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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL KAISONE PHOMVIHANE 
ĂU FĂCUT 0 VIZITĂ ÎN CAPITALĂ
Marți la. amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kaisone Phomvihane. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru 
al Guvernului Republicii De
mocrate Populare Laos. îm
preună cu tovarășii Manea 
Mănescu. Paul Niculescu. Ion 
Dincă, cu membri ai delegației 
de partid și guvernamentale lao- 
țiene, au vizitat cartiere de lo
cuințe, unități comerciale și in
dustriale ’ din Capitală.

In cartierul 
Drumul Taberei
După ce a traversat zona cen

trală a orașului, coloana oficia
lă s-a îndreptat spre noul 
cartier Drumul Taberei-

La primul popas făcut în 
această zonă, ca și de-a Iun* 
gul întregului traseu parcurs, 
mii de bucureșteni au făcut o 
emoționantă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. tovară
șului Kaisone Phomvihane. au 
ovaționat pentru prietenia, 
româno-laotiană.

Arhitectul șef al orașului; 
Mircea Dima, a prezentat ma-, 
cheta noului cartier bucureș- 
tean. Oaspdții Înoțienî au avut 
prilejul să cunoască concepția 
de construcție a acestui ansam
blu, ,care are. la., bază, așa cum. 
s-a relevat în. context» indica
țiile și recomandările secreta
rului general* al partidului de 
folosire rațională a terenurilor, 
de organizare judicioasă pe 
microraioane complexe care 
înglobează școli, spații comer
ciale. dotări social-culturale,- 
independente. Acest cartier, a 
cărui construcție a început în 
1962. numără acum peste 48 000 
apartamente în care locuiesc, 
în bună parte, familiile celor 
ce lucrează tn zona industrială 
învecinată. Inalții oaspeți au 
avut prilejul să apreciere con
cepția unitară a întregului an
samblu edilitar, dotările mo
derne de care dispune.

I-n. continuare, s-a vizitat un 
mare complex alimentar din. 
zonă. Tovarășul Kaisone Phom
vihane s-a interesat de modul 
de aprovizionare a populației 
cu produse alimentare, de or
ganizarea magazinelor și a 
apreciat abundența și calitatea 
mărfurilor.
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OOMATM AGRICOLĂ DE TOAMNA

Tinerii in primele rinduri pentru 
urgentarea recoltărilor și insămințărilor

UN DIALOG AL RESPONSABILI
TĂȚII- ATITUDINEA FAȚA DE 

MUNCA A SATULUI

Girla Mare, Pătulele. Obîrșia 
de Cimp, trei unități agricole 
cooperatiste din județul Mehe
dinți, care s-au remarcat an de 
an prin hărnicia locuitorilor de 
aici. Trei unități distinse cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste pențru rezultate deo
sebite. Experiența lor în orga
nizarea muncii și. respectarea 
tehnologiilor de, cultură. grija 
permanentă pentru sporirea 
fertilității pămîntului. constituie 
un bun cîștigat prin efort susținut 
cu pasiune și' .dăruire. Fiecare 
zi de campanie, maf.ales.acum 
toamna, este un exemplu demn 
de urmat.

...Cooperativa agricolă Pătule 
I. Pe Cpstel Siipionescu. ingi
nerul șef al unității, îl in- 
tîlnim în fața unei balanțe far
maceutice, la sediul secției de 
mecanizare. O mie de boabe 
numărate, trecute prin tubul 
semănătorii, „proba la stațio
nar", sânt. renumărate. recîntă- 
rite. Cinci semănători înmulțit 
cu 29 de tuburi de administrat... 
și tot atitea calcule, recintăriri 
și reglaje. „Avem deja. 5 plu
guri la arat și imediat vom 
trece la insămîntări, pentru că 
din cele 180 hectare cu floarea- 
scarelui, mai avem de recoltat 
30 hectare. La ferma nr. 1 în 
parcela ,.La plantație" și fer
ma nr. 3 pe sola „Intre poduri", 
echipele conduse de Vasile Si- 
milaru și Gh. Roman — circa 
100 de oameni —. vor. încheia

■

La Palatul Republicii au con
tinuat, .în ziua de 21 , septem
brie, convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al. Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, : 
și tovarășul .Kaisone Phomvi
hane. secretar generala! Comi
tetului Central al •Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al ' Guvernului 
Republicii Democrate Populare 
Laos :

La convorbiri,, participă :
Din parte a ■ română—• tovară - 

șii Manea. MăneșOu.' membru 
al Comitetului Politic-Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului' Ștefan Voitec 
membru al ' Comitetului - Politic 
Executiv al C.C.. al . P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat,- Paul Niicul^scu, ‘ membru 
al Comitetului Politic. Executiv 
al < C.C. al P.CR., viceprim-mi- 

azi lucrarea" — ne spune ing. 
Simioilescu. în paralel, 26 de 
•atelaje eliberează terenul de 
coceni, iar mecanizatorii Ale
xandru Șchiopu și-Niculae Che
ta intere brazda pentru griu. 
Pămîntul este umed, bine mă
runții, tocmai bun de semănat. 
Două semănători au și început 
lucrarea. în ordinul de zi al 
mecanizatorilor Ștefan Dichis 
și Ion. Murdealâ sinet înscrise 
adîncimile, . norma de sămințâ 
la hectar, densitatea soiului res
pectiv. > viteza ■ de semănat.

— Această activitate in flux 
continuu. ne spune șeful de 
secție Ion Bosoancă. solicită o 
organizare •< riguroasă a muncii, 
prezenta la 'muncă a fiecăruia 
pe locul dinainte stabilit. Nu 
admitem niciun rabat la cali
tate, darmite la prezență. Co
operatorii și mecanizatorii au 
înțeles acest lucru.

