vitatea lor, în predarea cunoș
tințelor, în pregătirea studenți
lor și elevilor, dar și în cerce
tare și producție. Și pentru ei 
acest an să constituie un an al 
ridicării pe o treaptă 
oară a activității 
mint, de cercetare 
Rezultatele lor să 
mîndrie atit pentru 
și pentru întreaga 
cietate ! (Urale puternice, 
scandează: ..Ceaușescu-P.C.R.!").

Vă urez tuturor celor pre- 
zenți aici, tuturor cadrelor di
dactice, studenților și elevilor 
din tara noastră multă sănăta
te, putere de muncă și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează înde
lung : ..Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — P.C.R. Toți
cei prezenți la acest mare mi
ting ovaționează, intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Ro
mân. pentru Comitetul său Cen
tral. pentru secretarul general 
al partidului si președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu).

superi- 
invăță-de

și producție! 
constituie o 
studenți, cît 

noastră so- 
Se
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Lupta pentru
corespondenta :

Cursul prin

independența

Festivalul internațional „George Enescu
STRĂLUCITĂ

INTERPRETARE ARTISTICA

Nu numai simple României • Filarmonica „George Enescu'*

probleme personale
La Brăila, la întreprinderea 

de confecții, în organizația 
U.T.C. „Finisajam avut oca
zia să particip la discuțiile in
dividuale care se desfășoară cu 
uteciștii, în pregătirea semnă
rii Angajamentului solemn. 
Cîteva aspecte merită a fi re
levate cu precădere. Mai întîi 
este vorba despre faptul că atit 
secretara organizației U.T.C., 
tovarășa Tudorița Țigănuș, cît 
și membrii biroului se pregă
tiseră cu grijă pentru întîlnirea 
cu uteciștii. Cunoașterea amă
nunțită a activității lor în pro
ducție, dar mai ales în timpul 
liber a înlesnit un dialog antre
nant, substanțial în conținutul 
său.

Desigur, emoțiile nu au lipsit. 
Ca în cazul Măriei Tudose, de 
pildă. Secretara comitetului 
U.T.C., ajutînd-o să treacă pes
te primele momente de emoție, 
a ținut să o prezinte în cîteva 
cuvinte : „O fată excepțională. 
Una dintre cele mai bune mun
citoare din sectorul de produc
ție. Deține însemnul de „Frun
tașă în întrecerea socialistă44. 
Cind a venit la noi, avea doar 
patru clase. Era speriată parcă 
de toate noutățile din întreprin
dere : mașinile, colegele de 
muncă, în sfîrșit totul era nou 
pentru ea. De la început am în
țeles că are nevoie de ajutorul 
organizației U.T.C. I l-am a- 
eordat. Am ajutat-o să deprin-

dă meseria, am sfătuit-o să 
meargă la școală. A terminat 
șapte clase44.

...Maria Tudose este acum mai 
calmă și discuția decurge fi
resc. Ea dorește să mulțumească 
biroului organizației, celorlalți 
uteciști pentru ajutorul pe care 
i l-au acordat. De la mulțumiri, 
secretara comitetului U.T.C. în
dreaptă convorbirea spre „pro
blemele personale44. Unde locu
iește, ce spectacole vede, ce

întreprinderea
de confecții

căfți citește. Dorește să-și con
tinue studiile, întrucît are doar 
șapte clase. Intr-adevăr, urma
rea cursurilor la liceul seral* o 
preocupă ; doar că-i lipsește în
drăzneala. Va încerca ! Ce mai 
crede Maria că ar trebui să facă 
ca să fie utecistă fruntașă din 
toate punctele de vedere ? „Să 
acord mai multă atenție pregă
tirii politice. Aici mă descurc 
cam greu. Sint unele noțiuni pe 
care nu le înțeleg...44.

Valentina Voicu crede că este 
necesar ca secretara U.T.C., 
membrii biroului să dovedească 
mai multă fermitate și intransi-

gență față de unele abateri de 
la disciplină. Propune să fie 
dezbătute mai prompt asemenea 
cazuri, cînd apar, și să se ape
leze mai mult la opinia colecti
vă a uteciștilor.

Nina Gabriela Popescu, 21 de 
ani, plină de energie și de voie 
bună. Pasiunea ei : muzica folk. 
Are chitară. Le cîntă, des, cole
gelor ; în excursii vine cu pri
etenul ei, de asemenea un bun 
cîntăreț folk. Compun împreună 
melodii originale. Nu ar putea 
Gabriela să încerce să reînvie 
brigada artistică a organizației ? 
Brigada a existat acum cîțiva 
ani, însă s-a destrămat. Gabrie
la este mai mult decît bucuroasă 
să devină și regizor, și textier, 
și interpret. Are intenția ca Ja 
30 Decembrie, de ziua Republi
cii, să prezinte primul specta
col. I se mai recomandă Ga- 
brielei să citească mai multă 
literatură politică, nu numai 
beletristică.

...Am reprodus doar cîteva din 
aspectele reieșite in timpul dis
cuțiilor individuale cu uteciștii 
organizației „Finisaj44. Am re
marcat tactul cu care secretara 
U.T.C. și membrii biroului au 
condus discuțiile și, mai ales, 
preocuparea lor pentru a afla 
problemele personale ale uteciș
tilor, probleme care — dună 
cum îmi mărturisea — sint pro
blemele întregului colectiv.

Dar opiniile tinerilor..^?

Pornind de la ideea că Is
toria patriei, cunoașterea te
meinică a trecutului, a luptei 
poporului nostru pentru liber
tate socială și națională de-a 
lungul veacurilor constituie un 
factor de bază al procesului 
de educare patriotică a tine
rei generații, Comitetul Cen
tral al U.T.C. în colaborare cu 
Muzeul de istorie al R.S.R., 
Universitatea Populară Bucu
rești și revista „îndrumătorul 
cultural" organizează începînd 
cu luna octombrie a.c. Cursul 
prin corespondență : LUPTA 
PENTRU INDEPENDENȚA 
ROMÂNIEI.

Act de cultură cu valențe 
politico-educative deosebite, 
acest curs prin corespondență 
se adresează tuturor tinerilor 
din Întreprinderi, instituții, 
școli de cultură generală, pro
fesionale, licee teoretice și de 
specialitate, studenți șl absol
venți ai școlilor medii intere
sați In înțelegerea și aprofun
darea fenomenelor sociale și 
politice, precum și absolven
ților de Invățămlnt superior 
de specialitate care doresc să 
cunoască nivelul atins de cer
cetarea istorică în lumina ce
lor mai recente descoperiri.

Pe parcursul celor 8 luni, 
cursanții vor studia 8 teme de 
interes major (fiecare temă cu 
3 subteme) începînd cu pe
rioada luptelor duse pentru 
apărarea statului geto-dac, 
pentru cucerirea suveranită
ții în perioada evului mediu, 
continuînd cu formarea națiu
nii, cucerirea independenței de 
stat a României, cu încheie
rea procesului de făurire a 
statului național unitar pînă 
la Insurecția națională armată 
antifascistă 
listă.

în fiecare 
drumătorul
blica un eseu-prezentare înso
țit de bibliografia respectivă 
pentru lecția din luna în curs. 
Pe baza bibliografiei, cursan
ții vor întocmi lucrarea de 
control pentru una din cele 3 
teme ale lecției și o vor tri
mite pînă la sfirșitul lunii în 
curs la Muzeul de istorie al 
R.S.R. (Calea Victoriei nr. 12, 
sector 4, București). în în
cheierea cursului, la Muzeul 
de istorie se vor organiza un 
colocviu final șl o Sesiune de 
referate dedicate Centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei la care pot participa toți 
absolvenții. Lucrările sesiunii 
vor fi publicate Intr-un volum 
omagial. Cursanții cu note 
maxime vor fi premiați, iar 
lucrările cele mai reușite vor 
fi reunite intr-o culegere e- 
ditată de Universitatea Popu
lară București și Muzeul 
istorie al R.S.R.

înscrierile se fac pînă 
data de 20 septembrie a.c. 
bază de cerere, contra 
taxe de 20 de lei, t 
prin mandat poștal pe adresa: 
Universitatea Populară Bucu
rești, b-dul N. Bălcescu nr. 18, 
sector 1, București.

și antiimperia-

lună, revista „în- 
cultural" va pu-

deschise și 
exprimării 
fărâ nici

cariu era de părere că ar pu
tea fi înfrumusețat laborato
rul : o propagandă vizua
lă corespunzătoare, un panou cu 
fruntașii întrecerii uteciste și, 
de ce nu. chiar flori ornamenta
le. Aneta Mocanu remarca fap
tul că sint multe fete de curînd

Un program de succes sigur la 
public, perfect stăpînit de orches
tra Filarmonicii George Enescu, 
care a cîntat cu dezinvoltură, 
sub bagheta fermă și precisă a 
lui Mircea Basarab, și avînd ca 
moment central una din piesele 
concertante, de netăgăduită va
loare artistică din repertoriul 
universal, tălmăcită de un pia
nist aflat în plină afirmare mdn- 
dială, Radu Lupu — iată pe 
scurt imaginea cele: de-a patra 
seri muzicale din cadrul Festi
valului George Enescu. De la 
prima piesă atacată de orches
tră (Preludiu simfonic de Ion 
Dumitrescu) s-a simțit atmosfe
ra degajată în care avea să evo
lueze întregul concert, fapt esen
țial în asigurarea unei superioa
re ținute artistice. Eliberați de 
momentul emoționant al debu
tului în festival, instrumentiștii 
primei noastre formații simfoni
ce au reușit să se dăruiască par
titurilor cu acel patos pe care 
îl cunoaștem adeseori cînd fu
ziunea cu dirijorul atinge ten
siunea maximă.

Preludiul simfonic de Ion Du
mitrescu se înscrie astăzi prin
tre lucrările de temelie ale 
muzicii românești contemporane. 
Este o pagină simfonică concen
trată, de arome tari, tonifiante, 
extrase din folclor, turnate de 
compozitor cu o maximă eco
nomie a mijloacelor de expre
sie, ce solicită orchestrei suple
țe, ritmică precisă, strălucire

tehnică — elemente pe care Fi
larmonica George Enescu ni le-a 
relevat cu prisosință.

Concertul nr. 1 pentru pian și 
orchestră de Johannes Brahms 
ne-a îngăduit să-1 reascultăm pe 
Radu Lupu. Atacurile sale în 
forte au ceva din oțelul durabil 
parcă la înalte tensiuni, sunetul 
a devenit amplu și rotund. 
Există totuși o tendință de de
tașare de partitură care lasă sen
zația de răceală, poate datorită 
căutării unor contraste de alb- 
negru prea pronunțate.

Cea mai realizată execuție din 
program ne-a apărut Simfonia 
IV în fa minor de Piotr Ilici 
Ceaikovski. Filarmonica noas
tră și-a cucerit o unanimă pre
țuire atît în țară, cît și peste 
hotare prin strălucita interpre
tare a lucrării marelui clasic rus. 
Momentele de culminație sonoră 
dispun de dramatism, de explo
zie, creșterile tensionale se rea
lizează cu o subtilă gradare în 
care coardele dețin rolul prin
cipal. Claritatea expunerii te
melor împrumută construcției 
formei o puritate de cristal, fie
care instrument aducîndu-și cu 
discreție contribuția la edificiul 
6imfonic (în special finalul, cu 
cele trei teme în stil popular 
de mare diversitate, a dispus de 
o remarcabilă limpezime a îm
binării lor, pregătind culminația 
Simfoniei de o manieră proprie 
numai Filarmonicii noastre).

PARTICIPANT! LA FESTIVAL

GRACE BUMBRY:

• Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii ungare

Secretarul U.T.C., membrii bi
roului. trebuie să se pregăteas
că din timp pentru discuțiile in
dividuale. să descopere calea cea 
mai potrivită către inimile tine
rilor. astfel incit să se realizeze 
comuniunea sufletească? atit de 
necesară afirmațiilor 
atit de prielnică 
punctelor de vedere 
un fel de rețineri.

Sint cîteva din concluzii care 
s-au desprins după documenta
rea și discuțiile întreprinse in 
organizația U.T.C. din secția 
„Laboratoare44 a Combinatului 
de celuloză, hirtie și fibre arti
ficiale din Brăila. Consulta
sem caietul in care erau 
consemnate discuțiile indivi
duale. Stătusem de vorbă, 
cu mai multi uteciști, incercind, 
la rîndul meu, să realizez „dis
cuții individuale". Din c^ieț- 
reieșea câ discuțiile cu primii 
trei-patru uteciști demaraseră 
mulțumitor. Apoi, ele intraseră 
pe făgașul stilului de proces 
verbal, compus din fraze ste- 
reotipe precum : „Tovarășa este 
o utecistă disciplinată... bine 
pregătită. are și lipsuri... Nu 
participă întotdeauna la adună
rile generale... Nu este abonata 
la nici un ziar...44. Și gata! Apoi, 
ca la șapirograf, frazele de mai 
sus se repetau ca și cum tinerii 
aceia ar fi fost niște „obiecte de 
serie", deși, pină la urmă, și la 
acestea apar mici deosebiri. O- 
pmiile uteciștilor lipseau.

In asemenea condiții, in ca
drul discuțiilor individuale 
s-a realizat scopul propus, 
teva întrebări se desprind 
aici : Ax fi avut uteciștii ce sâ 
spună, ar fi fost ei capabili să 
propună biroului organizației lor 
inițierea unor acțiuni menite să 
impulsioneze activitatea de an
samblu ? Secretarul și membrii 
biroului, la rîndul lor, ar fi avut 
ce să le spună uteciștilor pe care 
ii conduc, ar fi putut să-i deter
mine la o reconsiderare a parti
cipării lor la viața organizației?

Să vedem ce ar fi putut să 
spună uteciștii și n-au spus. Ro- 
dica Neagu. cu care , am dis
cutat. îmi vorbea de necesitatea 
declanșării unui concurs 
mai bună laborantă". De 
Pentru că sînt unele fete 
încă mai au greutăți în 
mirea unor ..retete44 mai 
De aceeași părere era și 
stanța Negulici, adăugind 
trebui făcut ceva ; poate 
așa să se numească : „Concursul 
de rețete de fabricație44, pentru 
ca ele. toate, să devină specia
liste de mîna-ntîi. Florina Ma-

Combinatul chimic
de celuloză, hirtie
și fibre artificiale

căsătorite și că n-ar fi lipsit de 
interes să se organizeze un 
„Cerc al tinerelor gospodine'4. 
Mai era vorba de vizionarea în 
comun a unor spectacole (secre
tara U.T.C. ne spunea că nu a 
reușit încă să rezolve această 
problemă), de excursii (mai mul
te !) și de întîlniri între mem
brii organizației în care să se 
discute despre experiența lor la 
locul de muncă.

