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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In unități economice din județele Argeș și Vilcea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, vineri, 
17 septembrie, o vizită de lucru în județele Argeș și Vilcea.

împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Gheorghe Oprea, Teodor Coman și Ion Ursu.

Este a treia zi consecutiv in care tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
intilnit cu oamenii muncii din Capitală și mai multe județe ale țării. 
Dialogul permanent al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale a devenit o realitate scumpă a tuturor, ea 
semnificind contactul neîntrerupt și rodnic pe care secretarul general al 
partidului îl are cu țara, cu poporul, cu realitățile construcției socialiste.

Sarcină de mare răspundere: 
modernizarea continuă 

a producției
Venind din nou ir. mijlocul 

locuitorilor de pe 
orgeșene. tovarășul Ntatee 
Ceaușescu 5” anal-^at, la : 
tocului, Împreună cu cadre de 
conducere din ministere, cu re- 

oeamâ în economia județului, 
precum și la bunul mers al ac- 
trntâui in domenii de importan
ți eeonoancâ deosebită, in con
cordanță cu obiectivele actualu
lui cmrinal al revoluției tehnico- 
stur/xfcce. Locuitori: județului 
l-au înconjurat cu dragoste și 
ruină pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și-au ex^r.ma: marea 
bucurie de a se rein ti Ini cu se- 
ire^arul general al partidului. 
IssuSepți de Îndemnurile mobi- 
. za-.care ale secretarului ge
neral al pamdul-:. ei l-au 
•KjEsat P*  tovarășul Nicolae 

Ceaușescu că orientările și in
dicațiile date vor jalona activi
tatea lor. că. pe deplin con
știent! de marile răspunderi ce 
le revin, nu-și vor precupeți 
nici un efort pentru a-si onora 
exemplar sarcinile pe anul 1976, 
pe întregul cincinal, aducîndu-și 
astfel contribuția la transpu
nerea in viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a Pro
gramului partidului, la continua 
înflorire a țârii.

In această ambianță de anali
ză profundă. eficientă. în 
această atmosferă însuflețită, 
caracteristică tuturor întîlnirilor 
de lucru a'.e secretarului general 
al partidului, s-a desfășurat vi
zita in județul Argeș.

...Elicopterul prezidențial ate
rizează pe platforma industrială 
a Colibașului. în uralele și acla
mațiile mulțimii, primul secretar 
a! Comitetului județean Argeș 
al P.C.R.. Vasile Mohanu, ii în- 
timpinâ pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului. exprimind bucuria și sa- 
tisfacția argeșenilor de a-i avea 
din nou ca oaspeți dragi. O 
gardă, alcătuită din ostași, 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului, prezintă 
onorul. Se intonează, apoi.

imnul de stat al Republicii So
cialiste România. După datina 
ospitalității, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu li se*  oferă pline și 
sare, ploști cu vin. Un grup de 
pionieri oferă buchete de flori.

Vizita la întreprinderea de 
autoturisme prilejuiește de la 
început o amplă analiză, la care 
iau parte Alexandru Roșu, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Viorel 
Husea, directorul general al 
Centralei industriale de autoca
mioane și autoturisme. Dumitru 
Mihai, directorul general al în
treprinderii de autoturisme, ingi
neri și alți specialiști.

Apreciind rezultatele obținute 
de constructorii de autoturisme, 
secretarul general al partidu
lui subliniază că cincina
lul revoluției tehnico-științifice 
pune și în fața întreprinderii 
argeșene sarcini de mare răs
pundere. ea fiind chemată sâ 
acționeze pentru modernizarea 
continuă a producției, diversi
ficarea gamei de autoturisme, 
ridicarea performanțelor lor 
tehnico-funcționale.

în legătură cu dezvoltarea 
producției în anii viitori, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
marca faptul că spatiile con
struite existente pot fi folosite 
mai judiciol. In acest sens. 

secretarul general al partidului 
trasează ca sarcină ministerului 
de resort să alcătuiască, de ur
gentă, un studiu privind mai 
buna utilizare a suprafețelor de 
producție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că actua
lele spații permit instalarea de 
noi linii de montaj, care vor con
tribui la mărirea producției, cu 
cheltuieli reduse. S-a arătat că, 
în acest scop, este necesar ca 
spațiile folosite la depozitarea 
pieselor să fie eliberate, iar la 
transportul reperelor să se ex
tindă sistemul conveiere- 
lor aeriene. De aseme
nea, s-a cerut să se aibă în 
vedere folosirea pe verticală a 
halelor pentru a se crea spații 
destinate amenajării unor ateli
ere și depozite. Secretarul gene
ral al partidului a subliniat că.

In centrul atenției - folosirea 
eficientă a spațiilor existente
întreprinderea mecanică Mus

cel și șantierul viitoarei uzine 
de fire și fibre chimice din 
Cîmpulung Muscel — următoa
rele obiective vizitate de secre
tarul general al partidului — o- 
feră o imagine grăitoare a rea

în actualele perimetre construi
te, se va putea realiza, la sfîrși- 
tul cincinalului, numai prin do
tări noi cu tehnică și utilaje de 
mare randament, producția pre
văzută de 150 000 autoturisme, 
fapt ce va permite reducerea 
prețului de cost. „în acest mod 
— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — va crește eficiența 
economică, va spori rentabilita
tea întreprinderii1*.

Luîndu-$i rămas bun de la 
gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat noi succese 
în eforturile pe care le depun 
pentru realizarea marilor sarcini 
ce le revin in acest cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au vizitat 
Institutul de tehnologie nucle
ară Colibași-Pitești.

lizărilor obținute pînă în pre
zent de locuitorii orașului ca și 
a perspectivelor sale de dezvol
tare economico-socială în actua
lul cincinal.

(Continuare In pag. a IlI-a)

CAMPANIA 
AGRICOLĂ

STRINGEREA GRABNICA A 
RECOLTELOR Șl ÎNCHEIEREA 
PREGĂTIRII TERENURILOR IN 
VEDEREA INSĂMINȚĂRII 

IMPUN :

ORGANIZARE 
TEMEINICĂ, 
ORDINE Șl 
DISCIPLINĂ, 
O AMPLĂ 
MOBILIZARE 
A TUTUROR 
LOCUITORILOR 
SATELOR 
în aceste zile de toamnă, 

agenda de lucru a locuitorilor 
satelor este deosebit de încăr
cată. Principala atenție, cum 
e și firesc, se acordă intensi
ficării ritmului de lucru la re
coltatul culturilor ce au ajuns 
la maturitate. Respectarea 
întocmai a vitezelor zilnice 
planificate la recoltat, urmă
rirea cu atenție a graficelor 
stabilite trebuie să constituie 
de,aceea, pentru fiecare con
ducător de unitate agricolă, 
pentru fiecare specialist și 
lucrător al ogoarelor princi
pala îndatorire,' un îndemn la 
muncă organizată, la ordine 
și disciplină.

încheierea cît mai grabnică 
a recoltării impune, de ase
menea, o. mai mare operativi
tate în efectuarea transportu
rilor din cîmp, spre locurile 
de depozitare, mai multă or
dine și organizare în activita
tea celor care răspund de 
preluarea recoltelor în scopul 
evitării staționărilor mijloa
celor auto. O aten
ție cu totul aparte se 
cere acordată strîngerii legu
melor. Timpul este foarte 
înaintat și. ca atare, nici un 
moment nu trebuie irosit pen
tru ca toate legumele de pe 
cîmp să fie strînse grabnic 
evitîndu-se astfel risipa, pier
derile de recoltă. Se apropie 
vremea recoltării porumbului. 
Volumul mare de mun
că pe care 11 necesită strîn- 
gerea suprafețelor cultivate 
cu porumb impune încă de pe 
acum, ca o datorie de maxi
mă importanță a specialiști
lor urmărirea atentă a gra
dului de maturare pe fiecare 
suprafață și în funcție de sta
diul atins, antrenarea tuturor 
forțelor la recoltat Este un 
fapt cunoscut că „magaziile* 4 
iernii acum se umplu cu fu
raje. Pentru gospodarii sate
lor, strîngerea și însilo- 
zarea unor cantități cit mai 
mari de furaje, existente în 
cantități suficiente pe cîmp. 
rămîne In continuare una din 
preocupările urgente asupra 
cărora trebuie să-și îndrepte 
Întreaga atenție.

Peste puțin timp, o nouă 
lucrare se va impune pe a- 
genda priorităților : însămîn- 
țarea griului. Iată de ce pen
tru încadrarea în epoca opti
mă de efectuare a semănatu
lui, se cer intensificate ară
turile și pregătirea terenuri
lor. Mecanizatorii au așadar 
înalta răspundere de a face 
totul, organizîndu-și munca 
în schimburi prelungite, pen
tru încheierea grabnică a a- 
cestei lucrări pregătitoare, în 
condiții de calitate deosebită.

După cum se vede, pe 
cîmp, s-a acumulat un volum 
mare de lucrări ce trebuie 
grabnic încheiate. La urgen
tarea lor este chemat să-și a- 
ducă contribuția întregul sat, 
toți locuitorii, tineri și vîrst- 
nici. Alături de ei, în aceste 
zile, au venit cîteva zeci de 
mii de elevi și studenți care, 
printr-o participare efectivă 
la muncă, sînt hotărîți să-și a- 
ducă cu entuziasm și dăruire 
tinerească un aport impor
tant la buna desfășurare a 
campaniei agricole din aceas
tă toamnă.

Raidul nostru î 
RECOLTATUL Șl INSĂMIN- 
ȚĂRILE - URGENTE CE 
ÎNDEAMNĂ PRETUTINDENI 
LA MUNCA Șl ORGANIZARE 

EXEMPLARA 
(In pagina a 3-a)

Pe drumul de costișă
De cite obiecte are nevoie un 

om pentru a se simți fericit? 
iată o întrebare care i-ar con
traria, dacă nu i-ar ofensa, pe 
cei mai mulți dintre noi. Cum 
e posibil să echivalezi fericirea 
In obiecte? Ele ne înconjoară, 
într-adevăr, ca o a doua natu
ră, creată de noi și exprimind 
personalitatea noastră. Mai mult 
decît atît, în efortul general pe 
care îl face societatea socialistă 
pentru ridicarea continuă a gra
dului de confort și civilizație, 
bunurilor mate
riale li se acordă 
o importanță 
deosebită. ur- 
mărindu-se spo
rirea permanen
tă a cantității și, 
mai ales, a cali
tății lor. Dar 
aceasta nu în
seamnă că obținerea lor poate 
constitui un scop în sine, un 
substitut al bucuriei de a munci 
și de a crea, un ideal. Ele rămin 
și trebuie să rămină un mijloc 
de emancipare a ființei umane, 
de depășire a prozaicelor „griji" 
cotidiene, de construire liberă a 
personalității morale.

Și totuși, există încă oameni- 
sclavi ai obiectelor. Dacă pri
vim cu atenție în jurul nostru 
îi vom descoperi. Sînt puțini la 
număr, dar pasiunea de a po
seda. de a acumula îi scoate 
imediat în evidență. Ce anume 
îi împinge spre o asemenea pa
timă? De o necesitate reala nici 
nu poate fi vorba in condițiile 
în care nivelul nostru general de 
trai a atins o cotă fără prece
dent și este în neîntreruptă și 
rapidă creștere. Atunci? Atunci 
mania lor nu se poate explica 
decît ca o reminiscență sau ca 
o imitație a mentalității bur
gheze, pentru care nu crearea, 
ci stăpînirea bunurilor reprezintă 

un însemn al valorii personale. 
Dar să nu anticipăm. Să facem 
mai întii cunoștință cu cîteva 
personaje.

★
Mihai Domokoș pășește, cu un 

aer absent, pe una din străzile 
Bocșei. La cei numai 17 ani ai 
săi se simte plictisit, dezabuzat, 
ca și cum prin cîteva chefuri 
prelungite și prin cîteva acte de 
violență ar fi experimentat tot 
ce se poate experimenta și și-ar 
fi uzat sensibilitatea. Figurează 

OBIECTELE Șl DMIWK
ca încadrat la o mare întreprin
dere din Reșița, dar amintirea 
însuflețirii cu care oamenii^ de 
acolo încep de fiecare data o 
nouă zi de muncă nu-i provoa
că decît un zimbet condescen
dent. Mergînd astfel, fără țintă, 
observă la un moment dat o fe
reastră deschisă, iar dincolo de 
ea, pe o masă, un aparat de ra
dio portativ și un aparat de ras 
electric. Iată, în sfirșit, ocazia 
de a avea și, desigur, de a trăi 
ceva nou! Trezit brusc din sta
rea de somnolență, cercetează 
împrejurimile, apoi, nerăbdător, 
se cațără pe pervaz, întinde 
mina și...

Să-1 lăsăm astfel pe Mihai 
Domokoș, fremătînd de dorința 
de a acapara, și să ne între
băm din ce cauză sensibilitatea 
lui nu mai vibrează decît la ve
derea unor obiecte, și încă a 
unora care nu-i aparțin. Nu 
cumva fiindcă nu s-a pătruns 
niciodată de sensul adine al 
muncii, care îl transformă pe 

om într-un creator și îi dă sen
timentul că rămîne mai presus 
de creațiile sale? Nu cumva 
fiindcă a ocupat un loc de mun
că doar din dorința de a cîștiga 
„ceva bani“ și nu pentru a se 
simți coautor al unei opere co
lective? Contrar propriei sale 
păreri, blazarea de care suferă 
nu se datorează nici pe departe 
„experienței**,  ci, dimpotrivă, 
lipsei de experiență, erorii de 
a fi rămas întotdeauna în afara 
celor mai autentice și vii sen

timente. Necu- 
noscînd drama
tismul confrun
tărilor cu difi
cultățile și nici 
bucuria copleși
toare a izbînzii 
— stări sufle
tești care anga
jează întreaga 

ființă și o fac nedisponibilă pen
tru minorele senzații „tari" — 
el persistă în ideea falsă că 
viața „nu mai are“ ce să-i ofere, 
că singura variație posibilă mai 
constă doar în procurarea unor 
obiecte, eventual cu cît mai 
multe butoane și cu inscripții în 
limbi străine.

Pe un asemenea traseu care 
ocolește tocmai ceea ce este 
esențial în existența unui om, 
unii tineri sînt împinși de ni
meni altcineva decît de propriii 
lor părinți, dornici să se facă 
„repede" iubiți. Ei au chiar obi
ceiul să se laude că au cheltuit 
mult pentru copii, deși, de fapt, 
au cheltuit foarte puțin, adică 
doar bani, și nu răbdare, fermi
tate, competență pedagogică. 
Este exact ceea ce i s-a întîm- 
plat unui tînăr din Caransebeș, 
Ion Garaș, al cărui tată s-a re-

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a V-a)

De unde vii acum ? mi t-a 
părut mie a fi fost întrebat, ți eu 
am răspuns, că vin de sus, din 
Moldova, de pe podișul ei cen
tral, de pe Valea Prutului, “că 
n-a trecut nici o săptămână de 
cind m-arn întors din Ținutul de 
răsărit, adică, de pe acele dea
luri care poartă, pe-acolo, nume 
de coline, și încă dulci, iar dru
murile sînt de costișă — cea mai 
veche imagine din poezia copi
lăriei mele.

Pe drumul de costișă urcau, 
purtînd cu ei mari- făclii — fe
linarele de nedescris ale ieșirii 
spre ziuă — oamenii de seamă 
ce i-a avut Moldova, iar eu, că
lătorind pe atunci cu gindul, în
cercam mereu să-mi închipui 
drumul acela ce-mi lăsa de fie
care dată in memorie tulbură
toare tablouri pentru un copil 
iubitor de istorie. Pe drumul de 
costișă urcau oamenii Moldo
vei. depărtați prin vreme, dar 
nedespărțiți în suișul lor peste 
creștetul generațiilor, luminin- 
du-.le și îmbogățindu-le sufletul, 
legendari impărțitori de drep
tate, voievozi și cărturari in ale 

căror fapte s-au împletit mereu 
sunetul vijelios al luptelor cu 
foșnetul poeziei. Și s-a mai tn- 
timplat că această călătorie a 
avut loc la inceput de școală, 
cind generațiile tinere ifi reluau 
legătura cu toți marii domni ai 
țării din toate cetățile ei de 
scaun, cu Cantemir, dar și cît

Reportaj
de Vasile Băran

Mircea, cu Matei Basarab, dar ți 
cu Vasile Lupu, cu loan Vodă, 
minunatul erou, dar ți cu minu
natul Iancu de Hunedoara, ca
valerul crucist, și, totodată, cu 
Vlad Tepeș de la a cărui moar
te se împlinesc acum, la sfirșitul 
acestui an, 1976, cinci sute de 
ani, precum și cu eroul Unirii. 
Mihai Viteazul. Și toate aceste 
fapte m-au făcut să mă gindesc 
mereu la drumul de costișă al 
Vasluiului, ca la un versant pe 
care urcam intrind ca intr-o 
carte cu aripile desfăcute, peste 

care tronează marele chip al lui 
Ștefan. Fiindcă, iată, aflindu-mă 
pe acest drum in mod real, ur- 
cindu-l pină in plin centru al 
orașului, mă pomenesc, deodată, 
intr-un muzeu impresionant, 
„Muzeul județului Vaslui" in 
care cit vezi cu ochii e numai 
istorie. Istorie de ieri, de azi și 
de fnîine. O istorie care începe 
cu pietre-tocite de mii și mii de 
ani, ca prime urme de cultură 
materială din acest ținut, cul- 
minlnd cu ceramică de Cucuteni, 
și cu inventarul uneltelor de 
pescuit, păstorit, albinărit... Fio
rul ți-l dă gindul că, in timpuri 
străvechi, cu aceste unelte s-a 
muncit, ele dezvăluind, totodată, 
statornicia oamenilor, legătura 
dintotdeauna cu țarina străbună.

Mai ales acele știubeie uriașe 
din trunchi de copac și giganti
cele teascuri pentru struguri par 
a-ți spune că nu din goana ca
lului iți construiești asemenea 
lucruri, anevoie de mutat din- 
tr-un loc intr-altul.

Sînt un vizitator al acestui

(Continuare fn pag. a V-a)

De la OM la OM
Citind zilele acestea o 

carte despre tineri, mi-am 
adus aminte, cu melancolie, 
că au trecut șapte ani de 
cind am deschis în paginile 
acestui ziar o rubrică ce se 
numea „De la om la om". 
Care fusese ideea mea la 
început ? Să încropim într- 
un colț al ziarului un fel de 
falsă poștă sentimentală, cu 
ajutorul căreia să ironizăm 
atitudinile ridicole ale unor 
tineri față de dragoste și 
prietenie. Primele două edi
ții ale poștei așa au și fost : 
publicam cîteva scrisori naive 
ale unor îndrăgostiți peni
bili (dar cine nu e penibil în 
dragoste ? mă veți întreba), 
după care urmau comentarii 
nimicitoare, cu ironii mai 
groase sau mai subțiri. Eram 
convins că cititorii se vor a- 
muza nespus și că hazul ru
bricii va spori cu fiecare 
săptămînă. Eroare ! Cititorii 
au luat în serios scrisorile 
pe care eu le Ironizam și 
mi-au trimis reproșuri păti
mașe pentru cuvintele mele

Dupâ debutul noului an universitar
ÎNVĂȚĂTURĂ, MUNCĂ ȘI CREAȚIE 

PENTRU CINCINALUL 
REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

|!N PAGINA A II-A
O cerință majoră a educației politice și culturii socialiste 

PROFESIONIȘTII Șl AMATORII 
IN DIALOG PERMANENT

1N PAGINA A IV-A

de Ion Băieșu
ușuratice și insensibile. „Vă 
rog să fiți serios și să nu vă 
jucați cu sufletele acestor co
pii, care privesc viața cu 
foarte multă gravitate**  — 
mi-a spus la telefon o pro
fesoară din Capitală. Și ru
brica și-a schimbat, brusc, 
profilul. La cererea cititori
lor, aș zice, la cererea vieții. 
Curierul de sîmbătă a deve
nit un colț al discuțiilor 
despre dragoste și prietenie 
— teritoriu aparținind, de
mocratic, tuturor, un spațiu 
in care fiecare părere era 
respectată, dar și amendată, 
un tribunal în care fiecare se 
lăsa de bunăvoie judecat de 
ceilalți. Se pornea, firește, de 
la cazuri. Cazul băiatului 
părăsit de fată din gelozie, 
băiat care întreba apoi ci
titorii dacă gelozia este un 
sentiment nobil, pozitiv și 
necesar, sau, în cazul că nu 
este, dacă nu ar trebui luate 
măsuri ca acest sentiment ce 
Înjosește pe om să fie li-
(Continuare în pag. a V-a)
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11 găsim pe prof, univ, dr. 
doc. Traian Demian, șeful ca
tedrei de mecanică fină a Fa
cultății de mecanică, la puțin 
timp după ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit cuvîntarea 1- 
naugurală a anului de învățămînt 
in cadrul mitingului ce a avut 
loe în Capitală, pe platforma ce
lei mai mari școli politehnici. 
Noi. dascălii, avem o mare în
credere în capacitatea de crea
ție a studenților, ne spune pro
fesorul. Cînd însă am auzit ve
nit din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îndemnul de a ne 
preocupa să avem împreună cu 
discipolii noștri, creații de ex
cepție, c& are încredere în a- 
pariția 'unor asemenea creații, 
chiar in facultatea noastră, spun 
sincer că mîndria de profesor 
a crescut. A crescut și ambiția. 
Nu-mi îngădui să afirm că am- 
biția ce ne-a fost stîrnită de 
a-i crește pe tineri astfel ca, 
împreună să lucrăm la înmulți
rea succeselor științei și tehni
cii românești originale, poate 
face imediat minuni, dar totul 
ne îndeamnă la muncă, la o 
activitate înaripată și tenace, 
totodată. După părerea mea. 
acest an de învățămînt poate fi 
denumit an al învățăturii și 
creației pentru cincinalul revo
luției tehnico-științifice. Activi
tatea în acest sens nu începe 
pe un loc gol. Dacă este să ne 
referim și numai la cele șase 
lucrări de diplomă. materiali
zate în aparate originale, care 
se aflau fn expoziția vizitată de 
conducătorul partidului, sîntem 
îndreptățiți să cerem mai mult 
tinerilor care încep, ca și celor 
care termină facultatea. Două 
din lucrări au fost, dealtfel, 
premiate la un concurs inter
național de creație tehnică pen
tru tineret organizat în această 
vară la Moscova și au fost rea
lizate de absolvenți ai mecani
cii fine, aflați acum la locul de 
muncă. Integrarea trebuie să 
devină un proces de continui
tate. incit cele trei componente 
ale sale să se întrepătrundă 
permanent. Așa cum s-a gîndit 
în acest an structura integrării, 
la căre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit pe larg, 
cerința devine posibilă. Studen
ții anilor IV și V de la noi, 
bunăoară, se vor afla în situația 
extrem de favorabilă pentru un 
finiș de studenție eficient, prin 
cuprinderea lor într-un orar de 
pregătire care îmbină, fără

pauze, cele trei laturi ale in
tegrării. Timp de 8 teptemtai 
ei vor avea zilnic patra ore de 
practică, dimineața, și patru 
ore cursuri, după amiaza. Cu
prinderea lor Intr-o praetieă de 
nivel ridicat. în proiectare, vine 
iarăși în sprijinul ideii subli
niate de secretarul general, ea 
facultățile să trirnită în pro
ducție ingineri care te nu aibă

ea beneficiari din producție. ta- 
erări sasnaate te fau epeeta- 
mtei*  jhiar
grele ei Cetea de eseeaaied fia*,  
de pildă : Dac*  anal troem pease 
M de abwlveați si-aa trecut, aat-

ÎNVĂȚĂTURĂ, MUNCĂ SI CREAȚIE 
PFNTRII CINCINALIII 

REVOLUȚIEI TEHNICO-SIIIN (IEICE
nevoie de timp de acomodare, 
ci să fie ingineri de la început. 
Studenții au fost programau pe 
echipe, unii lucrînd prima pe
rioadă în institutul de proeee- 
tări pentru constructive de ma
șini și în cel de mecanică ftai. 
iar alții In producție, tot la pro
iectare, urmind ca după bună
tatea perioadei să ae rotaaacă-

Președintele Consiliului A.S C. 
de La Facultatea T.C.M.. Insti
tutul politehnic București, stu
dentul Mihu Dorin, este preocu
pat încă din primele ore ale 
noului an universitar de orga
nizarea activității științifice a 
studenților. „Am ascultat ea 
deosebită atenție cuvintele se
cretarului general al partidului, 
adresate nouă, tuturor studen
ților cu prilejul deschiderii aoa 
iui an de invățămint. Alătur: 
de Îndemnurile calde pentru ri
dicarea continuă a nivelatai 
pregătirii de specialitate, pen
tru integrarea noastră în pro
ducție, am reținut, in special, 
ideea participării noastre tot 
mai active în munca de cerce
tare și proiectare. Este deja un 
fapt tradițional ea studenții f>- 
cultății noastre să-și finalizeze 
lucrările de diplomă in contracte

Cărri-ete ftijder.testi <tn Cen
trul universitar B-rarest: si-aa 

de mai Boite ifle Loca
tar— Clădirile eorcniexejor Rere 
c Groză'.eî*.  bine îngrijite, 
fcne întreținute. găz±±esc mti 
de rodenti- Siel-ar. Du- 
dj». ~ reprepe dinte al Constir-- 
hxi UAS.C. din Central uni- 
s erata. Burorerti : Intrăm te 
al treilea aa al concretizării •- 
■ei prețteaae Mei — aatege» 
padârirea. eempoarotă de bază 
a propriei neastre educații.