La ferma nr. 2, unde s-a în
cheiat recoltatul florii-soarelui 
și a început ■ semănatul coope
ratorii sînt repartizați o parte 
la scosul cartofilor — circa 70 
de oameni, alte două echipe la 
vîrfuițul porumbului — lucrare 
asupra căreia vom reveni și două 
echipe în sprijinul fermelor 1 și 
3 la floarea-soarelui. Pe cele 
590 hectare cu porumb, unde 
s-a declanșat culesul hibrizilor 
timpurii, acționează peste 200 
de cooperatori la vîrfuițul cul
turii. Sînt secerate tulpinile 
pînă la nivelul știuleților. din 
care pe 350 hectare s-au strins 
1200 tone coceni și frunze pen
tru însilozare. Nimic din recol
ta acestei toamne nu se pierde. 
Gospodarii de la C.A.P. Pătule 
I -nu-și dezmint renumele, . 

nistru al guvernului, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar , al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, George Macoveșcu, 
membru al‘ C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe. Tra
ian Dudaș, membru al C:C. al 
P.C.R.. ministrul ' transporturi
lor și telecomunicațiilor.' Nicolae 
Ionescu, membru al C.C.' al 
P.C.R.. ministru .secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice 
Internaționale, - Mircea Malița 
și Vasile Pungan, membri ai 

i C.C. al P.C.R., consilieri ai pre
ședintelui ‘ republicii. Vasile 
Răuță, membru • supleant al 

1 C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Comitetului de Stat, al Pla
nificării, Tudor Zamfira. am
basadorul țârii noastre în Re
publica Democrată Populară

...Comuna Gîrla Mare. Nu 
mică ne-a fost mirarea cind. 
prezenți aici la primele ore ale 
dimineții, am aflat că ziua de 
muncă a început puțin după 
miezul nopții. Dai- și mai sur
prinși am fost cînd am aflat, că

ȘTEFAN DORGOȘAN
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Portret în linii frînte ÎN NUMĂRUL DE AZI

Așezâtă p-e unul dintre scau
nele înalte ale barului, cu spa
tele întors spire vitrina dincolo 
de care se desfășoară viața a- 
gitată a străzii, o tînără ele
gantă își privește chipul multi
plicat de sticlele și de barele 
de nichel strălucitoare. îi place 
cum arată : ochelarii cu rame 
negre și loboseala nopților ne
dormite îi diau un aer distins, 
intelectualizat. ’ Treptat. așa 
cum se întîmplă întotdeauna 
cind vine aici, gîndurile încep 
să-i alunece. își închipuie că 
este un personaj important, că 
lumea din jur o ptiVește cu 
venerație și că nu poate face 
un pas fără ca poza ei să fie 
reprodusă a doua zi pe prima 
pagină a tuturor ziarelor. Iată, 
chiar acum, un ziarist se apro
pie de ea și-o roagă să-i acor
de o convorbire. Se putea alt
fel ? Ușor plictisită, acceptă ; și 
ii întinde mina, obligindu-1 
s-io ajute să coboare de pe 
scaun..

Supreme a Laosului, Sa- 
Southichak, membru al 

al P.P.R. Laoțian, minis- 
comunicațiilor, lucrărilor

Laos. Marcel Dinu, director în
M.A.E.

Din partea laoțiană —tova
rășii Sisovphone Lovansay, 
membru al Biroului Politic ai 
C.C. al P.P.R. Laoțian, vice
președinte al Adunării Popu
lare 
nan 
C.C.
trul ,_
publice și transportului. Sisana 
Sisanc, membru supleant al C.C. 
al P.P.R. Laoțian, minis
trul . informațiilor, propagandei, 
culturii și turismului, Kham- 
phay Boupha. secretar de stat 
la M.A.E., Khampheuane Tou- 
nalom. ambasadorul R.D.P. 
Laos în România. Khampheth 
Phengmuoni, membru al Co- 
:mitetului național al- planului, 
Soulima, șeful direcției • finan
ciare a armatei de eliberare a 
Laosului, Bouasy Chaleiinsouk, 
membru al Comitetului de. do-

• Așa am cunoscut-o pe Elena 
Stamatescu, o tînără din Tirgu- 
Jiu care, la cei 23 de ani ai săi, 
n-a realizat încă. nimic din tot 
ce se poate realiza la această 
vîrstă. Liceul l-a abandonat în 
clasa a Xl-a pentru a se căsă
tori — de fapt pentru a con-

Să discutăm despre 
tinerețe, educație, 

răspunderi
viețui temporar — cu un bărbat 
de la care i-a rămas un copil. 
De lucrat n-a lucrat decit o lună 
șt jumătate, la întreprinderea de 
confecții, de unde a plecat îna
inte de a învăța vreo meserie, 
iar de trăit trăiește din banii 
mamei ei, care îi ține și copilul, 
și din atențiile primite de la 
aiferiții prieteni de ocazie.