S-ar putea spune că unele 
«înt lucruri mărunte. Dar nici 
un lucru nu este mărunt cînd se 
referă la preocupările și dorin-

țele uteciștilor. Și apoi, din lu
crurile așa zis mărunte apar, 
pină la urmă, și cele mai mari.

Și există destule. Iată, bu
năoară, membrii biroului au con
statat că sînt unii uteciști care 
lipsesc sistematic de la adună
rile generale. că nu răspund 
chemărilor organizației, că mulți 
au un nivel politic scăzut (ceea 
ce dovedește o insuficientă 
preocupare pentru buna desfă
șurare a învățămintului politic), 
că nu sint 
ziarele. Ar 
concepțiile 
dăunătoare 
tele, odată____
venite mame, renunță 
chiar cu asentimentul membri
lor biroului) la participarea e- 
fectivă la viața de organizație, 
în afară de faptul că asemenea 
concepții trebuie respinse din 
capul locului, nu era oare mo
mentul favorabil să se ' 
amănunțit, de la om la 
utecistele pentru a găsi 
potrivite ?

Discuțiile individuale 
veni o metodă cotidiană în mun
ca biroului U.T.C. și, deci, sînt 
reale șanse de recuperare, in 
scurt timp, a terenului pierdut...

abonați și nu citesc 
mai fi de adăugat și 
învechite. concepții 
precum aceea că te- 
căsătorite, odată de- 

(curios.

discute 
om, cu 
soluții

pot de-
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• Peste 2 500 de tineri din 
Suceava și din celelalte orașe 
ale județului s-au intîlnit 
săptămina trecută cu lectori 
ai Comitetului județean 
U.T.C. Intilnirile au prilejuit 
interesante dezbateri pe 
tema : „Independența — îm
plinirea de veacuri a tuturor 
românilor". Duminică, 13 
septembrie, în 20 de comu
ne ale județului, printre care 
Dumbrăveni, Dolhasca, Ho- 
rodnic, Vama, Marginea, 
Fundu Moldovei, au fost or
ganizate manifestări cultu
ral-sportive Ia care au par
ticipat aproape 5 000 de ti
neri.

• La I.A.S. Zimnicea și în 
numeroase alte unități agri
cole din județul Teleorman, 
peste 10 000 de tineri au par
ticipat la recoltarea florii- 
soarelui și a legumelor. A- 
ceastă importantă acțiune de

muncă patriotică se adaugă 
săptăminii record, 5—12 sep
tembrie, la recoltarea plante
lor medicinale (peste 7 000 
kg) și a fructelor de pădure. 
O tabără permanentă a fost 
organizată la ~ 
serve Turnu 
500 de elevi 
la recoltatul 
gumelor.

Fabrica dc con- 
Măgurele, unde 
iau parte zilnic 
și curățatul le-

• Festivalul național al 
umorului „Constantin Tă- 
nase“, care s-a desfășurat la 
Vaslui, a prilejuit deschide
rea, la Clubul tineretului din 
localitate, a unei expoziții de 
caricaturi a tinerilor umoriști 
din județ. Expun, printre al
ții. Nicolae Viziteu, Florin 
Andreescu, Aghion Costin și 
Ovidiu Mastacan. Expoziția 
va fi deschisă pînă la 25 
septembrie.

• La Bîrlad, săptămina 
care a trecut a marcat nu
meroase manifestări cultu
ral-educative adresate tine
retului. Spicuim dintre ele : 
seara culturală model intitu
lată „Omagiu independenței44, 
organizată în sala mare a 
Casei de cultură de * către 
comitetul "" "
prinderii 
schimbul — —, ........ _
tema „Forme și metode ale 
muncii politico-ideologice în 
rîndul tineretului44, la care au 
participat membrii comitete
lor U.T.C. de la întreprinde
rea dc rulmenți, întreprin
derea de confecții și între
prinderea de elemente pneu
matice și aparate de măsură 
și control ; întîlnirea, urma
tă de un spectacol cu o piesă 
din dramaturgia contempo
rană, a peste 450 de tineri cu 
actori ai teatrului din loca-

U.T.C. al între- 
de rulmenți ; 

de experiență pe

Vreți să vizitați Tîrgul de mostre?
sau mai multe zile numai pen
tru vizitarea acestui obiectiv. 
De asemenea, O.J.T.-urile aflate 
în limita de 200 km de Bucu
rești (Prahova, Brașov, Buzău, 
Dîmbovița, Argeș, Vîlcea, Dolj, 
Teleorman, Ialomița și Vran- 
cea), au organizat acțiuni de 
mare anvergură cu trenuri su
plimentare și coloane de auto
care, la care participă în jur 
de o mie turiști.

Interviu cu tovarășul Costică Motoargă,
feful terviciului aefiuni turiitlce din Ministerul Turismului

TOAMNA, NU MAI ESTE PENTRU NIMENI O NOUTATE, TU
RISMUL ARE PRIETENI LA FEL DE STATORNICI CA Șl IN TIMPUL 
SEZONULUI ESTIVAL, DE BUNA SEAMA, ACȚIUNILE MULT SOLI
CITATE IN ACEASTA PERIOADA SINT CELE CU SPECIFIC DE 
SEZON • LA CULES DE VII, IN DELTĂ, IN PRINCIPALII MASIVI 
MUNTOȘI. IN ULTIMA VREME S-AU INIȚIAT ACȚIUNI CARE AU 
CONSACRAT O TRADIȚIE: EXCURSIILE PENTRU VIZITAREA 
CAPITALEI PATRIEI NOASTRE, BUCUREȘTI

— S-au
sens, și acțiuni care 
ze în mod special 
parea tinerilor ?

inițlat, în acest 
să vize- 
partici-

— Care este, în acest sens, 
tovarășe Motoargă, obiecti
vul numărul 1» care invită 
pe turiștii din țară la vizi
tarea Bucureștiulul ?

— Toate oficiile județene de 
turism ca și alte unități ale Mi
nisterului Turismului organizea
ză în continuare, pînă la 20 sep
tembrie, acțiuni pentru turiștii

din toată țara, avînd ca prin
cipal obiectiv vizitarea celui 
de-al 7-lea Tîrg de mostre de 
bunuri de consum. Ca și în edi
țiile precedente ale acestui Tîrg, 
interesul oamenilor muncii pen
tru exponatele tuturor sectoare
lor de activitate ale României 
socialiste face ca zilnic mii de 
turiști din toate județele țării să 
sosească la București. In 1974,

la acest tîrg, prin unitățile Mi
nisterului Turismului au vizitat 
pavilioanele cu exponate, aproa
pe 60 000 de turiști. De astă 
dată, în scopul creșterii numă
rului vizitatorilor, Ministerul Tu
rismului, în strînsă colaborare 
cu organizatorii acestui Tîrg de 
mostre, M.C.I., au pregătit din 
timp excursiile. în acest sens 
s-a asigurat nu numai o popu
larizare corespunzătoare, ci mai 
alea măsuri organizatorice care 
să asigure cele mai bune condi
ții de transport, cazare, masă, 
vizite etc. Astfel, pe baza înțe
legerii cu M.C.I. s-a stabilit ca 
prin unitățile Ministerului Turis
mului (oficiile județene de tu
rism) să fie antrenați în aceas
tă largă acțiune aproape 100 000 
turiști de pe întreg cuprinsul 
tării. Unitățile de turism ale 
ministerului au inițiat din pri
ma zi a Tîrgului. respectiv 15 _
august, excursii speciale de una tre de la București. In vederea

releva,— In mod special aș 
aici, faptul că toate oficiile ju
dețene de turism și-au reorien- 
tat programele de excursii ale 
elevilor în perioada vacanței de 
vară, stabilind ca principal o- 
biectiv vizitarea celui de-al 
7-lea Tîrg de mostre. Atît pen
tru tineri cît și pentru ceilalți 
aflați în aceste zile la odihnă 
sau tratament în stațiunile bal- 
neoclimatice ale O.J.T.-ului, a- 
propiate de București : Ialomi
ța (Amara), Vrancea (Soveja), 
Buzău (Balta Albă), Brașov 
(Predeal), Prahova (Cheia, Si
naia, Bușteni), Dîmbovița (Pu
cioasa) și Vîlcea (Olănești, Că- 
limănești. Govora), au fost or
ganizate excursii de o zi pen
tru vizitarea Tîrgului de mos-

Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii ungare din Bu
dapesta este un colectiv artis
tic omogen, cu o închegată gru
pă de coarde și remarcabili su
flători. vădind o certă cultură a 
stilurilor muzicale, suplețe și 
virtuozitate de ansamblu. Aces
te calități și le-a pus în chip 
deosebit în valoare, cu prilejul 
concertului susținut în cadrul 
Festivalului George Enescu, 
Concertul pentru orchestră de 
Bela Bartdk bucurîndu-se de o 
tălmăcire exemplară. Finalul lu
crării. în special, a ilustrat ca
pacitatea formației de a susți
ne cu brio o ritmică debordan
tă. întretăiată cu schimbări de 
nuanțe și de paletă colorjstică 
ce mergeau pînă la rafinament, 
pentru ca furtunosul moment de 
explozie al Concertului să se 
transforme într-o uriașă dez
lănțuire sonoră.

La polul opus al strălucirii de 
forță s-a prezentat Simfonia nr. 
95 in Do minor de Joseph Heydn, 
piesă în care gingășia si expre
sivitatea expunerii temelor 
(splendid atacată și redată de 
pildă, tema secundară din Alle
gro moderato) s-au împletit cu 
umorul si lumina revărsată de 
tratarea fugato a finalului (Alle
gro vivace). Un moment de 
reală frumusețe a construcției

formei ni l-au oferit oaspeții în 
variațiunile din partea a doua a 
Simfoniei (Andante).

Prezenta tinerei violoniste 
Bâlint Măria în dificilul Con
cert nr. 1 în RE major pentru 
vioară si orchestră, op. 6 de Nic- 
colo Paganini a fost așteptată cu 
interes de public. Din păcate, cu 
excepția unor momente lirice 
din Adagio espresivo și cu scîn- 
teietorul atac al temei-refren 
din Rondo-ul final, violonista a 
părut timorată de dificultățile 
tehnice ale partiturii și uneori 
depășită de multiplele „capca
ne44 (flageolete, duble coarde, 
cadențe) ale scriiturii lui Paga
nini.

Concertul Orchestrei Radiote- 
leviziunii din Budapesta s-a în
cheiat cu un „bis" la cererea pu
blicului (Marșul lui Răkoczi, în 
strălucitoarea haină instrumen
tală a lui Berlioz). Dirijorul 
Lehel Gyorgy — un șef de or
chestră sobru, precis, atent la 
detaliile -partiturilor (J. Haydn), 
energic (B. Bartok) — s-a an
trenat in elanul juvenil al or
chestrei. transmițindu-ne între
gul patos al interpreților care 
doreau să ne demonstreze — și 
au reușit — dăruirea artistică a 
unor muzicieni autentici.

VIOREL COSMA

Din programul zilei de astăzi
JOI 16 SEPTEMBRIE, ora 17,00 : 

Orchestra de cameră preclasică, 
dirijor Vasile lonescu. în pro
gram : D. Popovlci. In memoriam 
poetae, Mariana Dumitrescu. So
list Gheorghe Crăsnaru, B. Mar
cello : Concert In re minor pen
tru oboi. Solist Radu Chișu, G. 
Haendel : Muzica apelor (frag
mente), Ansamblul de cameră 
„ARS NOVA" din Cluj-Napoca, 
Dirijor c Cornel Țăranu. In pro-

gram : V. Herman : Simfonii și 
fantezii, C. Țăranu, Două poeme 
de Ana Blandiana, T. Olah : In
vocații, Șt. Niculescu : Ison (Sala 
mică a Palatului) ; ora 20,00 : Re
cital Victoria de Los Angeles — 
Spania. în program : --------- ‘ '
Marcello — Respighi,
Galuppi — Respighi, 
Schumann, Brahms, Faurâ, Gra
nados (Sala Palatului).

lucrări de 
Pergolesi, 
Schubert,

litate, prilejuită de simpo
zionul „Teatrul — compo
nentă principală a educației 
tineretului44 ; masa rotundă 
intitulată „Știință — tehnică 
— producție44 la care au par
ticipat toți membrii activu
lui U.T.C. din municipiu.

• Elevii liceelor de cul
tură generală din Sibiu au 
luat parte săptămina trecută 
la lucrările agricole de toam
nă ce se desfășoară in a- 
ceastă perioadă în unități 
I.A.S. și C.A.P. în același 
timp, peste 100 de elevi par
ticipă zilnic la lucrările care 
se execută pe două șantiere 
ale tineretului — unul de 
Irigații și celălalt la livada 
intensivă de la Cisnădioara. 
Valoarea totală a lucrărilor, 
Ia închiderea acestor șanti
ere, va fi de 286 000 lei.
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cuprinderii unui număr cît mai 
mare de turiști la aceste 
excursii, oficiile noastre jude
țene, cu sprijinul organelor lo
cale, au popularizat organizarea 
acestor acțiuni cu trenuri în 
circulație, trenuri suplimentare, 
autocare și microbuze, mobili- 
zînd turiștii prin toți colaborato
rii, ghizii, organizațiile de tine
ret 
ve

și sindicale, asociații sporti- 
etc.

— Este știut că Ministerul 
Turismului acordă unele fa
cilități în cazul inițierii unor 
acțiuni turistice cu largi pro
porții de masă. De astă dată, 
de ce avantaje se bucură 
turiștii ?

— Participanților la excursiile 
cu trenul și autobuze I.T.A. la 
acest Tîrg de mostre de 
București, unitățile 
le acordă reduceri 
port și o taxă de 
Tîrg redusă (2 lei 
3 lei la adulți și 1 
elevi, studenți și militari 
termen). Reduceri de 25 la sută 
la tariful pe C.F.R. se acordă 
tuturor grupurilor mai mari de 
8 persoane, iar celor mai mari 
de 15 persoane, 50 la sută.

Pe parcursul excursiilor, O.J.T-. 
urile asigură ghizi competenți, 
iar la pavilioanele din incinta 
expoziției la standuri, tehnicieni 
și specialiști dau explicații a-

la 
de turism 

la trans- 
intrare la 
în loc de 

leu pentru 
în

Grace Bumbry este prezentă în spectacolele Scalei din Milano, 
Covent Garden — Londra, Metropolitan — New York, la Bayreuth, 
pentru a nu numi declt cîteva dintre prestigioasele scene unde pre
zența sa a devenit familiară. O cunoaștem ca mezzosoprană. Și iată 
că o auzim într-un rol de soprană, cucerind pe cei peste 3 000 de 
spectatori prezenți în sala Palatului în 12 septembrie.