Na poate fi eu ade
vărat u student eoma- 
«iss acei tină." rare aste ap ti 
de U alții îndeplinirea proprii- 
ter sale Îndatoriri. Cuvintele 
secretarului genera 1 al part:- 
dulai. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU. rostite la deschi
derea anului de invițâmint. 

tentică lecție de atitudine civică 
pe care trebuie s-o înțelegem 
numai action iod cu fermitate 
împotriva oricărei manifestări 
de delăsare si indiferentă fată 
de baza materială care ne Si 
la dispoziție.

La Ploiești, interlocutor ne 
este eonf. dr. ing. Nicolae N. 
Antonescu, decanul Facultății de

utilaj tehnologic, secretar al co
mitetului de partid al Institu
tului de petrol gi gaze din Plo
iești : -Rememorez un fragment 
- ' -------T-*-
de tovarășul Nicolae Ceausescu 
eu prilejui deschiderii noului 
an de învățămînt : ^Există po
sibilități și domenii nelimitate 
unde imaginația, cutezanța și 
pasiunea profesorilor, studenți
lor si elevilor pot fi puae !n a- 
pUcare*.

Ce: care îgî desfășoară activi
tatea la Institutul de petrol și 
gaze din Ploiești, amplasa*,  la 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaasescu personal în imediata 
vecmătate a celei mai mari in- 
treprinderi și institut de cerce
tare în domeniul petrolului, 
sîntem Ir. măsură să afirmăm 
că această apropiere a dus la 
ereșterea calității învă- 
tămmrului. Activitatea pro
ductivă si de cercetare ne-o 
desfășurăm pe parcursul Între
gului an calendaristic, cu spri- 
jmul unor mari unități din mu- 
metpiu — cum sînt întreprin
derea de utilaj petrolier „1 Mai**.  
Institutul de proiectări, rafină
rii și petrochimie, întreprinde
rea de utilaj chimic S-a- 
Așa am ajuns, in afară de par
tin', narea efectivă la realizarea 
producției în unități industriale 
ta cadrul perioadei de practică, 
te putem realiza în flux con
tinuu produse de serie in ate
lierele proprii, ca și diverse 
prototipuri (proiectare și execu
te integrală) solicitate de în
treprinderi specializate. De a- 
semenea. tot datorită colaboră
ri permanente cu industria și 
institutele de cercetare, a fost 
poerbuă creștere*  rapidă * nu
mărului contractelor de cerce
tare prioritare din planul de 
stat și planurile departamentale, 
realizate de studenți și cadre 
didactice. Am pășit în 
noul an universitar cu do- 
rnta vie de a aplica netatîr- 
rat la condițiile ideale ale in- 
stitutuhri nostru, ale ploiește- 
mlor. indicațiile secretarului 
general al partidului.

LUCRETIA LUSTIG
CALIN STANESCU 

DKAGOMIB HOROMNEA

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

Recitalul maturității artistice
Publicul bucureștean a aștep

tat cu emoție întîlnirea cu Vic
toria de Los Angeles, nume de 
prestigiu în arta lirică actuală, 
pe de o parte fiindcă programul 
cîntăreței propunea o incursiune 
muzicală în toate epocile și sti
lurile vocale, iar pe de altă par
te fiindcă audiția „pe viu- tre
buia sâ confirme impresionanta 
..carte de vizită" a uneia din 
strălucitele reprezentante ale 
ciutului contemporan. Sala mare 
a Palatului rămîne însă o cap
cană sigură pentru cintăreții ce 
se avir.tă să susțină un Întreg 
recital, fără cea mai mică ..aco
perire •* * glasului de pe scenă, 
fapt care desigur a handicapat-o 
și pe soprana spaniolă, răpin- 
du-i multe din finețele și rafi
namentele de interpretare ale 
unei artiste cu mare experiență. 
Născută la 1 noiembrie 1923 în 
Barcelona, Victoria de Los An
geles a realizat în mai puțin de 
un deceniu o carieră artistică 
explozivă și totodată excepțio
nală. deschizînd porțile tuturor 
marilor teatre ale lumii, case de 
discuri, studio-uri de radio și 
televiziune ș.a., prin măreția ar
tei sale. Departe de a se afla 
la ..asfințitul" drumului (cum nu 
puțini au fost tentați să o creadă). 
Victoria de Los Angeles ne-a 
demonstrat joi seara, dimensiu
nea amplă a dntăreței complete 
din zilele noastre. în ciuda ine
rentelor umbre de care și „mon
ștrii sacri- nu scapă !

Repertoriul parcurs de cîntă- 
reața spaniolă a pornit de la 
aria antică (B. Marcello. B. Ga- 
luppi). a traversat liedul ro
mantic (Fr. Schubert. R. Schu
mann, J. Brahms), ajungînd la 
melodiile franceze (G. Faurâ) 
si cîntecele spaniole contempo
rane (En. Granados. F. Mompou, 
M. de Falla. Obradors). Desigur 
că Victoria de Los Angeles s-a 
simțit la ea ..acasă- în ultima 
parte a recitalului, atunci cînd a 
transformat fiecare partitură 
spaniolă într-o veritabilă biju
terie (La Maya de Goya, Segui- 
dilla murciana. El Vito), Dar, 
am fi nedrepți, dacă nu am re
cunoaște că Moartea și fata de 
Schubert. Nucul de Schumann 
și Cîntec de leagăn de Brahms 
au constituit o pildă admirabilă

de Viorel Cosma

Fiecare tînăr să presteze 
o muncă utilă societății

„CINCINALUL REVOLUȚIEI TEH- 
NICO-ȘTiINTlFICE NE OBLIGA 
SĂ NE ÎNSUSIM O PROFESI
UNE DE ÎNALTA CALIFICARE"

Mă pregătesc să devin tehni
cian zootehnist, iubesc această 
meserie de mare perspectivă in 
ansamblul dezvoltării agricultu
rii noastre socialiste și vreau 
s-o practic după cele mai avan
sate criterii științifice. Proiec
tele de legi referitoare la recru
tarea și repartizarea forței de 
muncă, la încadrarea intr-o 
muncă utilă, mă îndeamnă să 
gindesc la faptul că destui ti
neri, puși in situația de a lua o 
hotărire importantă pentru vii
torul lor, se decid greu, la in- 
timplare uneori, sau nu știu, pur 
și simplu, pentru ce meserie să 
opteze. Iar o alegere pripită 
duce, mai tirziu, la descurajări 
care ar fi putut să fie evitate. 
Cred că in perspectiva cincina
lului revoluției tehnico-științi
fice, a necesității ca fiecare ti- 
năr să dispună de mijloacele 
practice cu ajutorul cărora să 
contribuie din plin la înflori
rea patriei socialiste, să aibă o 
calificare așa cum prevăd, de 
altfel, și cele două Proiecte de 
legi, trebuie să facem mai mult 
in cadrul organizațiilor noastre 
ale U.T.C. Sînt convinsă că cel 
mai sigur efect îl au discuțiile 
cu fiecare tînăr, încă în cursul 
școlii generale, despre frumuse
țea unei meserii sau alteia, in 
așa fel incit, odată decis, hotă- 
rirea lui să fie și cea mai bună 
și cea mai potrivită cu aptitudi
nile, cu înclinațiile sale. Cu 
mine așa s-a procedat și de a- 
ceea, probabil, satisfacțiile mele 
sînt, astăzi, atit de mari. Să nu 
înțelegeți că n-aș avea încredere 
deplină in sfatul celor virstnici 
dar, între noi, oricum, e mai 
ușor să spui : „Vezi, eu am a- 
proape aceeași virstă cu tine, 
am terminat școala, am o califi
care, muncesc. Tu ce ai de gind 
să faci ?“ Asta in locul oricărei 
morale.

ANA ANGHEL,
elevă, anul IV — zootehnie, 
Liceul agroindustrial Dragomi- 

rești Vale, județul Ilfov.

„INFLUENTA FAMILIEI TREBUIE 
SÂ SE FACĂ SIMȚITĂ PE TOATA 
DURATA PREGĂTIRII TINERILOR 

PENTRU VIAȚA"

Cele două Proiecte de legi pi
tind recrutarea, repartizarea 
forței de muncă și i-.-id-c-es 
intr-o muncă uriîd xooztătc. ru 
fost primite eu viu tnte-es de 
către colectivul de esd*e  didac
tice din Liceul ndwtrtal >Gn- 
vița Roșie", București. Xe-«w 
dat seama cu uștr-ințd de 
lor profund umsnzi^r dete^st- 
nat de faptul că. •‘ărpunzind «o*  
cerințe de oTdt-. ipf-s.'. e.e —-4*-  
turisesc din plin ^rijB parcMB- 
lui, a statului pror-s
transformarea r- pe^eenow-et 
omului eontemporn e' Ramd- 
niei socialiste. Ne-au prodw • 
mare satisfacție p-ere4e-O •*-  
feritoare la acele țeraue ML 
concrete de KțMne pvtoâW to- 
cadrarea in muncă g teteror ce
lor apți să deețdaoere • aelteă> 
tate utilă societăți-. Ele r*  
studiate cu ate-.t-.c r. de elem 
noștri care se p^egiteee M de
vină muncitori ceh*ycasi  es în
treprinderi .’o*  renr-rr. mdxs- 
triale de utile) chtmic pec-zlze- 
și minier epartmiu^ M ' C M 
Circa 200 din de e-
nul acesta d r*epeei  I s-n «s 
încadrat H es twW-
tori-formatari, eaitnyr. ndsm, 
strungari, f*ezo^  etc. Ia tuM- 
lirea numărului de
pentru treapta I e-a ftesd 
seama, desigur^ de necttrm'. de 
forță de muncă K etecm^rar 
1976—1980. de evo'.uțxc te pe-e- 
pectivd o acesteia, de fyrme^șd 
condițiile de o-genxzere s pre
gătirii ți perfecțioadmi de cere 
dispunem. Acestea riv. de 
fel. cerințe stipulate r tx grrs- 
fcoiul 2 al Proiectului ăe Leee 
privind recrutarea și repert-^e- 
rea forței de munci. Ceadure- 
rea liceului s-a ocupat e» 
grija șt răspunderea de reprsâ- 
zarea absolvenților ireptez I 
de liceu, promoția 1978, ia pro

ducție, stabilind, totodată, și for
mele de învățămint pe care le 
vor urma in continuare miori» 
muncitori calificați pentru con
solidarea cunoștințelor si de- 
prindrsior procnee. sectile te 
c«-< vor lucru etc. Fna«r-o eo- 
laborm rr-vtjâ s focomhe^ de 
rdspvnde^e Ttrzme- Lauepne 
de-t. șeoeid, IJC£- Onzxta ?.:^e 

an de un tvze-n wwairi- 
ten caâfae«a bene prepăvp pen- 
ferwna'. dn toase -^dezele țdnL 

T^ebune trăsa: tuă eă te tn- 
tmerog te :*rs  pu I ie ixrs 
fj’te de șooterixer» e» cwxzrocs 
•~cn terisKpau: și • ae-ne de 
gmtdti te rpeanl la ree^uzereu 

pe-.v-i unele mrse- 
rn drhrtirri rvn r*  ri: razr»- 
fc» șs ndae.

Tvnr^e-t—. p-eșsd vtevtx^sro- 
tea va>- ptmțt de a-si tef-n- 
n.t eoB=» spre ireale
nuse le «rtteJ le
peepter^e pe cere tcer ^ £ «a. 
rtăepă-tiWa-i ie mnes tsrec: 
p-pducczri Iasă le ce p^eesto- 
-es -tspncWe-u cere •acine pă- 
rn^Sar penc-x teeadrorro ea- 
pcJo*  te*  Bate-a nvntă usxlg w 
se pere a fi de • cnpo^sanU ao- 
caA ăatertecă. pe*,  r-i eă ea 
rti'ztuti ș» pe acearză este, te- 
2a.' adacarrr r de vuflnen-
ture s feres2sei fca

srzen^o*  :jati -n ne~- 
•ne.ț^ ts pnangr«ter des gs o- 
eiucdtts sonateee

Tamas de acres.
esA gs ro erstete*  eoiept. tonse- 
ie-tsn d sr-.. T aL 3 drx P~otee- 
tnl tegn petread nmiarro șt
r*e  taj at ssateteaaet «c ete*  
atiTBr* ’ r *■'**  aănasxter de a-te 
axazufia axt?—-sees anpre tp- 
rmir*  pe rirroax a
p -epte-.-^ Sae penrm. weaned gs 
nașă, tehrode essaeă rxn— eted 
acescza rcepr—ar te ax te-
pdtero e» aeaaăa e-tesr- p srraet 
exad i at re-e epm^enl pensre 
Kăm-waa var- deriaezae cere

FROF IX<k
VA5ILZ M.ARGIXE.AN 

dsrtezorul Lacnlna Luduprr 
jGrtrtea Raa-r*.  Bscvrșn

’ Scrisori deschise ECOURI

„De la ei mai trebuie 
să luăm doar dragostea..."

Dragi prieteni de la redacția 
„Scînteii tineretului", dumnea
voastră, care redactați z:aru. 
Scînteia tineretului sinteți cr.e- 
tenii tineretului din patria 
noastră. Urmăresc cu regulari
tate rubricile despre tineri din 
acest ziar. De aceea. încerc, 
acu-m. să vă dau un răspuns Ia 
rubrica „Scrisori deschise-, o 
rubrică care cred că este toar
te interesantă.

Deși întrebările puse nu «int 
ale unui tînăr, cred că este 
foarte bine ca la ele să răspun
dă tinerii. Iar acum am să vă 
dau răspunsul la toate întrebă
rile, îp. ordinea în care au fost 
adresate ele :

1. Este foarte firesc ca pă
rinții noștri să știe unde mer
gem. cine ne însoțește și bine
înțeles ora la care ne lntoercem 
acasă. E foarte adevărat că nu 
cerem voie, ci doar le spunem 
părinților, ca să știe unde na 
găsesc în caz de apare vreo si
tuație dificilă, neprevăzută de 
noi. Cred că tinerii care nu 
procedează astfel, rfr.t lipsiți 
de bunacuviință.

2. Cred că părinui nu pro- 
tiad BHk de te not. prin fap
tul cd r.e ap>un amxttăm
cacă jitentre ceva ajungem 
acasă, te ora La care ei șuu că 
îreoU3e că re nun.

1 E toarce treae aă eoctr.- 
b-xn F- no: La chelîuroXe casei 
ș: să na ihe-u'T ma: mul: 
cecxi ctetigtan. Trebriie să jude
căm s: no: dacă • tane «a u nu 
să mai chelTuam n arum, după 
ce ne-ax croocuL au ebe-ltur. ro 
r.o: La acou ca că no vadă rea- 
lixati in v-^ă. dta bani: pe 
care k !1 n door pentri dtafti 
Nouă ne-a_ dat W ce ne-a tre
buit să ne dea. de actizn e rta- 
dul noru-i aă-i ajuMm pe et 
De la os. no», trebuie să =a_ 
luăm doar infosre

4. E tbcurd ea o tinâri de X 
de ani să nu aibă c ea alătur, 
de părinti u^ele a=n>x.i te 
gospodina. O astfel de tinără 
cred că a for: prea rhofăxatâ 
de păriEti de nu tașelete «cea
ta lucrar. foarte mărunte dup*  
mine. der. am numa: 28 de ax- 
Si nu si rmp să eumper. • 
plina ? Ar fi or.*a  abeurd.

Schimbul întîi —elevi

Firii* te ■ tent-

de groaraaat te roade.

dese ca întreaga re- 
roriL Fabrica știe 
teag eft are pe cine «e 
fer ciad e aeroi e dc 
ajaiae — pe tineri, 
care rfa titctdeiuu 
U pană umărul te 
treabă. An venit si a- 
m elevii. Minata 
încheiată de fabrică 
ro cele daiU li ere din 
tecabtate si en trei 
acad generate asigură 
echipe de Tneru pen- 
tra daaă schimburi. 
Xnsai ÎS septembrie, 
șm» M de șroaU 
ctad cArrR aa tinut să

fie șt ei prezentl ta 
fan telerimrutai. la 
tatiteirea tovarășului 
Nicolae Ceauaescu eu 
tinlra generație care 
învață, să-i asculte 
curtatul rostit eu a- 
eest prilej, au fost pe 
ta școală. De a doua 
ii. jse sună- de mun
că iu fabrică, la con
servarea legumelor. 
..Elevii stat la noi 
de-ai casei, ne spur.e 
secretara organizației 
U.T.C. a fabricii. Eu
genia Molaee. care a 
devenit un fel de „șef 
de stat major*  al e- 
ehipelor de elevi. Lu
crătorii noștri le-au 
explicat ce au de fă
cut și cum trebuie să 
lucreze. Acum lucrea
ză Este ora 11 si au 
deja trei ore bune de 
muncă. în aceste ore 
eterii școlii generale 
din Bucov au pregătit 
pentru conservat 1 tet 
kg ardei". Dinu Hie. 
elev, secretarul comi
tetului U.T.C. din Li
ceul electrotehnic. î«< 
însoțește 1a lucru M 
de colegi — tura de

dimineață. E mlndru 
de băieți. Cițiva. mai 
puternici, au reușit să 
descarce rapid 4M 
tone lări pentru am
balaj. E un rezultat 
bun. ține să precizeze 
secretarul, ca nu cum
va să credem că ar 
vorbi de performanțe. 
Un rezultat bun au 5» 
eei care au pregătit 
teo kg prune pentru

Nimeni nu se laudă. 
Mai este atit de lu
au ! Va fi timp de 
laude peste două săp- 
tămini. Secretara co
mitetului orășenesc al 
U.T.C. Buftea, Euge
nia Ivan, se află de 
dimineață in fabrică 
eu elevii. Ne vorbește 
despre marea mobili
zare de forțe școlare 
din oraș în sprijinul 
campaniei — mare 
1*  proporțiile popu
lației școlare de aici : 
peste 1500 elevi ute- 
cisti. plus pionierii, 
vor lucra la recoltat și 
conservat legume. A- 
eum. de pildă, la Tur- 
beanca, si ut de găsit 
200 de elevL Se va

lucra în ture, dimi
neață și după-amiază, 
c*  ajutorul să fie con
tinuu și elevii să aibă 
permanent front de 
lucru. Dacă stau, Iși 
pierd entuziasmul. Și 
de ce ar sta, cind e 
atit de lucru — a- 
daugă secretara. Ne 
ferim de o proastă 
organizare a muncii.

Sîntem rugați de că
tre reprezentanții fa
bricii să consemnăm 
că profesorii sînt în 
mijlocul elevilor și lu
crează cot la cot cu ei« 
Altfel nici nu s-ar pu
tea, căci lecția muncii 
nu se învață din vorbe 
despre muncă, ci din 
exemplul personal al 
dascălilor.

N-am putut aștepta 
sfîrșitul zilei de lucru 
a schimbului întîi- 
elevi, cind se făcea bi
lanțul total, dar sîn
tem convinși că tota
lul arăta pe măsura 
muncii — bine. Drept 
care, am trecut pe re
cepție să aflăm vești 
de pe frontul muncii 
școlare și din alte ju
dețe ale țării.

de felul cum se trăiește un lied 
pînă la expresia nescrisă a fie
cărui cuvînt. Desfășurîndu-și o 
bună parte din timp activitatea 
la Paris, cîntăreața spaniolă a 
pătruns în esența spiritului 
francez, maniera unică de tăl
măcire a melodiei Clar de lună 
de Faur£. înscriindu-se pentru 
multă vreme în amintirea audi
toriului bucureștean.

Dorind să ne demonstreze că 
și opera îi este la fel de apro
piată sufletește (poate chiar în 
singe, fiindcă trăirea intensă a 
fiecărei pagini lirice i-a asigu
rat succesele internaționale la 
MET. Covent Garden, Colon, 
Scala), Victoria de Los Angeles 
ne-a oferit două arii din La 
serva padrona și Carmen, care 
au marcat triumful actorului, du
blat de meșteșugul rafinat al 
cîntărețulul. Fără îndoială, forța 
sonoră și strălucirea acutelor 
(elemente primordiale în stilul 
vocal de operă) au lipsit din re
citalul sopranei spaniole, dar 
astăzi, publicul preferă arta au
tentică. emoționantă, în locul 
virtuozității exterioare. Iar. Vic
toria de Los Angeles slujește cu 
abnegație marea muzică. fiind 
străină concesiilor tehnice.

Așa se explică, de ce a ape
lat la un pianist tînăr ca Gra
ham Johnson, aparent fără ex
periență și „firmă", însă de o 
muzicalitate și siguranță exem
plare. Pianistul englez știe să 
respire o dată cu interpretul, 
este un autentic creator de at
mosferă (greu vom uita de pil
dă. dialogul muzical din Cînte- 
cu! sufletului, gingășia și duio
șia transmise Cîntecului de lea
găn. dar mai ales luminozitatea 
spaniolă a pasionalului La Maya 
de Goya).

* /
O activitate artistică de peste 

două decenii, participări la com
petiții internaționale de presti
giu. nenumărate înregistrări de 
discuri în țară și în străinătate, 
aceasta este cartea de vizită a 
,.Madrigaliștilor“ din Belgrad, 
formație ce a adus și ea un oma
giu marelui Enescu. în cadrul 
unui spectacol al celei de-a Vil-a 
ediții a festivalului, spectacol 
desfășurat, vineri seara, la Ate
neul Român.

*
Agenda de vineri a festivalu

lui a înscris și recitalul Elisa- 
\>ethei Schwarzkopf, remarcabilă 
personalitate artistică, de nume
le căreia se leagă sute de spec
tacole de operă și operetă, con
certe vocal-simfonice, programe 
de lieduri, precum și o vastă 
discografie.

★
Deși au trecut o sută de ani de 

la prima sa reprezentare, cele
brul balet al lui Ceaikovski „La
cul lebedelor- suscită și astăzi a- 
celași justificat interes. O dove
dește și spectacolul desfășurat, 
vineri seara, pe scena sălii mari 
a Paiatuhii Republicii. în regia 
lui Oleg Dar.ovsehi. iub condu
cerea muzicală a lui Comei Trăi- 
lescu. spectacolul a reunit, în 
rolurile principale, balerini ro
mâni și sovietici de primă mă
rime : Margarita Drozdova. Va
dim Tedeev, Petre Ciortea și Ion 
Tugearu.

DIN PROGRAMUL 
ZILEI DE ASTĂZI
SÎMBATA 18 SEPTEMBRIE, ora 

17,00 : Cvartetul vocal-instrumen- 
tal Studio der Frdhen Musik —
R. F. Germania. In program lu
crări de Orlando dl Lasso, Marco 
Cara etc. Sala mică a Palatului ; 
ora 20,00. Orchestra de cameră 
din Moscova. în program : J. S. 
Bach — Arta fugii (Ateneul ro
mân).