Aceste sumare,. dar. elocvente
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cumentare al C.C. al P.P.R. 
Laoțian, Sone Khamvanevong- 
sa, șeful de cabinet al minis
trului informațiilor, propagan
dei, culturii și turismului. Nou- 
xay Hxay, șeful de cabinet al 
ministrului comunicațiilor, lu
crărilor publice și transportu
lui, Soulivong Phrasithideți, 
șef de departament în M.A.E., 
Champheng BiO-unnapcl. șeful 
departamentului asistență și 
colaborare economică din Co
mitetul național al planului, 
Ponmec Dalaloy. șeful de cabi
net al ministrului sănătății pu
blice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane au re
luat schimbul de vederi consa
crat dezvoltării relațiilor de 
prietenie, solidaritate și cola
borare dintre. cele două țări și 
partide. Convorbirile au reafir-

(Continuare in pag. a IlI-a)

date biografice au constituit 
subiectul discuției noastre în 
cursul căreia am încercat să 
descifrez psihologia afectatei 
mele interlocutoare;- în legătură 
cu întreruperea studiilor, ea o- 
feră o explicație dintre cele 
mai romantice, susținind și. de
sigur, crezînd că la mijloc a 
fost o mare iubire, în numele 
căreia merita sacrificat orice. 
Cind o întreb de ce această iu
bire n-a durat, oftează drama
tic și ridică din umeri, lăsîn- 
du-mă să înțeleg că bărbatul 
respectiv nu s-a putut ridica la 
înălțimea sentimentelor ei și că 
din noblețe se abține să dea 
mai multe amănunte, fără îndo
ială, dezgustătoare . Același fior 
de oroare o străbate cînd își a- 
mintește că a fost încadrată la 
întreprinderea de confecții : 
„închipuiți-vă, eu. croitorea-

ALEX. ȘTEFANESCU
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TINERETUL -FACTOR ACTIV iN REALIZAREA

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

248 de uteciști preiau 
ștafeta maistrului Lupea
• La Galați, un Erou âl Mun

cii Socialiste' propune o - iniția
tivă organizației U.T.C. Răspun
sul concret al uteciștilor : acțiu
nea brigăzilor complexe ale ti
neretului.

Intîiul lucru pe ■ care îl aflu 
aici, la Șantierul naval din Ga
lați, despre maistrul Gheorghe 
Lupea, șeful secției lăcătușerie 
navală, este acela că, de la mic 
la mare, oamenii șantierului îi 
spun, mai simplu, și mai su
gestiv, „profesorul". Și asta pen
tru că — practic — în această 
secție de bază a șantierului gă- 
lățean fiecare dintre cei-248 de 
tineri au fost, într-un fel sau 
altul, ucenicii maistrului Gheor
ghe Lupea. Și poate că nu in- 
tîmplător inițiativa organizației 
U.T.C. din secție a pornit de la 
exemplul „profesorului" Gheor
ghe Lupea.

• Povestește lăcătușul Gheor
ghe Botăș, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe secție : ,.Pe la înr 
cepului primăverii, mă cheamă 
maistrul Lupea la dînsul“. „Am 
o problemă serioasă pe care 
vreau neapărat să o discutăm 
împreună. Mă gîndesc că sînt 
destui tineri care ar putea să 
înceapă să îi învețe pe noii ve- 
niți în secție meseria de lăcătuș 
naval. Bineînțeles, că vă voi da 
și eu o mină de ajutor, dar 
principalul este ca, de-acum 
înainte, voi, cei din organizația 
U.T.C., să vă deveniți profesori 
în meserie".

Este cazul să adăugăm acestei 
mărturisiri și o scurtă certifica
re statistică : în cadrul secției, 
tinerii reprezintă peste 80 la 
sută din totalul încadraților, ei 
executînd operații de înaltă ca
lificare — pe care, de regulă, le 
execută muncitori cu categorii 
superioare de încadrare. Mai 
mult, fiecare dintre cei 248 de 
uteciști din secție este absolvent 
al cursurilor de calificare de 
gradul I. respectiv de 6, 8 sau 
10 luni, plus școala profesională.

ALBA

Cenaclul tinerelului
Tinerii admiratori ai poeziei și 

,muzicii din comunele Ighin, Mi
halț și Tărtăria au avut de cu-* 
rînd ca oaspeți pe membrii An
samblului tineretului și ai Cena
clului literar-artistic „Apulum" 
al clubului tineretului. din Alba 
Iu-lia. Cu acest prilej au fost pre
zentate cîntece și dansuri popu
lare, precum și melodii de mu
zică ușoară urmărite de peste 
2 000 de participant!. Au citit din 
versurile lor tinerii poeți Nicolae 
Drăgan și Paul Gruian. Au fost 
prezenți interpreții de muzică 
folk Artur Bențe (cîștigătorul lo
cului II la concursul de muzică 
folk de la Herculâne. — ediția 
1976). Valentin Șerban (locul I 
la concursul județean de muzică 
ușoară ..Cadențe tinerești" — e- 
diția 1976), Călin Ncdelescu și 
Adrian Osian. în încheiere s-au 
desfășurat interesante discuții 
intre tineri pe teme referitoare 
la poezia și muzica contempora
nă. (Dorina Singerean).

HUNEDOARA

Spirit gospodăresc
Principala preocupare a tine

rilor care lucrează la oțelăria e- 
lectrică a Combinatului siderur

r

i

*

Plastică: Cum se formează, 
cum se afirmă talentele auten
tice din popor - „PICTEZ 
BĂTĂLII ISTORICE, CU SUTE 
Șl SUTE DE PERSONAJE, CARE 
ÎMI CER MULTĂ TRUDĂ..."
Discuție cu pictorul amator 
Emil Pavelescu, șofer la I.D.E. 
București

Anul Brâncuși: PRIETENII Șl 
ADMIRATORII ARTISTULUI

STUDENJII AGRONOMI VOR 
LUCRA CU MAȘINILE ANULUI 
1980
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Așadar, puteau fi recrutate ca
dre tinere care să sprijine creș
terea calificării profesionale a 
celor mai noi membri ai colec
tivului secției.

Cum s-a procedat, concret, în 
această situație ? Spre ce obiec- 

GENERAȚIA MUNCII
țive profesionale s-a orientat 
noua formă de calificare ?