— în repertoriul meu, alături de „Carmen", „Amneris", „Eboli" se 
află și roluri ca Desdemona, Floria Tosca, pentru că. atîta timp 
cît vocea are întinderea necesară, lucru, deși puțin obișnuit, este 
perfect posibil. Mi se pare mai puțin semnificativ „ce" cînți, mai 
ales azi, cînd nu numai în sfera genului liric, toată lumea urmă
rește „cum" se realizează țelul propus. E drept, iubesc operele 
lui Verdi șl mai ales rolurile care-mi oferă posibilitatea redării 
unor conflicte psihologice puternice.

Acord o pondere deosebită expresiei plastice, jocului de scenă 
pentru că în ultima vreme, în mentalitatea publicului. și a inter
pretului de operă s-a petrecut o schimbare : convenționalismul 
genului se acceptă tot mai puțin. Publicul vrea din ce în ce mal 
mult să se simtă captivat, determinat să ia o anumită atitudine. 
Iată de ce acord mare importanță felului în care reușește un per
sonaj să convingă. Dar pentru aceasta trebuie să cunoști foarte 
bine și sensurile libretului și întregul context în care se petrece 
acțiunea respectivă. Abordînd rolul Floriei Tosca, m-am familiari
zat din diferite texte cu atmosfera Romei anilor 1800. în fond, piesa 
lui Victorien Sardou (care stă la baza libretului operei) este mai 
revoluționară decît pare, iar cîntăreața Floria Tosca nu e numai o 
primadonă, ci o femeie pasională care participă cu toată ființa lâ 
cele ce se petrec în jur. Iată rădăcinile jocului meu „dramatic".

— Ce proiecte aveți pentru lunile viitoare ?
— O serie de spectacole la „Balșoi Teatr" — Moscova, Covent 

Garden, Metropolitan și pregătirea rolului .„Normei". Și ar mai fi 
ceva : intenția de a cînta la București : vă spun cu toată sinceri
tatea că acest prim contact, sub auspiciile Festivalului George Enescu 
cu publicul dvs. atent, receptiv și cunoscător, ca și faptul că am 
avut prilejul să cînt pe alte scene din lume cu cîntăreți ai dvs., mă 
îndeamnă să-mi doresc un nou prilej de colaborare aici.

FRANCISCO ORTIZ

CORINA JIVA

După spectacolul eu „Tosca" din 12 septembrie, ne-am adresat 
tînărului tenor spaniol Francisco Ortiz, care ne-a Incîntat In rolul 
lui Mario Cavaradosi.

— Ce impresie v-a lăsat primul contact cu publicul nostru ?
— Impresiile mele le pot exprima într-o singură remarcă. vala

bilă" cred, atît pentru colegii români de breaslă pe care l-am cu
noscut și cu care am colaborat în spectacol, pentru publicul spec
tator, cît și pentru pietonul de pe stradă : ce prietenos este româ
nul ! Am eîntat în multe săli de renume din Europa. Ia Chicago, 
New York, Los Angeles etc., am cunoscut mulți oameni, chiar 
foarte mulți, dar solicitudinea, generozitatea Intllnitâ aici rareori 
mai poate fi găsită în alte părți--

— Cum și cît lucrați ?
— Muncesc „cîntînd” zilnic ore în șir, citesc foarte mult despre 

muzică, îi urmăresc pe cei „consacrați" șl învăț de la ei, îuînd cu 
discernămînt ce mi se potrivește. Și apoi — ceva ce consider hotă- 
rîtor pentru evoluția oricărui interpret de operă — fac foarte multe 
turnee și astfel, am avut și am ocazia să colaborez cu valoroși regi
zori și dirijori, cărora le datorez cîte ceva din cele realizate și 
apreciate azi în modul meu de interpretare.

— Care sînt rolurile preferate ?
— în general, cele din operele italiene : „Turandot", „Manon 

Lescaut", „Trubadurul", „Forța destinului". Dealtfel, mi se pare câ 
și la București, opera italiană cunoaște o mare aderență de public 
și nu e de mirare dacă avem în vedere că beneficiați de cîntăreți 
ca Nicolae Herlea, al cărui glas, de mare frumusețe, este expresia 
cea mai pură a „belcanto-ului" italian.

VASILE MEREUȚA

Ce ne spune evenimentul cinematografic al acestei săptămini

Substanța poetică a filmului romanesc
Despre filmul Osînda al lui 

Sergiu Nicolaescu, evenimentul 
cinematografic al acestei săptă
mini, am scris încă de la premi
era lui estivală care a avut loc 
in urmă cu o lună și ceva. Re
comandam atunci cu căldură fil
mul, pentru că, intr-adevăr, re
clama nu minte — avem de a 
face cu cel mai bun film al aces
tui autor capricios și inegal, răs
fățat de public și extrem de la
borios, care are tenacitatea de a 
se impune cu acea vigoare care 
sfîrșește prin a fi acceptată ca o 
evidență de necontestat. Filmul 
este interesant nu numai ca un 
moment de virf al carierei lui 
Sergiu Nicolaescu — ce poate 
stirni reflexii cu privire la lun
gul drum al artistului spre îm
plinire. El reprezintă o reușită a

mănunțite grupurilor organizate 
de turiști.

Participanților la aceste 
excursii speciale pentru vizita
rea celui de-al 7-lea Tîrg de 
mostre de bunuri de consum li 
se oferă posibilitatea ca în 
București, în funcție de durata 
excursiei și de timpul disponi
bil, să viziteze și alte obiective. 
Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist a Mișcării Democra
tice și Revoluționare din Româ
nia, Muzeul de istorie al R.S.R., 
Muzeul de istorie a orașului 
București, Muzeul Antipa, Par
cul Herăstrău și Muzeul satului, 
Zoo Băneasa. precum și alte 
obiective de interes istoric, cul
tural, sportiv și. de asemenea, 
să efectueze Turul orașului 
București.

Pină în prezent, cei maimulți 
turiști la Tîrgul de mostre au 
sosit din județele : Cluj, Bra
șov, Brăila. Prahova, Argeș, 
Neamț, Buzău, Dîmbovița. Con
stanța. Și alte oficii județene 
de turism ca Bacău, Botoșani, 
Dolj, Ialomița, Mehedinți, Mu
reș, Sibiu, Suceava, Timiș. Te
leorman au în pregătire acțiuni 
de anvergură cu sute și mii de 
turiști care, zilnic, dar mai ales 
la sfîrșit de săptămînă, vor veni 
să cunoască la București reali
zările economiei noastre națio
nale.

Interviu consemnat de 
VASILE RANGA

cinematografiei noastre în an
samblu, din care dacă s-ar face 
o selecție de zece pelicule ale 
ultimilor doi ani, scepticii ar 
avea desigur o mare surpriză. 
Iar optimiștii o răsplată. Ne asu
măm chiar răspunderea de a a- 
firma că la ora aceasta, în arta 
românească, poate cele mai in
teresante, spectaculoase mutații 
și salturi calitative se petrec toc
mai in film. Se pare că mult aș
teptatul (atît de mult, de fapt ?) 
limbaj personal care să traducă 
un fel propriu, românesc, de a 
privi lumea prin cine-ochiul lui 
Dziga Vertov, a fost găsit. Ar fi 
vorba, in ultimă instanță, de un 
mod poetic de a transfigura rea
litatea, și astfel poate se explică 
și natura eșecurilor ■
prezente și viitoare, 
supus, care mai 
una constă în 
liricoidă, trenantă, ___
cinematografică, dulceagă : deci, 
eșec, pe un drum intuit a fi cel 
necesar. Marile reușite tot acolo 
sînt, pe același drum. „Românul 
s-a născut poet" și toate artele 
noastre spre poezie tind. Dacă 
poezia e puternică, viguroasă, 
expresivă, naturală, cu darul me
taforei și al simbolului, filmul, 
căci despre el vorbim, e la rin- 
du-i astfel. Filmele noastre bune 
ar putea fi încadrate, pentru fa
cilitatea demonstrației și neor- 
todox, în tot atitea tipuri de 
poezie mai modernă sau mai cla
sică, de la cantilenă la baladă și 
la epopee. Avem foarte rar pro
ză pură, de tip realist, în film, 
și dacă n-avem, cel puțin deo
camdată, trebuie să convenim că 
nu ni se potrivește. Sensibilita
tea românească are ritm și rimă. 
Aceasta nu trebuie să ducă la 
impresia eronată că se exclude 
privirea sinceră, ascuțită, asupra 
lumii. însăși poezia nu este alt
ceva decît esența de durere și 
speranță a lumii. Proza noastră 
de cea mai virulentă analiză cri
tică are lungi pasaje lirice și at
mosferă de poem pur, și nimic 
mai simplu pentru paralelism, 
decît să amintim mulțimea e- 
cranizărilor românești. Ar trebui 
să adăugăm — bune. Și ar trebui 
să adăugăm, ceea ce e rar și a- 
proape surprinzător. Ecranizări 
se fac peste tot și s-au făcut de 
la începuturile cinematografiei, 
dar foarte puține rezistă. Opera 
literară domină cu autoritate pe
licula și rezultatul e nesatisfăcă-

anterioare, 
e de pre- 
intotdea- 
bijbîiala 

anti-

tor. Sint două tipuri de ecrani
zări, cele care respectă litera și 
cele care respectă spiritul unei 
opere. Firesc, primul e cel mai 
frecventat. Să dăm două exem
ple ilustre — „Pe aripile vintu- 
lui“ monumentala ecranizare 
antebelică și de curînd „Război 
și pace" — ediția sovietică a lui 
Serghei ” '
textului 
încercat 
troducă 
stoi. A ___
a violentat 
nematografic, rezultatul a fost 
prolix, inegal. Firește sub
operă. Remarcabil este că
încercările noastre de ecranizare 
s-au îndreptat spre spiritul căr
ții, drum deschis de caracterul 
poematic al literaturii române și 
de simbolistica ei. Astfel avem 
„Moara cu noroc" și „Pădurea 
spînzuraților", filme'' antologice, 
de istorie națională a genului, 
apoi „Enigma Otiliei". Iar în ul
timii doi ani, o ecranizare pen
tru televiziune semnată de Stere 
Gulea după „Craii de curte ve
che" a lui Mateiu Caragiale 
(Premiul ACIN ’75) — de o ui
mitoare vizualizare cinemato
grafică a melancolicelor stanțe 
(numai in „Anul trecut la Ma- 
rienbad" a lui Alain Resnais am 
mai întîlnit un asemenea tip de 
atmosferă poetică) sau „Prin ce
nușa imperiului" de Andrei Bla- 
ier, un Zaharia Stancu citit cu 
sufletul. Lăsăm la urmă catego
ria în care, se înscrie Osînda lui 
Sergiu Nicolaescu. Este vorba de 
redescoperirea prin film a unor 
autori cotați îndeobște sub va
loarea lor reală. Astfel este ca
zul lui Agirbiceanu frecventat a- 
siduu de Veroiu și Pița, astfel 
este cazul lui Victor Ion Popa 
din care Nicolaescu face un film 
dramatic, esențial, în care pune 
în discuție istoria unei categorii 
sociale, țăranii, și prin ei deci, 
istoria unui popor. Acești artiști 
au citit dincolo de literă, în spi
ritul cărții, s-au apropiat de ie
rna autorului, de filonul prețios 
din opera lor, intuind dacă vreți 
„rateul" care din pricina literei 
i-au împiedicat să fie mari scrii
tori. Critică literară și eseu în 
imagini, aceste filme sint mai 
ales poeme. Păstrînd spiritul și 
tema, ele construiesc o viziune. 
S-o stimăm ca atare.

Bondarciuc. Fanatic al 
tolstoian, Bondarciuc a 
chiar imposibilul, să in- 
integral litera lui Tol- 
Ideea temerară 

specificul ci-

SMARANDA JELESCU
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a adresat președintelui Statelor Unite Mexicane, 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, următoarea telegramă :

împlinirea a 166 de ani de la cucerirea independentei de stat a 
tării dv. îmi oferă prilejul de a vă transmite, in numele 
poporului român, al guvernului și al meu personal, cele mai căl
duroase felicitări, urări de fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul mexican.

Folosesc ocazia pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și de cooperare dintre țările și popoarele noastre, impul
sionate îndeosebi de convorbirile și înțelegerile convenite cu pri
lejul vizitei oficiale pe care am avut plăcerea să o efectuez în 
frumoasa dumneavoastră țară, se vor dezvolta în continuare. în 
cele mai diverse domenii, în folosul popoarelor român și mexican, 
al făuririi unei noi ordini economice internaționale, al cauzei păcii 
și securității internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintel'e Republicii So
cialiste România, a adresat guvernatorului general al Statului Pa- 
pua-Noua Guinee, următoarea telegramă :

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Statului Papua- 
Noua Guinee, îmi este plăcut să vă transmit sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul din Papua-Noua Guinee.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta si diversifica în viitor spre binele popoarelor noastre, al 
promovării păcii și înțelegerii în lume.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a adresat primului rfiinistru al Gu- 
vernului Papua-Noua Guinee, următoarea telegramă :

Aniversarea proclamării independenței Statului Papua-Noua 
Guinee îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai călduroase 
felicitări și sincere urări de succese în activitatea dumneavoastră, de 
progres și prosperitate poporului din Papua-Noua Guinee.

Vizita unei delegații a U.T.C. și U.A.S.C.R. 
în Marea Britanie

Ieri a părăsit Capitala. în- 
dreptindu-se spre Londra, de
legația U.T.C.—U.A.S.C.R.. con
dusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.. care va efectua 
o vizită în Marea Britanie.

Brâncusi in arta secolului XX“
7

Miercuri au început la Sala 
mică a Palatului Republicii So
cialiste România din București 
lucrările Sesiunii științifice in
ternaționale ..Brâncuși in arta 
secolului XX". Această presti
gioasă manifestare, prilejuită 
de sărbătorirea a 100 de ani de 
la nașterea marelui sculptor ro
mân, este organizată de Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia. Academia de științe sociale 
și politice. Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Uniunea 
artiștilor plastici și Comisia na
țională pentru UNESCO.