DUMINICA 19 SEPTEMBRIE, 
ora 11,00 : Orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Cluj-Napoca, di
rijor : Emil Simon. Solist : Chri- 
slan Ferras (Franța). în program :
S. Toduță — Simfonia a V-a, W.A. 
Mozart — Concert în La major 
pentru vioară, J.S. Bach — Con
cert în Ml major pentru vioară, 
I. Stravinski — Petrușka (Ate
neul român). Ora 17,00 : Recital 
Sviatoslav Richter — U.R.S.S. Pro
gram Beethoven : Sonata în fa 
minor op. 2 nr. 1. Sonata în La 
bemol major op. 26, Sonata în do 
minor op. 111 (Ateneul român). 
Ora 20. Corul „MADRIGAL" al 
Conservatorului „C. Porumbescu", 
dirijor Marin Constantin. în par
tea I a programului — muzică 
preclasică. în partea a Il-a — lu
crări de Sorin Vulcu. Adrian Pop, 
Sabin Păutza, Cornelia Tăutu 
(Studioul radio).

OPERA ROMANA, ora 19,00 — 
G. Enescu „Oedip“ cu David 
Ohanesian în rolul titular. Di
rijor : Cornel Trăilescu, Regia 
Jean Rlnzescu, decoruri : Roland 
Laub, costume : Ofelia Tutovea- 
nu. Dirijorul corului : Stelian O- 
larlu, coregrafia : Gelu Matei.

Triumful operei
Am avut cu toții, muzicieni 

și iubitori de artă autentică, 
cîteva stagiuni în șir, diverse 
obiecțiuni în legătură cu 
spectacolele Operei Române... 
Cantonările în aceleași zone 
stilistice, inerții repertoriale 
în condițiile în care lipsesc 
de pe afiș lucrări fundamen
tale, de decenii, însușite de 
marile teatre lirice ale lumii, 
unele viziuni regizorale pră
fuite, nefolosirea marelui 
potențial interpretativ al 
teatrului, au trezit, adeseori, 
critici îndreptățite, au de
părtat de teatru mase de as
cultători, au făcut să punem, 
adeseori, în prim planul dez
baterilor muzicale, proble
mele genului liric.

Iată că Festivalul interna
țional „George Enescu" ne a- 
trage atenția că o discuție 
despre viabilitatea și forța o_ 
perei rămîne fără obiect. Din 
primele zile ale festivalului 
am asistat la o derulare de 
manifestări de înaltă ținută 
artistică, am participat la un

serial de spectacole care a 
demonstrat că existența unor 
voci de clasă, concentrarea 
artistică, măiestria actori
cească. dragostea de operă, 
asigură succesul acestui gen 
făcind să dispară convențiile 
și să poți urmări un specta
col liric cu sufletul la gură.

Din prima zi a sărbătorii 
enesciene am încercat o e- 
moție firească prin prezenta
rea unei creații naționale, o- 
pera „Bălcescu**  de Cornel 
Trăilescu, în vibranta inter_ 
pretare a lui Dan Iordă- 
chescu.

Un exemplu de artă lirică 
ni l-a oferit spectacolul cu 
Tosca la care și-a dat con
cursul un trio de mondială 
notorietate: Grace Bumbry. 
Francisco Ortiz, Nicolae Her- 
lea. Un excelent spirit de e- 
chipă, un nivel de artă con
secvent păstrat, desăvirșirea 
momentelor corale, pasio
nanta participare a orches
trei ne-au dovedit, de la 

.prima la ultima măsură, că 
opera tradițională mai poate 
fi o încercare de emoție și 
participare.

O gală de voci frumoase, 
de inteligentă muzicală, de 
har regizoral, de rafinament 
artistic a fost și spectacolul 
cu una din cele mai demne 
lucrări ale veacului XX ce 
figurează în repertoriul O- 
perei bucureștene : Hamle- 
tul lui Pascal Bentoiu.

într-o altă seară, o operă 
verdiană, Rigoletto își de
monstrează perenitatea prin- 
tr-o interpretare de stil, căl
dură și forță expresivă. Rit
mul spectacolului a fost de
terminat nu numai de prota
goniști — tenorul Anatoli 
Solovianenko și soprana Lud
mila Bojko din Uniunea So
vietică și baritonul V. Mar- 
tinoiu ci de întreg ansamblul 
Operei, care a dovedit că a- 
tunci cînd e nevoie se poate 
prezenta la nivelul pe care 
întotdeauna ar trebui să-1 
aibă o primă scenă lirică. în 
desfășurarea spectacolului s-a 
simțit entuziasmul artistic 
creator, emoția, dorința fi
rească a competiției.

Pasionant a derulat ieri 
seară baletul „Lacul lebede
lor" și putem avea de pe a- 
cum certitudinea că Oedipul 
de duminică se va ridica prin 
ardoarea lui David Ohanesi
an la cotele de mare artă pe 
care Ie solicită strălucita 
sărbătoare enesciană.

Actualul festival interna
țional „George Enescu" își are 
unul dintre meritele sale în 
a fi reușit să impună un a- 
devărat reviriment al ope
rei. Am fi bucuroși să putem 
consemna spectacole de ase
menea nivel și interes de-a 
lungul întregii stagiuni 1976—

Scrisori deschise
refuxa te zearz* La ziua de 
narero sau onomarijcă a pă- 
r_mTjor y -*1 ca prwext up-

ArJ*. de acer-. nu-r

«nu Ma_ tirziu o să fie prea

XR Da. Pfcnnti. au dreonl ro 
aă-< dorească te ne r^răm 
nrreisl urofes«x^al xu aranja
re» sk rrocram de stiidiu

U. Cred că rreeeae tiaerti 
care abia «n :e»r. dn faeulnate 
aâ-C dorească o lorumU ta- 
tr-ană parte pentru a fi inde
pendent ș: a-c aranja viața 
rum cred eL_ neinteretendu-: 
optitia publică, odată ce au ser- 
vjei In orașul sai comuna unde 
Locuiesc r pănnm fi nefimd 
eteUacgl

ECOURI
Cred câ multi tineri din tari 

vor da răspunsuri asemânătos- 
re cu a.e mele. Alta cred că 
vor Învăța mai bine cum tre
buie să se poar.e eu proonii 
lor părinți. Nu trebuie să uităm 
niciodată că si e: au Sort ca 
r.oi $i au avut si ei părinți r- 
că vom fi și no. ma: tirziu ca 
ei. adică vom fi si noi părinti 
la rlndul nostru r lot asa dm 
generație :n iterteratie.

Nu trebme să tr.tâm de a ne 
pune noc însene ta «.nana pt- 
rtatâor si ce vom temti aăeeci? 
Totodată, trebu e *i  ne tatre- 
bâm. oare si părinți: txw. tot 
așa au făcut eu părinții loc ?

Dacă ne vot» pune mereu 
aceste întrebări vom tateleae , 
ce trebuie să facem ca te ne 
corectăm greșelile comise fată 
de părtnti- Ec vă mltuoesr 
pentru încrederea pe tare ah 
avut-o de a ne încredința aeea- 
te taTecăr. La tare am rhepuns 
sincer fi cred că r aiti finer, 
vor răspunde tot sincer

Ea vă smlrumeee încă o dată
Si am te fac precizarea că stat 
o tir.ără de 30 de ani fi mă nu
mesc E.C. <tn Roman. Doresc 
ca ta curind te apară o rxxte 
rubrici interesant*  La cere te 
se spunem opinia noi. ținem.

Cititorii
De ce se supără tovară
șii de la C.L.A. Aleșd 
cind tinerii iși aruncă 
privirea la vecinii lor cu 
mai mult spirit gospodă

resc ?
Ui scriu tn numele tinerilor 

de ie Com binatul pentru lianți $i 
ecbocimen» de le Aleșd. județul 
Bzhor. care locv-.esc într-un că- 
min de nefam:r.:ști. situat intr-un 
b oc i—.pârțzt hi două : o parte 
edmhsutratl de I G C.L. Aleșd, 
ier ceslclti de către mrreprinde- 
*rs -.oextri. Deri cnme-e’e tint 
Pentice es spetr. r- prad de con- 

noi. cr. care stăm H partea 
admnzstrată de combinat, avem 
alte toride (mai mari) pentru 
plata chnbei si Hîreținern decit 
ce: cere locuterc H pa^.ea ad’ni- 

de f-G-CX. Alețd feare 
w« c-e ^epim de c^»n»n pentru 
nefem:.^rt: . Rriebs-ea mea este 

Ce fonduri se plătește dife
rența de bs’u fi pentru ce unii 
trebuie te fie evantajați, iar oi
ța nu?

DUMITRU POHUȘ

AM ADRESAT $1 NOI ACE
EAȘI ÎNTREBARE CONDUCE- 
fcu COMBINATULUI CARE,

s-au adresat ziarului
SUB SEMNĂTURA TOVARĂ
ȘULUI DIRECTOR ING. GH. 
BULINSCHI Șl A ȘEFULUI 
SERVICIULUI ADMINISTRA
TIV, PETRU VANĂ, NE RĂS
PUNDE :

Tariful aplicat de noi pentru 
cazarea tinerilor este de 112 lei 
de persoană, deci 224 lei pentru 
două persoane care ocupă îm
preună o cameră sau pentru o 
persoană singură care refuză pri
mirea în cameră a celei de-a 
doua. Am stabilit acest tarif lu
nar. indiferent de sezon, astfel 
ca. prin compensație, să se a- 
copere depășirea cheltuielilor de 
întreținere din lunile de iarnă. 
Precizăm, totodată, că pînă la 
1 ianuarie a.c. căminul a fost fo
losit ca internat pentru elevii 
liceului nostru industrial, dobîn- 
dind. abia după această dată, 
destinația actuală, fapt pentru 
care nu se poate analiza posi
bilitatea diminuării tarifelor. De 
fapt, tinerii cazați în căminul 
nostru își manifestă nemulțumi
rea față de tarifele ce le supor
tă. eomparindu-se cu tinerii ca
zați în cealaltă parte a căminu
lui administrat de I.G.C.L. Aleșd 
unde chiria și celelalte cheltu
ieli comune «înt, în acest sezon, 
mai reduse.

N. R. Precizările acestea na 
rezolvi, dup*  cum se vede, si- 
iu*U k lăfiad la o parte faptul te

problema ridicată de tinerii de 
la combinat nu se referea numai 
la perioada verii, ci la tariful în 
general mai scăzut aplicat pentru 
cei cazați în partea administrată 
de I.G.C.L. Aleșd. Nouă ni se 
pare, ca și corespondenților noș
tri, că nu pot exista justificări 
obiective pentru refuzul de a a- 
naliza, după modelul vecin, po
sibilitatea diminuării tarifelor.

Pentru a ne convinge în ce 
măsură cheltuielile de întreține
re pe timp de iarnă depășesc 
costurile indicate de H.C.M. 1028 
din 1974, îneît să apară necesi
tatea compensării sumelor de-a 
lungul sezonului de vară am 
cerut relații I.G.C.L. Din datele 
oferite de tov. Florian Ma- 
dar, șeful sectorului locativ, 
a rezultat că, de fapt, media 
cheltuielilor pe 12 luni în 
partea administrată de I.G.C.L. 
este, oricum, mai mică decît a- 
ceea pe care o suportă locatarii 
căminului C.L.A. Să mai spunem 
că H.C.M. 1028 limitează numai 
nivelul peste care tariful nu 
poate să urce, nicidecum acela 
sub care el nu trebuie să scadă ? 
Firesc ar fi fost, după pă
rerea noastră, ca pfnă la a- 
ceastă dată (au trecut deja opt 
luni de la începutul anului) pro
blema să-și fi g&slt soluții prac
tice, eficiente. în cele mal bune 
condiții. Să-i fie necesar admi
nistrației C.L.A. din Aleșd an 
întreg cincinal pentru cîteva o- 
parațlunl foarte ilmple ?
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MUllk DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmări din pag. I)

La întreprinderea mecanică 
Muscel, gazdele raportează că 
indicațiile pe care le-a dat to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la creșterea și moderni
zarea producției au fost înfăp
tuite cu succes.

Apreciind aceste realizări, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
marcă, totodată, faptul îmbucu
rător că la montarea instala
țiilor s-a urmărit și folosi
rea eficientă a spațiilor de pro
ducție existente. în același timp, 
secretarul general al partidului 
subliniază necesitatea de a se 
acționa in continuare pentru 
punerea în valoare a tuturor 
posibilităților, relevînd în acest 
sens că, în cadrul secției de 
montaj general, unde procesul 
de producție este de altfel bine 
pus la punct, sînt condiții pen
tru instalarea altor linii tehno
logice.

în cadrul discuției au fost, de 
asemenea, abordate probleme ale 
diversificării producției, dome
niu în care specialiștii musce- 
leni au obținut succese apre
ciate de secretarul general al 
partidului. Colectivul întreprin
derii a asimilat o întreagă fa
milie de autoturisme cu trac
țiune dublă, pentru utilizări din 
cele mai diferite, executate din 
subansamble tipizate, ceea ce a- 
sigură o productivitate ridica
tă. în acest context, secreta
rul general al partidului a re
comandat colectivului musce- 
lean să-și accentueze pre
ocupările în direcția realizării 
unor tipuri mereu perfecționate 
de autoturisme, indicînd să se 
ia măsuri pentru mai buna or
ganizare a activității grupelor 
de proiectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat apoi amplasamentul 
propus pentru noua platformă 
industrială a orașului.

Aici, pe un teren neproduc

Activitate rodnică de cercetare 
și creație inspirată din tradițiile 

artei populare românești
Vizita de lucru la Curtea de 

Argeș a cuprins întreprinderea 
de /porțelan, unitate - reprezen
tativă a industriei noastre de 
bunuri de larg consum și șan
tierul viitoarei întreprinderi de 
proteine.

La întreprinderea de porțelan 
pentru menaj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întâmpinat de 
ministrul industriei ușoare. Lina 
Ciobanu, și de ing. Arghir Cio- 

tiv, urmează să se construiască, 
într-o primă etapă, o fabrică de 
fibre și fire chimice. Această 
unitate va folosi ca materie pri
mă produse ale marelui combi
nat piteștean.

Confruntînd pe teren schi
tele de amplasament, secreta
rul general al partidului a .a- 
nalizat principalele probleme 
de natură economică și socială 
pe care le ridică realizarea a- 
cestui important obiectiv cu 
ministrul industriei chimice, Mi
hail Florescu, cu specialiștii cen - 
tralei de resort de la Săvinești 
și reprezentanții organelor lo
cale. Reținînd cu interes faptul 
că proiectele prevăd un grad 
ridicat de ocupare a terenului, 
cu o densitate corespunzătoare 
a construcțiilor care se vor ri
dica pe două sau chiar trei ni
vele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, totodată, 
specialiștilor să aibă în vedere 
realizarea unor hale ușoare, ief
tine, să se evite supradimensio
narea acestora. In același timp a 
recomandat specialiștilor să gră
bească finalizarea proiectelor 
si începerea lucrărilor în așa 
fel încît noua unitate să fie 
pusă în funcțiune cât mai cu
rând.

Adresîndu-se primului secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, Ion Ploscaru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, de 
asemenea, să se revadă, în func
ție de noile elemente pe care le 
aduce amplasarea acestei im
portante uzine la Cimpulung- 
Muscel, schița de sistematizare 
a localității, prevăzîndu-se con
strucțiile edilitare care vor fi 
ridicate în perimetrul său pen
tru muncitorii noii întreprinderi.

De la Cîmpulung-Muscel, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți oaspeți s-au îndreptat, la 
bordul elicopterelor, spre Curtea 
de Argeș.

botaru, directorul unității, care, 
după ce a urat. în numele co
lectivului de aici, un călduros 
bun sosit, a făcut o prezentare 
a activității de producție. 
Remarcind cu plăcere re
zultatele bune ale muncii 
acestui colectiv, alcătuit in 
cea 'mai mare parte din tinere 
muncitoare a căror vîrstă medie 
este de 22 ani. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat crea- 

torllor să se inspire mai mult 
din tradițiile folclorului arge- 
sean, ale artei populare româ
nești, să realizeze adevărate o- 
pere de artă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat faptul că 
toți cei care lucrează în unita
te. de la muncitori pînă la in
gineri, desfășoară o rodnică ac
tivitate de cercetare și creație 
tehnico-științifică. In acest 
sens, este prezentată o expozi-

Strînsă colaborare în vederea
îmbunătățirii proiectelor

In continuarea vizitei : șan
tierul unui nou obiectiv indus
trial — întreprinderea ..Roni- 
prot", ce urmează a produce fu
raje proteice din derivate petro
chimice. Se menționează, de 
asemenea. că prin această 
unitate. România se înscrie 
printre primele țări din lu
me care realizează furaje pro
teice din materii prime petro
chimice. Secretarul general al 
partidului indică să se acorde 
mai multă atenție colaborării 
dintre realizatorii construcțiilor 
industriale și specialiștii care 
lucrează la elaborarea tehnolo
giilor. îrr vederea îmbunătățirii 
proiectelor. Tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu a recomandat. tot
odată. să se ia toate măsurile ce 
se impun pentru reducerea con
sumului de oțel beton încă de la 
proiectare, pentru perfecționa
rea colaborării între unitățile 
care concură la construirea a- 
cestui obiectiv, pentru respecta
rea termenului de punere în 
funcțiune stabilit prin plan.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid șl 
de stat au vizitat întreprinde
rea ..Electroargeș" specializată 
in produse electrocasnice. am
plasată pe platforma de nord a o- 
rașului. Aici a fost organizată și 
o expoziție care cuprinde o 
gamă largă de bunuri de con
sum. realizate în întreprindere.

Cu acest prilej, secretarul ge
neral al partidului a discutat cu 
factori de răspundere căile de 
diversificare a producției de ar
ticole electrocasnice destinate 
ușurării muncii în gospodărie. 
Dialogul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu Alexandru 
Necula. adjunct al ministrului 
industriei constructoare de ma
șini. cu reprezentanți ai condu
cerii întreprinderii, cu specialiști 
s-a constituit într-o analiză la 
fața locului a măsurilor ce se 
impun pentru creșterea în con
tinuare a calității produselor 

tie cuprinzlrud mașini șl agre
gate realizate, prin autoutilare.

In încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceauș eseu $i to
varășa Elena Ceaușescu au no
tat în cartea de onoare a unită
ții și au semnat următoarele : 
..Felicitări călduroase colecti
vului de muncă al întreprinde
rii de .porțelan de menaj ?— 
Curtea de Argeș și depline suc
cese in întreaga activitate".

electrocasnice. pentru lărgirea 
gamei sortimentale, pentru creș
terea eficienței economice a ac
tivității in acest domeniu. Se
cretarul general al partidului 
a recomandat specialiștilor să 
acționeze cu hotărâre pentru 
accentuarea diversificării pro
ducției de bunuri de larg con
sum. pentru realizarea unor 
produse cu un grad înalt de 
funcționalitate și cele mai di
verse utilizări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a-a referit apoi la întreprinde
rea de componente electronice, 
aflată în imediata apropiere a 
unității vizitate, care produce, 
intre altele, condensatoare și 
rezistente, cerînd factorilor de 
resort să accelereze realizarea 
programului de punere în fa
bricație a noilor tipuri de piese.

★
In cursul după-amiezii, tova

rășul Nicolae Ceaușescu. Im-

Importante rezerve care pot
si trebuie să accelereze ritmul

edificam economice
Noua întîlnire a secretarului 

general al partidului cu oame
nii muncii din acest județ con
stituie o reluare a analizei prin
cipalelor probleme privind dez
voltarea economică și socială a 
județului și municipiului, mă
surile ce se impun în continua
re în vederea realizării impor
tantelor sarcini ale acestui cin
cinal.

Unitate reprezentativă pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a 
întregului județ, Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîlcea se află 
intr-un amplu proces de mo
dernizare și creștere. De cu- 
rînd. aici a intrat în circuitul 
productiv o nouă unitate — în

din condu- 
stat 

de tovarășul

preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu /tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, Teodor Coman, Ion 
Ursu, a continuat. In județul 
Vîlcea, vizita de lucru.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe platforma mare
lui Combinat chimic din Rîm
nicu Vâlcea prilejuiește o vi
brantă manifestare de entu
ziasm, de dragoste față de 
partid, față de secretarul său 
general. Mii de locuitori ai mu
nicipiului, precum și din loca
litățile învecinate fac o caldă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Se scandează nu
mele secretarului general, se o- 
vaționează îndelung.

Tovarășul' Nicolae Ceăușescu. 
ceilalți tovarăși 
cerea de partid și de 
sînt întâmpinați
Vasile Mușat. prim-secretar al 
Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care le adre
sează tradiționalul „Bine ați 
venit !“.

O gardă alcătuită din ostași, 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului prezintă 
onorul. Se intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. După datina străbună, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți oaspeți sînt întâmpinați 
cu pîine și sare. Un grup de 
pionieri oferă buchete de flori. 
Atmosfera sărbătorească și sem
nificațiile acestui moment, bu
curia de a-1 avea din nou în 
mijlocul lor pe secretarul ge
neral al 
mate de 
„Partidul, 

partidului sânt subli- 
versurile cântecului 
Ceaușescu. România".

chimic «i 
a indica- 

fâcute

să 
se 
a 

care.

treprinderea de utilaj 
forjă — materializare _ 
fiilor și recomandărilor 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul precedentei 
vizite pe această platformă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat, împreună cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai ministere
lor ansamblul măsurilor ce se 
impun pentru înfăptuirea o- 
biectivelor majore din acest ju
deț în cadrul actualului cincinal. 
Sînt abordate aspecte esențiale 
ale creșterii producției indus
triale, agricole, energetice și 
în alte domenii ale valorificării 
superioare a resurselor materia
le și umane, ale sporirii eficien
tei întregii activități econo
mice.

Acest dialog derlucru, vine 
sublinieze importanța care 
acordă folosirii judicioase 
fondurilor de investiții, 
pînă în 1980, urmează să adauge 
la zestrea economică a județului 
noi capacități, concomitent cu 
modernizarea și dezvoltarea ce
lor existente.

în context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă o sporire 
a preocupărilor pentru punerea 
în funcțiune a tuturor acestor 
obiective la termenele plani
ficate.

Discuția cu factorii de răs
pundere ai județului și minis
terelor de resort a relevat, toto
dată, existenta unor importante 
rezerve a căror punere în va
loare poate și trebuie să ac
celereze ritmul edificării e- 
conomice din județ, să asigure 
înfăptuirea sarcinilor majore 
puse in fața comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de , pe 
aceste meleaguri de documen
tele programatice ale celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. ,

La plecare, pe platforma ma
relui Combinat chimic din R!m- 
nicu Vâlcea are loc o emoțio
nantă demonstrație a profun
dului atașament față de partid, 
față de secretarul său general 
— expresie elocventă < hotărfni 
oamenilor muncii vîlceni de a 
traduce în viață sarcinile mo
bilizatoare ce le revin în acest 
cincinal.

CAMPANIA AGRICOLA DE
Toamna s-a instalat pe de

plin și pe meleagurile Vran- 
cei. Ne-o demonstrează gal
benul ruginiu al frunzelor 
din vii dar mai ales< activi
tatea neobosită a lucrători
lor ogoarelor care, folosind 
întreaga zi-luniină. fac to
tul pentru ca nimic din re
colta acestui an să nu ră- 
mînâ pe cîmp. se pregătesc 
temeinic pentru producțiile 
viitoare.