« Povestește tot Gheorghe 
Boteș : „Consultindu-ne cu ute- 
ciștii, cu tinerii, ne-am propus, 
în colaborare cu comitetul sin
dical pe secție, ca fiecare dintre 
cei 40 de tineri cursanți înscriși 
să dobîndească la capătul celor 
6 luni ale cursului atît noțiuni 
complexe de construcție navală, 
cit și cunoștințe de proiectare și 
concepție tehnică, care să le 
permită să își pună și să rezol

gic Hunedoara este, în prezent, 
economia de materii prime și 
energie, iar inițiativele pe care 
ei le lansează în cadrul întrece
rii uteciste au ca obiect concret 
recuperarea unor importante 
cantități de feromangan, ferosi- 
liciu sau ferocrom care să fie a- 
poi reintroduse în circuitul eco
nomic. Iată numai două rezulta
te care atestă spiritul gospodă
resc al tinerilor și eficiența in
tervențiilor desfășurate de ei in 
sprijinul producției : valoarea 
cantităților de nichel și feromo- 
libden recuperate de tineri atît 
din deșeuri proprii, cît și din fier 
vechi se ridică la aproximativ 4,5 
milioane lei ; pe de altă parte, 
aplicarea cu consecvență a devi
zei „Fiecare echipă. în fiecare 
lună, să elaboreze o șarjă cu e- 
nergie electrică economisită" a 
atras după sine economisirea a 
75 000 kWh cu care se pot elabo
ra 1 000 tone oțel electric. (Ion 
Vlad>.

VÎLCEA

Tabăra culturală 
din Munții Lotrului

Timp de o săptămînă, la Ciun- 
get. în Munții Lotrului, și-a des
fășurat activitatea tabăra de 
creație a tinerilor din județul 
Vîlcea, organizată sub egida Co
mitetului județean Vîlcea al 
U.T.C., in colaborare cu Centrul 
județean de îndrumare a mișcă
rii artistice de masă și școala 
populară de artă. Cei 50 de ti
neri participant! și-au desfășurat 
activitatea în două secții : in
structori ■ artistici, activiști cultu
rali, instructori de formații ar
tistice și interpreți și secția de 
creație literară, plastică, muzică 
și fotofilm. Programul a cuprins 
cursuri și seminarii, lecții meto
dice, spectacole demonstrative, 
aplicații practice, colocvii, și dez
bateri pe marginea unor specta
cole vizionate, precum și vizite 
documentare în principalele 
puncte ale șantierului de pe Lo
tru. Acestea au fost însoțite de 
întâlniri cu colective de con
structori, șezători literar-artisti- 
ce, colocvii și dezbateri ideolo
gice și artistice. La sfîrșitul a- 
nului se va organiza o expoziție 
în care vor fi prezentate toate 
lucrările realizate aici. (Horia 
Horăscu). 

ve și probleme mai complicate 
de execuție, în perspectiva spe
cialității. lor de bază“.

Să recurgem, din nou, la sta
tistică : în paralel cu acest curs 
se desfășoară în secție și un 
curs intensiv de ridicare a cali
ficării la care sînt Cuprinși în 
primul rînd tineri încadrați. în 
funcție de specificul de produc
ție. Astfel, pentru încadrații din 
categoriile I—III se urmărește 
aprofundarea noțiunilor pro
fesionale de bază, iar pentru ca
tegoriile IV-V — specializarea in 
funcție de profesiile secției. Să 
mai consemnăm, de asemenea, 
și faptul că 12 tineri — intre 
care Tudorache Lețcai, Ion 
Dănilă, Ion Aron și alții .— au 
primit în ultima perioadă cate
gorii superioare de. încadrare, 
ceea ce, iarăși, spune ceva con
cret despre efortul continuu de

ȘERBAN CIONOFF
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GORJ

Eveniment:
19 milioane tone 

materiale 
de construcții

Nu de mult, tinerii de la Com
binatul pentru lianți și azboci
ment din Tg. Jiu au sărbătorit 
un eveniment. Este vorba de mo
mentul realizării celei de-a 19-a 
milioană tonă produsă de la in
trarea in funcțiune a primei li
nii tehnologice, căreia ei . i-au 
dat o semnificație aparte, dato
rită . mai multor coincidențe,și a- 
nume : obținerea suplimentară a 
30 000 tone de ciment, a circa 
3 000 tone de var. precum și de
pășirea cu aproximativ 40 000 
tone de ciment a sarcinilor la 
export. (Tifcus Stoichitoiu).

COVASNA

Curs 
de policalificare
La întreprinderea de apârataj 

electric auto din Sf. Gheorghe 
s-a încheiat un curs complet de 
lungă durată care a avut drept 
scop policalificarea tinerilor 
muncitori din serviciul C.T.C. 
Dictat de necesitățile producției, 
cursul, conceput și finalizat de 
membrii comisiei de creație teh- 
nico-științifică .și ai comisiei pen
tru calitatea produselor, a asigu
rat o calificare multilaterală 
celor 60 de C.T.C.-iști, astfel 
îneît fiecare își poate desfășura 
acum activitatea în absolut orice 
loc de muncă din cadrul secției 
respective. Scontînd pe o creș
tere a exigenței personale . prin 
ridicarea calificării, preocuparea 
comisiei de creație tehnico-știin- 
țifică din întreprindere este a- 
cum aceea de a extinde cursul 
practic, de a-1 generaliza treptat 
la nivelul tuturor uteciștilor im
plicați direct în procesul de pro
ducție. (Pușkaș Csaba).

Fotbal: Astăzi, 
„23 August", 
intr-o partidă amicală: 
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 

O întrebare pentru organiza
torii sportului din Capitală : 
UNDE VĂ AFLATI CÎND TINE
RII AU TIMP PENTRU SPORT?