Sesiunea, la care participă 
cunoseuți artiști și exegeți ai 
operei brâncușiene din Româ
nia, Franța. Anglia. Elveția, 
Republica Democrată Germană. 
Republica Federală Germania, 
Bulgaria. Cehoslovacia. Italia, 
S.U.A. și din alte țări, are în
scrise in progrhm comunicări 
care își propun să reliefeze 
semnificația actaală a operei 
lui Brâncuși, importanța ei pen
tru dezvoltarea artei secolului 
XX. precum și aportul deter
minant al geniului popular ro
mânesc la cristalizarea origina
lei gindiri a artistului.

Cuvîntul de deschidere a fost

FOTBAL, După primele partide in „Cupele europene"
DIN NOU, MULT SUB AȘTEPTĂRI ȘI POSIBILITĂȚI
Sportul studențesc — Olimpiakos Pireu 3-0 (1—0) Un scor ce poate aduce calificarea, dar—atenție!— nu trebuie mizat prea mult pe vigilența lui Răducanu

Sportul studențesc a confir
mat. din nou. ca în ultima pe
rioadă știe ce vrea. Olimpiakos 
se prezenta ca o echipă arță
goasă. cu multe posibilități de 
exprimare și cu un joc destul 
de tehnic pentru cunoscutele 
veleități in acest sens ale fot
balului elen. Jucînd sigur, ma- 
nevrind cu răbdare defensiva 
din care grecii nu și-au făcut, 
totuși, un scop în sine, stu
denții bucureșteni au reușit să 
cîștige la trei goluri diferență, 
ceea ce, în mod normal, trebuie 
să le asigure calificarea. Jocul 
a debutat cu acțiuni destul de 
rapide, echilibrul persistind da
torită faptului că disputele se 
petrec la mijlocul terenului, 
unde tracul începutului domină 
calitatea construcției. Piesele 
cele mai periculoase se anunță 
a fi Manea si Tănăsescu care 
pătrund inteligent pe marginile 
terenului, acolo unde găsesc 
doi fundași laterali accesibili si 
mai mult spațiu. In minutele
5. 10. 13 centrările lor aduc in 
careul grec panica de care a- 
ceștia nu vor scăpa pînă la 
sfirșit. cu excepția primului 
sfert de oră al celei de-a doua 
reprize — cind ei reușesc aee- 
lași număr de acțiuni în te
renul advers — douăsprezece — 
egale cu cele ale studenților 
bucureșteni. In min. 23 Ciuga- 
rin. după ce fără rost și-a adus 
„avertismentul galben" în fata 
ochilor, reia defectuos. anun- 
tind prin plecarea sa și pri
mul atac susținut de greci prin 
Delikaris. care se încurcă puțin 
Tot el. trei minute mai tîrziu, 
dă posibilitate lui Răducanu 
să-și înceapă feluritele sale 
„remarcări". blocînd cu picio
rul.

Sportul studențesc nu-și creea
ză mari situații de gol și da
torită faptului că Marica nu poa
te fructifica la fel ca Sandu Mir
cea — accidentat în con
tinuare — centrările venite de 
pe aripi. Marchează. totuși, 
prin Grcsu care reia cu stângul 
de la 12 m. ajutat puțin și de 
devierea balonului de Sine- 
topoulos spre colțul lung al por
ții. peste portar. In min. 
42. grecii declanșează a doua ac
țiune mai consistentă după ace
lași desen intre Davourlis și De
likaris. După pauză Olimpiakos

Dinamo - A.C. Milan 0-0Unde au fost dinamoviștii din meciul cu Steaua ?
Dinamoviștii, deși au avut ini

țiativa in cea mai mare parte a 
jocului, nu și-au putut concre
tiza dominarea teritorială dato
rită, pe de-o parte propriilor 
greșeli, iar pe de alta experi
mentatei apărări italiene, care, 
in frunte cu portarul Albertosi,

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația a 
fost salutată de membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C. și Comi
tetului Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R.. de cadre ale U.T.C. 
și U.A.S.C.R.

rostit de acad. Theodor Bur- 
ghele. președintele Academiei 
Republieii Socialiste România, 
care a evocat personalitatea 
marelui creator, considerat ur. 
părinte al sculpturii moderne, 
relevind faptul că Brâncuși — 
ca și Enescu — celebrat in aceste 
zile printr-un nou festival in
ternațional — reprezintă culmi 
ale spiritualității românești, 
care fac parte din patrimoniul 
umanității.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Cu prilejul acestei reuniuni, 
la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România a fost inau
gurată o expoziție de pictură și 
sculptură românească contem
porană. iar la Muzeul Satului 
— expoziția intitulată „Arta 
lemnului la români".

★
La Biblioteca Academiei Re

publicii Socialiste România a 
avut loc vernisajul expoziției 
de fotografii ..Brâncuși la Tg. 
Jiu". organizată de „British 
Council" și apartinind artistului 
fotograf englez Sean Hudson. 
Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Marii Brițanii la 
București.

insistă, pășind destul de bine, 
justificînd astfel aducerea la 
conducerea tehnică a englezului 
Shannon, dar numai în două si
tuații sint realmente periculoși — 
în min. 56 și 60 cind Răducanu 
salvează genial. După min. 70 
manevrele inteligente ale funda, 
șilor bucureșteni aduc echipa luj 
Angelo Niculescu la conducerea 
jocului, atacanțiî avind mult mai 
multe situații în careul advers. 
Este adevărat că și fundașii cen
trali greci se depărtează neper- 
mis ușurind pătrunderile și ere- 
înd spații largi. Astfel, o ezitare 
a lui Siokos îi permite lui Oc
tavian Ionescu în min. 75. să 
majoreze scorul, aruncind min
gea peste portarul Kelesidis. la 
fel de frumos, ca Sasu la Tori
no în 1963. în ultimul sfert de 
oră. revelator, studenții au 11 ac
țiuni față de numai 4 ale greci
lor și marchează și al 3-lea gol
— foarte important pentru liniș
tea de pe stadionul Karaiskakis 
din Pireu — prin Octavian Io
nescu în min. 81, care reia de la 
5 m cu stingul din voleu, in că
dere. o centrare perfectă a lui 
Maneâ. Echipa bucureșteană a 
obținut astfel o victorie muncită, 
și-a dominat mai tot timpul ad
versarul. arătînd că-și simte po
sibilitățile și făcind citeva ma
nevre cunoscute perfect și de- 
monstrindu-Ie utilitatea. Cele 77 
de acțiuni pe care le-au făcut, 
cifră mică totuși pentru nivelul 
internațional, au fost eșalonate 
destul de rațional în cele 90 de 
minute, dovedind echilibrul ce 
i-a dat greutate, în ultimul timp, 
acestei formații. Jocul a fost 
condus destul de neatent de o 
brigadă elvețiană, avîndu-1 la 
centru pe Andre Favre.

Stadionul ,.23 August", noctur
nă inspirată, 15 000 spectatori.

Echipele : SPORTUL STU
DENȚESC : Răducanu — Tănă
sescu, Ciugarin. Grigore, Manea
— Rădulescu (Munteanu min. 88), 
Octavian Ionescu, Cassai — Gro- 
su, Marica (Cazan min. 67), 
Vlad. OLIMPIAKOS : Kelesidis
— Gaintatzis, Siokos. Sinetopou. 
los. Agelis — Karavitis (Papa- 
dimitriou min. 87). Delikaris. Ai- 
dinou (Vasilopoulos min. 45) — 
Kirastas, Galakos, Davourlis.

CORNEL DINU

a reușit să anihileze acțiunile 
ofensive ale gazdelor. Meciul, 
contrar așteptărilor, a fost de o 
factură modestă, sub nivelul pe 
care-1 recomandau cărțile de vi
zită ale celor două protagoniste. 
Impresia generală a fost aceea 
a unui joc lipsit de forță, fără

La Ambasada R. P. Chineze

PREZENTĂRI DE CONDOLEANȚE 
Șl DEPUNERI DE COROANE

La Ambasada Republicii Popu
lare Chineze din București a 
continuat, miercuri, prezentarea 
de condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Mao Tzedun.

Au prezentat condoleanțe și 
au depus coroane de flori dele
gații și reprezentanți din partea 
unor instituții centrale, a nu
meroase întreprinderi indus
triale de construcții și de comerț 
exterior, institute de cercetări 
și proiectări, unități agricole, 
școli.

După ce au păstrat un moment 
de reculegere în fata portretului 
îndoliat al președintelui Mao 
Tzedun. delegații au exprimat 
ambasadorului R. P. Chineze, 
Li Tin-ciuan. membrilor amba
sadei, în numele comuniștilor, 
al colectivelor de muncă pe 
care le reprezintă, cele mai sin
cere și profunde sentimente de 
compasiune, de prietenie și so
lidaritate militantă, convinge

AGENlfA
Președintele Marii Adunări 

Naționale. Nicolae Giosan. s-a 
Întâlnit. miercuri dimineața, cu 
lordul cancelar Elwyn Jor.es, 
speakerul Camerei Lorzilor din 
Marea Britanie. care se află 
într-o vizită în țara noastră.

Miercuri a sosit in Capitală 
Edouard Saouma. directorul ge
nerai al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). care, la 
invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România, face o vi
zită in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost întâmpinat 
de Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei 
alimentare, președintele Comi
tetului National pentru F.A.O., 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Bhagirathan 
R. Devarajan. reprezentantul 
P.N.U.D. in România. Andră 
Jaques. directorul de proiect 
executat de F.A.O. în tara 
noastră.

Ieri a fost încheiat la Bucu
rești Protocolul de colaborare 
bilaterală pe anii 1976—1977 in
tre Consiliul Ziariștilor din ca
drul Uniunii Sindicatelor din 
Presă, Poligrafie și Edituri din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Ziariștilor din Repu
blica Arabă Siriană. Documen
tul a fost semnat din partea 
română de Ion Cumpănașu. 
vicepreședinte al Consiliului 
Ziariștilor, iar din partea siria
nă de Aii Suleiman, vicepre
ședinte al Uniunii ziariștilor 
sirieni.

ritm și dinamism, fără atribu
tele spectacolului fotbalistic. 
Singurele faze mai aprinse au 
fost acelea din minutele 7. 31 și 
85 cînd Moldovan. Vrinceanu și 
din nou Moldovan au ratat si
tuații deosebit de favorabile de 
a marca. Cea mai bună ocazie 
de a înscrie oaspeții au avut-o 
în min. 25 prin Calloni. 
Rar am văzut echipa 
din șoseaua Ștefan cel 
Mare practicind un fotbal atit 
de sărac în mijloace tactice și 
de confuz. Nici pe departe nu 
semăna cu echipa care a învins, 
nu demult, de-o manieră cate
gorică. campioana țării. Așa 
cum ni s-a prezentat, n-aș zice 
că A. C. Milan este mai bună 
decît Steaua. Atunci de unde 
atita discrepanță între un joc și 
altul ? Lăsăm la o parte handi
capul creat de absența lui Dinu, 
a cărui sancțiune ar fi trebuit 
credem contestată și prezența 
de-o repriză a unui Lucescu ne
refăcut pare-se -după accident, 
angrenajul echipei a fost totuși 
prea dereglat, surprinzind în
deosebi lipsa de combativitate și 
de energie la niște jucători atit 
de tineri ca Dobrău. Custov. Ion 
Marin. Vrinceanu.

Oaspeții, avertizați de victo
riile la scor ale dinamovistilor. 
au pregătit bine lecția apărării. 
O apărare împotriva oricărui 
pericol. deci pe întreaga 
suprafață de teren nu numai 
în fata porții proprii. Di
namoviștii n-au găsit soluțiile

A.S.A. Tg, Mureș —Antrenorul promite, dar nici el nu este prea convins
Peste 20 000 spectatori au 

umplut pînă la refuz tribu
nele cu speranța unei victorii a 
echipei favorite. Speranța le-a 
fost stimulată din lipsa din joc 
a două piese de mare valoare 
din echipa adversă (Vabec și 
Jazec). Speranțele au cam pă
lit la numai citeva minute după 
începerea meciului cind oaspe
ții au evidențiat o înaintată 
concepție de joc, calm în apă
rare și atac, o mai bună organi
zare. Au dominat gazdele dar 
fără rezultat. Jocul nervos i-a 
adus lui Boloni în min. 38 un 
cartonaș galben. Dominarea tîrg- 
mureșenilor s-a limitat la linia 
de 16 metri unde ataeanții, par
că nu mai vedeau poarta. Au 
tras doar 3 mingi în brațele lui 
Stincici. Repriza I se încheie cu 
scor alb. Partea a Il-a a jocului 
începe cu o vădită dorință a 
gazdelor de a reînvia speranțele 
suporterilor lor. Atacurile devin 
mai dinamice, mai construite, 
poate și datorită introducerii lui 
Nagy M. în locul lui Fanici dar 
în multe situații favorabile ba
lonul ocolește spațiul porții. 
Surpriză în min. 64 cînd Muste- 
danagici îl deschide pe Jurisici 
care înscrie. Mari ocazii ratează 
de la mureșeni Nagy M., Toth 
II. Baroti, iar de la oaspeți a- 
celași Jurisici în min. 85. Ce am 
putea spune despre echipa din 

rea că poporul chinez va reuși 
să depășească clipele grele prin 
care trece, unindu-și și mai 
mult forțele în jurul partidului 
în lupta sa pentru edificarea 
noii societăți, pentru cauza so
cialismului.

Cei prezenți au semnat în 
cartea de condoleanțe, omagiind 
personalitatea proeminentă a 
președintelui Mao Tzedun. ex- 
primîndu-și încă o dată regretul 
profund pentru pierderea grea 
suferită de poporul chinez.

De asemenea. în cursul zilei 
de miercuri, o serie de colective 
din Capitală și din țară au adre
sat Ambasadei R. P. Chineze 
din București telegrame de con
doleanțe.

★

în aceeași zi. au prezentat 
condoleanțe șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La noua ediție a Concursului 
de poezie patriotică „Nicolae 
Labiș"organizat la Suceava, par
ticipă 175 de tineri autori — 
elevi, studenți. muncitori, inte
lectuali — din întreaga țară. 
Creațiile trimise sint in momen
tul de față selecționate în ve
derea desemnării laureaților. 
Concursul se va încheia cu un 
festival al poeziei la care și-au 
anunțat prezența cunoseuți scri
itori. critici și alți oameni de 
cultură. Cu același prilej. la 
Mălini. Suceava și Fălticeni, se 
vor desfășura șezători literare, 
recitaluri de versuri. întîlniri cu 
cititorii și iubitorii de poezie.