IN CENTRUL ATENțlEI: 
ARĂTURILE Șl 
PREGĂTIREA 

TERENURILOR
La ora cind încă nu răsărise 

soarele, sediul secției S.M.A. 
Urechești era deja pustiu. Șe
ful secției. Ion Pamfil, împre
ună cu cei 26 mecanizatori se 
aflau pe cîmp. Pe unii din ei- 
i-am găsit în punctul ..Slăves- 
cu“. Adam Petre, Ion Militaru 
și Petre Moraru efectuau ară
turile pe ultimele hectare din. 
cele 100 planificate a se culti
va cu orz ; Vasile Lutic și Ion 
Mărgărit pregăteau terenul, 
iar Victor Bughiurlan lucra la 
semănat. „Secția noastră — ne 
spune Ion Pamfil — are de e- 
fectuat lucrări mecanizate pe 
mai bine de 1000 hectare. In 
aceste condiții, pentru a putea 
face față tuturor cerințelor, or
ganizarea riguroasă a muncii, 
folosirea la maximum a fiecă
rei ore bune de lucru sînt ho- 
tăritoare. Prioritățile lucrărilor 
se schimbă de la o zi la alta. 
Azi. de pildă, pregătim terenu
rile. miine vom insămînța or
zul și apoi griul. Fiecare însă 
din aceste lucrări trebuie e- 
fectuată cit mai urgent. Sîn- 

tem o formație de lucru tînără, 
media de vîrstă nu depășește 
27 de ani, dar ambiția noastră 
este de a ne situa printre pri
mii care vor raporta încheierea 
acestei campanii".

Ne-am despărțit de harnicii 
mecanizatori cu gîndul de a-i 
revedea seara la sediu. Dar și 
atunci aveam să întîlnim ace
iași oameni ocupați. Chiar dacă 
întunericul se așternuse de 
mult, ei continuau sa munceas
că. își construiesc ateliere de 
reparații, piste pentru tractoa
re. Ceea ce am mai putut afla 
e că în acest an, Constantin 
Stănic. Manole Ignat. Emîl 
Cristian și colegii lor. au eco
nomisit peste 6 000 litri moto
rină și au efectuat mai bine de 
7 000 de ore muncă patriotică. 
Cifre eu mult peste angajamen
tul luat.

A ÎNCEPUT 
SEMĂNATUL GRIULUI

Pe cdle 40 000 hectare ce vor 
fi cultivate cu grîu în această 
toamnă se desfășoară o inten
să activitate. Mai bine de ju
mătate din aceste suprafețe sînt 
deja pregătite, iar în unitățile 
agricole de producție din Sih- 
lea, Tănăsoaia, Dumbrăveni, 
Cotești, Suraia s-a declanșat 
campania de însămînțare a 
griului. La Cotești; de pildă, 
după ce mecanizatorii Ion 
Ichim, Nicolae Ichim, V. Peri- 
șoară au terminat aratul și pre
gătitul terenului pe 90 hectare, 
colegii lor de muncă, Gheor- 
ghe Andronache și Dumitru Mi- 
roiu, ajutați de cooperatorii Ion 
Drăghici și Țfaian Martinașu, 
au trecut la semănatul griului. 
Prezent alături de ei. inginerul 
Ionel Silvianu. șeful fermei nr. 

4, urmărește respectarea tehno
logiilor agrotehnice referitoare 
la densitate, adîncime, unifor
mitate.

CULESUL 
STRUGURILOR, 

TEMEINIC PREGĂTIT 
în podgoriile vrîncene se fac 

în - aceste zile ultimele pregătiri

RECOLTATUL Șl ÎNSÂMÎNȚÂRILE - 
URGENTE CE ÎNDEAMNĂ PRETUTINDENI 
LA MUNCA Șl ORGANIZARE EXEMPLARĂ

pentru începerea recoltatului Ia 
struguri. La Panciu, Odobești, 
Cotești, Urechești și în celelal
te localități cu puternice sec
toare viticole, benele, butoaiele, 
mijloacele de transport sînt 
gata pregătite. Echipe de lucru 
formate din cooperatori, căro
ra- li se vor alătura peste 25 000 
de tineri elevi și muncitori aș
teaptă momentul optim. La 
C.A.P. Dumbrăveni, de exem
plu, unitate care în mai multi 
ani a ocupat locuri fruntașe pe 
județ, ca urmare * producții

lor mari de struguri obținute. 
Ion Dima, președintele și ingi
nerul șef al unității, împreună 
cu cei 5 șefi de fermă, după ce 
au trecut încă o dată prin vii 
și au făcut analizele de labora
tor. hotărăsc : ..Peste trei zile 
începem recoltatul". Hotărâre 
care l-a determinat pe tinărul 
tehnician Ion Roșu. în prezent 
șeful fermei nr. 2, să-și mobili
zeze cei 150 membri coopera
tori și să facă o ultimă verifi
care a mijloacelor de transport 
și a locurilor de depozitare.

D. DUCA

MAI MULTĂ OPERATI
VITATE LA PRELUAREA 

RECOLTELOR
Pe ogoarele cooperativei agri

cole de producție din comuna 
Dridu. .județul Ilfov, se lucrea
ză intens. Practic, în cîmp sînt 
concentrate toate forțele satu
lui, atât cele mecanice, cît și cele 
urfiane. Pe cele 10 hectare cu 
legume cooperatorii recoltea^i 
tomatele, ardeiul și vinetele. 
Recoltatul sfeclei de zahăr se 
desfășoară și el în ritmul pre
văzut in grafice. în tfirgit, se- 

mănătorile au intrat și ele în 
cîmp. la orzoaică și orz pen
tru boabe. Alte echipe de me
canizatori pregătesc terenul 
pentru grîu. al cărui semănat 
va începe peste o zi-două. E- 
chipa de furaje lucrează din 
zori pînă seara târziu la insilo- 
zat. Iată deci că. în aceste zile, 
pe agenda cooperatorilor se 
află un volum de lucrări deo
sebit de mare, care cer o or
ganizare riguroasă a întregii ac
tivități. repartizarea și folosi
rea chibzuită a mașinilor și uti
lajelor, a forței de muncă.

$i, cu toate acestea, nu peste 
tot lucrările se desfășoară în 

ritmul și Ia nivelul impus de 
actuala dotare cu mijloace me
canice a unității. De ce ? Să 
luăm, de pildă, floarea-soare- 
lui al cărei recoltat, aflat în 
aceste zile în plină desfășurare, 
se cere încheiat într-o perioadă 
cit mai scurtă, evitîndu-se ast
fel riscul unor însemnate pier
deri de recoltă. Pentru cele 550 
de hectare cultivate cu sfeclă, 
au fost afectate 8 combine 
..Gloria" care realizează o vi
teză medie zilnică la recoltat 
de 60 de hectare. Pînă la ora 
aceasta, au fost recoltate peste 
360 de hectare. Pentru trans
portul recoltei din cîmp acțio
nează 12 autocamioane de mare 

tonaj și două tractoare cu dte 
2 remorci fiecare. Adăugind la 
acestea și numărul mare de co
operatori care execută operații
le de încărcare și descărcare, 
celelalte activități este evidentă 
preocuparea pe care conduce
rea cooperativei a acordat-o re
coltării îlorii-soarelui la timp 
și fără pierderi. Numai că 
toate aceste eforturi depuse 
pentru urgentarea recoltării 
sînt stopate în punctul terminus 
al .fluxului, adică la locul de 
depozitare a producției. . Aici, 
din cauza capacității de prelua
re reduse — în dotare există 
numai patru dispozitive de în

cărcare care funcționează zi și 
noapte, în schimburi prelungi
te — descărcatul unui mijloc 
de transport durează 3—4 ore. 
Aceasta face ca un camion, de 
pildă, să nu poată face decît 
cel mult două transporturi pe 
zi în loc de 4 cît ar fi normal, 
încă de la primele ore ale di
mineții se formează un lung 
convoi de 30—40 autocamioane 
și tractoare cu remorci care-și 
așteaptă’ rândul, în timp ce în 
cîmp este atîta nevoie de ele. 
Iată' deci staționări costisitoare, 
care atrag după sine nu numai 
o ned-orită pierdere de timp, ci 
si nefolosirea mijloacelor de 
transport la capacitatea nor

mală, corespunzător ritmului 
impus desfășurării lucrărilor în 
cîmp.

Toate aceste neajunsuri, vă
dind o insuficientă preocupare 
a celor răspunzători de buna 
organizare a muncii în locurile 
de preluare a recoltei, se cer 
grabnic soluționate maieu sea
mă că apropierea declanșării 
semănatului impune strângerea 
de urgență a recoltei și elibe

PREGĂTIRI TEMEINICE ÎN VEDEREA 
ÎNCEPERII ÎNSĂMÎNȚĂRII GRIULUI

In săm în țări le de toamnă 
au*  început odată cu încor
porarea în sol a primelor 
cantități din sămînța de orz. 
Din această săptămână a în
ceput și semănatul griului 
— principala cultură cerea
lieră a tării. Pentru ca încă 
din start această importantă 
lucrare să se desfășoare rit
mic și la nivelul agrotehnic 
cerut, în fiecare unitate 
agricolă, au fost pregătite 
mașinile și utilajele, s-au 
procurat cantitățile necesare 
de semințe din soiurile su
perioare.

în aceste zile, mecanizato
rii și cooperatorii din jude
țul Ilfov și-au concentrat 
eforturile la eliberatul te
renului de pe care s-a cules 
floarea-soarelui, la executa
rea urgentă a arăturilor șî 
pregătirea terenului în ve
derea însamînțărilor de 
toamnă. La întreprinderea 
agricolă de stat din Chir- 
nogi, recoltatul florii-soare- 
lui S-a încheiat pe întreaga 
suprafață de 600 de hectare. 
Imediat un număr mare de 
mecanizatori au trecut la 
discuirea terenului și la 
executarea arăturilor astfel 
ca grâul și orzul să fie in
corporate în sol pe întreaga 
suprafață de 3 300 de hectare 

rarea terenurilor. Sperăm că 
atât organele agricole ale jude
țului Ilfov, cit și ceilalți factori 
de răspundere- vor stabili mă
surile cele mai operative și e- 
ficiente pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri care afec
tează nu numai pe cooperatorii 
din Dridu. ci și cooperativele 
agricole de producție vecine.

D. ALEXANDRU

în perioada optimă. In timp 
ce pe cîmp mecanizatorii 
întoro brazdă pentru viitoa
rele recolte, în atelierul uni
tății se fac ultimele reme
dieri Ia semănători. Tinărul 
maistru Petre Cusulin ne 
arăta printre altele că, după 
ce au fost pregătite combi
nele necesare recoltării ore
zului, s-a trecut Ia înlătura
rea defecțiunilor constatate 
Ia semănătorile S.U.-29 și la 
cele 17 mașini de împrăștiat 
îngrășăminte chimice. „Pen
tru respectarea vitezei zil
nice de lucru la semănat — 
ne spunea maistrul — repa
rațiile și reviziile s-au făcut 
cu multă atenție, sub dițecta 
îndrumare a specialiștilor, 
astfel ca întregul set de 
mașini să funcționeze fără 
întrerupere pe întreaga pe
rioadă".

Tîrziu, la plecarea noastră 
în atelier, pe fluxul de pro
ducție se aflau ultimele 
șase semănători. Prin hărni
cia și priceperea dovedită 
de tinerii Constantin Neacșu, 
Gheorghe Popa, Vasile Vi- 
zine. Marin Ciotan si Vic
toria Vîlciu cu siguranță și 
acestea vor fi gata de lucru 
la data planificată.

O. MARIAN
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O cerință majoră 
a educației politice 
ri culturii socialiste

i Formarea gustului poporului — spu- 
f nea mai demult o personalitate marcantă 
) a culturii românești — este o îndatorire 
l patriotică de cea mai mare însemnătate. 
' Formarea omului nou. cu o gîndîre înain- 
i tată, cutezătoare, cu o cultură vie, cu un 
i gust avansat și un discernămînt real presu- 
] pune o vastă operă de conlucrare strinsă a 
L activiștilor, a intelectualilor cu masele 
.' largi ale celor ce muncesc ai căror geniu 
) creator și mereu inovator define rolul de- 
i terminant în crearea culturii noi, revolu- 
* tionare. O conlucrare în care exigentele 
l cresc pe măsură ce valorile artistice de tot 
/ felul devin tot mai mult o adevărată hrană 
) spirituală, o necesitate viu resimțită a rl- 
i dicării necontenite a calității generale a 
1 vieții în socialism. De aceea satisfacerea 
l necesităților vitale ale poporului in toate 
1 domeniile, și deci și in cultură, nu se face 
) oricum, ci la un nivel din ce în ce mai ri- 
l dicat, corespunzător unor exigențe crescîn- 
J de. „Pentru a răspunde la nivelul cel mal 
) înalt cerințelor maselor populare — arăta 
l tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea

la Congresul educației politice și culturii 
socialiste — repertoriul acestor instituții 
trebuie să asigure punerea în valoare a bo
gatului nostru patrimoniu artistic clasic, să 
promoveze creațiile noi, cu caracter revo
luționar, cu o ținută artistică corespunză
toare, să facă cunoscute spectatorilor cele 
mai reprezentative opere din tezaurul ar
tistic universal". Se pot da in această pri
vință o serie de exemple pozitive, care 
arată felul în care instituțiile și colectivele 
artistice își fac datoria, intr-un mod care 
le face cinste, înțelegînd să vină în fața 
maselor de oameni ai muncii cu opere va
loroase, aceasta insemnind în fond și do
vada cea mai potrivită de respect datorat 
poporului din care se trag slujitorii artei, 
culturii. Intilnirile cu oamenii muncii, spec
tacolele șl recitalurile numeroase care au 
loc, la sediul Instituțiilor sau în case de 
cultură, cluburi, pe marile platforme in
dustriale, acolo unde trăiesc și muncesc 
făuritorii civilizației materiale și spirituale 
a socialismului, constituie o experiență șl 
un temei de continuare șl perfecționare

necontenită a acestei modalități educative i 
caracteristice orînduirii noastre socialiste. I 
La rîndul lor, artiști, personalități ’ 
ale artei și culturii sînt prezenți ade- 
seori în mijlocul maselor nu numai prin i 
mesajul operei lor, dar și în chip direct, în- ’ 
conjurați, cum se dovedește mereu, de sti- i 
ma oamenilor, de profunda și calda lor re- / 
ceptivitate, aceasta insemnind totodată că ) 
nu există, pină la urmă, operă adevărată i 
pe care ele să nu o înțeleagă și să o pre- ' 
țuiască. \

„In același timp — arăta secretarul gene- , 
ral al partidului — toate aceste instituții ) 
trebuie să stabilească o legătură strinaă cu 1 
mișcarea artistică de masă, să participe la ’ 
organizarea și desfășurarea activității for- i 
mațiilor de amatori din întreprinderi și in- i 
stituții, din comune și orașe". In acest fel ) 
se concretizează acea conlucrare strinsă și k 
rodnică pe baza căreia să se dezvolte o 
amplă mișcare populară în domeniul edu- ) 
cației și culturii, activitate ce se integrează i 
In procesul lărgirii continue a democrației ' 
noastre socialiste. \

Cenaclul literar- 
o școală de educație

— In expunerea prezentată la 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, secretarul 
general al partidului sublinia 
necesitatea de a „stimula spi
ritul de creație al maselor în 
sfera culturii", asigurîndu-se 
prin eforturi convergente, sus
ținute, dezvoltarea ascendentă a 
cenaclurilor literare, a cercurilor 
artistice și a celor cu caracter 
științific și tehnic. Aceasta pre
supune în mod firesc o mai am
plă participare a scriitorilor la 
activitatea acestor cercuri, reali
zarea unei strînse conlucrări 
între creatori, revistele literare, 
casele de cultură, biblioteci, 
transformarea acestor factori de 
cultură în catalizatori ai ener
giilor creatoare din cadrul ce
naclurilor. Obiectivql prioritar 
este, in mod firesc, realizarea 
unei asistențe calificate, promp
te și eficiente la nivelul întregii 
țări Vă rugăm, tovarășe Virgil 
Teodorescu, să ne înfățișați ce 
întreprinde in acest domeniu 
Uniunea Scriitorilor.

— Răspunzi nd sarcinilor trasa
te de Congresul al XI-lea al 
partidului, de recentul Congres 
al educației politice și al cul
turii socialiste, care a adoptat 
un vizionar program de făurire 
a omului nou, Uniunea Scriito
rilor a continuat șl a extins ac
tivitatea sa în domeniul stimu
lării și îndrumării mișcării 11- 
terar-artistice de amatori. Ac
ționăm în două direcții princi
pale. Pe de o parte, am dina
mizat activitatea cenacluri
lor asociațiilor de scriitori 
din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara (unde funcționea
ză cenacluri de limbă ro
mână, maghiară, germană, sîr- 
bă), Tîrgu Mureș (română și 
maghiară), precum și cercurile 
literare de la Iași și Brașov. 
Un cenaclu de frumoasă tradi
ție, cu priză la scriitorii tineri, 
la iubitorii de literatură din rtn- 
durile noilor generații, este cel 
al revistei Luceafărul. Pe de 
alta, vreau să subliniez și iniția
tiva comitetului de partid din 
uniunea noastră, care a reparti
zat un număr însemnat de poeți, 
prozatori, critici, dramaturgi pe 
lingă circa 30 de cenacluri și 
cercuri literare din Capitală.

— Care sînt urmările acestei 
„patronări" directe ?

— Participarea scriitorilor la 
ședințele de lucru ale cenaclu
rilor și cercurilor literare con
stituie, In primul rînd, un fericit 
prilej de a beneficia de o boga
tă experiență de viață și artisti
că. Pentru scriitori este un bun 
prilej de a afla eroi in rîndul 
maselor populare, în rîndurile 
oamenilor muncii, care, așa cum
reliefa tovarășul Nicolae
Ceaușescu, „exprimă în modul 
cel mai pregnant adevăratul
caracter al poporului nostru,
sensibilitatea și frumusețea <sa 
morală". Deosebit de importantă 
este și aprecierea atentă a lu-

Interviu cu 
VIRGIL TEODORESCU 

președintele Uniunii Scriitorilor

crărilor prezentate. Urmărim 
ca discuțiile să constituie 
o școală de educație patriotică 
și estetică. Evident, scopul fi
nal al tuturor acestor strădanii 
este acela de a contribui la 
depistarea tinerelor talente, la 
crearea condițiilor pentru afir
marea lor consecventă și siste
matică.

— Cum s-a acționat pentru 
angrenarea în dificila și respon
sabila muncă de îndrumare a 
scriitorilor în devenire de către 
personalitățile de primă mărime 
ale literaturii noastre ? Vă În
treb aceasta, deoarece am ob
servat in deplasările noastre că 
exista tendința de a se în
credința această muncă delicată 
unor scriitori vulnerabili din 
punct de vedere literar, ca să 
nu spun de-a dreptul minori, 
oricum fără o autoritate reală.

— Nu voi da nume, dar pot să 
vă asigur că îndrumătorii ce
naclurilor sînt scriitori bine cu- 
noscuți publicului cititor și 
fepreciațl de critica literară. De
altfel, e'dea june să citim rubri
ca „Viața literară" a revistei 
România literară, rubricile si
milare ale altor reviste editate 
de Uniunea Scriitorilor sau de 
alte instituții culturale pentru 
a ne convinge de acest adevăr. 
Aș aminti aici și „Poșta redac
ției", care va căpăta o pondere 
mai importantă în paginile re
vistelor noastre.

— Fiindcă ați Invooat In răs
punsul dumneavoastră exemplul 
revistelor, am vrea să ne creio
nați succint modalitățile prin 
care revistele uniunii și publica
țiile județene contribuie 1» pro
movarea noilor talente.

— Dintre revistele Uniunii 
Scriitorilor s-au remarcat în 
îndrumarea activității cenaclu
rilor și a tinerilor scriitori: 
România literară, Steaua, Con
vorbiri literare, Utunk, Igai 
Sz6. Menționez, de asemenea, 
săptăminalul Luceafărul care 
are în această direcție, o acti
vitate remarcabilă. Numai în a- 
cest an, peste 100 de poeți au 
debutat In paginile sale.

— Ce proiecte aveți pe linia 
Intensificării contactelor scriito
rilor cu pasionații de artă și 
creatorii de artă din .întreprin
deri, instituții, comune etc. ?

— Uniunea și asociațiile de 
scriitori consideră drept o înda
torire esențială intensificarea 
contactelor cu iubitorii de lite
ratură, incluzîndu-i în chip fi
resc în această noțiune și pe li- 
terații amatori. Anul trecut, de 
pildă, au avut loc peste 300 de 
șezători, simpozioane, festivaluri 
de poezie, care au oferit citito
rilor prilejul de a-i cunoaște 
pe cei care scriu pentru ei, de 
a le asculta cuvîntul, de a 
dezbate împreună cu ei nu nu
mai problemele scrisului, ci și 
pe cele ale vieții noastre de 
fiecare zi.

In ceea ce-i privește pe crea
torii de artă din întreprinderi, 
comune — aș adăuga din școli 
și facultăți — ne propunem să 
aducem o contribuție substan
țială la afirmarea membrilor 
cercurilor de creație exis
tente și a celor care vor 
lua flintă în viitorul apro
piat. Să nu uităm că de aici, 
din cenacluri și din cercuri, se 
va ivi în bună măsură o nouă 
generație de scriitori. Avem un 
plan comun al comitetului de 
partid și al conducerii Uniunii 
Scriitorilor privind aplicarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. șl ale Congresului edu
cației politice și al culturii so
cialiste în sfera activității poli- 
tico-ideologice și cultural-edu
cative. Planul prevede stabilirea 
unor legături directe cu consi
liile de educație politică și cul
tură socialistă din întreprinderi, 
comune. Vom continua astfel 
colaborarea fructuoasă cu orga
nele locale, concretizată în festi
valuri de poezie patriotică, în- 
tîlniri-dezbateri cu oamenii 
muncii din diferite domenii, 
participarea la acțiuni cultural- 
artistice de amploare, precum 
festivalurile literar-artistice con
sacrate marilor aniversări ale 
istoriei naționale, apoi festiva
lurile „Mihai Eminescu", „Mihail 
S&doveanu", „George Bacovia", 
„Nicolae Labiș", „Pontica" și 
festivalurile internaționale de 
poezie de la Constanța, Piatra 
Neamț etc.

Interviu realizat de 
IOAN ADAM

EDITORIALĂ

Nicolae Heriea are, în cabine
tul de lucru In care ne primește, 
pereții literalmente acoperiți de 
fotografii care ar constitui un 
veritabil muzeu al unor mo
mente unice de teatru liric. 
Heriea și Renata Thebaldi. Her- 
lea între Franco Corelli și Her
bert von Karayan. Autografele 
unor mari artiști muzicieni ai 
lumii contemporane ..marelui 
cîntăreț român Nicolae Heriea". 
Și așa mai departe.

— Am avut șansa să vă văd si 
să vă ascult în „Tosca" alături 
de Grace Bumbry și Francisco 
Ortiz, probabil unul din cele 
mai înalte momente ale festi
valului „George Enescu". Mă 
uit Ia istoricul fotografic de pe 
pereți, istoricul unui nesfîrsit 
triumf. Se poate spune că nu 
vă mai puteți dori nimic in 
plus în carieră, de vreme ce ați 
triumfat la Metropolitan, Scala 
și Moscova, de vreme ce Bucu- 
reștiul vă adoră. Dar cine ștfe_ 
Ce reprezintă pentru dumnea
voastră succesul ? Un succes de 
asemenea dimensiune ?

— Vedeți dumneavoastră, aid 
nu se pot spune decît fraze ba
nale. Depinde ce acoperă ele. 
și dacă am să vă răspund că 
anii mei de succes reprez.r.-.A 
tot atiția ani de muncă, muncă 
si iar muncă, totul este că a- 
cesta e adevărul. Orice ar*.-St  
vă poate răspunde astfel. im
portant e să și fie chiar așa. 
Sînt un om. îmi place să cred, 
simplu. în înțelesul major al

INIȚIATIVĂ
Albumul Tîrgoviște — Ieri șl azi, apărut din inițiativa și cu sprijinul 

Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Dîmbovița, 
cuprinde 27 de linogravurl dedicate Tîrgoviștel de graficianul Marcel 
Olinescu, artist ce își va sărbători în curînd, printr-o amplă retrospectivă, opt decenii de viață.

Artistul a operat o selecție din marea bogăție și varietate de monu
mente oferite cu generozitate de Tîrgoviște, vechea cetate de scaun a 
Țării Românești. El s-a oprit fie asupra acelor monumente care consti
tuie puncte de reper în evoluția arhitecturii medievale românești fie a- 
supra caselor mai modeste, dar nu mai puțin importante, pentru faptul de 
a fi adăpostit anii copilăriei sau maturității creatoare a unor personalități 
culturale și artistice, fie asupra geometriei de cristal a edificiilor înălțate 
de arhitectura modernă a sticlei șl betonului.