(IN PAGINA A ll-A)

Ieri, Ia New York s-a deschis 
cea de-a XXXI-a Sesiune a 
Adunării generale a O.N.U.
La rubrica „Tineretul lumii": 
Cota delincvenței juvenile în 
S.U.A.

pe stadionul 
orele 17,30,

(IN PAGINA A IV-A)
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STUDENJIIACRDNOMI VOR LUCRA
Prof. univ. dr. M. Oșlobeanu, prorector <U Inetitutului

Institutul agronomic „Nicolae Bâlcescu" din București 1 
avut privilegiul ca, din prima zi de cursuri, să primească în
drumări directe de la însuși secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privitoare la activitatea pe care 
trebuie să o desfășoare pentru a pregăti specialiști agronomi 
ai actualului cincinal și ai cincinalului viitor. Colectivul acestui 
institut a trecut la treabă, consolidînd propriile experiențe de 
pregătire a studenților in condițiile învățăturii, muncit și ale 
cercetării. Prorectorul institutului ne prezintă preocupările 
care vor situa mai bine procesul formării teoretice și practice 
a studenților pe coordonatele subliniate in prima ai de curs 
de conducătorul partidului și al țării.

Propriile noastre experien
țe. așa cum a apreciat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne cer să de
pășim stadiul atins în deve
nirea. institutului ca unitate de 
învățămint, cercetare și pro
ducție.

în cele 18 luni de la în
ființarea Stațiunii didactice ex
perimentale — Belciugatele s-a 
acumulat o bogată experiență, 
care ne-a permis să luăm cele 
mai adecvate măsuri pentru îm
bunătățirea activității practice 
a studenților. Anul trecut am 
primit de la ministerul de resort 
(MAIA) 19 milioane lei pentru 
procurarea tractoarelor și a ce
lorlalte mașini necesare sectoa
relor de producție și instruirii

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

să !“. $i spunînd aceste cuvin
te. pe tonul unei actrițe care ar 
interpreta rolul prințului din 
„Prinț și cerșetor1', mă privește 
contrariată și amuzată in ace
lași timp, așteptind să gust ab
surdul situației. Despre familia 
ei, Elena Stamatescu vorbește 
cu condescendență : ..Mama
este muncitoare ia întreprinde
rea județeană de industrie lo
cală, toată ziua treabă, treabă 
Vi iar treabă. Habar n-are ce-i 
viața. Iar fratele meu lucrează 
la Rogojelu, n-aș putea să vă 
.spun exact ce face acolo". în 
schimb, ea le evocă înviorata 
pe cele două mătuși din Bucu
rești care i-au promis că ii vor 
găsi acolo un post comod. ..Sînt 
înnebunită să merg în Capita
lă. acolo simți că trăiești. în 
Tirgu-Jiu toată ziua mă plicti
sesc, abia seara dacă mai gă
sesc unde să mă relaxez (!)“. 
Planurile de viitor ale Elenei 
Stamatescu sînt vagi și exotice. 
Mi-a spus că ar vrea șă ur
meze 4cîndva. undeva, o școală 
dc ghizi, fiindcă adoră călăto
riile cu tot ceea ce presupun 
ele — prietenii ocazionale, dis
tracții — dar mai are timp pină 

studenților. Aceste fonduri asi- 
gurind. în mare, baza materială 
necesară în acest an nu a mai 
fost nevoie decit de circa 3.5 
milioane lei. Cu aceste fonduri 
au fost cumpărate sau urmează 
a fi achiziționate numeroase 
mașini și utilaje de serie zero 
sau prototipuri (mai ales pen
tru sectorul horticol, mai puțin 
mecanizat pină în prezent). In 
acest fel se va asigura instrui
rea studenților cu baza mate
rială cu care se va lucra în 
agricultură peste 4—5 ani. rea- 
lizindu-se in același timp și o 
utilă testare a utilajelor ce vor 
intra in dotarea unităților agri
cole de stat sau cooperatiste. Un 
alt aspect îl constituie subor- 

atunci, o să se mai gir.dească
Cine reflectează asupra unor 

asemenea mărturisiri iși di 
seama că la originea lor se afU 
iluziile pe care ținta și le-a 
făcut cindva despre sine fi la 
care, odată cu trecerea anilor, 
după ce viata i-a demonstra* 
că nimic nu se poa:e obține 

Portret in linii îrinte
fără muncă, nu numai că a-a 
renunțat, dar le-a cultivat n 
a ti ta insistență, ineît a aiuns să 
trăiască intr-o lume imag^ură 
și. mai mult decit arit să-i 
disprețuiască pe cei din jur. 
Mi-a și explicat, dealtfel, că 
n-o interesează părerile cuncs- 
cuților sau ceea ce se ▼» serie 
in ziar, fiindcă ea știe mm boe 
decît toți că este o ființă deo
sebită și câ ptaft la urmă va 
dovedi câ nimeni nu a fost in 
stare să o înțeleagă Acesi 
..pină la urmă- revine obeedar.s 
și in declarative alur ticen

agronomic „N. Bălcescu", București 
donarea într-o mai mare măsu
ră a procesului de producție din 
S.D.E.-Belciugatele pregătirii 
profesionale și nu invers. Prin
cipalele căi de concretizare se 
bazează pe o structură mult mai 
diversificată a culturilor (cerea
le. plante tehnice, leguminoase, 
plante furajere) cu care absol
venții se vor întilni in diverse 
zone naturale de producție. De 
asemenea, se vor aplica teh
nologii moderne de cultură in 
condițiile unor asolamente e- 
eonomice in condițiile unei chi
mizări intensive și a unei ma
xime mecanizări. Prin aceste 
măsuri se urmărește si reduce
rea la minimum a forței de 
muncă, precum și a volumului 
de muncă manuală.