Gravura japoneză care s-a 
impus de-a lungul veacurilor 
în fondul de valori al artei uni
versale se prezintă publicului 
iubitor de frumos din tara 
noastră prin intermediul unei 
expoziții deschise miercuri la 
Muzeul de artă al Republicii 

. Socialiste România. Este o in
cursiune în existenta de aproa
pe patru secole (XVII—XX) a 
acestei arte legate strins de 
spiritualitatea poporului japo
nez.

CRONICA U.T.C.
Ieri, a sosit in Capitală o 

delegație a Uniunii Naționa
le a Studenților din Togo, 
care la invitația Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
va face o vizită în țara 
noastră.

oportune și eficace : pase din 
viteză, pe direcția porții și nu 
lateral, pase fără oprirea si in- 
tîrzierea balonului. Singurii ju
cători mai aproape de randa
mentul și valoarea lor obișnuită 
au fost Sandu Gabriel, Al. Mol
dovan și Cheran.. Schimbările 
operate — Chitara l-a schimbat 
pe Lucescu și Roznai pe 
Dobrău — n-au adus nici un re
viriment. Au fost sancționați cu 
cartonașe galbene de către arbi
trul K/laus Ohmsen (R.F. Ger
mania) — care a conduș bine 
partida — Anguilletti, Ion Ma
rin și Gorin.

Au jucat formațiile : DINA
MO : Ștefan — Cheran. Sătmă- 
reanu II. G. Sandu, I. Marin — 
Al. Moldovan. Dobrău (din min. 
77 Roznai). Custov — Lucescu 
(din min. 46 Chitaru) Dudu 
Georgescu. Vrinceanu ; A.C. 
MILAN : Albertosi. Anguilletti, 
Bett. Turone. Boldini, Sabadini, 
Morini, Capello. Gorin, Calloni, 
Bigon.

Dună un asemenea joc și re
zultat ne vine mai greu să fa
cem pronosticuri pentru revanșa 
ce va avea loc peste două săp- 
tămini. Totuși, echipa Dinamo 
este capabilă de rezultate bune 
în deplasare. A dovedit-o nu o- 
dată că știe să recupereze u- 
neori chiar terenul pierdut a- 
casă. Ea ne rămine datoare cu 
un joc pe măsura firmei, a va
lorii și capacităților sale.

VASILE CĂBULEA

Dinamo Zagreb 0-1 (0-0)

Tg. Mureș. Ispir cel mai bun din 
echipa mureșeană, este cit se 
poate de realist : „Am ratat o 
mare șansă. Dinamoviștii sint 
mai buni ca noi. S-a evidențiat 
și acum lipsa unui virf de atac. 
Jucăm bine pină in fața liniei 
de 16 m unde nu găsim omul de 
gol."

Pe Marinos Panagiotis, arbi
trul întîlnirii, l-a impresionat 
publicul tirgmureșean prin o- 
biectivitatea sa. „Echipei, subli
niază. îi lipsește experiența me
ciurilor de mare anvergură, ex
periență care, dacă ar fi avut-o, 
ar fi ciștigat meciul de astăzi. 
Pîslaru : „Cred că nu am acordat 
suficientă atenție pregătirii pen
tru acest meci. Antrenamentele 
noastre, în compania juniorilor 
nu au ajuns pentru întâlnirea cu 
o echipă de valoarea dinamoviș- 
tilor din Zagreb." Stincici : „Mă 
așteptam la o replică mai dirză 
din partea gazdelor. Atacurile 
lor au fost lipsite de forță". 
Tiberiu Bone : „Echipa mea a 
practicat un joe obișnuit. Iugo
slavii au fost mai buni. S-au a- 
părat și au atacat mai lucizi de
cit noi. Vom incerca să facem 
totul pentru o prezentare mai 
onorabilă in retur."

A.S.A. : Solyom — Gligore, 
Unchiaș, Ispir, Onuțan — Va- 
rodi, Pîslaru, BolSni — Fazekaș 
(min. 80 Maxton). Fanici (min.

Recoltatul și însămînțările -
lucrări care impun acțiune

hotărîtă, organizare temeinică
Timpul frumos din ultimele zile, favorabil efectuării tuturor 

lucrărilor agricole, a concentrat un mare număr de cooperatori 
și mecanizatori din județul Prahova la strîngerea cit mai grab
nică a recoltei acestui an și punerea bazei celei viitoare. Zecile 
de mii de lucrători ai ogoarelor, cărora le-au venit în ajutor 
circa 20 000 tineri muncitori, elevi și studenți participă in aceste 
zile la recoltatul legumelor, fructelor, strugurilor, florii-soare- 
lui, furajelor, precum și la pregătirea terenurilor și însămîn- 
țarea culturilor de toamnă.

ACȚIUNI ENERGICE IN VII 
Șl LIVEZI

Sectoarele pomicole și viticole 
cunosc în aceste zile freamătul 
muncii a sute de tineri care cu
leg rodul bogat al toamnei. La 
l.A.S. Valea Călugărească, s-a 
declanșat culesul strugurilor de 
masă. Primii care au început a- 
ceastă importantă lucrare șint vi
ticultorii fermei nr. 9 „Valea 
Mieilor”, condusă de tinărul in
giner. Marian Sorohan. Prin e- 
fortul celor peste 80 cooperatori, 
prezenți din zori Si pină seara in 
vii. au și fost expediate spre 
consumatori primele cantități de 
struguri. Concomitent cu recol
tatul. sortatul și transportul 
strugurilor se fac și ample lu
crări de întreținere la noile cul
turi de viță de vie. Pe cele a- 
proape 20 ha vie. anul I și II, 
mecanizatorii Samoilă Mihalcea 
și Gheorghe Boștină efectuează 
prășitul printre rînduri, iar Con

Aprovizionare ritmică,
(Urmare din pag. I) 

zare, achiziționarea utilajelor 
pentru noile capacități nu s-a 
făcut decit in proporție de vreo 
3 la sută și. în plus, construc
torii de pe Șantierul 4 ne dau 
si ei bătaie de cap. In momentul 
de față constructorul duce lipsă 
de prefabricate mari pentru hala 
monobloc.

O situație asemănătoare am în
tâlnit și pe șantierul întreprin
derii de mașini-unelte. Terenul 
afectat construcției este doar 
parțial eliberat și nivelat. Din 
această cauză, ia hala 1, funda
țiile au fost turnate pînă acum 
doar în proporție de 65 la 
6Ută. iar la hala 2 in proporție de 
70 la sută.

Dincolo însă de toate aceste 
cauze așa-zis obiective — eli
berarea doar parțială a terenu
lui construibil, lipsa acută de 
prefabricate mari sau contracta
rea si achiziționarea cu mare 
întîrziere a unor utilaje — există

46 Nagy M.), Toth II. DINAMO 
ZAGREB : Stincici — Decici, 
Milcoviei, Bogdan, Jovicevici — 
Houjici, Tuksa, Ranjiciar (min. 
71 Brucici), Bonici, Jurisici,

C.S.U. Galați — Boavista Porto 2-3 (0—2)Un autogol și un penalti ratat-prea greu tribut pentru lipsa de experiență
Studenții gălățeni au pierdut 

cu 2—3 o partidă pe care pu
teau s-o cîștige. Ar fi înscria 
astfel un rezultat de prestigiu 
în palmaresul lor. și așa rele
vabil pentru o divizionară B. 
în primul sfert de ceas al me
ciului ei au întreprins nu mai 
puțin de 7 incursiuni in careul 
adversarilor șutind pe poartă 
sau pe lingă, fiind în orice caz 
periculoși. A venit însă minu
tul 17. cind la o îngrămădeală 
in propriul careu, pe punctul de 
la 11 m. Tănase a ieșit șă bo- 
xeze balonul dar Olteanu a re
luat cu capul spre locul unde 
cu o clipă înainte era portarul, 
mareînd astfel un autogol. A- 
devăratul moment psihologie 
apare insă în minutul 23: Ma
rinescu scapă spre poartă, e 
trintit în careu și arbitrul a- 
cordă penalti. Dobre execută 
slab și portarul Batelho apără, 
în min. 35 Albertino, într-o 
cursă individuală, pătrunde în 
careu și șutează puternic în 
plasă. După reluare jocul gă- 
lățenilor devine mai viguros, 
mai insistent. Ca urmare, nu
mai după 2 min. de la reluare. 
Marinescu înaintează furtunos 
in careul advers și șutează

F.C. Bruges — Steaua 2—1 (0—0) .Un scor strins și un gol ce poate valora cit două
Miercuri seara la Bruges, în 

cadrul competiției de fotbal 
Cupa Campionilor Europeni, s-a 
disputat întîlnirea dintre cam
pioana Belgiei, F.C. Bruges, și 
campioana României. Steaua 
București. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 (0—0) în fa

La închiderea ediției
Rezultate înregistrate în ca

drul cupelor europene de 
fotbal : „Cupa campionilor eu
ropeni" : Dinamo Kiev — Parti
zan Belgrad 3—0 ; Ferencvaros 
Budapesta — Jeunesse E<sch 
(Luxemburg) 5—1 (3—1) ; Stal 
Mielec (Polonia) — Real Ma
drid 1—2 (0—1) ; Omonia Ni
cosia — PAOK Salonic 0—2 
(0—1) ; Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia — St. Etienne 
(Franța) 0—0 ; Glasgow Ran
gers — F.C. Zurich 1—1 ; A.C. 
Torino — F.C. Malmoe 2—1 ; 
Austria Wack — Borusia Mo
enchengladbach 1—0 ; Dundlak 
(Irlanda) — P.S.V. Eindhoven 
1—0 ; «Cupa Cupelor" i Carrick 

stantin Chiru și Nicolae Mivu, 
stropitul.

La rîndul lor, pomicultorii fac 
intense pregătiri înaintea cule
sului fructelor tirzii. De exem
plu. la l.A.S. Măgurele, unitate 
etalon pe țară în pomicultură, 
s-au luat toate măsurile pentru 
ca întreaga cantitate de fructe 
să poată fi strinsă în cel mai 
scurt timp. „Pentru aceasta, ne 
spune inginerul Ion Neagu. di
rectorul l.A.S.. am asigurat 4 000 
lăzi și 650 saci pentru cules, cu 
ajutorul cărora vom face și sor
tarea direct la livadă. De aseme
nea. am asigurat mai multe 
platforme pentru cules și un nu
măr suficient de mașini care vor 
efectua transportul fructelor 
spre consumatori".

TOATA ATENȚIA, DECLANȘĂRII 
INSAMINȚĂRILOR

Pe inginerul Alexandru Măr- 
culescu. șeful fermei Albești, 
l-am găsit in punctul C.F.R. ală
turi de mecanizatorii Mircea 

și numeroase lacune in organi
zarea internă de șantier, și în 
primul rind în conlucrarea ne
corespunzătoare dintre Șantie
rul 4 și Stația de utilaj tran
sport ; ambele unități făcind 
parte din cadrul aceiuiași Trust 
de construcții.

— Sint zile in care această 
conlucrare este foarte greu de 
realizat, remarca tovarășu1 
Nicolae Crețu. secretarul orga
nizației de partid a Șantierului
4. Ieri, aveam nevoie, de pildă 
de un excavator greu. Ne-am 
adresat la S.U.T. : excavatoris-* 
tul s-a prezentat la lucru abia 
la ora două. Puneți cap la cap 
asemenea cazuri și înțelegeți ce 
se întimplă. Avem, de asemenea, 
necazuri și cu stația de betoane. 
De două ori pe săptămînâ tre
buie chemați cei de la „întreți
nere si reparații" s-o pună pe 
picioare.

Solicităm și opinia factorilor 
de răspundere ai S.U.T. Subin- 
ginera Magdalena Duicu de la

svokt • sponr
- - • ■ ............. - - ■ 1

Mustedanagici. Echipa de arbitri 
greci condusă de P. Marinos a 
arbitrat corect.

MIRCEA BORDA 

scurt, pe lingă portar, scorul 
devenind 1—2. Peste alte 5 mi
nute Georgescu execută un cor
ner și Kramer înscrie 
egallnd. In min. 68 însă, la 
o greșeală de plasament a apă
rării gălâțene. Mane înscrie din 
apropierea portarului ridicînd 
scorul la 2—3. în felul acesta 
s-a încheiat o partidă cu multe 
faze frumoase. cu o evoluție 
interesantă, dar care nu a reu
șit, prin scorul încris pe tabela 
de marcaj, să ne satisfacă. Va 
reuși oare, echipa care ne re
prezintă în Cupa cupelor să 
recîștige în deplasare punctele 
pe care le-a pierdut acasă ? 
Iatâ o întrebare pe care, ținind 
seama de posibilitățile ei dove
dite altădată. îndrăznim totuși 
să ne-o punem.

C. S. U. Galați : Tănase, 
— Pasquale, Olteanu. Marta 
Șarpe, Păunescu, Georgescu 
Dobre (Bejenaru), Cotiga (Us- 
tabacieff). Marinescu, Kramer.

BOAVISTA PORTO : Batelo. 
Trindade, Mario Joao, Artur. 
Amaral. Barbosa. Mario Fran
cisco (Carolino), .Albertino, No
gueira, Mane, Salvador.

I. CHIRIC

voarea gazdelor. Scorul a fost 
deschis de Davies în minutul 
51, dar după 9 minute Troi a 
reușit să egaleze. Fotbaliștii 
belgieni au marcat punctul vic
toriei cu 5 minute înainte de 
sfîrșitul meciului prin Verbee- 
cke.

Rangers (Irlanda de Nord) — 
Aris Luxemburg 3—1 (0—0) ;
Bodoe (Norvegia) — F.C. Na
poli 0—2 (0—1) ; Cardiff — Di
namo Tbilisi 1—0 ; Rapid Viena 
— Atletico Madrid 1—2 ; Irak
lis Salonic — Apoel (Cipru) 
0—0 ; Southampton — 01.
Marsilia 4—0 ; Lokomotiv Leip
zig — Hearts Middlothian 
(Scoția) 2—0 ; „Cupa U.E.F.A.": 
Kuopion (Finlanda) — Oster 
(Suedia) 3—2 (0—1) ; Șahtior 
Donelțk — Dynâmo Berlin 3—0; 
Derby County — Finn Harps 
(Irlanda) 12—0 ; Manchester 
City — Juventus Torino 1—0 ; 
Eintracht Braunschweig — Hol- 
baek (Danemarca) 7—0 a 

Stan, Alexandru Șerba, Mihai 
Floroiu și Gh. Matei. „Am ter
minat de arat cele 100 ha pe care 
de miine vom începe .semănatul 
orzului și orzoaicei, unde am 
dat și o discuire. Dar pentru că 
patul germinativ nu arată cum 
ar fi trebuit — chiar asta dis
cutam cu mecanizatorii — am 
stabilit să mai efectuăm o dis
cuire". Pe o altă tarla, mecaniza
torii Ștefan Șerban, Vasile 
Barbu. Ion Merezeanu, Bujor 
Moise, executau arăturile pe 
ultimele hectare din cele 475 pla
nificate a se cultiva cu grîu. 
„Trebuie să grăbim pregătirea 
terenului, ne spune mecanizato
rul Vasile Trandafir, pentru că 
în zilele următoare vom începe 
din plin recoltatul florii-soare- 
lui. Apoi, np trebuie să uităm 
că o altă lucrare importantă ce 
se apropie este semănatul griu
lui și că reușita acesteia depinde 
în primul rind de felul cum a 
fost pregătit terenul. De aceea, 
cea mai mare parte dintre me
canizatori acționează în aceste 
zile la efectuarea acestor lu
crări". Acolo unde pregătirea 
terenului s-a încheiat, s-a trecut 
deja la semănatul orzului. Me
canizatorul Gh. Nicolae care a 
început printre primii semănatul 
culturilor de toamnă are deja 
însămînțate 6 ha.