„Formarea omului nou presupune conlucrarea strinsă a activiștilor, 
a intelectualilor cu oamenii înaintați din toate categoriile sociale, 

cu masele largi ale celor ce muncesc și, pe această bază, crearea unei 
ample mișcări populare în domeniul educației și culturii. Ca în toate 
sectoarele vieții materiale și spirituale, rolul determinant în cre

area culturii noi, revoluționare îl au masele populare, geniul 
inepuizabil și mereu inovator al poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Am cîntat și cînt 
întotdeauna cu emoție 

cîntecele patriotice

acestui cuvînt. Trăiesc, mun
cesc. îmi fac meseria. îmi ador 
arta. Lucrul cd mai important 
pentru un artist, o spun acum, 
după atiția ani de carieră, este 
să fie conștient că reprezintă o 
vengă dintr-un sir. că nu este 
primul ti nici uttjmuL Impor-

Cu NICOLAE HERLEA despre
orgoliu, succes și afirmare profesională

tant este felul în care îți pri
vești arta. Dacă eu cînt astăzi 
cu aceeași emoție la Metropo
litan, la Tokio și la Tîrgoviște 
înseamnă, zic eu, că am înțeles 
ceva din marea șansă ne care 
am avut-o de a fi artist, de a 
aduce oamenilor înălțarea su
fletească pe care o dăruie mu
zica.

— Aceeași emoție, de același 
tip ?

— Emoție creatoare, dar se
sizați just, nu de același tip. 
Cu alt prilej, mă întrebați dacă 
sint orgolios. Depinde ce nu- 
rr.esti orwxiu. OraoLul dacă

pornește dintr-o idee dreaptă, 
frumoasă, care să servească so
cietatea și deci și pe tine în
suți, e un orgoliu constructiv. 
Pe marile scene ale lumii orgo
liul meu este cel al lui Nicolae 
Heriea, cu nume și pronume, 
dar mai este și orgoliul/ unui 
mesager. Eu reprezint acolo 
România. talentul românesc, 
specificul românesc, și aceasta 
comportă o imensă responsabi
litate. Acasă, la Tîrgoviște. ca 
să rămînem la același exem
plu. etnt pentru ai mei. trebuie 
*ă nu-i dezamăgesc. E altceva.

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

O vitrină a vieții literare
O adevărată foaie de 

temperatură a manifestă
rilor culturale din Capita
lă și din țară ne oferă ru
brica Viața literară, găz
duită cu consecvență de 
revista România literară. 
Ce aflăm deci din ' co
loanele inserate in pagina 
a doua, lîngă chenarul 
colegiului redactional ? 
Multe, extrem de mul
te informații, in care 
ni se aduc la cunoștință, 
dens, laconic, deplasări 
ale scriitorilor noștri, seri 
literare, colocvii republi
cane, simpozioane, reci
taluri, festivaluri, spec
tacole de poezie, lansări 
de noi volume, concursuri 
de scenarii etc., etc.

Un capitol bogat Ilus
trat este cel rezervat con
semnării întilnirilor cu 
cititorii, a prezenței scri
itorilor profesioniști, in
stalați solid în conștiința 
publicului, la ședințele 
numeroaselor cenacluri. 
Citind ultimele numere 
ale s&ptămînalului. am 
aflat, de pildă, că Marin 
Sorescu s-a întîlnit cu ci
titorii la Clubul bibliote
cii din Sovata, că Veroni
ca Porumbacu a dialogat 
cu elevii buzoieni la bi

blioteca acestora, că Ion 
Băieșu și Vasile Băran 
s-au întreținut cordial cw 
constructorii vasluieni a- 
matori de literatură.

De asemenea, putem oa
re să rămînem indiferenți 
ci nd aflăm că participant:! 
la tabăra de creație pen
tru debutanții in literatu
ră din comuna Virfuri 'ju
dețul Arad) au primit în
drumări prețioase din par. 
tea lui Aurel Ardel*.xuu.  
An avi Adam și Aurel 
Turcuș, că Tudor Diaco- 
nu, Ludmila Ghițeseu. 
George Dorul Dumitrescu. 
Octav Sargețiu. Mihail 
Drumeț, Jack Berăria. 
Dumitru Manoileanu, 
Traian Lalescu. Sergiu 
Nicolaescu, Olimpian Cn- 
gherea, Nicolae Rusa. Sil
viu Rusu, Mihai Stănescu 
au vorbit pasionalilor de 
literatură, membrilor ce
naclurilor din numeroase 
localități ale țării despre 
aspectele complexe ale 
muncii de creație, despre 
nobila responsabilitate a 
scrisului ? Firește că nu ! 
Extrem de vie. respectiva 
rubrică denotă o intensă 
circulație, semn că se lu

crează. nn glumă ! Dacă 
luăm in considerare nu
mai aspectul statistic al 
întilnirilor autorilor citați 
mal ras— Dar ce ar mai

derare ?! In orice caa nu 
s-ar putea spune că, ur
mărind această rubrică, nu 
ni se îmbogățesc săptămî- 
nal cunoștințele...

fi oare de luat in consi- DAN BOGDAN

Studioul tinerei generații
Sînt mulți ani de cind, 

din dragoste pentru tea
tru și pentru publicul său. 
m-am dedicat îndrumării 
tinerei generații. Am găsit 
in școli talente deosebite 
si multă, foarte multă do. 
rintă de a afla cum se 
face teatruL M-am min- 
drit eind. cu micii mei ac
tori. am montat spectaco
le ce s-au bucurat de suc
ces. așa cum m-am simțit 
mindru cind orele, lungile 
ore de repetiții au fost 
răsplătite de laurii cite 
unui premiu. S-a intîm- 
plat, nu de puține ori. să 
am discuții cu profesori și 
părinți care-și închipuiau 
că munca noastră nu în
seamnă doar ocuparea in
structivă a timpului liber 
al elevilor, ci neapărat 
cistigarea lor întru profe
sionism artistic. Și chiar 
dacă preocupările mele, 
dorința mea de a găsi și 
forma talentul copiilor au 
avut un caracter „spon
tan". mi-am dat seama 
că numai o atenție și un 
sprijin calificat pot mo

dela interesul, acea atrac
ție pentru artă, pentru 
teatru a tinerilor. De ace
ea. acum, cind un vechi 
vis al meu prinde contur 
real, am ținut sâ-1 aduc 
la cunoștință cît mai mul
tor iubitori de frumos. 
Despre ce este vorba ?

Teatrul Ion Creangă, un
de lucrez, prin însăși ra
țiunea sa de a fi, își pro
pune să fie mereu în mij
locul tinerilor, să-i for
meze, să le dezvolte gus
tul pentru frumos. Mulți 
dintre noi am încercat să 
facem în așa fel incit dis
tanța dintre scenă și sală 
să dispară și pentru aceas
ta am purtat discuții cu 
copiii, le-am dezvăluit tai
nele mirajului teatral. 
Acum insă ne pregătim 
să facem mai mult decît 
atit: vom înființa un Stu
dioul tinerei generații ce 
se va deschide odată cu 
noua stagiune, adică în 
prima decadă a lunii oc
tombrie. Firesc, mai întîi 
vom căuta să aducem ca 
membri ai lui cit mai

mulți tineri de talent 
(chiar ideea unui concurs 
ne ispitește) pentru a 
monta cu ei piese scrise 
de dramaturgi de presti
giu sau chiar de ei înșiși. 
Ne-am gindit să nu mai 
rămînem nici noi, actorii 
profesioniști, pe posturi 
de „mînuitori" ai specta
colelor. ci să jucăm ală
turi de elevi. De pildă, 
pentru inaugurare dorim 
să montăm o piesă istori
că semnată de mine și de 
profesorul Petre Dem. Po
pescu. cu titlul Ultimul 
hrisov. în care actori pro
fesioniști și amatori își 
vor da replica. în cadrul 
studioului care, bineînțe
les, va funcționa în tea
tru și care va beneficia 
și de scena lui, vom in
vita cu spectacole și alte 
formații ale tinerilor din 
Capitală. Tuturor iubitori
lor de artă dramatică le 
va fi deschis un curs de 
inițiere culturală, curs ce 
va răspunde preferințelor, 
dorințelor elevilor. Ar fi 
încă multe de spus despre 
programul, întocmit deja 
în detaliu, al Studioului 
tinerei generații. Aș vrea 
însă ca. după ce vom avea 
primele întîlnirj și prime
le spectacole, să pot re
veni cu alte date ce vor fi 
certificate de înseși cele 
dinții împliniri.

VAL LEFESCU

\ — Dumneavoastră reprezen
tat!, fie că o știți sau nu, și 
chiar dacă pentru un public ca
re nu înseamnă tot publicul, 
un model social. Un mare 
talent, dublat de o uriașă 
capacitate de muncă, numai a- 
cestea duc într-adevăr la sa
tisfacția atingerii nivelului ma
xim în meserie — indiferent 
dacă vorbim de artă sau de 
orice alt domeniu de activitate. 
Pentru că vă adresați cititorilor 
ziarului „Scînteia tineretului* 4, 
vorbițl-ne puțin de primii dum
neavoastră pași, de anii de for
mare.

— Primii mei ani în carieră 
au fost de avînt tineresc, de 
totală angajare și entuziasm. 
De multe ori mă gîndesc că 
prima bucată muzicală pe care 
am cîntat-o ca solist — la vlr- 
sta de opt ani — a fost „Trei 
culori", și aceasta mi se pare 
simbolic. Dealtfel, am cîntat si 
cînt întotdeauna cu emoție cîn- 
tece patriotice. Asist de multe 
ori, fie la televizor, fie ca in
vitat, la concursuri de amatori, 
îmi place să văd această parti
cipare • largă a tineretului la 
actul muzical, fie ca interpret, 
fie ca susținători. Concursurile 
acestea sînt de două ori bune, 
întîi pentru că nu se știe 
niciodată ce mare valoare poate 
fi descoperită astfel. Pentru 
descoperirea și promovarea va
lorilor trebuie folosite orice 
mijloace și desigur concursurile 
cu o largă bază de masă, prac
tic tot tineretul țării, dacă do
riți. reprezintă o afirmare im
presionantă a caracterului de
mocratic pe care 11 îmbracă 
„cursa spre culmi" In cultura 
socialistă. De asemenea, aceste 
largi competiții au și importan
tul rol de a contribui la educa
ția muzicală a tineretului.

Astăzi, la noi în țară, tinere
tului ■ îi sînt deschise toate 
drumurile. Acest lucru mi se 
pare similar cu succesul în artă
— obligă. Vedeți dumneavoas
tră, în viată intrăm — cum 
spunea un gînditor — goi. de 
noi depinde ce haine punem 
sufletului, personalității noas
tre. Mai ales cind toate con
dițiile de autodepășire. de 
dezvoltare liberă, armonioasă, 
există. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, documentele de 
partid vorbesc de dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
umane. Iată recentul Comunicat 
cu privire la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. ne aduce la cunoștință 
hotărîrea de a se organiza Fes
tivalul național al educației și 
culturii socialiste „Cîntare Ro
mâniei". care are ca scdfa stimu
larea creației și interpretării ar
tistice în rîndul maselor, inten
sificarea și îmbogățirea vieții 
spirituale a țării. Este o dovadă 
clară asupra felului în care 
partidul nostru înțelege să asi
gure formarea personalității 
multilaterale a omului. De 
aceea, aș sfătui din toată ini
ma tineretul să gîndească pro
fund asupra acestei generoase 
noțiuni care prin ea însăși con
ține și efortul, si rezultatul lui. 
Nimic nu se obține fără efort
— dar un scop nobil merită 
toate eforturile omului !

SMARANDA JELESCU

Un muzeu pătrunde în oraș,
în existenta cotidiană a oamenilor...

GABRIELA PATULEA-DRAGUȚ : „Te»ătoare“

Asistăm, in ultima vreme, la 
transformarea funcțiilor tradi
ționale ale muzeului de artă, loc 
dintotdeauna al contemplării o- 
perelor, al tezaurizării și con
servării lor, in accepțiunea co
mună. El tinde să devină din ce 
in ce mai pronunțat o instituție 
culturală activă, care iși propu
ne să atragă publicul, să-i for
meze și educe înțelegerea, să 
facă, altfel spus, nuanțat, con
secvent, la diverse nivele, peda
gogie. Specialiștii acționează in 
acest sens incitați de constata
rea, confirmată in atitea rinduri 
de realitate, că accesul la bo
găția și elevația spirituală a 
operelor este îngreunat pentru 
cel nefamiliarizat cu arta. cu 
problemele limbajului său speci
fic, de tipice și inerente difi
cultăți. „Potențial — ne spunea 
unul dintre aceștia. Nicolae Tă- 
lăpănescu — nu există om care 
să nu prețuiască frumosul, care 
să nu și-l poată apropia. Ne 
străduim însă a dezvălui celor 
mulți, cu tact, uzînd de cele mai 
diverse mijloace, unde se află a- 
devărata frumusețe, unde tint 
autenticele valori ți în ce con
stau calitățile lor unice ; a des
coperi pentru ei expresivitatea 
acestora, substanța ți mesajul

lor. Ne străduim sd punem rea
lizările artei românești contem
porane la indemîna unui public 
foarte larg, să facem din ele un 
bun spiritual al tuturor oameni
lor muncii. Opera fără audiență 
se vădește a fi, in ciuda sensu
rilor conținut^, o operă fără 
viață, o sămință neroditoare, o 
investiție de talent și inteligență 
de care societatea poate fi priva
tă cu incalculabile pierderi".

Aproape toate muzeele noas
tre de artă întreprind asemenea 
acțiuni de popularizare a va
lorilor deținute in patrimoniu. 
Intre acestea Muzeul Simu ni se 
pare a deține însă cea mai fruc
tuoasă experiență.

De peste zece ani întreține 
legături permanente cu cluburile 
muncitorești, unde organizează 
expoziții tematice, prelegeri, vi
zionări de filme și diapozitive, 
etc. După o rodnică colaborare 
cu clubul întreprinderii „Vul
can" (mai mult de 4 ani), a ini
țiat o alta cu clubul întreprin
derii „Republica". Expozițiile, 
alcătuite cu rigoăre critică, după 
criterii selective științifice, se 
perindă aici consecvent, ca In
tr-o prestigioasă galerie de ar
tă. Numai anul acesta, de pildă, 
au putut fi vizionate expoziții

ca : Bucuria culorilor (desene 
ale copiilor), Arta românească 
In colecțiile bucureștene. Gra
fica românească militantă, Bucu- 
reștiul de ieri și de astăzi oglin
dit in creația artiștilor contem
porani. Oameni ai zilelor noastre 
(expoziție de portrete). Ritmu
rile industriale ale Capitalei, Din 
munca și viața tineretului ș.a. 
Fiecare dintre acestea au fost 
exemplificate prin creația unor 
prestigioși pictori și graficieni 
contemporani, cu opere de o 
reală valoare. Am cita, dintre 
participanți pe Alexandru Ciucu- 
rencu. Gheorghe Ionescu, Ion 
Musceleanu, Ion Pacea. Viorel 
Mărginean, Traian Brădean, Bră
duț Covaliu, Ion Sălișteanu, Pa
vel Codiță, Vasile Celmare. Au
rel Nedel, Marcel Chimoagă. 
Vasile Dobrian. Gheorghe Șaru, 
Mihai Rusu. Vladimir Șetran, 
Elena Greculesi, Gabriela Pătu- 
lea-Drăguț. Efectul acestor ex
poziții ? Să dăm cuvintul di
rectorului clubului „Republica". 
Aurel Popa : „Expozițiile noas
tre sînt vizitate de numeroși ti
neri de pe întreaga platformă 
industrială ,^3 August“. Expozi
țiile muzeului, invitat chiar .,la 
ei acasă", le suscită in cel -mai 
Înalt grad interesul. Se intere

sează de autori și opere, de ur
mătoarele manifestări iar unii 
dintre ei au devenit, de pe acum 
vizitatori constanți ai muzeelor 
Capitalei. Pentru a înregistra 
ceea ce enumerăm astăzi n-ar 
fi fost suficiente, după opinia 
mea. expozițiile. De aceea, le-am 
însoțit întotdeauna cu prelegeri 
care explicau anumite trăsături 
ale artei noastre contemporane, 
cu proiecții de filme de artă și 
diapozitive care le ofereau po
sibilitatea să compare, să-și 
lărgească orizontul informației. 
De asemenea, am corelat tema
tica expozițiilor, a conferințelor
— multe dintre ele privind evo
carea unor simbolice momente 
istorice in plastica românească
— cu celelalte tipuri de mani
festări, cu celelalte domenii ale 
culturii și științei (teatru, film, 
muzică, filozofie, științe sociale 
etc.). De acum încolo încercăm 
tot in colaborare cu Muzeul 
Simu o adincire a educației es
tetice prin organizarea unui lec
torat de istoria artei, care să 
prezinte, firește și prin exempli
ficări concrete, evoluția noas
tră plastică. Faptul că ne-a fost 
solicitat, că i se simte nevoia, 
demonstrează limpede, cred, a- 
tingerea unui nivel in recepta
rea operelor, familiarizarea cu 
probleme ale artei, interesul ma
nifestat de tinerii muncitori pen
tru aprofundarea unui impor
tant domeniu al culturii noastre".

Muzeul Simu nu colaborează 
insă numai »cu clubul „Republi
ca". în mod constant organizea
ză astfel de manifestări in școli, 
in case de cultură și cluburi ale 
tineretului, la sediile unor co
lecții bucureștene, la sediul său,

in cluburi universitare, ca și in 
alte cluburi muncitorești (cum 
ar fi, de exemplu, clubul sindi
catelor din construcții — Vitan 
ș.a.). Uneori, concepe manifes
tări de artă complexe, cicluri 
de evocări avind drept temă 
istoria literaturii române, ilus
trată prin opere plastice și mu
zicale, ori istoria patriei. Acest 
muzeu și-a , etalat in cea mai 
bună parte întreg patrimoniul, 
ani de zile, dincolo de zidurile 
sale. Acest muzeu s-a revărsat, 
intr-un fel, peste oraș, a pătruns 
adine în existența cotidiană a 
oamenilor. $i dacă astăzi, mulți 
dintre aceștia s-au apropiat de 
artă, devenind pasionați iubitori

ai acesteia, faptul i se datorează 
in mare măsură, poate într-o 
mai mare măsură decît expozi
țiilor organizate curent în ga
leriile de artă. Pentru că spe
cialiștii săi au dovedit o înaltă 
vocație pedagogică ; au înțeles 
că activitatea educativă, de mo
delare a înțelegerii și sensibili
tății artistice nu se dobîndesc 
de la sine și fără efort. Pentru 
ca arta să devină, cu adevărat, 
un bun al maselbr, sînt necesare 
acțiuni concrete, atent și consec
vent înfăptuite, ce reunesc în 
una și aceeași persoană specia
listul și activistul cultural.

C.R. CONSTANTINESCU

Imagine din ex
poziția tematică 
„Din viața și 
munca tinere
tului", organi
zată de Muzeul 
Simu la clu
bul muncitoresc 
„Republica"

Fotografii de 
VASILE 
RANGA
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Adunări de doliu in memoria
președintelui Mao Tzedun

Vineri după-amlază, i avut 
loc In Capitală adunarea de do
liu organizată în memoria pre
ședintelui Mao Tzedun.

La miting au luat parte tova
rășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, Ion 
Dincă, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, Aurel Duma, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Popescu-Puțuri, președintele A- 
sociației de prietenie româno- 
chineză, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești, al 
oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene, ai vieții culturale și 
științifice, generali și ofițeri su
periori.

Au participat Li Tin-cluan, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București, mem
bri ai ambasadei.

Fundalul scenei era dominat 
de portretul îndoliat al tovară
șului Mao Tzedun.

Adunarea de doliu a fost des- 
ehisă de tovarășul Ion Dincă.

Asistența a păstrat un moment 
de reculegere în memoria pre
ședintelui Mao Tzedun.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Răduleacu.

Poporul român — a «pus vor
bitorul — își ia rămas bun da 
la tovarășul Mao Tzedun, ma
rele fiu al poporului chinez, în
temeietorul și conducătorul 
Partidului Comunist Chinez și 
al Republicii Populare Chineza, 
strălucit militant al mișcării co
muniste si muncitorești interna
ționale. In aceste momente de 
adincft emoție și durere, gîndu- 
rile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din țara noas
tră se îndreaptă spre poporul 
chinez atît de greu încercat, în 
rîndurile căruia amintirea lui 
Mao Tzedun va trăi de-a pu
ruri ca una din cele mal ilus
tre figuri ale istoriei sale mile
nare, ca părinte al Chinei mo
derne. In același timp, vestea 
încetării din viață a președinte
lui Mao Tzedun a avut un pu
ternic ecou pe plan mondial. în 
cercuri largi fiind relevată per
sonalitatea sa proeminentă, am
ploarea operei -sale revoluțio
nare.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că viața și opera to
varășului Mao Tzedun sînt viața 
și opera luptătorului revoluțio
nar comunist. Cauza pentru 
care a trăit și a luptat pînă la 
ultima suflare a fost cauza e- 
liberării naționala și sociale a 
poporului său, a înfloririi Chi
nei, ridicării nivelului de bu
năstare al populației ei. în a- 
celașl timp, l-au însuflețit în 
lupta sa telurile supreme ale 
libertății și Independenței po
poarelor, făuririi unei lumi a 
dreptății și progresului social.

Relevîndu-se că lupta înde
lungată, eroică, plină de sacri
ficii a poporului chinez a fost 
încununată de o strălucită vic
torie prin proclamarea de către 
tovarășul Mao Tzedun, la 1 oc
tombrie 1949, a Republicii Popu
lare Chineze, în cuvlntare s-a 
subliniat : Triumful revoluției 
chineze, nașterea Chinei popu
lare a marcat o răscruce în is
toria multimilenară a poporului 
chinez, deschizînd în fața lui 
perspectiva unei vieți noi, de 
demnitate și progres. Procla
marea R. P. Chineze a consti
tuit, totodată, un eveniment de 
însemnătate istorică, cu puter
nice înrîuriri asupra luptei po-

poarelor pentru libertate șl in
dependență națională, pentru o 
viață mai bună. Trecerea po
porului chinez, în prezent de 
800 de milioane, pe calea socia
lismului a avut profunde ur
mări asupra raportului mondial 
de forțe, asupra întregului cure 
al dezvoltării 
contemporane.

După ce au 
realizările de ____
nute în industrie, în agricul
tură, în învățămînt și cultură, 
în știință și în tehnică, în ridi
carea nivelului de trai al popu
lației, s-a arătat că după numai 
27 de ani de la proclamarea ei, 
Republica Populară Chineză în
fățișează lumii tabloul unui stat

social-politics

fost amintite 
seamă obți-

socialist în plină dezvoltare.
Toate aceste mari succese ale 

poporului chinez sînt indisolu
bil legate de exercitarea rolu
lui conducător al Partidului Co
munist Chinez, care a știut să 
mobilizeze forțele și energiile 
poporului, să le canalizeze spre 
obiectivul construcției socialiste, 
aplicînd principiile fundamen
tale ale socialismului la condi
țiile concrete, specifice ale Chi
nei.

Unul din cele mai mari me
rite ale tovarășului Mao Tzedun 
— a spus vorbitorul — este a- 
cela de a fi unit poporul chinez, 
a fi realizat unitatea Chinei, a 
fi asigurat unitatea și coeziunea 
partidului în jurul Comitetului 
iău Central.

Relevîndu-se rolul important 
ce revine Chinei pe arena inter
națională, vorbitorul a subliniat 
că ea se afirmă ca o puternică 
forță a contemporaneității în 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru apărarea și 
promovarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și decide 
singur destinele, de a-și urma 
calea aleasă, de a-și folosi re
sursele naționale în interesul 
propriei dezvoltări.

Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la bogatele tradiții ale 
solidarității dintre forțele re
voluționare din cele două țări, 
amintind că, încă în condițiile 
vitrege ale ilegalității, comu
niștii, revoluționarii și patrioții 
români au urmărit cu simpatie 
și solidaritate lupta dusă de 
comuniștii chinezi, în frunte cu 
tovarășul Mao Tzedun, pentru 
cucerirea libertății și indepen
denței naționale, manifestîn- 
du-și în diverse forme sprijinul 
pentru cauza dreaptă în numele 
căreia poporul chinez își varsă 
sîngele. Partidul Comunist Ro
mân a dat o înaltă apreciere 
semnificației evenimentelor re
voluționare din China.

Cu o deosebită satisfacție, cu 
entuziasm a fost salutată în 
țara noastră proclamarea Re
publicii Populare Chineze, înăl
țarea steagului victorios al re-

La Ambasada R. P. Chineze

PREZENTĂRI DE
Vineri, la sediul Ambasadei 

Republicii Populare Chineze din 
București, au continuat să vină 
numeroși oameni ai muncii pen
tru a prezenta condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Mao Tzedun. con
ducător încercat al poporului 
chinez, strălucit militant al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, personalita
te marcantă a vieții contempo
rane, mare prieten al poporului 
român.

Manifestlndu-și adînca lor 
compasiune, în aceste momente 
de grea încercare pentru po
porul chinez, numeroase dele
gații din ministere, instituții 
centrale, organizații obștești, 
întreprinderi, instituții de învă- 
țămînt superior, de cercetări și 
proiectări au adus un ultim o- 
magiu ilustrului conducător. în 

voluțlel chineze la 1 octombrie 
1949. Peste numai două zile 
Republica Populară Română 
stabilea relații diplomatice cu 
Republica Populară Chineză, în 
aceasta găsindu-și expresia nă
zuințele reciproce ale popoare
lor român și chinez de a con
solida și intensifica legăturile 
lor de prietenie în noile condi
ții istorice.

O pagină strălucită în analele 
relațiilor româno-chineze a în
scrii vizita întreprinsă în R.P. 
Chineză. în vara anului 1971, 
de către delegația de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. întrevederea care a 
avut loc cu acel prilej între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și * * 
tovarășul Mao Tzedun dobîn- 
dește în perspectiva timpului un 
caracter cu adevărat istoric 
pentru legăturile prietenești și 
de solidaritate dintre cele două 
popoare.

extrem de rare și trebuie neapă
rat fructificate.

Pe San Siro, in jocul retur, co
legii mei vor înțelege că au nu
mai de cîștigat printr-un joc lip
sit de idei preconcepute^ impru- 
mutind plăcerea alergării din co
pilărie și simplitatea combina
țiilor.

A.S.A. Tg. Mureș și C.S.U. Ga
lați au evoluat în limita posibili
tăților cunoscute afe fotbalului 
nostru, dovedind că puțini vor 
neapărat să se depășească.

Noul cuplaj din etapa a Vl-a 
are incontestabil doi soliști in 
Steaua și Dinamo. Dar lumea 
vine la fotbal dornică' de sur
prize, iar Progresul și Rapid ră
min tradiționale în acest sens.

• ASEARĂ S-A DISPUTAT, 
în sala sporturilor Floreasca din 
Capitală, meciul amical de 
baschet masculin dintre forma
ția Steaua București și echipa 
poloneză Lublinianka. Victoria 
a revenit sportivilor români cu 
scorul de 100—58 (59—30). Astăzi, 
tot în sala Floreasca. are loc al 
doilea Joc, precedat de meciul 
masculin de volei Steaua — 
T.S.K.A. Septemvrisko Zname, 
care va debuta la ora 16.

• COMPETIȚIA INTERNA
ȚIONALA DE HOCHEI PE 
GHEAȚA pentru „Cupa ziarului 
Soviețski Sport" a programat 
alte trei partide. încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Kristal Sa

Poporul român împărtășește 
din adîncul inimii marea durere 
încercată de poporul chinez prin 
pierderea conducătorului său 
stimat și iubit, tovarășul Mao 
Tzedun. Comuniștii români își 
exprimă convingerea că priete
nia și colaborarea româno-chi- 
neză se vor dezvolta continuu, 
în interesul celor două popoare, 
al unității tuturor țărilor socia
liste, al cauzei păcii, libertății șl 
progresului tuturor popoarelor.

★
Adunări de doliu închinați 

memoriei președintelui Mao 
Tzedun au avut loc în numeroa
se întreprinderi și instituții din 
mai multe județe ale țării. Ală
turi de mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii, au luat parte 
și membri ai Ambasadei R. P. 
Chineze la București. Asemenea 
adunări au avut loc la uzinele 
„Steagul Roșu“-Brașov, „1 Mai“- 
Ploiești, la întreprinderea con
structoare de mașini din Reșița, 
la C.A.P. „Prietenia româno- 
chineză" din comuna Munteni- 
Buzău, județul Ialomița, și la U- 
niversîtatea București.

Participanții la adunări și-au 
exprimat sentimentele de pro
fundă durere și compasiune în 
legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Mao Tzedun, 
mare prieten .al poporului ro
mân. Au fost, de asemenea, 
relevate legăturile de prietenie 
și cooperare român o-chineză, 
încrederea că ele se vor adinei 
necontenit.

în cadrul adunărilor de do
liu, participanții au păstrat un 
moment de reculegere în amin
tirea marelui dispărut, adresînd 
condoleanțe membrilor Amba
sadei Republicii Populare Chi
neze.

CONDOLEANȚE 
numele comuniștilor, al colecti
velor de oameni ai muncii pe 
care le-au reprezentat, ele au 
exprimat ambasadorului R. P. 
Chineze. Li Tin-ciuan. celor
lalți membri ai ambasadei, sin
cere condoleanțe, precum și 
^ntimentele de prietenie, de so
lidaritate militantă și revolu
ționară ale tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră față de 
poporul frate chinez. S-a păstrat 
un moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat și s-a sem
nat în cartea de condoleanțe.

în aceeași zi. colectivele unor 
întreprinderi industriale, agri
cole, instituții și organizații 
obștești din țară au trimis pe 
adresa ambasadei telegrame de 
condoleanțe, în cuprinsul cărora 
se exprimă omagiile lor față 
de marele fiu al poporului 
chinez.

TELEGRAMĂ
JABER AL-AHMED AL-SABAH, prinț moștenitor ș< prim-ml- 

nlstru al Statului Kuweit, a trimis primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, următoarea 
telegramă :

Doresc să transmit Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri 
pentru călduroasa telegramă de felicitări adresată cu ocazia reînves- 
tirii mele ca prim-ministru al Statului Kuweit.

Sînt convins că bunele relații de prietenie și cooperare existente 
între Statul Kuweit și Republica Socialistă România vor continua 
să se dezvolte în viitor.

Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai bune 
pentru prosperitatea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea 
poporului prieten al României.

Tovarășul Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.p. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, s-a întilnit. vineri 17 sep
tembrie, cu generalul de briga
dă Edward Kwaku Utuka. mem
bru al Consiliului Militar Su
prem al Republicii Ghana, co
mandantul trupelor de grăniceri.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ion Co- 
man, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării na
ționale.

Au participat membrii delega
ției. precum și Victor Asihene 
Assah, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Ghana la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a în- 
mînat un mesaj adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, secretar general al 
Partidului Comunist Român, de 
către Ignatius Kutu Acheam- 
pong. șeful statului ghanez și 
președintele Consiliului Militar 
Suprem. <

în cursul convorbirii a fost 
subliniată dorința de a se dez
volta relațiile de prietenie și co
laborare între cele două țări, 
conlucrarea lor pe arena inter
națională in lupta pentru o nouă 
ordine economică în lume, pen
tru abolirea definitivă a politicii 
colonialiste, neocolonialiste și 
imperialiste, de apartheid și dis
criminare rasială, pentru pace și 
înțelegere internațională.

întîlnirea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

Vineri a sosit în Capitală 
prințul Moulay Abdallah, fra
tele regelui Hassan al II-lea al 
Marocului. împreună cu prin
țesa Lamia, care, la invitația

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi
(Urmare din pag. I)

căsătorit. Poate și pentru a-i de
monstra că această situație — 
considerată în general nefastă, 
ca dovadă însăși expresia „mamă 
vitregă" — nu va avea repercusi
uni asupra sa, părinții l-au co
pleșit cu cadouri, cu bani și l-au 
încurajat cu larghețe să se „dis
treze". Copilul și-a făcut astfel 
o idee greșită despre succesul în 
viață, înțelegînd că valorile ma
teriale reprezintă tot ceea ce îl 
poate bucura mai mult pe un 
om. Asociindu-se cu alți tineri, 
lipsiți, de asemenea, de supra
veghere, a început să fure bi
ciclete din orașul său natal, 
apoi, tot în grup, a plecat la 
Brașov pentru a da lovitura la 
„Consignația".

înțelegînd tîrziu — dar mal 
bine tîrziu decit niciodată —că 
au greșit, părinții lui Ion Garaș 
vor adopta, desigur, o altă ati
tudine față de copilul lor. Deși 
fapta lui e gravă, pedepsită fără 
indulgență de lege, mi se pare 
neîndoielnic că nu se poate 
vorbi, la această vîrstă, de o de
gradare morală. A fost doar o 
deviere la început de drum asu
pra căreia se va reveni, s-a și 
revenit, cu mari șanse de reu
șită.

Există însă cazuri cînd spiri
tul achizitiv, exercitat ani de-a 
rindul, s-a dezvoltat monstruos, 
pînă la denaturarea celor mai 
elementare și firești sentimente. 
O femeie încă tînără, cu cind 
copii, a rămas văduvă în urma 

tovarășului Emil Bobu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, face o vizită da priete
nie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășul Emil Bobu. 
cu soția. Suzana Gâdea. minis
trul educației și învătămîntului. 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
precum și de Ovidiu Popescu, 
ambasadorul României in Ma
roc.

La invitația ministrului aface
rilor externe. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane. U Hla Phone va efec
tua în a doua jumătate a lunii 
septembrie o vizită oficială în 
Republica Socialistă România.

CRONICA U.T.C.
Vineri dimineața, tovară

șul Ion Traian Șțefănescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, s-a în- 
tîlnit cu delegația Organiza
ției Pionierilor din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de Jan 
Kouhut. președintele organi
zației. care efectuează o vi
zită în țara noastră, la invi
tația Consiliului National al 
Organizației Pionierilor.

Cu acest prilej s-a realizat 
un schimb de informații și 
opinii cu privire la activita
tea și preocupările actuale 
ale organizațiilor de tineret 
și pionieri din cele două țări, 
precum și in legătură eu dez
voltarea, in continuare, a 
relațiilor de prietenie și co
laborare bilaterală pe linie 
de tineret.

gestului necugetat al soțului ei 
care, exasperat că n-o poate de
termina să renunțe la escapa
dele nocturne și să se devoteze 
familiei; și-a pus capăt zilelor. 
Această aspră lecție de viață 
n-a impresionat-o însă deloc pe 
Ana Gherman. Refuzînd în con
tinuare să muncească, ea orga
nizează chefuri dezmățate aca
să, în văzul copiilor, sau își pe
trece timpul așteptînd „propu
neri" prin diferite localuri din 
Moldova-Nouă. Cînd se alege cu 

OBIECTELE Șl DEMNITATEA
cite o sticlă de băutură, cu dte 
o piesă de lenjerie sau cu altă 
„atenție", e fericită. Copiii îl 
pling in jur de foame ori cer
șesc pe străzi, iar ea. stringînd 
la piept obiectul primit in dar, 
se studiază cu îndntare în oglin
dă. convinsă că a făcut o afa
cere bună.

Ce altă imagine mai conclu
dentă există pentru ilustrarea 
ultimelor consecințe ale dorin
ței nesățioase de „ciștig" decit 
această sfidare a îndatoririlor 
materne, decit această renun
țare incredibilă la demnitate? A 
te vinde pe tine însuți pentru 
un jupon sau pentru un tub

Din cronica intrecerii uteciste
OBIECTIVE MAJORE

întărirea răspunderii față 
de respectarea tehnologiilor 
de fabricație |i ridicarea ca
lității confecțiilor reprezintă 
obiective de interes major 
pentru organizația U.T.C. de 
la întreprinderea de confec
ții Călărași. Mobilizate și de 
obiectivele inițiativei „Eu 
produc, eu controlez, eu răs
pund”, în primele 8 luni ale 
anului cele peste 3 000 de ti
nere ale întreprinderii au 
contribuit la obținerea unei 
producții globale suplimen
tare de confecții din tricot și 
textile pentru femei, bărbați 
și copii ce se cifrează la 
citeva milioane lei. In frun
tea clasamentului întrecerii 
se află sectorul 6 al între
prinderii unde eele 800 de 
tinere și-au propus să tră
iască și să muncească in chip 
comunist. (Titi Constanti- 
nescu).

BRIGADA DE REVIZIE A 
UTILAJELOR

La chemarea organizației 
U.T.C., 300 de tineri din trei 
mari unități economice bii- 
trițene — întreprinderea de 
sticlărie și menaj. Combina
tul de prelucrare a lemnu
lui și Uzina de utilaje din 
Bistrița — au răspuns prezent 
prin fapte de muncă deose
bite. Dacă ne referim numii 
la o singură zi în care ei au 
efectuat prin muncă patrioti
că in sprijinul producției lu
crări estimate Ia peste 16 000 
lei avem imaginea unui co
lectiv ce face cinste între
prinderii. Demnă de relevat 
este si inițiativa utecițtilor 
de la întreprinderea de tex
tile nețesute din Bistrița — 
constituirea brigăzii celor 25 
de tineri care efectuează săp- 
tămînal revizia utilajelor, 
contribuie la bunul mers al 
producției prin utilizarea cu 
randament sporit a tuturor 
utilajelor care nu stagnează, 
astfel, niciodată. (Ioana 
Frantluc).
INTR-0 SINGURA DECADĂ. 

60 000 LEI

Angajați ferm pentru în
deplinirea sarcinilor econo- 

de ruj, a pierde fericirea impo
sibil de cuprins în cuvinte de 
a crește oameni adevărați în 
schimbul satisfacției primitive 
de a poseda citeva obiecte — 
iată un tirg de Dănilă Prepe
leac în plan moral, o abdicare 
de la însăși condiția umană.

★
Deși nu se cunosc între ele, 

personajele, din păcate reale, 
prezentate mai sus seamănă 
prin convingerea, împărtășită 
într-o mai mică sau mai mare 
măsură, că bunurile materiale 
reprezintă un scop în sine, că 
obținerea lor poate constitui un 
ideal. Bucuriile simple și ade

vărate — munca, dragostea, 
prietenia, Învățătura, viața de 
familie — rămin străine unor 
asemenea colecționari de obiec
te care au nevoie de o recuzită 
complicată pentru a-și regiza 
starea de satisfacție.- Fără un 
magnetofon stereofonic sau un 
pantalon cu douăsprezece buzu
nare, ei nu se simt pe deplin 
mulțumiți.

Aviditatea de a poseda, dea 
acumula lucruri nu se poate ex
plica decit printr-o stagnare a 
vieții sufletești, prin obișnuința 
de a aștepta mereu ca propria 
realizare să fie produsă de o in
tervenție din afară, de decor. $1 

mice ale primului an al cin
cinalului revoluției tehnico- 
Științifice, tinerii de la în
treprinderea de panouri și 
tablouri electrice din Ale
xandria au contribuit in pri
ma decadă a lunii septem
brie la economisirea de con
ductori electrici, profile la
minate si alt*  materiale Jn 
valoare de circa 60 000 lei. In 
această perioadă au fost efec
tuate peste 1 600 ore de mun
că patriotică in sprijinul 
producției în cadrul schim
burilor prelungite, acțiune în 
care o contribuție de seamă 
și-au adus-o cele două 
schimburi ale organizației 
U.T.C. din atelierul de echi
pări electrice (secretari Gelu 
Crlnguș și Gheorghe Poma
nă) și tinerii din organizația 
prelucrări mecanice condusă 
de Dumitru Bădicuț. (Ion 
Zorilă).
DEMONSTRAȚIE ELOCVENTA

Pentru tinerii de la 
I.M.M.U.N. și I.M.M.N. Ma
ramureș, obținerea unor im
portante realizări reprezintă 
cea mai elocventă demon
strație a hărniciei, capacității 
de muncă și responsabilității 
cu care ei privesc îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de fiecare zi. Numai in a- 
ceastă săptămînă, de exem
plu, pe parcursul a trei zile 
de muncă entuziastă ei au 
raportat o producție supli
mentară de peste 50 000 lei. 
Un aport debsebit pentru în
registrarea acestui succes 
și-au adus în special tinerii 
din secțiile de prelucrări me
canice și construcții metalice. 
(Ștefan Kerekeș).

RECORDUL CALITĂȚII

Pricop Traian, Ciobică Va- 
sile și Marcu Ion fac parte 
din colectivul celor 300 de 
tineri de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului — 
Vaslui, care au declarat ulti
ma săptămînă „record" in 
producție. Cu acest prilej ei 
au executat, peste sarcinile 
de plan, in condiții calitative 
remarcabile, 15 garnituri de 
mobilă estimate la peste 
90 000 lei. (Valentin Dima).

este evident că această speranță 
rămîne deșartă sau că, dacă se 
Împlinește, se împlinește apa
rent si efemer, ca orice simula
cru și ca orice sacrificiu.

Civilizația presupune fără în
doială folosirea cit mai multor 
obiecte, însă o folosire inteli
gentă, care să nu ne aservească 
lor, ci, dimpotrivă, să ne ajute 
să ne eliberăm de efortul ruti
nier, să cîștigăm timp, să fim 
noi înșine. Iar pentru a învăța 
să dispunem cu demnitate de 
bunurile materiale nu există o 
cale mai sigură decit aceea de 
a le produce. Nu întîmplător, ti
nerii despre care a fost aici 
vorba se numără printre cel ce 
nu muncesc sau nu înțeleg 
munca. Refuzînd efortul, crea
ția. ei refac, în spațiul lor izo
lat, individual, mecanismul care 
stă la baza mentalității burghe
ze și, drept urmare, ajung ine
vitabil să-și constituie o ase
menea mentalitate. Cea mai 
bună soluție o constituie, de 
aceea, integrarea într-o activi
tate cu valoare socială. Princi
pala dimensiune morală a omu
lui de tip nou, așa cum îl de
finește Codul eticii și echității 
socialiste, o constituie dealtfel 
calitatea sa de producător, de 
creator de bunuri materiale, 
opusă — nu prin excludere, ci 
prin depășire dialectică — ace
leia de consumator. In acest spi
rit este conceput proiectul — dat 
recent publicității și aflat încă 
în dezbaterea maselor largi — 
al Legii privind încadrarea în
tr-o muncă utilă a unor per
soane apte de muncă, în acest 
spirit acționează și trebuie să 
acționeze toate forțele educa
tive.

De la 
OM 

la OM
(Urmare din pag. I) 

chldat. Cazul fetei care des
coperă eu năucitoare stupe
facție cum că iubitul a pă
răsit-o pentru cea mai bună 
prietenă a sa, ființa în< care 
credea mai mult decît în ea 
însăși ; fata întreba necu- 
noscuții cititori dacă nu 
cumva sînt de părere ca, în 
perioada în care este îndră
gostit, un tînăr sau o tînără 
trebuie să renunțe din prin
cipiu la orice prietenie. Sau 
cazul fetei care nu mal su
porta certurile părinților, 
care se astenizase din cauza 
suferințelor mamei sale și 
care striga disperată : ce să 
fac, ce să fac să-i împac 
și cum să aduc liniștea în 
casă ? Sau caziil părinților 
care interziceau din prin
cipiu prietenia fetei lor cu un 
băiat. Sau cazul unui băiat 
care se credea urît la înfăți
șare, căruia toate fetele îi re
fuzau prietenia și care ne 
întreba dacă viața mal are 
vreun rost pentru el. Și 
multe alte cazuri, cu sutele 
și miile. Ceea ce mă uluia 
cel mai mult era teribila re
ceptivitate a cititorilor la a- 
ceste probleme de viață, sim
ple și comune, imensa lor 
solicitudine și disponibilitate 
pentru afecțiune și dăruire. 
Cel aflat în cumpănă era 
bombardat cu mii de scrisori 
și telefoane, cu sfaturi și 
sprijin direct, întristatului 1 
se trimiteau cuvinte de îm
bărbătare. însinguraiului I se 
t erea prietenie, ca să nu 
mai vorbesc de numeroasele 
căsătorii care au avut loc în
tre tineri care s-au cunoscut 
prin intermediul rubricii și 
cărora le-am fost naș. De 
fapt, ce vroiam să spun ? Că 
tinerii și, mai ales, adoles
cenții dau o mare însemnă
tate evenimentelor lor Inti
me, ei fac ceea ce se cheamă 
caz din orice întîmplare, ei 
nu rămin insensibili la ceea 
ce se întimplă în jurul lor, 
simt nevoia participării și 
implicării — o calitate su
blimă și inestimabilă a vir
atei.

Spuneam la început că a- 
ceste gînduri mi s-au născut 
citind o carte despre tineri 
recent apărută. Ea se nu
mește „Scrisori de acreditare" 
și este scrisă de un profesor
— George Șovu. Literatură, 
reportaj, eseu sau poem ? 
Toate la un loc in o sută de 
pagini scrise cu emoție și li
rism despre adolescenți si a- 
dolescente, despre o lume 
a avînturilor și visurilor, vă
zută pe dinăuntrul ei. Pre
textul e simplu : profesorul
— diriginte se infilnește, după 
zece ani, cu foștii săi elevi. 
Nu ce-au ajuns fiecare îl in
teresează pe autor, ci de 
unde a pornit fiecare și ce 
traiect a urmat evoluția. Fie
care elev își are o poveste a 
sa, deloc spectaculoasă, lite
rar vorbind, și acesta este și 
secretul verosimilității cărții. 
Rodica a devenit medic ca un 
protest în fata morții ne
drepte care i-a răpit tatăl; 
un elev timid și bîlbîit este 
ajutat să-și descopere o re
ală vocație literară ; altul își 
amintește cum și-a salvat 
familia aflată in impas, iar 
autorul ne povestește, în cel 
mai emoționant capitol, o 
tristă istorie din copilărie. 
Sentimentul autenticității dă 
soliditate cărții, o face cre
dibilă și, mai ales, educativă. 
Autorul a vrut să ne de
monstreze că „Greu se mai 
fac oamenii — oameni" și a 
reușit aceasta cu o frază fru
moasă și patetică.

Citind cartea de care vă 
vorbeam mi s-a făcut dor de 
tineri...