Accentuarea caracterului in- 
terdisciplinar al pregătirii stu
denților constituie o cerință a 
instruirii modeme a specialiș
tilor. Instruirea interdiscipli
nary nu va mai fi simplifica
tă prin cumulări succesive de 
date aparțini nd diverselor ma
terii ci se va desfășura dialec
tic. similar producției. In ceea 
ce privește repartizarea anilor, 
in Stațiunea didactică experi
mentală vor lucra integral nu
mai anii I și II și parțial anul 
in. Studenții din anii IV și

care amină sau refuză să se în
cadreze intr-o activitate utilă, 
să se realizeze ca oameni. Ei 
speră mereu că in viața lor se 
va petrece de la sine o schim
bare care ii va scoate din sta
rea de somnolență și ii va re
vanșa spectaculos, oa pe conte
le de Mor. te Cristo, pentru așa- 
zisa neînțelegere de care sînt 
înconjurați. Dar nu fac nimic 
concret pentru a-și vedea im- 
pimit* speranța.

Doru Dumitru Zaharia. unul 
dintre cunoscuții Elenei Stama- 
teacu. s.-a întrerupt, de aseme
nea. studiile și. in prezent, are 
aceeași ocupație : colecționar 
de Huni. In fata unui pahar cu 
coniac din care sorbea din cind 
in cind. prin pai. cite o inghi- 
țitură. mi-a vorbit cu siguranța 
unui om de știința, despre vo
cația sa de fizician, despre de- 
săvirsîa sa competență in ma
terie de aparate electronice. 
Dar această vocație și această 
competență, admițind că există, 
n-au produs încă nimic vizibiL 

V, precum și o parte din cei a- 
flați in anul VI vor efectua in
struirea în condiții de producție 
în fermele unităților de stat și 
în C.A.P.-uri fruntașe. în ceea 
ce privește cercetarea științi
fică studențească, ea nu mai este 
o activitate în afara orelor de 
program, ci a căpătat un statut 
bine definit prin includerea în 
programele de învățămint a u- 
nui număr de ore ce variază în
tre 300 și 400 pe parcursul în
tregului ciclu de formare a vi
itorului specialist.

Scăderea normei cadrelor di
dactice privind activitatea cu stu
denții- la seminarii și cursuri de 
la 12 ore la 10 ore săptămînal 
a permis ca diferența să fie folo
sită pentru instruirea în condiții 
de producție. Sînt in curs de re
glementare noi măsuri menite să 
ducă la creșterea cotei de parti
cipare în pregătirea studenților, 
a cadrelor didactice asociat0 (din 
cercetare, producție), nu numai 
în ceea ce privește orele de 
curs, ci și orele de laborator și 
mai ales în practică. Integrarea 
cunoaște condiții favorabile de 
perfecționare și prin îmbunătă
țirea compoziției și provenienței 
studenților. Astfel, în prezent. în 
anii I și II, 60 la sută din stu- 
denți provin din licee de specia
litate. iar 75 la sută provin din 
mediul rural. De asemenea, cu 
sprijinul Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, la 
S.D.E.-Belciugatele se vor con
strui săli de curs și lucrări 
practice, grupuri sociale, o can
tină cu 200 de locuri, se va a- 
sigura dotarea corespunzătoare 
cu mijloace de transport. Ast
fel. în acest an calendaristic, 
vom atinge valori în producția 
cu studenții de aproape 15 mi
lioane, ceea ce echivalează cu 
10 200 lei/student.

Un alt tînăr. Iorgu Cărămi- 
zoiu. deși lipsit de aroganță și 
afișînd chiar un mod copilăros 
de a fi. trăiește la fel. încon
jurat de proiecte nebuloase. 
După oe a încercat de mai 
multe ori să intre la facultate 
și n-a reușiț, continuă să creadă, 
că pină la urmă, printr-un mi
racol tot va deveni student. Iar 
pină atunci refuză locurile de 
muncă disponibile care i se o- 
feră. așteptind ceva, cumva, 
..știți dumneavoastră*4...

Capacitatea de a asoira. de a 
visa ține, fără îndoială, de spe
cificul vîrstei și mai mult de
cit atît de romantismul revolu
ționar al însuși timpului pe 
care îl trăim. Mitomania însă, 
rtu numai că n-are nici o legă
tură cu tinerețea sa*u cu a-cest 
gen de romantism, dar chiar li 
se opune, indicind o atitudine 
ruptă de viață, o îmbătrinire 
prematură. Nu în fata pahare
lor cu coniac, ci pe marile șan
tiere. în vecinătatea dogori
toare a cuptoarelor de topit 
metalul sau la volanul tractoa
relor se făuresc adevăratele vi
suri. Celelalte, desprinse de 
trunchiul viguros al realității și 
semănind cu florile presate în
tre filele cărților, nu rămin de- 
dt simple îWii.

TREI LUCRĂRI DE EMIL PAVELESCU :
.Colectivul in care muncesc", „Satul pleacă pe ogoare", „Avertismentul Iui Vlad Țepeț'
-- --------------- ............. —--------------------------- —----------------------- ----------- --- ----- ----------- —---
i CUM SE FORMEAZĂ, CUM SE AFIRMĂ TALENTELE AUTENTICE DIN POPOR

„Pictez bătălii istorice, cu sute și sute 
de personaje, care îmi cer multă trudă...
— iată crezul artistic al pictorului amator Emil Pavelescu, șofer la