D. DUCA

operativă
Secția de utilaj transport. ne 
declara : ..Majoritatea utilajelor 
grele funcționează ireproșabil, cu 
o singură excepție. S-au rupt 
sudurile de la pivotul central 
al unei macarale. Va fi tran
sportată cu un trailer, azi. la 
Craiova. Singurii oameni în 
măsură s-o repare sint acolo".

După o altă jumătate de oră, 
în curtea sediului stațiunii pu
team vedea, poate ca o ilustrare 
a ..funcționării ireproșabile” (!) 
șapte basculante, trei mașini 
pentru transportul cimentului si 
două autobetoniere „Cifarom", 
toate imobilizate. Toate acestea 
se întîmplau *a ora la care ma
joritatea loturilor din șantier 
solicitau cantități suplimentare 
de ciment, beton și alte mate
riale.

Acesta este, nu-i așa. un ,,e- 
xemplu" al modului în care 
decurge uneori colaborarea din
tre secțiile aceluiași trust de 
construcții !

Campionatele 
naționale de tenis
Pe terenurile din parcul spor

tiv „Progresul" din Capitală au 
continuat întrecerile campiona
telor naționale de tenis.

Iată principalele rezultate în
registrate în probele de simplu: 
masculin (optimi de finală) : 
Dumitru Hărădău — Marian 
Mîrza 6—0. 6—1, 6—3 ; Viorel 
Marcu — Octavian Vîlcioiu 6—0. 
6—3, 6—3 ; Traian Marcu — Lu
cian Boldor 6—4. 6—3. 6—1 ; 
Gheorghe Boaghe — Mihai Tă
băraș 6—2. 6—3. 7—5 ; Iosif Ke- 
rekeș — Constantin Popovici 
6—1. 6—2. 3—8, 5—7. 6—2 ; fe
minin (sferturi de finală) : Flo
rența Mihai — Mariana Nun- 
weiller 6—2. 6—3 ; Elena Trifu 
— Simona Nunweiller 6—3, 
6—2.

Jucătoarele Virginia Ruzici și 
Lucia Romanov au disputat 
partidele restanță. Virginia Ru
zici a obținut două victorii : 
6—0. 6—0 cu Cosmina Popescu 
și 6—1. 6—1 cu Dana Davidescu, 
iar Lucia Romanov a întrecut-o 
cu 6—1. 6—3 pe Florica Butoi.

Campionatele continuă astăzi, 
cu începere de la -ora 8 dimi
neața.

[miprîMan
• ÎN TURNEUL internațional 

de sah de la Soci, după 10 
runde conduce marele maestru 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.) cu 
6.5 puncte și o partidă întrerup
tă. Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, care în runda a 
10-a a remizat cu Zaițev. are 4,5 
puncte și o partidă întreruptă.

• LA GUADALAJARA a în
ceput un turneu de tenis la 
care participă Bjorn Borg. Rod 
Laver. Guillermo Vilas si Ilie 
N&stase. în prima partidă, Borg 
l-a învins cu 6—2. 6—4. 5—7,
6—1 pe Laver. înaintea acestui 
turneu. Borg si Năstase au sus
ținut o partidă demonstrativă 
Ia Milwaukee. victoria reve
nind jucătorului suedez cu 6—3, 
6—3.

• LA PARIS. în fata a 20 000 
de spectatori, echipa Paris St. 
Germain a învins cu scorul de 
3—1 (1—0) formația New York 
Cosmos, într-un meci amical de 
fotbal. Brazilianul Pele, care 
joacă la New York Cosmos a 
făcut o partidă slabă, transmit 
corespondenții de presă. în 
schimb unul din golurile gazde
lor l-a înscris un jucător fran
cez numit M’Pele.

• LA RECENTUL turneu in
ternational de tenis de Ia Forest 
Hills au asistat în cele 12 zile 
de concurs, 250 880 spectatori, cu 
34 000 mai multi decît la ediția 
precedentă. Au participat 224 
jucători și jucătoare.

• ÎN APROPIERE de Roma 
au început întrecerile celui 
de-al 13-lea campionat mondial 
de parașutism. La feminin în 
frunte se află sportivele sovie
tice Zahoretkaia și Kuritkina, 
iar la masculin conduce Hatch 
(S.U.A,), urmat de Lapacki (Po
lonia).

JOI, 1« SEPTEMBRIE

OSINDA : Patria — (9,30 ; 12,15 ; 
15 ; 17,30 ; 20) ; Favorit (orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Capi
tol (orele 9,00; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,45); Grădina Capitol (ora 
19,45); Palatul Sporturilor și Cul
turii — (ora 18).

SUFLETE CONDAMNATE : Cen
tral (orele 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20,15).

FILIP CEL MIC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

PINOCCHIO : Eforie (orele 9.30; 
11,45; 14; 16; 18; 20,15); Grădina 
Luceafărul (ora 19,30) ;

ULZANA—CĂPETENIA APAȘI
LOR : Lumina (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15).

AEROPORT '75 : Scala (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,30);
București (orele 8,45; 11; 13,30;
16,00; 18,15; 20,30).

ȘTEFAN CEL MARE—VASLUI 
1475 : Doina (orele 16; 19), la o- 
rele 9,30; 11,30; 14 — program
pentru copii.

DIAMANTE PE ROȚI : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30) Festival (orele 9,15; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Festival (ora 19,30).

PINTEA : Gri vița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15); Cotroceni 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20); Fla
mura (orele fl; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

NEBUNA DE LEGAT : Feroviar
; 18,15;
; 11,15;
Grădina

(orele 9; 11,15; 13,30; 16
20,30);  Modern (orele 9 
13,30; 16; 18,15; 20,30);
Modern (ora 19,30).

FINIST, ȘOIM VITEAZ ! Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15); Grădina 
Lira (ora 20,15).

CEI 13 DIN BARLETTA • Exeel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30);  Melodia (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA : Bucegi (orele 16; 18); 
Grădina Bucegi (ora 19,30).

Comisarul piedone la 
HONG-KONG ! Buzești (orele fi; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15); Gră
dina Buzești (ora 19,15) ; Arta (o- 
rele 13,30; 16; 18,30: 20,15); Grădi
na Arta (ora 19,30).

apașii : Unirea (orele 16; 18) j 
Grădina Unirea (ora 20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA 7 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

CERCUL magic : Drumul Să
rii (orele 15,30; 18; 20,15).

SINGURĂTATEA FLORILOR ? 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

JOE LIMONADA : Gluleștl (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

cursa grea ; Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

MISIUNE PRIMEJDIOASA I 
Crlngași (orele 17).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Floreasca (orele 13; 
15,30; 17,45; 20)’; Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Gră
dina Aurora (ora 19,15).

EVADAREA : Viitorul (orele 16; 
18; 20).

FILIERA n : Volga (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15); To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30);  Grădina Tomis (ora 19,30).

CÎND VINE SEPTEMBRIE ; 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 18;
20,15).

MICUL INDIAN : Gloria 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Ti
tan (ora 19,30).

FAMILIA DULSCY : Moșilor (o- 
rele 15,45; 18); Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA : Munca (orele 15,45; 18;
20,15).

TREI SCRISORI SECRETE î 
Popular (orele 16; 18; 20).

CE SE INTÎMPLA CU TINE î 
Cosmos (orele 15,30).

ZILE FIERBINȚI : Cosmos (0- 
rele 18; 20,15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Flacăra (orele 16; 
18; 20).

CU MÎINILE CURATE : Vitan 
(orele 16; 18); Grădina Vitan (ora
19,30);  Rahova (orele 15,45; 18; 20).

MERE ROȘII : Progresul (orele 
16).

FRAȚII JDERI : Progresul (ore
le 18; 20).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 
limbă germană ; 17,00 Telex ; 17,05 
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm... 17,15 La volan ; 17,25 
Ora căminului cultural ; 18,05 A- 
genda Festivalului internațional 
„George Enescu" — ediția a Vil-a; 
18,15 Cabinet juridic ; 18,35 Yuca
tan — film documentar mexican ; 
18,45 Festivalul internațional 
„George Enescu" — ediția a Vll-a; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 20,00 Omul de lingă tine. E- 
misiune de dezbatere a princi
piilor Codului eticii și echității 
socialiste ; 20,35 Ecran TV ’76 ; 
21,05 Cadran mondial ; 21,30 Ma
gazin cultural-artistic TV. ; 22,10 
24 de ore ; 22,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II

20,00 Festivalul Internațional 
„George Enescu** — ediția a VH-aj 
22,10 închiderea programului.

Teatrul Evreiesc de Stat: TEVIE 
LĂPTARUL — ora 19,30; Circul 
„București (în cartierul Titan): 
SPECTACOL AL CIRCULUI ITA
LIAN „WEGLIAMS" ÎN COLA
BORARE CU CIRCUL „BUCU
REȘTI" — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": FRUMOASĂ 
EȘTI, MINDRA ȚARA - ora 
18,30; Teatrul Giulești (la Parcul 
Herăstrău): HOTEL „ZODIA GE
MENILOR**. — ora 19,30.
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Oamenii muncii chinezi aduc un ultim
omagiu memoriei președintelui Mao Tzedun

PEKIN 15 — Corespondentul 
Ager preș. Iile Tecuță. transmi
te : In. R.P. Chineză continuă 
să se desfășoare mitinguri da 
doliu, în cadrul cărora milioa
ne de "oameni ai muncii, de 
toate profesiile și vîrstele, își 
iau un ultim rămas bun de la 
tovarășul Mao Tzedun. înteme
ietorul Republicii Populare Chi
neze. președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez.

în cuvîntul lor. conducători 
ai organelor locale de partid și 
de stat, reprezentanți ai oa
menilor. muncii, militari, 
giind memoria marelui 
rut. reafirmă, totodată, 
fermă a întregului partid, a în
tregului popor de a continua

oma- 
dispă- 
voința

marea cauză a construirii so
cialismului. așa cum i-a învățat 
și i-a călăuzit președintele Mao 
Tzedun.

Presa chineză relevă că mem
brii grupurilor de pregătire a 
celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor. a Congresului al X-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
a celui de-al IV-lea Congres al 
Federației Naționale a Femei
lor și-au afirmat hotărirea ca in. 
întreaga lor activitate să urme
ze neabătut prețioasele indicații 
ale președintelui Mao cu privire 
la rolul acestor organizații în 
opera de edificare a societății 
socialiste.

„Jeminjibao" și celelalte ziare 
centrale inserează, pe prima pa-

gină, știrea privind depunerea 
coroanei de flori din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. în semn de profund 
omagiu pentru președintele Mao 
Tzedun.

La Pekin, și miercuri alte zeci 
de mii de locuitori ai capitalei, 
tineri și virstnici. reprezentanți 
ai populației din toate provin
ciile tării, precum și oaspeți 
străini aflați in aceste zile de 
doliu în gapitala R.P. Chineze, 
au trecut in șiruri nesfârșite, 
prin fata catafalcului cu corpul 
neînsuflețit al președintelui 
Mao Tzedun. aducind un ultim 
omagiu eminentului militant 
revoluționar.

Mesaje de condoleanțe
Șefi de stat din întreaga lume, 

alte personalități ale vieții po
litice, continuă să adreseze 
conducerii de partid și de stat 
a Republicii Populare Chineze 
mesaje de condoleanțe în care, 
exprimîndu-și compasiunea pen
tru greaua pierdere suferită de 
poporul chinez, omagiază per
sonalitatea marelui dispărut.

Regele Marocului, Hassan al 
II-lea, a apreciat că „președin
tele Mao Tzedun se numără 
printr^ acei șefi de stat iluștri 
ce și-au lăsat amprenta asupra 
istoriei umane și și-au condus 
popoarele cu clarviziune, pe 
deplin conștienți de contradic
țiile lumii moderne, și care au 
luptat pentru apărarea demni
tății omului, pentru așezarea 
bazelor păcii și securității1*.

„Președintele Mao Tzedun a 
fost un conducător de oameni, 
un făuritor de istorie, care a- 
parține tuturor epocilor. El a 
transformat China într-o țară 
mare și independentă, pe care 
a condus-o cu înțelepciune, cu
raj și sacrificiu personal pentru

a-și ocupa locul în familia na
țiunilor** — a arătat președintele 
Republicii Filipine, Ferdinand 
Marcos.

„In calitate de conducător el 
Republicii Populare Chineze — a 
menționat președintele Birma- 
niei U Ne Win, — Mao Tzedun 
s-a bucurat de dragostea po
porului chinez, iar ca om de 
stat al timpului nostru de res
pectul tuturor celor care l-au 
cunoscut. Devotamentul cu care 
el a servit cauza progresului 
țării sale va fi înscris pentru 
totdeauna în analele istoriei".

Felix Malloum, șeful statu
lui Ciad, l-a apreciat pe pre
ședintele Mao Tzedun drept „un 
exemplu de tenacitate, curaj și 
sacrificiu personal grație căruia 
lumea și, îndeosebi cei oprimați, 
au înțeles că dezvoltarea nu 
constituie doar privilegiul țări
lor industrializate".

Khieu Samphan, președintele 
Prezidiului de Stat al Cambod- 
giei Democrate și ceilalți con
ducători cambodgieni au adre
sat un mesaj conducerii R. P.

Chineze în care sint exprimate 
„tristețea imensă și profunde 
condoleanțe în legătură cu moar
tea președintelui Mao Tzedun. 
personalitate remarcabilă a 
mișcării revoluționare mondia
le". „Președintele Mao Tzedun 
și-a dedicat întreaga energie și 
înțelepciune, toată viața sa. 
luptei pentru eliberarea naționala 
a poporului chinez, emancipării 
națiunilor oprimate și popoare
lor asuprite din întreaga lume, 
cauzei socialismului și comu
nismului".