Universitatea populară 
din București 

își redeschide porțile

XrOKT^SPOHT
INTENȚIA UNEI „LECȚII - MODEL" 

PENTRU SPORTUL DE MASĂ

Nivelul șanselor si lupta pentru puncte

Universitatea populară din 
Capitală își va deschide în 
curind porțile pentru un nou an 
de învățămînt. Cea mai mare 
instituție de învățămînt popular 
din țară. Universitatea bucu- 
reșteană organizează circa 180 
de cursuri si cicluri tematice, 
dintre care mai bine de o treime, 
direct la locul de muncă, în în
treprinderi și instituții. Privit 
în ansamblul său, programul 
anului de învățămînt 1976—1977 
cuprinde cele mai variate do
menii — de la științele sociale 
și politice, la științele exacte, 
artă ș.a. Spre deosebire de anii 
anteriori, se va înregistra o 
sporire considerabilă a cursuri
lor de educație patriotică și ce
tățenească. un loc aparte re
venind celor dedicate omagierii 
centenarului independentei de 
stat a României, răscoalei ță-

Pe drumul
(Urmare din pag. I)

muzeu, mă aflu intre exponate
le sale, privesc, gindesc, trag 
concluzii, dar iată că pe drumul 
de costișă văd, deodată, urcind 
bătrîni incovoiați și urcă și ti
neri ce poartă adesea, la șold, 
paloșe de apărare, avindu-i in 
frunte pe marii voievozi, simbo- 
Hzind gloria ți măreția prin care 
s-a lăsat acestui pămint o atit de 
bogată moștenire 1 Deasupra les
pezilor trec oamenii de seamă ai 
țârii, de la primii cronicari și 
primii socialiști și pină la eroii 
Partidului Comunist Român, pină 
la constructorii de azi ai noii 
Românii, astfel cd. pășind din 
muzeu spre piața ce îngemănea
ză. in arhitectura ei modernă, 
case >i cetăți din Moldova, dea
supra cărora se înalță superba 
căciulă din șiță metalică lui 
Penes Curcanul, versul : „Pe 
drumul de costișă", mi-a sunat 
in urechi ți mai sonor, și mai 

rănești din 1907, dezbaterii și a- 
profundării documentelor Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste, cincinalului re
voluției tehnico-științifice, pro
blemelor de actualitate in
ternațională ș.a. Inedite se 
anunță cursurile vizînd studiul 
calității produselor — două cu 
profil general, iar altele specia
lizate pentru industria textilă 
și a încălțămintei. Față de două 
cursuri de informatică, cîte func
ționau în anul de învățămînt 
trecut, au fost inițiate un număr 
de opt, sporirea acestora fiind 
direct legată de acoperirea ne
cesităților pregătirii de cadre de 
specialitate în Capitală. Și tot 
ca o noutate se anunță cursu
rile de praxiologie și retorică, 
precum ■ și acelea pentru învă
țarea limbilor vietnameză, sîrbo- 
croată și poloneză.

de costișă
plin. Și i-am văzut în aceeași 
constelație pe acei aștri atît de 
uniți în inima poporului : Ștefan 
și Alecsandri, Ștefan și Emi
ri eseu, mărturisind : Eu nu-ți 
doresc Românie decît „la tre- 
cutu-ți mare, mare viitor !", și 
am simțit cum toate amintirile 
copilăriei s-ar fi prefăcut in
tr-un imens murmur al rîului ce 
se varsă în mare.

înainte de a mă despărți de 
muzeu și de oraș, am făcut un 
ocol la acel loc numit „Podul 
înalt", unde, pe un soclu alb din 
vîrful unei coline a fost înălțată 
cu o toamnă In urmă, statuia lui 
Ștefan cel Mare. Era o zi fru
moasă și am văzut mulțimi de 
bărbați și de femei urcind trep- 
telZ de marmură. A fost o clipă 
de sărbătoare așa cum este ori
care clipă, atunci cind treci pe 
acolo, încărcată de luminoasele, 
puternicele și nobilele simțămin
te ce se nasc din adînca trăire 
a istoriei patriei.

• TOATE ȘCOLILE ȘI LICEELE BUCURESTEXE — 
PARTICIPANTE LA FAZA DE MASĂ A FESTIVALULUI 
• TITLURI DE CAMPIONI AI FESTIVALULUI LA 
FOTBAL, BASCHET. VOLEI. TENIS DE CIMP. ÎNOT. 
GIMNASTICA ȘI PROBE ATLETICE. • „CEA MAI BUNA 
GALERIE" VA PRIMI PUNCTE IN CLASAMENT • CON
CURS PENTRU CEA MAI FRUMOASA POEZIE PE TEME 
SPORTIVE • IN ZILELE DE 9—10 OCTOMBRIE — FINALA 
„FESTIVALULUI SPORTULUI ȘCOLAR" PE STADIONUL 
TINERETULUI.

Profesorul Leonard Sciglie — 
instructor principal coordona- 
tar al secției „Sport de masă, 
învățămînt de toate gradele", 
din cadrul Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
din București — ne-a prezentat 
ieri cadrul organizatoric al pri
mei ediții a „Festivalului spor
tului școlar" din Capitală. Este 
o p.rimă inițiativă izvorîtă din 
necesitatea — exprimată clar 
în documentele de partid — de 
a asigura sportului școlar o 
bază de masă, competiții în 
care să fie angrenați toți elevii 
și prin care să se poată afirma 
talente pentru sportul românesc 
de performantă. „Dorim, ne 
spunea dinsul. ca prin acest 
Festival prin care inaugurăm 
anul sportiv școlar, să reînno- 
dăm firul unor tradiții mai 
vechi ale sportului școlar bucu- 
reștean, tradiții acoperite de 
uitare. In acest început de an. 
etapa de masă a festivalului 
cuprinde toate școlile și liceele 
din Capitală. Incepînd de pe 
data de 3 octombrie, are loc 
faza pe sectoare, iar între 9—10 
octombrie, faza finală, găzduită 
de Stadionul tineretului. Vor fi 
decernate titluri de campioni ai 
Festivalului pe sector și titluri 
de campioni pe Capitală". Aflăm 
că în program au fost incluse 
întreceri la următoarele disci
pline : fotbal, handbal, volei, 
baschet. tenis de cîmp. înot, 
gimnastică, cros. Pentru acest 
an de debut al Festivalului, au 
fost alese doar cîteva probe 
atletice : alergări pe distanța 
de 60 m si 100 m. ștafeta 
4X100 m — băieți si fete 
(pentru licee), săritura în lun

gime (pentru școlile generale 
și licee), aruncarea greutății 
(pentru licee). In anii următori 
desigur, va spori numărul pro
belor atletice. O noutate : pro
ba de aruncarea mingii de oină, 
pentru elevii din școlile gene
rale. La gimnastică probele sint 
diversificate : gimnastică mo
dernă (participare cu ansam
bluri formate din minimum 16 
elevi — băieți și fete — care 
vor prezenta un program de 3 
minute) și gimnastică de în
viorare (ansamblu mixt, natni- 
mum 60 elevi, cu exerciții exe
cutate cu acompaniament mu
zical). La faza finală, pe Sta
dionul tineretului, avea loc 
o paradă a sportivilor partici
pant! si o „lectie-model" de 
gimnastică dedicată profesori
lor de educație fizică, cît si ele
vilor. Alte noutăți : se va lua 
în considerare în punctajul ge

• CAMPIONATUL DIVIZI
EI A LA FOTBAL programează 
duminică. 19 septembrie, partide
le etapei a 6-a. Cele două meciuri 
din CapitalA se vor disputa în 
cuplaj pe stadionul „23 August". 
La ora 15,45 se vor intilni echi
pele Steaua si Progresul, iar în 
continuare se va desfășura Jocul 
dintre formațiile Dinamo fi 
Rapid.

In tară sînt programate ur
mătoarele întîlniri : F. C. Bi
hor — Sportul Studențesc : Po
litehnica Timisoara — Politeh
nica Iași î F. C. Corvinul Hu
nedoara — A.S.A. Tg. Mureș : 
F.C.M. Reșița — Universitatea 
Craiova ; F. C. Constanta —• S.C. 

neral al clasamentului si com
portarea ..galeriilor" (susțină
torii cor.curenților au posibili
tatea să vină la stadion cu 
steaguri embleme, ea echipa
ment felurit prin care să se 
deosebească școlile între ele) 
ceea ce va spori interesul pen
tru concursuri. Tot în faza fi
nală va avea loc si concursul 
dedicat ..celei mai frumoase 
poezii originale pe teme de 
sport", care, de asemenea, va 
contribui la punctajul general.

Apreciind inițiativa comună 
a Inspectoratului școlar al mu
ni ciotului București, a Comite- 
tului municipal București al 
U.T.C. și Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport, 
ne exprimăm speranța că mai 
ales fazele de masă ale Festi
valului — adevărate „campio
nate scolare-fulger" — se vor 
bucura de o participare adec
vată si de atenția corespunză
toare din partea conducerilor 
scoLior. Pînă la urmă, cum este 
știut, orice competiție de masă 
iși atinge scopul si devine pres- 
tigioasă numai dacă. în fazele 
inițiale, este asigurată partici
parea numeroasă a amatorilor 
de sport.

TEODOR POGOCEANU

Bacău ; F. C. Argeș Pitești — 
Jiul Petroșani ; F.C.M. Galați — 
U. T. Arad.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de 
la toate meciurile etapei. Trans
misia se va efectua pe progra
mul I.

• TURNEUL INTERNATIO
NAL DE TENIS desfășurat 1» 
Guadalajara s-a incheiat cu 
victoria suedezului BjSrn Borg, 
care. în partida decisivă, l-a În
trecut cu 6—3. 7—5 pe jucătorul 
român Tlie N ăst ase.

în intilnirea pentru locul trei, 
argentinianul Guillermo Vilas •

In proporție de 50 la sută 
echipele care ne-au reprezentat 
în cupele europene iși mențin 
lansa de calificare in etapa ur
mătoare a acestor competiții.

Sportul studențesc a obținut 
eel mai bun rezultat din întrea
ga și scurta sa carieră interna
țională. A intilnit o echipă pu
ternică. care ii va pune proble
me la Atena, dar — dacă jucă
torii își vor păstra calmul — 
succesul nu poate fi compromis.

Steaua a făcut in mod cert o 
figură frumoasă in Belgia și 
dacă Emst Happel — un antre
nor cu mare experiență și zgir- 
cit in a aprecia pe alții — a de
clarat că a avut de înfruntat o 
echipă redutabilă, cu deosebite 
posibilități tactice și tehnice, ne 
aflăm in fața unui adevăr care 
consfințește ascensiunea acestui 
team spre un fotbal modem, 
plin de eficacitate. Jocul retur 
de la București le poate aduce 
satisfacțiile pe care foarte pu
țini le-au întrevăzut la început. 
Cei care au scris că fără Dumi
tru echipa iși pierde mult din 
culoare, au avut dreptate și 
suspendarea din campionat a lui 
Liță merită a fi înțeleasă și sub 
aspectul marii sale dorințe de a 
ciștiga în fața lui „Dinamo", 
gînd omenesc, puțin vinovat in
tr-o perioadă în care mulți ju
cători doresc prea puțin victorii.

„Dinamo" a fost surprinsă de 
ordinea și disciplina din dispozi

dispus cu 6—2, 6—1 de austra
lianul Rod Laver.

• IN CADRUL COMPETIȚIEI 
Internaționale masculine de

meridlată
handbal care se desfășoară in 
aceste zile in orașul cehoslovac 
Tmava, reprezentativa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 24—22 
(13—11) formația Poloniei. Se
lecționata Cehoslovaciei a clști- 
gat cu scorul de 24—21 (12—12) 
partida susținută în compania 
echipei Ungariei.

tivul de apărare al lui A.C. Mi
lan, care, așa cum spunea un 
ziarist italian : „rămîne mereu o 
echipă bună, chiar dacă nu se 
află in cea mai bună formă". 
Lipsa de experiență a unor ju
cători mai tineri în fața unei 
apărări om la om, i-a dus in si
tuația de a nu-și da seama că 
s-au aflat in două ocazii singuri 
în fața lui Albertosi. Or, cind 
joci cu profesorii marcajului, 
două momente de acest fel sînt

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

cîștigind și pierzind cînd nu te 
aștepți.

Răducanu nu va putea juca in 
echipa sa la Oradea, deoarece 
dorința sa de a evolua în cîmp 
i-a adus trei cartonașe. Profe
sorul Angelo Niculescu susține 
cu mare bucurie că Rică a de
venit un imens suflet de echipă, 
deci lipsa lui poate fi hotări- 
toare.

Cele două „Poli" se întilnesc 
la Timișoara, iar orașul de pe 
Bega, orgolios cind se vorbește 
despre fotbal, împrumută pe 
teren propriu jucătorilor săi for
ța victoriei.

Cetățile oțelului joacă în an
turajul propriilor furnale. „Hu- 
nedorenii" și „reșițenii" au de 
înfruntat două echipe experi
mentate : A.S.A. Tg. Mureș și 
Univ. Craiova, iar F.C.M. Galați 
va încerca prima victorie in di
vizie împotriva „UT-ei". Orice 
rezultat este posibil.

Sport Club Bacău va lupta la 
Constanța să recupereze punctul 
pierdut acasă cu o săptămînă în 
urmă, iar Jiul va încerca la Pi
tești să-i aducă aminte lui Do- 
brin de driblingul lui Dumitra- 
che la golul care a eliminat 
Portugalia. Lupta pentru punc
te, mai ales pe teren propriu, nu 
este un argument solid, capabil 
să justifice nivelul mediocru al 
multor partide ale campionatu
lui. A dispărut oare plăcerea de 
a juca ?

ratov — Polonia 5—1 (1—0,1—0, 
3—1) ; Spartak Moscova — Se
lecționata divizionară din Româ
nia 13—3 (6—1, 4—0, 3—2) —
punctele formației române au 
fost înscrise de Eduard Pană. 
Dorin Tureanu și Marian Costea.

• TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE HANDBAL MASCU
LIN dotat cu „Cupa Indepen
dentei României" a început a- 
seară în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca.

Iată primele rezultate : Zab 
Dessau (R.D. Germană) — Azs 
Poznan (R.P. Polonă) 24—22 
(11—8); Universitatea Cluj-Na
poca — Viitorul Cluj-Napoca 
24—11 (13—5).



Un ultim omagiu memoriei
marelui conducător al

poporului chinez, Mao Tzedun
Prin fața catafalcului pre

ședintelui Mao Tzedun au con-; 
tinuat să treacă, în aceste ultime 
ore, dinaintea funeraliilor, zeci 
de mii de muncitori și țărani, 
soldați ai Armatei populare de 
eliberare, reprezentanți ai tine
rei generații din China. Cu ini
mile îndurerate, ei au adus ul
timul omagiu celui care s-a 
identificat cu cele mai înalte 
aspirații ale poporului chinez, 
s-au angajat, în fața catafalcu-

lui, să-și transforme durerea în 
forță, să înfăptuiască cu fermi
tate linia revoluționară, să ducă 
pînă la capăt cauza revoluției.

La Șanhai, orașul în care, în 
urmă cu cincizeci și cinci de 
ani, a fost creat P.C. Chinez, 
nesfîrșite coloane de oameni 
s-au îndreptat spre Casa me- 
morială, în oare a avut loc isto
ricul congret de constituire a 
P.C. Chinez.

Mesaje de condoleanțe
Un mare număr de mesaje și 

telegrame adresate conducerii 
de partid și de stat a Republi
cii Populare Chineze exprimă 
sentimentele de compasiune în 
legătură cu moartea președin
telui Mao Tzedun, relevînd, tot
odată, personalitatea și opera 
grandioasă a marelui oonducător 
al poporului chinez.

Președintele Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger : „R.P. Chineză

• ■ o
pierdere prin moar- 
excepțional om de 
prin înțelepciunea, 
faptele sale extraor- 

înfăptult o operă

și poporul chinez au suferit 
ireparabilă 
tea acestui 
stat, care, 
meritele și 
dinare, a __ _____  _
nemuritoare*.

Președintele Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos ; „Am fost 
profund emoționat de încetarea 
din viață a președintelui Mao 
Tzedun — una din marile perso
nalități ale lumii*.

Marele Duce Jean de Luxem
burg : „Sintem conștienți c& 
prin moartea președintelui Mao 
Tzedun a dispărut una dintre 
personalitățile cele mai remar
cabile ale erei noastre, un mare 
gînditor al omenirii*.

Manuel Pinto da Costa, secre
tar general al Mișcării de Elibe
rare din Sao Tome și Principe, 
președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe : 
„Președintele Mao Tzedun, 
personalitate de însemnătate is
torică, a făurit noua Chină și a 
oferit popoarelor oprimate și 
exploatate o învățătură revolu
ționară pentru dobîndirea liber
tății. Gîndirea sa va continua să 
reprezinte o călăuză a popoare
lor în lupta lor împotriva ex
ploatării*.

Edward Gough Whitlam, fost 
prim-ministru al Australiei : 
„Prin moartea lui Mao Tzedun 
dispare unul dintre titanii isto
riei moderne. Peste o jumătate 
de veac, el a condus una dintre 
cele mai mari mișcări de masă 
din istorie, iar _____
R.P. Chineze, a fost conducăto
rul respectat și 
tuală a națiunii 
meroasă populație din 
Puțini oameni politici ___
identificat într-o atit de mare 
măsură cu dezvoltarea unui stat 
modem și cu idealurile și 
aspirațiile popoarelor lor*.

după crearea

imaginea spiri- 
cu cea mai nu- 

lume. 
s-au

SITUAȚIA DIN LIBAN
• La Beirut au continuat tipurile de artilerie • 
Reuniune tripartită libanezo-siriano-palestiniană
* 800000 de libanezi și-au pierdut locurile de

muncă
Calmul relativ Înregistrat, de 

marți, la Beirut nu a fost tul
burat decît de tiruri izolate de 
artilerie și de explozia cîtorva 
obuze trase. în cursul nopții de 
joi spre vineri, asupra poziții
lor avansate — a anunțat postul 
de radio „Vocea Patestinei*,  
reluat de Agenția France 
Presse.

Postul de radio al partidului 
Falangele libaneze a afirmat, 
totuși, că situația a devenit ex
plozivă, joi noaptea, cînd în. 
vechiul centru comercial al 
Beirutului, aflat aîn ruine, au 
avut loc tiruri de artilerie pe 
toată linia de demarcație din
tre sectoarele de est și de vest, 
făcmd necesară închiderea din 
nou a porții muzeului, singurul 
punct de trecere între cele două 
zone. Potrivit aceleiași surse, 
în suburbia de sud-est a capi
talei libaneze s-au produs cioc
niri violente între Ain Rem- 
maneh și Chiah si au fost trase 
tiruri de ’ ‘
vecine.

Postul 
Iestinei*  
artilerie_ ______ _ _  ______
Aintoura, la 30 km nord-est de 
Beirut. Ambele posturi de radio 
citate se refera. totodată, la 
puternicele bombardamente cu 
artileria grea din orașul Tripoli

și din alte sectoare ale frontu
lui de nord.

artilerie în sectoarele

de radio ..Vocea Pa- 
semnalează tiruri de 

în munți. în sectorul

La Chtaura, în centrul Liba
nului. s-au desfășurat vineri lu
crările unei reuniuni tripartite 
li banezo-siria no-palestiniană, sub 
auspiciile Ligii Arabe. Partici- 
panții la dezbateri și-au con
centrat atenția asupra găsirii 
modalităților de soluționare po
litică a crizei din Liban și asu
pra încheierii unui acord de în
cetare a focului.

La reuniune au participat 
Elias Sarkis, președintele ales 
al Libanului, Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, generalul Naji 
Jamil, ministru adjunct sirian al 
apărării, și Hassan Sabri El- 
Kholi. reprezentantul Ligii A- 
rabe in Liban.

La încheierea reuniunii. Sabri 
El-Kholi a declarat câ întreve
derile s-au desfășurat intr-o 
,.atmosferă de sinceritate și în
credere deplină. Rezultatele sint 
pozitive pe plan local, arab fl 
internațional*.

Anwar El-Sadat
reales președinte 
al R. A. Egipt

Anwar El-Sadat a fost 
reales în funcția de președinte 
al Republicii Arabe Egipt — a 
anunțat vineri ministrul de in
terne, Fahmy Al-Sayed.

Ministrul egiptean a precizat 
că, în cadrul referendumului de 
joi, 99,939 la sută din cei 
9 564 482 alegători s-au pronun
țat pentru realegerea președinte- ... ’ ■ ■ 0

în timp ce Libanul se află în 
cea de-a 18-a lună de război» 
peste 800 000 de muncitori, 
funcționari și muncitori agri
coli au devenit șomeri, declara, 
potrivit Agenției France Presse, 
Gabriel Khoury, președintele 
Confederației Generale a Mun
citorilor Libanezi. Numai 20 la 
sută dintre oamenii muncii li
banezi — a spus el — își păs
trează posturile și primesc sa- 
laritft integral.

Problema concedierilor colec
tive. care s-au înmulțit în cursul 
ultimelor sâptămîni, îndeosebi 
la societățile străine care ope
rează în Liban, precum și cea 
a ajutorului pentru șomeri au 
fost examinate joi în cursul 

‘unei reuniuni la care au luat 
parte reprezentanții principale
lor organizații sindicale.

lui Anwar El-Sadat pentru 
nouă perioadă de șase ani.

Demisia
guvernului 
finlandez

Primul ministru al Finlandei, 
Martti Miettunen, a prezentat vi
neri președintelui Urho Kekko
nen demisia guvernului său. Po
trivit unui purtător de cuvînt o- 
ficial, decizia în acest sens a 
fost luată ca urmare a divergen
țelor apărute în cadrul cabine
tului în elaborarea bugetului de 
stat pe exercițiul financiar vii
tor. Președintele Kekkonen a 
acceptat demisia.

Cabinetul Martti Miettunen a 
fost format la 1 decembrie 1975, 
cu participarea principalelor 
cinci formațiuni politice ale ță
rii, incluzind Partidul Comunist.

SIMBATĂ, 18 SEPTEMBRIE 1978
PROGRAMUL I
10,00 O viață pentru o idee : Ni

colae Teclu (1839—1916). 10,30 Te- 
lecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului" : „Delict din dragoste";
11.50 Festivalul internațional 
„George Enescu*  — ediția a Vil-a.
12.50 Biblioteca pentru toți : Ale
xandru Sahia — scriitor militant; 
lă,35 Telex ; 13,40 Festivalul inter
național „George Enescu" — „A- 
notimpurile" de Vivaldi în inter
pretarea orchestrei de cameră, a 
Filarmonicii din Tg. Mureș. Solist 
Ștefan Ruha ; 14,20 Magazin spor
tiv ; 15,20 Caleidoscop cultural- 
artistic ; 15,40 „Cincinalul" — cîn- 
tece patriotice în interpretarea 
corului Regionalei C.F.R. Cra
iova ; 15,55 Turism și vînătoare ; 
Nunta cerbilor ; 16,15 Vîrstele 
peliculei ; 17,15 Agenda Festivalu
lui internațional „George Enescu" 
17,35 Săptămîna Crucii Roșii ; 
17,45 Club T ; 13,45 Studioul de 
poezie : „Chipul de mîine al pa
triei" ; 19,05 Eroi îndrăgiți de co
jii ; 19,30 Telejurnal; Săptămîna

In capitala Mexicului au continuat, în ședințe plenare, lucrările 
Conferinței asupra cooperării economice între țările în curs de dez
voltare.

IZ/z/'fa delegațieiCIUDAD DE MEXICO

despre situația din Africa australă

Conferința asupra cooperării economice 
între țările în curs de dezvoltare

Luind cuvintul. Milo? Lalo- 
vici. șeful delegației R.S.F. 
Iugoslavia, a arătat că „coope
rarea între țările în curs de 
dezvoltare reprezintă o compo
nentă importantă a eforturilor 
vizînd soluționarea gravelor 
probleme ale economiei mon
diale și accelerarea dezvoltării 
acestui grup de state*.  El a 
subliniat, d^ asemenea, că în
tărirea cooperării intre țările în 
curs de dezvoltare nu implică o 
orientare spre economii autar
hice. ci se înscrie în contextul 
larg al cooperării economice 
internaționale și al luptei pen
tru stabilirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Vorbitorul a relevat că țările 
nealiniate au jucat un rol im
portant in dezvoltarea concep
tului de cooperare reciprocă și 
în stabilirea de programe con
crete și eficiente de realizare a 
acestei cooperări. Țările neali
niate si in cele în curs de dez
voltare — a spus el — repre
zintă acum o forță politică ca
pabilă să ofere soluții globale 
în cadrul activităților vizind 
rezolvarea problemelor econo
mice ale lumii.

Aceas’.â conferință, a spus în 
încheiere șeful delegației iugos
lave. marchează o nouă etană 
pe calea obținerii primelor re
zultate concrete. în felul acesta 
puțind demonstra că o coope
rare economică reciprocă este 
o posibilitate reală.

Bradford Mores, reprezentant 
al P.N.U.D.. a relevat că reu
niunea de la Ciudad de Mexico 
este un alt pas important pe 
calea largă a căutării și conso
lidării unității și solidarității 
între țările in curs de dezvol
tare.

, .Participăm la această re
uniune, a spus Akporode Clark, 
reprezentantul Nigeriei, pentru a 
demonstra că sintem intr-ade
văr uniți in hotărîrile noas
tre de a îndeplini sarcinile cu
prinse în ........................
Programul 
borate la 
Colombo a . 
că solidaritatea 
pozitivă și dinamică, câ dorim 
să obținem independența eco
nomică, că putem făuri un 
front comun, să ne ajutăm unii

pe alții prin intermediul unui 
program de cooperare econo
mică realist, compatibil cu ne
cesitățile fiecăruia dintre noi*.