Pictorul de care vreau să vor
besc este șofer. La I.D.E.B. Are 
33 de ani, stagiul militar satis
făcut, 3 copii, 2 frați, unul fre
zor, altul matrițer, și se numește 
Emil Pavelescu. Practică arta, in 
orele libere, de vreo doi ani si 
jumătate. La inceput, îmi spu
nea el. am pictat de nevoie. Mă 
mutasem în casă nouă și nu a- 
veam tablouri. M-am interesat 
pe la magazine. Citeva tablouri 
m-ar fi costat cit toată mobila 
pe care o cumpărasem, plus te
levizorul, plus frigiderul, plus... 
plus... Ce mi-am zis ? Aș putea 
să mi le fac chiar eu. Și am pic
tat, mi-aduc aminte, aproape 20 
de bucăți. Tatăl meu ridea de 
ele. Și de mine, se-nțelege. Al
tora, aici e ciudățenia, au plă
cut. Ziceau, mărturisea Paveles
cu, că sînt un adevărat naiv. 
Multă vreme, atît el, cit și cole
gii de serviciu găseau că ter
menul e perfect sinonim cu cel 
de „simpluț". Astăzi, știe că na
ivii sînt un „curent artistic", că 
el a fost definitiv instalat in a- 
cest curent, șl aceasta nu ori
cum, ci mai spre primele rîn- 
duri. De ce ți-au plăcut totuși 
picturile ?, l-am întrebat. Pentru 
că bunica mea, femeie cu patru 
clase primare, mă tira în copi
lărie pe la muzee. Ai avut vreun 
model, ți-a plăcut pictura cui
va ?, l-am mai întrebat. Da, mi-a 
răspuns, Rubens. Am vrut să 
pictez ca el. Nu mi-a reușit. Și 
astăzi îl prețuiesc. Dar mi-am 
dat seama că el are un stil, iar 
eu altul. Așa este in artă. Fie
care cu stilul său. Ce înseamnă 
să fii naiv ? Iar definiția vine 
prompt și lapidar : să n-ai 
școală, dar să ai talent. Ce în
seamnă să fii naiv, in fața al
tora ?. încerc. După o lungă pau
ză : să nu citești nimic, să nu 
vezi alte lucrări de artă. Și res
pecți interdicția ?. mă interesez. 
Mă prefac numai că o respect, 
arunci el. moale și hitru. De 
ce Fiindcă mă ajută la pic
tură. dar mai ales mă ajută 
să-mi formez un vocabular. De 
la o vreme stau de vorbi cu oa

meni culturali importanți... Sînt 
necesare astfel de vorbe... Știți, 
între noi șoferii... Pavelescu 
mi-a istorisit că foarte mulți se 
întrec in a-i oferi subiecte. Din 
renaștere, din calendare, din 
viață. Oricit s-ar strădui să le 
copieze, lui ii ies altfel. O naș
tere primordială, de pildă, a- 
junge in viziunea sa o cezaria
nă (,, eu știu cum se petrec lu
crurile astea, atrage el atenția, 
am văzut multe săli de opera
ție ; in armată am urmat o 
școală de felceri"). Toate intim- 
plările sugerate nu și le poate 
închipui decît petrecîndu-se pe 
strada sa ori in cartierul său. 
Astfel simbolurile ajung să 
meargă- cu tramvaiul, să facă 
tirguieli, să se certe in gura 
mare și mai apoi să se împace. 
Totul se petrece pe stradă. Stra
da e lumea, strada e universul. 
Poate, mă ajută pictorul, la o 
remarcă a mea in acest sens, 
pentru că am fost în tinerețe, 
înainte de armată, timp de un 
an și jumătate, factor poștal. 
Poate zic. ca factor poștal pri
vești viața cu alți ochi. Și as
tăzi, ca și atunci, completează 
el, întirzii pe stradă, privesc tot 
felul de intimplări, încerc să 
cunosc oamenii, cauzele situa
ției. Toate acestea imi furni
zează materia primă a tablouri
lor. Existența lui Emil Paveles
cu s-a modificat întrucitva. Am 
avut ocazia să discutăm mai 
mult pe tema asta. De cind am 
devenit persoană artistică, re
marcă el, sună acasă- telefonul 
intr-una. Uneori, și lă serviciu, 
adică pe mașina mea, care are 
post telefonic, undeva in cimp, 
unde ne deplasăm in vederea 
remedierii deranjamentelor. Mi 
se comanda alte și alte tablouri. 
Nu pot să onorez toate cererile. 
Am serviciu, am familie, mai 
trebuie să fac și lucrări mari, 
serioase, pentru expoziții colec
tive, bătălii istorice care imi cer 
multă trudă (sute și sute de per
sonaje) ori pentru mine, diverse 
scene care nu-mi dau pace, in 
minte, luni și luni de zile. Am 

ajuns ca banul, observă el, mă 
trec toți din mină in mină ; fie
care simte nevoia să mă reco
mande pozitiv la încă alți cinci- 
șase oameni,, dar aceștia se gră
besc, mai apoi, să facă același 
lucru, cu prietenii și cunoscuții 
lor. Ce găsesc acești prieteni și 
cunoscuți în pictura pe care 
o faci?, l-am intrebat odată. Ceva 
care descrețește frunțile și ce
lor mai acre figuri. Uneori am 
văzut oameni rizind in hohote, 
cind se aflau în fața picturilor 
mele. Eu cred că pleacă de lin
gă ele cu un cîștig de care nu 
sînt întotdeauna lămuriți nici ei 
înșiși. Pictura asta naivă ii a- 
duce, mai cred, cu picioarele pe 
pămînt. li face să se vadă și să 
vadă totul zimbind.