„Din partea poporului Vene
zuela— se arată în mesajul a- 
dresat conducătorilor R. P. Chi
neze de către președintele Car
los Andres Perez — vă trans
mit dumneavoastră și poporului 
chinez condoleanțe în legătură 
cu moartea președintelui Mao 
Tzedun. Prin încetarea sa din 
viață, omenirea a pierdut o im
portantă personalitate a timpu
rilor noastre și un brav condu
cător al celui mai mare popor 
din lume."

Grevă la uzinele
„Ford" din S.U.A
Cei 170 000 de muncitori ai 

companiei americane construc
toare de automobile „Ford“ au 
intrat în grevă ca urmare a 
eșuării negocierilor eu patrona
tul vizi nd elaborarea unor noi 
contracte de muncă în locul 
celor expirate marți, la miezul 
nopții. Conflictul are ca efect 
închiderea celor peste 20 uzine 
de asamblare ale firmei de pe 
teritoriul S.U.A. Președintele 
Sindicatului muncitorilor din 
industria automobilului. Leo
nard Woodcock, a declarat că 
„in ciuda a două luni de ne
gocieri. compania a ignorat ce
rerile oamenilor muncii pînâ 
în ultimele zile dinaintea ter
menului fixat pentru declanșa
rea grevei. In toate problemele 
avansate de sindicat, a spus el, 
conducerea firmei a fost intran
sigentă. refuzînd să angajeze 
discuții serioase**. Greva este a 
doua declanșată la uzinele 
..Ford" în ultimii nouă ani. 
Principala revendicare a mun
citorilor o constituie asigurarea 
locurilor de muncă.

LA NAȚIUNILE UNITECondamnarea monopolurilor rare
Comitetul O.N.U. 

pentru decolonizare 
a adoptat o rezolu
ție in care con
damnă activitatea 
pe care o desfășoară 
monopolurile impe
rialiste in teritoriile 
aflate încă sub do
minație colonială. 
Documentul relevă 
că această activitate 
are ca scop să îm
piedice 
Declarației 
acordarea 
denței țărilor și po
poarelor coloniale din 
Rhodesia, 
și din alte 
precum și 
menite să 
lichidarea 
lismului. politicii de

aplicarea 
privind 

îndepen-

Namibia 
teritorii, 

eforturile 
duca la 
colonia-

apartheid și discri
minării rasiale in 
Africa australă.

Comitetul 
subliniază 
luție — . 
drepturile 
bile ale 
din teritoriile 
pendente la autode
terminare și inde
pendentă și la folo
sirea resurselor na
turale conform inte
reselor lor națio
nale".

într-o altă rezolu
ție. Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare 
condamnă energic 
escaladarea pregăti
rilor militare în me-

LAOS—Succese în opera 
de reconstrucție națională

D in Vientiane sosesc 
cu regularitate 
vești care oglindesc 
eforturile poporu
lui laoțian pentru 
împlinirea marelui 

proces de prefaceri revoluțio
nare care are loc în această 
țară. „Națiunea laoțiană se gă
sește 4a o cotitură a istoriei sale, 
un moment inedit în istoria ce
lor două mii de ani de luptă 
pentru edificarea țării, pentru 
instaurarea și consolidarea in
dependenței sale" — declara 
președintele Sufanuvong anul 
trecut, cu ocazia proclamării 
Republicii Democratice Populare 
Laos. Abolirea monarhici și 
proclamarea republicii consti
tuie finalizări logice ale efor
turilor forțelor celor mai înain
tate ale societății laoțiene, pen
tru edificarea unui Laos pașnic, 
unitar și prosper.

In prezent, poporul laoțian, 
eliberat de dominația străină șî 
de asuprirea forțelor retrograde 
interne, are posibilitatea să-și 
concentreze eforturile, capaci
tățile creatoare în vederea pro
pășirii patriei și făuririi unei 
vieți noi, libere. Pășind pc ca
lea socialistă — arăta președin
tele Sufanuvong — guvernul 
laoțian a stabilit drept orien
tare dezvoltarea industriei, a- 
griculturii și silviculturii, creș
terii animalelor. Astfel, agenția 
K HAOS AN PATHET LAO în

formează despre transpunerea 
cu succes in practică a Progra
mului de dezvoltare, despre re
zultatele pe care oamenii mun
cii le obțin în vasta operă de 
reconstrucție a țarii. In primele 
șase luni ale acestui an. peste 
60 la sută din întreprinderile 
industriale și artizanale au fost 
refăcute după distrugerile su
ferite in timpul războiului. In 
orașul Vientiane, capitala țării, 
72 de întreprinderi de acest 
gen și-au reluat activitatea. De 
asemenea, a fost efectuat un 
mare volum de lucrări dc de
frișare și de integrare în cir
cuitul agricol a unor vaste su
prafețe. Ca urmare a desțeleni
rii unor terenuri, suprafața de 
ansamblu a orezăriilor a crescut 
de la 291 000 de hectare in pe
rioada anilor războiului devas
tator, la peste 400 000 de hectare 
în prezent. în întreaga țară au 
fost sădiți peste un milion de 
pomi fructiferi, au fost lărgite 
suprafețele destinate plantații
lor de bumbac, ceai, cafea și 
tutun. Totodată, au fost con
struite sau reparate aproape 
1 400 de obiective hidrotehnice, 
care asigură irigarea a peste 
18 000 de hectare in orezarii. In 
cadrul acelorași eforturi, me
nite să creeze condiții optime 
pentru sporirea producției a- 
gricole, au fost reparate 373 ca
nale dc irigații, au fost săpate 
altele noi totalizind 450 kilome-

pe scurt
H. KISSINGER LA DAR ES 
SALAAM

• LA 
avut loc 
feritoare „ ----
Africa australă între președin- 
•. .le Tanzaniei, Julius Nyercre, 
r. secretarul de stat al S.U.A.. 
Henry Kissinger, care întreprîn- 
de un turneu «r capitalele mai 
multor state africane.

DAR ES SALAAM au 
miercuri convorbiri re
ia actuala situație din

RÂSPUNS LA POLITICA DE 
APARTHEID

• IN CEA de-a treia zi de la 
declanșare, greva muncitorilor 
afr.cani din suburbiile orașului 
‘ hanr.esburg a luat o noua 
amploare. după ce zeci de mii

de muncitori de culoare din alt 
mare oraș sud-african — Ca
petown — s-au alăturat acestei 
mișcări de protest împotriva 
regimului de apartheid. La Ca
petown. participarea la grevă a 
muncitorilor depășește cifrele 
înregistrate la Johannesburg. 
Astfel, se apreciază că aproxi
mativ 200 000 muncitori s-au a- 
lăturat acțiunii.

Pe de altă parte. ziarul 
wWorld", care apare la Johan
nesburg. informează că de la 
declanșarea grevei au fost uci
se 16 persoane în cursul inci
dentelor cu forțele de poliție, 
iar alte citeva sute au fost 
arestate.

• LA PRAGA au luat sfirșit 
lucrările Plenarei C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care a dez-

Imperativul intensificării 
cooperării între statele 
în curs de dezvoltare

In capitala Mexicului a fost 
nomice și sociale al țărilor in 
țiativa președintelui Mexicului,

La ceremonie au luat part- 
șeful statului-gazdă, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. șefi de stat și de guvern 
din țări in curs de dezvoltare, 
reprezentanți ai unor organisme 

ii internaționale. A 
. de asemenea, re- 

pcrsonal al pre- 
iblicii Socialiste 
arășul Nicolae 

Mircea Malița.
de studii economice 

il țârilor

și organizați 
fost prezent, 

an tul 
Rei

preze 
sedintelui 
România. 
Ceaușescu.

Centrul
și sociale al țârilor in curs de 
dezvoltare dă expresie preocu
pării acestora pentru amplifica
rea și întărirea colaborării si 
solidarității dintre ele. pentru 
instaurarea unei noi ordini 
nomice și politice in lume 
ființarea lui reprezintă un 
concret de aplicare a hotâr 
de la Manila și Nairobi 
să difuzeze experiența 
in curs de dezvoltare, s 
ceașcă studiile și subiec 
tale ale dezvoltării j 
teze soluțiile cele m 
pentru rezolvarea

. lor economice și sociale.

S<x

Reprezentantul personal 
tovarășului Nicolae Ceauși 
președintele Republicii Sociali 
România, prezent la Ciudad ce

inaugurat Centrul de studii eco- 
curs de dezvoltare, creat la inl- 
Luis Echeverria Alvarez.
Mexico cu prilejul inaugurării 
Centrului de studii economice și 
sociale al țărilor in curs de dez
voltare. a transmis președinte
lui Mexicului. ’ - -
Alvarez. și ____
Maria Esther Zuno de Eche
verria. un mesaj de priete
nie din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Evocând vizita șefului statului 
român in Mexic și bunele relații 
statornicite intre cele două țâri, 
președintele Mexicului a. trans
mis sentimentele sale cele mai 
cordiale președintelui României 

tovarășei Elena Ceaușescu.
Mircea Malița 

de președintele 
Jose Lopez

Luis Echeverria 
soției acestuia.

ser

De ce a fost
Noua Guinee

remaniat cabinetul
canadian ?

Declarația premierului
P. E. Trudeau

Primul ministru canadiaa. 
Pierre Elliott Trudeau 
anunțat o remaniere 
jorâ a cabinetuiu

xistă un mit Gua
dalajara provocat 
și intretinut in 
cintec. O fiestă 
prelungă se vrea 
Guadalajara, par

celă sub soare predestinată 
iubirii, paradă de temperament, 
de joc și de cintec. spumoasă 
uitare de sine. Cine și-1 imagi
nează 
serbării 
suride 
peste fata rîzîndă

în urmă cu un an, la
16 septembrie, pe harta 
politică a lumii s-a în
scris un nou stat inde-

I pendent: 
| Guinee.

• Tin arul 
dent este

l

Papua-Noua

plăcerea de a rosti trecutul, nu 
foarte vechi, precum la alții, nu 
toarte plin, dar oricum notabil. 
Vorbeam de Liberation Piaza, 
de cuiul acela fixat la teren, 
ignorind prezentul. Se află aici 
catedrala, rotonda marilor dis
păruți, se află aici palatul gu
vernamental. sint parcurile, sint 
străzi cu trăsurile mai la ele 
acasă ca oriunde, sint porum
beii, sînt turiștii obsedați de 

____ _ ,_____ __________  ___ albul caselor, furați de pe dru- 
pregătite, o poză â la Zappatta muri și strînși laolaltă în locul 
chiar dacă nu folosește, nici nu definit ca fugit dintre noi. 
crede nimeni că deranjează. La neajuns între noi, suportînd

terne pe centimetru pătrat tot 
ce lasă pămintul la îndemina 
noastră, o hală imensă cotro
pită din toate părțile cu de 
toate, brăzdată de poteci multe 
și încăpătoare. Arhitectural, 
piața se distinge ușor între aco
perișuri de cartier industrial 
fără pretenții, proiectul apar
ține unor studenți, împinși de 
la spate de lucrarea de diplomă. 
Sub zidurile ei te așteaptă foto
grafii. pălăria și pistolul sint

altfel decit sub haina 
perpetue, cum ne-ar 

compromisul. așezînd 
—I- ------T masca obiș

nuitului ? Cum altfel decit aco
perind. cit e de mare, văzduhul 
cu flori ?

Cobor la Guadalajara cu gin- 
dul la flori, la cintec si la 
fotbal. Noaptea nedormită cla
tină sub pleoape imagini neter
minate. Drum pe sfîrșite, 
pămint ros de ape. case rostuite 
de intimplare pe suprafețe 
mari. Ciudat mai sună în gar
dul caselor tufele liliachii, pline 
de rod. Autogara centrală. în
căpătoare. cit Gara de Nord. 
d;mensiunea ei spune destule. 
Zborul din Mexico City durea
ză o oră. Autobuzul pretinde 
<-apte-opt ceasuri. Costul — în 

’ primul caz. de patru ori mai 
sus. La acest argument compa- 

I niile auto sporesc numărul 
curselor, călătorii fără grija 
orarului preferă roțile, nici tre
nul. nici avionul, autobuzul are 
ciștig de cauză. Vei 
de Guadalajara și 
oferi timpul. Nu 
autobuz sau taxi, 
zic cu, la trăsurile _ 
sirate in zona masivelor 
cinderi. le vei găsi la autogara, 
ca si in fața gării imbiindu-țe. 
Preferă mersul pe jos. Străzile 
sint lungi, curind va apare îm
bulzeala. Aglomerația străzii, a 
trotuarelor nu ajunge să te 
decidă a renunța la mersul pe 
jos. La început casele scunde, 
casele-prâvălii, casclc-dughene. 
mărfuri multe, mărfuri — 
din-cele-pentru-toată-lumea. La 
colțuri sau între case, in- 
trinduri improvizate, chioșcuri 
in aer liber — predomină pepe
nii. borcanele mari, pline de 
suc de lămiie si portocală pre
gătit aici. sub cerul liber, în 
stradă, călătorul se poate con
vinge. practic, eficient și simplu, 
in drumul neamatorilor, gata 
să devină, asttel. amatori. Stră
zile principale spintecă orașul, 
unghiuri drepte, orientare sim
plă pentru oricine. Termen de 
referință -- iată această Paseo 
de la Reforma alter ego, aici se 
numește Calzada Indepcndencia 
— din ea se poate ajunge ori
unde. de pretutindeni se ajunge 
la ea — bulevard de proporții, 
axă de simetrie, coloană verte
brală in peisajul statornic co
lonial. Cam pe la mijlocul ei, 
in dreapta, cum vii de la gară, 
e piața. La prima oră puțină 
lume se abate spre bunătățile 
din vitrine, ori e prea devreme, 
ori prea tirziu, nu ne dăm 
seama, dar judecind după os
teneala oamenilor dc ordine, 
alergind încoace și încolo cu 
mâluri imense, parcă aduce a 
început. musafirii 
sosească. Bazarul 
prin curioasa dorință dc a aș-

Guadalajara

veni însetat 
dispus să-i 
te grăbi la 
nici măcar, 
pitoresc în- 

des-

însemnări din Mexic de NEAGU UDROIU

capătul de sus, către stingă, 
groapa cu lei, „Jalisco", eheu 
fugaces..., stadionul zace tăcut, 
părăsit și uitat, ora lui a trecut, 
fuge în urmă răscolind amin
tirile. Singur, ferecat privirii, 
recheamă iubiri din alt ano
timp.

scuza de a nu fi încercat nici
odată.