Subliniind câ țara sa nu vede 
nici o contradicție între activi
tatea ..Grupului celor 77“ si 
cea a mișcării nealiniaților. re
prezentantul Nigeriei a propus 
ca Declarația economică si Pro
gramul de acțiune adoptate la 
Colombo să fie considerate do
cumente organice ale ..Grupu
lui celor 77“ și documente de 
bază ale actualei reuniuni.

Declarația și în 
de acțiune ela- 

Conferința de la 
țărilor nealiniate, 

noastră este

Festivitățile prilejuite 
de aniversarea sărbătorii
naționale a Mexicului

In Pîau Constituției dm 
Ciudad de Mexico au avut 
loc o manifestare populară 
și o paradă militară, prile
juite de împlinirea a 166 de 
ani de la începerea războiu
lui de independență a Mexi
cului.

Au participat președintele 
Luis 
alte oficialități 
precum si oaspeți de peste 
hotare.

Din tara noastră au fost 
prezenți reprezentantul per
sonal al președintelui Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la inaugurarea Centrului de 
Studii Economice si Sociale 
al țărilor în curs de dezvol
tare, Mircea Malița. precum 
și general de armată Ion 
Tutoveanu. conducătorul de
legației Ministerului Apără
rii Naționale invitate la fes
tivitățile prilejuite de ani
versarea sărbătorii naționale 
a Mexicului.

Echeverria Alvarez,
mexicane.

U.T.C. și U.A.S.C.R. 

în Marea Britani»
In continuarea vizitei pe 

care o efectuează în Marea 
Britanie, delegația U.T.C.- 
U.A.S.C.R., condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
s-a intîlnit cu Ian Mikardo, 
deputat, președintele Comi
tetului international al Parti
dului Laburist.

în aceeași zi, delegația a 
avut o întîlnire cu David 
Lipsay, consilier politic al 
ministrului de externe al Ma_ 
rii Britanii, și a continuat 
convorbirile cu conducerea 
Organizației Naționale a Stu
denților Laburiști

P. POLONA - Vedere din varșovia

In aceste zile, 
Somalia se aniver
sează împlinirea a 
doi ani de Ia iniție
rea campaniei la 
scară națională de 
dezvoltare a zonelor 
rurale ale tării. în 
septembrie 1974, pes
te 1 200 de tineri pro
fesori și învățători, 
20 000 de studenți, e- 
levi și funcționari 
Plecan în satele so
maleze pentru a ac
celera procesul de li
chidare a analfabe
tismului.

Luind cuvintul la 
o adunare festivă 
consacrată acestei a- 
niversări. președin
tele Republicii De
mocrate Somalia. 
Mohammed Siad 
Barre, a subliniat că 
scopul principal al 
campaniei de dezvol
tare a zonelor rurale 
este de a deschide 
pentru toți cetățenii 
țării calea progresu
lui social și econo
mie. Au fost publica
te. totodată, rezolu
tele activității des
fășurate, rezultate ee 
sint peste măsura 
așteptărilor. după 
cum se apreciază U 
Mogadiscio. ținind 
cont de repercusiu
nile Pe care le-a a-

vut asupra tării 
ceta îndelungată 
anii trecuți. In 
drul 
alfabetizare — numi
tă „ololaha*  în so
malezi — au învățat 
să scrie și să ci
tească aproximativ 
1 300 000 de persoane

campaniei

ductilității muncii în 
agricultură, ridicarea 
nivelului cultural al 
populației sătești și 
perfecționarea siste
mului de ocrotire 
a sănătății. Peste 
100 000 de somalezi 
nomazi, ce trăiau în 
zonele cele mai afec-

Tinerii somalezi
în act unea 

de dezvoltare
a zonelor rurale

„Nu puteam merge 
în sale — declara un 
conducător somalez 
revistei italiene «Ri- 
nascîta» — numai cu 
table de scris, cărți 
și caiete. Trebuia să 
legăm alfabetizarea 
de primele nevoi ale 
țăranului, ale noma
dului, să le demon
străm că statul se 
gîndcște la ei, să-i 
facem să simtă pre
zența activă a revo
luției și să le expli
căm utilitatea cu
noașterii scrierii".

Tinerii care au luat 
parte la campania de 
dezvoltare a zonelor 
rurale au participat 

Ia activitatea 
inițiindu-i

axri-

tate de secetă, au 
fost ajutați să se sta
bilească in regiunile 
fertile aflate la sud 
de Mogadiscio, de-a 
lungul fluviului Juba 
și Webi-Shebelle. A 
fost nevoie de multă 
iscusință și răbdare 
pentru a-i obișnui pe 
acești păstori cu un 
alt mod de viată, cu 
noi îndeletniciri, cum 
ar fi pescuitul.

activ 
agricolă, ________
Pe țărani în metode
le moderne de prac
ticare a agriculturii, 
ajutînd prin „iska 
wa ugasbo*  (muncă 
voluntară) la ridica
rea a Peste 1 200 săli 
de clasă, vaccinind 
circa 1 450 000 de 
persoane șl tratînd 
de diferite boli 
1 614 000 de oameni. 
De remarcat că la a- 
ceastă acțiune com
plexă au luat parte 
un mare număr de 
tinere fete.

RODICA ȚEPEȘ

Menținerea păcii și securității
prioritățile diplomației japoneze
Declarație a noului ministru de externe nipon

In cadrul unei conferințe de 
presă, care s-a desfășurat la 
Tokio, noul ministru de externe 
nipon. Zentaro Kosaka. a decla
rat că prioritățile 
japoneze vor fi 
păcii și securității 
agenția Kyodo.
păcii și securității — a spus el 
— reprezintă baza fericirii po
porului, iar Japonia este hotă
rî ta să desfășoare o activitate 
diplomatică din cadrul căreia 
este exclusă folosirea forței*.

In ultimii ani — a menționat 
Kosaka — în fața diplomației 
nipone au apărut sarcini și 
probleme noi. printre care dia
logul nord-sud. intre țările in
dustrializate occidentale și sta
tele in curs de dezvoltare, des
tinderea Est-Vest, dreptul mării.

diplomatice 
menținerea 

— relatează 
„Asigurarea

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

CONVORBIRI ALE SECRETA
RULUI GENERAL AL O.N.U. CU 
REPREZENTANȚII COMUNITĂȚI

LOR» CIPRIOTE
Secretarul general al O.N.U., 

Kurt Waldheim, a avut, joi sea
ra, convorbiri separate prelimi
nare cu Tassos Papadopoulos, 
reprezentantul comunității ci
priote greacă, și cu Urnit Su
leiman Onan, reprezentantul co
munității cipriote turcă.

După cum s-a mai anunțat, 
Kurt Waldheim i-a invitat pe 
cei doi oameni politici Ia New 
York, înaintea deschiderii Adu
nării Generale a O.N.U., pentru 
a examina posibilitățile de de
pășire a obstacolelor care au 
împiedicat reluarea convorbiri
lor intercomunitare, sub auspi
ciile sale.

• LA PRAG A au continuat 
convorbirile între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
R.S. ' Cehoslovace și R.D.P. 
Laos, în cadrul cărora au fost 
discutate probleme ale dezvol-

tării cooperării dintre cele două 
țări pe multiple planuri. De
legația laoțiană este condusă de 
Kaisone Phomvihane. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al guvernului 
R.D.P. Laos.

• SALARIAȚII de la centrala 
atomică franceză de la Hague 
au declarat grevă și au decis să 
ocupe clădirile timp de patru 
zile. Ei au declanșat această 
acțiune în sprijinul revendicări
lor lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și pentru 
luarea unor măsuri suplimenta
re de securitate la locul de 
muncă. Chemarea la grevă a 
fost lansată de organizațiile a- 
filiate la marile centrale sin
dicale franceze C.G.T., C.F.D.T., 
Force Ouvriere și la un șindi- 
cat autonom.

celor 65 de locuri ale Camerei 
Reprezentanților. Pe listele e- 
lectorale sint înscriși aproxi
mativ 218 000 alegători, inclu
zind pentru prima dată tineri 
intre 18 și 21 de ani.

Prezintă candidați Partidul 
Laburist (de guvernămint), pre
zidat de actualul prim-minis
tru Dom Mintoff, și Partidul 
Naționalist (de opoziție), con
dus de Borg Olivier. Rezultate
le alegerilor, care se vor desfă
șura timp de 
cunoscute in 
duminică.

două zile, voi’ fi 
cursul zilei de

REPREZENTAN-

ALEGERI GENERALE IN MALTA

Vineri au început in Malta a- 
Iegeri generale pentru ocuparea

• CAMERA_____________
TILOR A S.U.A. a aprobat for
marea ynei comisii însărcinate 
cu redeschiderea investigațiilor 
in decesul fostului președinte 
John Kennedy și cel al pastoru
lui Martin Luther King. După 
cum a indicat speakerul Cari 
Albert, comisia va fi formată 
din 12 membri și va avea în 
frunte pe deputatul Thomas 
Downing.

Escalada violenței în Africa 
australă a început, și dacă nu 
vor fi realizate urgent progrese
le necesare în vederea găsirii u- 
nei soluții a problemelor din 
această regiune a lumii, ea nu 
va face decît să se accentueze 
— a declarat joi, în cursul unei 
conferințe de presă, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Wald
heim.

Kurt Waldheim și-a exprimat 
convingerea că rămîn posibile 
mijloacele pașnice de rezolvare 
a situației din Africa australă, 
dar — a precizat el — nici o 

. asemenea soluție nu poate fi a- 
vută în vedere fără asigurarea 
autodeterminării, eliminarea 
discriminării rasiale și instaura
rea unui guvern al majorității.

Referindu-se la situația 
Rhodesia, el a apreciat că 
ajuns la un stadiu crucial 
contextul căruia, dacă nu 
fi găsite soluțiile necesare,

din 
s-a 
în 

vor 
o 

intensificare a violentelor va fi 
inevitabilă.

In ceea ce privește Namibia, 
secretarul general al O.N.U. a 
afirmat că în acest teritoriu tre
buie să aibă loc alegeri constitu
ționale desfășurate sub egidă și 
controlul Națiunilor Unite ; el 
a subliniat că, în cadrul orică
rui proces constituțional inițiat 
în Namibia, trebuie să fie deplin 
recunoscut rolul SWAPO.

Un grup de membri ai Came
rei Reprezentanților a 
a adresat 
de stat 
Kissinger, 
chisâ in_____
dam re. in cursul convorbirilor 
pe care le are ci liderul re- 

rxi-ofilcan. Joha V<r- 
r-er. j'-u rry.znaTe vioiestâ 
a dre^rurncr fundameniale ale 
omului in Africa de Sud. in 
mod deosebit detențiunea fără 
judecată a unui mare număr de 
lideri africani*.  Autorii scrisorii 
apreciază că „cenzura împiedică 
țările lumii să evalueze dimen
siunile reale ale ultragiului adus 
demnității omului în Africa de

S.U.A., 
secretarului 

american, Henry 
o scrisoare des

care li cer să con-

La Lusaka s-au încheiat con
vorbirile dintre președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda. șl 
secretarul de stat al Ș.U.A.. 
Henry Kissinger. Au fost exa
minate principalele aspecte pri
vind evoluția situației din sudul 
continentului african. K

Continuă starea de
tensiune in orașele 
din Africa de Sud
Cel puțin două persoane și-au 

pierdut viața» joi seara, sub fo
cul deschis de poliția sud-afri- 
cană împotriva pârtie ipanților 
la o manifestație anti-apartheid 
în Athlone — suburbie a ora
șului Capetown locuită do 
populația metisă.

Incidente între demonstranți 
și forțele de represiune ale re
gimului rasist s-au și declanșat 
la Bonteheuwl si Macassar.

Totodată, intrările în orașele 
africane Brighton și Zqide. 
scena unor ciocniri violente în 
urmă cu cîteva sâptămîni. au 
fost blocate de baraje ale poli
ției.

Starea de tensiune se men
ține încordată în majoritatea 
orașelor importante din Africa 
de Sud.

Toate acestea se petrec în 
contextul in care economia 
R-S.A. va cunoaște, in lunile 
următoare, o perioadă dificilă. 
Intr-o declarație făcută La Pre
toria. ministrul de finanțe al 
resr.mulu: «ud-African ■ arătat 
dealtfel că situație se
datorează diminuăm investiții
lor rrăir.e. sporirii considera
bile a cheltuielilor 
înarmării și scăderii
aurului pe piața mondială. Mi
nistrul sud-african nu a putut 
ascunde de fel că dificultății! 
economiei R.SA. se datoresc In 
mare parte situației politice 
din țară si din Africa australi.

destinate 
prețului

ea.
• EvOLUȚlA NAVEI „SOIUZ—22*. In

.-e b-ia^e- 
■abile Ja-

România la Tirgul
de carte de la

Frankfurt pe Main
La Frankfurt pe Maia s-a 

deschis cea de-a XXVIII-a edi
ție a tradiționalului tirg inter
național de carte la care par
ticipă, in acest an. edituri din 
66 de țări. Român.ia este pre
zentă cu un stand ce oferă o 
imagine sugestivă a celor mai 
recente apariții editoriale in 
limba română, in limbile națio
nalităților conlocuitoare și in 
limbi de circulație internațio
nală apărute in 22 de edituri.

La loc de frunte se află 
expuse lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, editate in 
limba română și in numeroase 
alte limbi.

Standul românesc cuprinde, 
de asemenea, o gamă bogată de 
cărți din domeniile sOcial-poli- 
tic, tehnico-științific. beletris
tic. de artă, care beneficiază de 
o atenție deosebită in rîndul 
publicului și al specialiștilor.

Pentru prima dată, ediția din 
acest an a tîrgului are ca temă 
centrală — „Cartea în America 
Latină*.
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cursul celei de-a treia zi a evoluției lor în 
Cosmos la bordul navei „Soiuz—22“, membrii 
echipajului, format din Valeri Bikov și Vla
dimir Aksenov, au continuat fotografierea 
suprafeței Terrei și au efectuat, în cadrul 
programului de cercetări, noi experimente. 
A fost luată, de asemenea, prima probă de 
aer in vederea studierii schimbărilor care se 
petrec în atmosferă.

Potrivit datelor informațiilor telemetrice și 
rapoartelor membrilor echipajului lui „So- 
iuz—22~ la bordul navei întreaga activitate 
decurge normal. Zborul navei cosmice „So- 
iuz—22“ continuă.

. EXISTA VIAȚĂ PE MARTE? Primele
experiențe biologice efectuate de sonda „Vi
king—2“ au întărit posibilitatea existenței 
unei forme de viață pe Marte, dar specialiștii 
Centrului de control de la Pasadena continuă 
să gindească la faptul că rezultatele surprin
zătoare ale analizelor ar putea fi efectul unei 
chimii specifice Planetei Roșii.

Comentind rezultatele acestor experiențe, 
unul dintre biologii de la Pasadena a decla
rat că „astăzi ne aflăm ceva mai departe pe 
drumul biologic, dar nu știu 
unde ne aflăm*.  Ca și în cazul 
efectuate de „Viking—1“. aflat 
metri distanță, cele întreprinse 
2“ s-au desfășurat asupra analizei gazului 
emis de eșantioanele de sol marțian depuse 
in laboratoarele sondei și au permis decela
rea unor emisiuni de oxigen și gaz car
bonic. Rezultatele obținute de ..Viking—2“ au 
fost. în ansamblu, in mod remarcabil similare 
celor obținute de „Viking—1*.  Mai mult, la 
una dintre analize, rezultatele au fost cu 
aproape 25 la sută superioare experiențelor 
sondei precedente. Ele trebuie completate

cu exactitate 
experiențelor 
la 6 000 kilo- 
de „Viking—

însă cu o analiză asupra acelorași materiale 
după sterilizare, ceea ce a făcut și „Vi
king—1*.

• SAHARA ACUM 7 000 ANI, Pe șantierul 
de la Mellala (sudul Algeriei) au fost făcute 
senzaționale descoperiri din neolitic. Este 
vorba de unelte aparținînd omului de acum 
7 milenii, păstrate într-o formă aproape in
tactă în dunele mișcătoare din nordul Saha- 
rei. Cu ajutorul celor 20 000 de obiecte din 
neolitic, descoperite aici, se poate reconstitui 
viața locuitorilor din cel de-al V-lea mile
niu î.e.n. pe aceste locuri. Ei trăiau pe malul 
unei lagune, într-un climat destul de uscat; 
în împrejurimi existau puțuri cu apă dulce. 
După uneltele folosite, specialiștii au ajuns 
la concluzia câ populația aparținea neamului 
capsienilor, adică strămoșii berberilor de as
tăzi. In depozitele de aici au fost descoperite 
ouă de struț folosite pentru depozitarea lichi
delor și grînelor, ateliere de prelucrare a mi- 
crolitelor și a perlelor. Populația capsiană 
se hrănea cu grîne pe care le măcina cu aju
torul unor pietre de moară. Nu au fost des
coperite însă săgeți — din care să reiasă 
că se 
sienii 
ririle 
lucru.

ocupau cu vînătoarea. Erau oare cap- 
o populație de agricultori ? Descope- 
de pînă acum par să confirme acest

. ZIARE PENTRU NEFUMĂTORI ? Re-
cent a fost editat, la Frankfurt pe Main, pri
mul ziar pentru... nefumători. Aproape toate 
articolele sînt consacrate temei : „Fumatul și 
sănătatea*.  Editorii ziarului intitulat „Nicht- 
rauchenzeitung" speră ca acesta să fie citit 
nu numai de cei cărora le este destinat, ci 
și de fumători, pe care să-i determine să 
renunțe la acest viciu. încă de la primele 
exemplare, ziarul se bucură de o mare popu
laritate în rîndul cititorilor.
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politică internă ț 20,00 Față în 
față ; 20,15 Teleenciclopedia ; 21,00 
Film artistic : „Bătălia pentru 
Sehhai" — producție a studiouri
lor cinematografice din R. P. 
Chineză; 22,40 24 de ore.
DUMINICA — 19 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 

Avanpremiera zilei; 8,40 Tot
înainte!; 9,35 Film serial pentru 
copii: „Blîndul Ben"; 10,00 Viața 
satului ; 11,45 Festivalul interna
țional „George Enescu" — ediția 
a Vil-a; 12,30 De strajă patriei; 
13,00 Telex; 13,05 Album dumi
nical; 16,15 Publicitate: 16.20 Film 
serial: Din tainele mărilor. Epi
sodul XI: înainte, spre adîncuri;
17.10 Documentar TV. De ziua 
metalurgistului; 17,30 Fotbal: Di
namo — Rapid. Campionatul na
țional — divizia A; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internațională; 20.00 Baladă 
pentru acest pămînt; 20,20 Film 
artistic. Filip cel bun. Premieră 
TV; 21,50 stele ale muzicii ușoare;
22.10 24 de ore.

PROGKAMUL II
11.00—13,15 Matineu simfonic. 

Festivalul internațional ..George 
Enescu" — ediția a Vil-a: 20,00 
Eroi îndrăgiți de copii; 20,25 Aero
portul. Documentar TV; 20,45 în- 
tUnire cu muzica ușoară româ
nească; 21,15 Arte vizuale; 21,35 
Concertul orchestrei „Simfonieta".

LUNI — 20 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
16.M Teleșcoală; 16,30 Emisiune 

în limba maghiară: 19,00 Teleglob: 
Parisul în haine de lucru; 19.20 
1001 de seri: 19,30 Telejurnal; 
20,00 Festivalul internațional 
„George Enescu" (partea I); 
21,00 Rodirile patriei. Emisiune 
de versuri ; 21,20 Festivâlul inter
național „George Enescu" (partea 
a Il-a): 21,50 Să trăim și să mun
cim în chip comunist; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex; 17,05 Cîntece și 

jocuri populare: 17,30 Marele și 
micul ecran; 19,00 Muzică ușoară 
cu orchestrele „Capricios și

,.Savoy"; 19.15 Publicitate: 19,20 
1001 de seri: 19,30 Telejurnal; 
20,00 Film serial pentru copii. 
Blîndul Ben; 20,25 Pe teme eco
nomice: 21.25 Telex; 21,30 Drumuri 
pe cinci continente (reluare).

rănii". Episodul XI: „împărțeala": 
18,25 Pentru sănătatea dv.; 18.35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură*  19.05 Telecronică pen
tru pionieri; 19.20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 20,00 Reflector;

ĂIPTĂMÎNÂ T.V.
18 — 24 SEPTEMBRIE 1976

MARȚI — 21 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală; 10,00 Film artis

tic. Filip cel bun (reluare): 11.30 
Față în față; 11,45 Telex; 16,00 Te- 
școală; 16,20 Curs de limbă fran
ceză; 17,00 Telex; 17,05 Mult e 
dulce... 17,25 Muzică de prome
nadă; 17,35 Roman foileton: „Ță-

20,20 Soare și armonii. Program 
de muzică ușoară, operă și can
țonete; 20,40 Seară de teatru. 
Vlaicu Vodă de Al. Davila. Partea 
a Il-a. Premieră TV: 21.55 Re
cital Mirabela Dauer; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20.00 Mai aveți o întrebare?; 

20,40 Tezaur de cîntec românesc; 
21,00 Telex; 21,05 Gospodarii Ca

pitalei în sezonul de toamnă; 
21,25 Vîrstele peliculei.

MIERCURI — 22 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală; 10,00 Telecro

nică pentru pionieri; 10,15 Tele- 
rama; 10,45 Iubesc această lume... 
Emisiune de cîntece pe versuri 
ale poeților noștri; 11,15 Să trăim 
și să muncim în chip comunist 
(reluare): 11,35 Telex; 15,55
Fotbal: România — Cehoslovacia. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul „23 August"; 17,45 Enciclo
pedie pentru tineret: 18,10 Turism 
și vînătoare; 18,30 Săptămîna mu
zicală. Jurnalul Festivalului in
ternațional „George Enescu" — 
ediție finală; 13,50 Tribuna TV; 
19,20 1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Revista economică TV; 
20,30 Telecinemateca; 21,55 Viața 
e prietena ta. Program de mu
zică ușoară interpretată de Cornel 
Constantiniu; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Flacăra vie a științei; 20,30 

Farmecul unui vals; 21,05 Telex; 
21,10 Sub cetina bradului. Repor
taj muzical; 21,30 Carte româ

nească de învățătură. >,învățătu
rile lui Neagoe Basarab către fiul 
său Teodosie" (IV); 21,50 Inscrip
ții pe celuloid.

JOI — 23 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs de 

limba germană; 17,00 Telex; 17,05 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... ; 17,20 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto; 
17.30 Din țările socialiste; 17,40 
Aici la poalele Munților Cibin; 
18,05 Contrapunct: 18.40 Universi
tatea TV; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 20.00 strălucirea unei 
civilizații; 20,30 Ecran TV ’76; 

'21,05 Cadran mondial; 21,30 „Se 
îmbracă țara iar în portul ei de 
aur". Spectacol cu invitați al Re
vistei literar-artistice TV transmis 
din Studioul I al. TVR; 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii; 22,00
Omul făcut de om.

VINERI — 24 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală j 16,30 Curs de

limbă engleză; 17,00 Emisiune în 
limba germană; 18,45 Tragerea 
Loto; 18,55 Din viâța plantelor 
și animalelor; 19,20 1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 Anchetă 
TV. Pămîntul — avuție națională; 
20,35 Românie plai de dor; 20,53 
Ora științei și tehnicii; 21,35 Se- 
lecțiuni din baletul Lacul lebede
lor de P. I. Ceaikovski; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex; 17,05 Baladă pentru 

acest pămînt (reluare); 17,25
Cîntece și jocuri populare in
terpretate de Ansamblul folcloric 
„Ciobănașul" din Buzău; 17,40 
Șah mat în... 15 minute; 17,55 Bi
blioteca pentru toți. Mihail Sa- 
doveanu; 18,50 Pagini de umor. 
„Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea"; 19,15 Publicitate; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Binom muzical ; 20,40 Cărți 
și idei; 21,10 Telex: 21,15 3x1... 
la Arad; 21,25 Debut muzical; 
21,45 Cronos modern. Concepții 
moderne privitoare la semnifica
ția noțiunii de timp; 22,05 Bijuterii muzicale.
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