Rațiunea de a fi interesat în 
artă Ia Guadalajara se numește 
Orozco sîntem avertizați, or
goliu de gazdă, îl înțeleg știind 
că Jose Clemente Orozco a trăit 
aici, a lucrat aici, pictura mu
rală se leagă de numele lui. 
Casa i se păstrează, dincolo do 
arcul care marchează intrarea 
orașului, dincolo de porți. Sem
nele trecerii au rămas dincoace, 
tablouri monumentale îl poartă 
pe umeri, glorificînd talentul. 
Va li descoperit pe pereții uni
versității, apare pe 
orfelinatului, dar mai 
Palatul guvernoral.

Crescuse în mintea 
chipul de turtă dulce 
dalajarei,

lăcerea timpului 
trecut există 
Guadalajara, 
veriile nu bat 
parte, n-avem 
nici templele 

nici

stat indepen- 
situat in vestul 

Oceanului Pacific, la 
nord de Australia și 
de partea răsăriteană 
lei Noua Guinee, 
și alte 600 de insule, 
tuind o adevărată punic in
tre lumea asiatică si cea 
australiană. Capitala terito
riului. de circa 475 000 kmp, 
este orașul Port Moresby. 
Populația de aproape 3 mi- 
liocne de locuitori vorbește 
cile va sute de limbi, deoare
ce este compusă dintr-un 
mozaic de <00 de triburi.

150 km 
cuprin- 
aInsu- 
precum 
const i-

la 
re- 
de- 
aici 
din 

Yucatan. nici monumentele 
toltece, nici piramidele, avem 
în schimb un ceas cantonat voit 
pe cadran de secol trecut, ceva 
face din el oraș01 spre care 
inima bate în clipele nevoii de 
întoarcere. Aș numi Piața Eli
berării borna zero a acestui 
caroiaj cc definește la urma 
urmei mai aproape de adevăr 
spiritul Guadalajara. Mi se pare 
mie. nu in săli de bal va trebui 
căutat, nu pe avenide sclipind 
ele ghirlande, mai degrabă zic 
în sentimentalismul ci. in graba 
de a răscoli cărări de demult.

tavanul 
ales la

a altor probleme urgente

Schimbări in echipa guvernamentală

din

a-

Si

R. TEPEȘ

teloT

urmind să 
strălucește

p lan uri. 
al camei

a-
Africa 

mișcâri- 
de eliberare

Sub presiunea „Scandalului Lockheed",

coGs^ierâ că aparatul vest-eu- 
rooee<or este mult mai zgo
motos la decolare.

în Liban

portofok

unor sta:

dificile.

• COMPLEX BALNEAR ANTIC LA TRIKALA?
♦ CHELTUIELILE ȘCOLARE ALE UNEI FAMILII ÎN

irigafe 
aferente

lejul unor săpături arheologice efectuate la Trikala, !
dul Greciei, au fost scoase la iveală vestigiile unei ____
terme, din epoca romană, avînd pe podele mozaicuri foarte 
bine păstrate. Se presupune că pe acest loc se afla un ade
vărat complex balnear al antichității.

Cu prii
în nor- 

i foste

Tran* a mai scăzut din intensitate,

• AVIAȚIA ȘI CRIZA ENERGETICA. Organizația pentru 
aviația civilă internațională (O.A.C.I.) a anunțat un program 
privind reducerea la jumătate a distanțelor ce separă avioa-

se 
in rezo- 
..rea firmă 
inaliena- 

popoarelor 
de-

tropolele 
subliniind că 
ca australă 
armate ale 
lui rasist de 
toria sint 
pentru 
mișcărilor 
rare nație 
cunoscind 
tea luptei 
bertate și 
dență a 
coloniale, 
pentru 
cheamă 
membre ale O.N.U. 
să sporească sprijinul 
moral și material a- 
cordat popoareloi 
suprite 
austral; 
lor lor 
națională.

de elibe- 
nală. Re- 
legitimita- 
pentru li- 

indepen- 
popoarelor 
Comitetul 

decolonizare 
toate țările a d

prin i
area

orient;
ia. ' 1 
area
ai Tr

acceaș i. viz
tinder-?a re
curs cle de

Cea

lui afaceri»

președ
regii

(fostul mir.
vine as^el
a guv 
de Do 
al cc 
fostul

emul’
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• Insula Noua Guinee, 
eea mai mare insulă din 
lume capă Groenlanda, a 
fost descoperită de naviga
torii europeni ia secoinl ai 
XVâ-lez- La ineepctnl seeo- 
Wei XIX. olinderii pea

Primul ministru al Japo
niei. Takeo Miki, a procedat 
miercuri la remanierea gu
vernului și a conducerii Par
tidului Liberal Democrat, de 
guvernămint.

K. AVRAM

în noul guvern ifi mențin 
funcțiile deținătorii principale
lor portofolii, printre care Ta- 
kco Fukuda, vicepremier și di
rector general al Agenției de 
planificare economică, Masa
yoshi Ohira, ministru de fi
nanțe, Toshio Komoto, ministru 
al comerțului internațional și al 
industriei. Principala modificare 
intervenită in componența gu
vernului este numirea lui Zen- 
taro Kosaka la conducerea Mi
nisterului Afacerilor Externe, in 
locul lui Kiichi Miyazawa.

Printre ceilalți noi membri ai 
cabinetului se numără Buichi

Oishi, ministrul agriculturii și 
■silviculturii. Kimiyoshi Amano, 
ministrul de interne, și Sachio 
Urano, ministrul muncii.

Tot miercuri. Takeo Miki, 
președintele P.L.D., a procedat 
la remanierea conducerii parti
dului de guvernămint. în func
ția de secretar general al P.L.D. 
a fost numit Tsuneo Uchida,

Noul guvern al premierului 
Takeo Miki are de soluționat 
sarcini dificile și urgente pen
tru P.L.D., respectiv obținerea 
aprobării, la sesiunea extraordi
nară a Dietei, care se deschide 
la 16 septembrie, a proiectelor 
de lege privind sporirea tarife
lor pentru transporturile pe că- 
ile-ferate naționale, serviciile 
poștale și telegrafice, publicarea 
numelor oficialităților suspec
tate dc a fi implicate in scan
dalul Lockheed,

noastră 
al Gua- 

un chip de celuloid 
venit peste noi cum nu știm, de 
ce anume și mai puțin. După 
orele de intimitate, orașul co
boară la sol, acccptind cu seni
nătate și înțelegere identitatea 
adevărată, singura logică, ac- 
ceptind să rămînă un loc agrea
bil. obișnuit, mai mult chiar 
decit ar trebui.

continuă 
luptele

După o noapte relativ calmă, 
miercuri pe majorita
tea fronturilor din Liban au 
fost reluate luptele. Puternice 
ciocniri au fost semnalate in 
vechiul centru al Beirutului. 
Au căzut obuze în sectorul 
Saifi, la limita cartierului de 
ost, de-a lungul liniei de 
demarcație care taie Beirutul 
în două, în suburbia de sud-est, 
precum și în zona „Galeriei 
Somaan", important nod rutier 
pe șoseaua Beirut—Damasc.

Bombardamente cu artileria 
grea au avut loc și în munți, in’ 
regiunea Chouf, Ia est de ca
pitală, în sectorul Metn. la a- 
proximativ 30 km nord-est de A 
Beirut, precum și la Sofar 
Jezzine.

Pe plan politic, agențiile. de
presă relatează că trimisul spe
cial al Ligii Arabe în Liban, 
Hassan Sabry El Kholy, s-a In- 
tilnit cu președintele ales, Elias 
Sarkis, și cu un lider al parti
dului „Falangele libaneze

tri și s-au construit î®4 baraje 
și stâvilare.

Un capitol aparte in dome
niul lucrărilor hidrotehnice re
alizate in acest an in Laos l-a 
constituit construirea obiective
lor din cadrul celei de-a doua 
etape de dezvoltare a hidrocen
tralei de la Nam Ngum. Aceasta 
a determinat triplarea capaci
tății energetice instalate aici și, 
in același timp, sporirea consi
derabilă a suprafețelor 
datorită construcțiilor 
hidrocentralei.

Succese însemnate au fost ob
ținute și in sfera producției in
dustriale. Numai in provincia 
Phong Saly au fost instalate o 
turnătorie și o topitorie, o secție 
de gatere pentru valorificarea 
potențialului forestier local si 
două ateliere de reparații me
canice. Fabrica de mașini și ■-

bătut raportul Prezidiului C.C. 
al P.C.C. cu privire la sarcinile 
si dezvoltarea industriei meta
lurgice si construcțiilor de ma
șini grele după Congresul al 
XV-Iea al partidului $i proble
mele legate de pregătirea ale
gerilor generale in organele re
prezentative. Plenara a adoptat 
hotăriri corespunzătoare.

TEST PENTRU „CONCORDE*

• ADMINISTRAȚIA FEDE
RALA PENTRU AVIAȚIE A 
S.U.A. (F.A.A.). a da: publicită
ții raportul său periodic pri
vind zborurile avioanelor ..Con
corde" in Statele Unite, docu
ment care arată, intre altele, 
că supersonicul franc o-britanic 
produce tot atit zgomot la ate
rizare ca și un avion subsonic, 
în schimb, experții americani

ALEGERILE DIN R.F. GERMANIA
• POTRIVIT datelor oficiale 

furnizate de Oficiul federal de 
statistică, pe listele electorale 
ale partidelor politice care vor 
participa la alegerile pentru 
Bundestag de la 3 octombrie 
sint inscrifi 2 700 de candidați, 
intre care 415 femei. Patru par
tide prezintă candidați in toate 
cele 248 de circumscripții elec
torale fi anume : P.S.D.. P.L.D., 
U.C.D.—U.C.S. și P.C.G. în afara 
lor, alte 12 formații politice 
prezintă candidați intr-o serie 
de circumscripții electorale.

• RAVAGIILE TAIFUNULUI ..FRANW. ..HELEN" LA ORI-

este deosebi: de tragic — 133 de persoane 
l 337 au fost rănite, iar alte 32 sint date 
mi de clădiri au fost avariate, ceea ce face 

aală pesre 329 000 de oameni să fie fără adăpost, 
ii și Sîlvicul’.urii apreciază că pagubele 
irurilor se ridică la 115.6 miliarde yeni, 
sule din arhipelag sint Nyushu și Shi- 

Pe de altă parte, serviciile meteorologice anunță apro- 
rrea de a unui nou taifun, care a căpătat denu-
rea de .Helen*.

• .RECORD* FE CANICULA. Vara acestui an a fost de-
uasâ in R-F.G-, una din consecințe fiind și o 
iLoasă a consumului de bere intr-o țară renu- 

recordurile" deținute in această privință, 
ici oficiale, in luna iulie, vest-germanii 

consumat nu mai puțin de 950 milioane litri de bere, ceea 
înseamnă o medie de 16 litri de fiecare locuitor.

VALURI OCEANICE PE LACUL TITICACA. Pe supra-
Titicaca, situat la o altitudine de 3 850 m dea
lul mâni, au fost semnalate valuri de aproape 
țime. care au stimit panică in rindul populației 

avocat serioase avarii căii rutiere dintre Puno (Peru) 
Desaguadero (Bolivia) — relatează agenția Prensa Latina, 
est fenomen, puțin obișnuit, a fost însoțit de ploi abun

dente. Pe de altă parte, in zona localității peruane Puno, la 
sud-est de Lima, au fost înregistrate masive căderi de ză
padă. care au blocat șoseaua spre Quiliabamba. unde 165 de 
persoane au de făcut față unei situații deosebit de 
Din cauza frigului, doi copii și-au pierdut viața.

nele în zbor, in vederea diminuării consumului de carbu
rant. Un purtător de cuvînt al O.A.C.I. a indicat că noile 
rute vor fi separate de 60 mile (96 km) pe orizontală și 1 000 
picioare (304 m) pe verticală, fără ca securitatea de zbor să 
fie afectată. Programul a devenit posibil grație noilor sisteme 
de navigație aeriană. Aparatele ce nu vor putea fi dotate cu 
acest sistem, a precizat purtătorul de cuvînt, vor zbura dea
supra sau dedesubtul noilor culoare.

a NAVA COSMICA „SOIUZ-22" FE ORBITA: Ieri, în
Uniunea Sovietică, la ora 12,48 (ora Moscovei), a fost lan
sată nava cosmică ,Soiuz-22“, avînd la bord un echipaj for
mat din colonel Valeri Bikovski, comandantul navei, și Vla
dimir Aksenov, inginer de bord. Sarcina principală a zborului 
lui ,Soiuz-22" constă în prelucrarea și perfecționarea meto
delor tehnico-științifice și a mijloacelor de studiere din Cos
mos a caracteristicilor geologice și geografice ale scoarței 
Pămintului in folosul economiei naționale. în acest scop, la 
bordul lui „Soiuz-22" a fost instalată aparatura adecvată. 
Evoluția zborului este urmărită de stații amplasate pe teri
toriul Uniunii Sovietice și pe navele de cercetări științifice 

- aflate în diferite regiuni ale Oceanului Atlantic. Starea sănă
tății cosmonauților este bună, sistemele de bord funcționează 
nox-mal, iar cei doi cosmonauți au trecut la îndeplinirea pro
gramului de zbor.

♦ SEISME IN SLOVENIA. în Slovenia au fost înregistrate 
miercuri TTserie de cutremure de diferite intensități — infor
mează agenția TANIUG. Astfel, la ora 4 și 15 minute, ora 
locală, s-a produs un seism, resimțit în întreaga Slovenie, a 
cărui intensitate a variat, în diverse zone, între 7 și 9 grade 
pe scara Mercali și care a provocat distrugeri în unele locali
tăți rurale.^ Un alt seism, produs la ora 10 și 21 minute, cu 
epicentrul in nord-estul Italiei, a avut la Liubliana intensita
tea de 5,5 grade, iar la ora 10 și 25 de minute un cutremur 
puternic a fost resimțit în zona portului Rieka.

FRANȚA. Cheltuielile unei familii cu trei copii, în Franța, 
acum, la deschiderea noului an școlar, — relevă presa fran
ceză — reprezintă 78—85 la sută din venitul lunar al unui mun_ 
citor. „Deschiderea noului an de învățămînt — scrie ziarul 
„l’Humanite" — este marcată de austeritate. Cheltuielile șco
lare ale familiilor grevează bugetul lor și așa amputat de 
creșterea prețurilor, a chiriilor, de impozite".
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