Acesta ar fi omul și biografia 
sa. pe scurt. Opera pe care, o 
recentă expoziție personală des
chisă în Pavilionul B din Parcul 
Herăstrău, ne-o oferă în cea 
mai mare parte, ii seamănă pe 
de-a-ntregul. Directă, amuzan
tă. debordind de vitalitate. Mai 
întîi pe Conturul caselor sau al 
dealurilor pictorul așterne un 
văl colorat, pur, intens, luminos, 
peste care începe apoi să-și spu
nă istoriile, să anime perso
naje, să le îmbrace, să le tri
mită la plimbare sau la munca, 
să le investească cu trecut și 
prezent, căci, ciudat nu e mo- 
gildeață căreia să nu-i cunoas
că, se pare, gusturile, aversiu
nile și simpatiile, bolile ori sta
rea financiară. Se ivesc pe su
prafața pinzei frenetic, pe fe
restre, pe uși, chemați de gla
sul artistului ; pozind ahtiați ca 
in fața, unui rar obiectiv foto
grafic, chiar atunci cind simu-

Prietenii si admiratorii
»

artistului

I.D.E. București —
lează nepăsarea, îndeletnicin- 
du-se cu. prinsul păsărilor, pisi
cilor ori cu comentarea ultimu
lui meci de- fotbal. Citeva mii 
de ochi te urmăresc fascinați 
ori încotro ai păși. Lumea e a- 
cdlo și aici, totodată. Nu te poți 
sustrage dialogului. De la înălți
mea propriului nostru cap și al 
propriei noastre priviri. Despre 
nunți și botezuri, despre stații 
de tramvaie sau lucrul 2ilnic in 
uzină, despre competiții sportive 
de masă și tirguieli, înmormin- 
țări,. așteptatul aragazului și al 
trenului, promenadă, inundații 
sau orele de după amiază pe
trecute in familie. Am zis dia
log și nu monolog. Deci, o dis
cuție aprinsă, unde fiecare tși 
apără punctul de vedere, inclu
siv artistul, al cărui ultim cuvir.t 
ne dezvăluie natura sa polemică, 
malițioasă fără răutate, o cu
riozitate tipic gazetărească.

l-am vizitat expoziția. L-am 
găsit și l-am lăsat in fața ei 
pictind (artistul este in conce
diu de odihnă). Pe o scc-â de 
zugrav (fiindcă nu are incă un 
șevalet așa de mare) a așezat o 
enormă pinză. Învie, aici, vrto 
mie de personaje și Războiul 
nostru de independență. Româ
nii sînt gata. Turcii incă nu. 
Dacă rezultatul războiului se 
știe, răspunde in treacăt Pave
lescu la îndelunga mea tăcere, 
în fața lucrării, rezultatul pic
turii nu se poate cunoaște incă. 
Sper că imi va face onoare. Câ 
'va interesa opinia publică. După 
ce a mai stors citeva tuburi pe 
mica sa paletă improvizată : și 
critica !

C. R. CONSTANTINESCU

248 de uteciști 
preiau ștafeta

(Urmare din pag. I)

ridicare a calificării tinerilor In 
cadrul secției și despre reflecta
rea sa nemijlocită în muncă.

Fiecare acțiune din bogatul 
bilanț al organizațiilor U.T C. 
din secție este, in felul ei, o 
dovadă concretă a modului in 
care uteciștii au înțeles să preia 
și să traducă in fapt inițiativa 
maistrului Gheorghe Lupe a. Ni 
se pare, insă, câ este la fel de 
interesant să prezentăm și unul 
dintre procedeele concrete pnn 
care organizațiile U.T.C. s-au 
manifestat ca un cadru de pre
gătire profesionali a tineretul n. 
ca un veritabil |i exigen*. nucleu 
de valorificare a rezultatelor ac
țiunii de ridicare a calificării.

• Ne răspunde lăcătușul Io~i 
Mușunoiu, : ..Avind in vedele că 
noi toți avem aceeași profesiu
ne, am constituit formațiuni de 
lucru cu sarcini concrete .’2 ni- 
velul fiecărui raion de produc
ție. Aceste ..brigăzi complexe 
ale tineretului", cum le-am nu
mit noi, sint compuse dintr-un 
număr restrins de tineri, fieca
re avind repartizaiă o anume 
operație in cadrul procesului de 
muncă, planificată, tot de noi, 
a fi executată intr-un anume 
termen. De pildă, in brigada pe 
care o conduc, toți cei nouă 
membri avem cite o sarcină 
precisă de care ne ocupăm. Pre
țuind și sarcina controlului, pe 
care îl executăm tot in colectiv, 
putem elimina in mod operativ 
rebuturile și interveni prompt 
ori de cite ori este nevoie. De 
fapt, fiecare din cele 3 brigăzi 
ale tineretului au preluat in 
proprie răspundere obiective de 
producție din planul de munci 
al secției despre a căror reali
zare raportează lunar in cadrul 
adunărilor generale ale organi
zațiilor U.T.C. Pe această bază, 
a întăririi disciplinei și răspun
derii personale, brigăzile ute- 
ciste de producție s-au afirmat 
în scurt timp ca adevărate co
lective de educație comunistă a 
tinerilor prin muncă și pentru 
•muncă, fapt pe care ii dovedesc 
și realizarea și depășirea de 
către toți membrii lor a norme
lor individuale, eliminarea com
pletă a rebuturilor și a absen
țelor nemotivate de către toți 
membrii brigăzilor*.

Acestea sint. in linii mari, 
faptele. Desigur, nimeni nu o 
să-ți spună că totul merge per
fect și. cu atit mai puțin, că or
ganizația U.T.C. nu prea mai are 
cum și unde interveni. Dimpo
trivă, cumpănindu-și cu chibzu
ială și cu seriozitate munca, a- 
dăugind alte noi obiective pla
nului de muncă al organizației 
U.T.C. — binevenită ideea ca 
planurile de muncă pe trimes
trul IV să fie încă de pe acum 
făcute cunoscute în stadiu de 
proiect tinerilor — cei 248 de 
tineri lăcătuși navali din secție 
năzuiesc, fiecare în felul său. să 
ofere o dovadă concretă a mo
dului în care i-a deprins 
cu exigențele muncii maistrul 
Gheorghe Lupea, cel căruia li 
preiau „din mers'4 ștafeta.

0 întrebare pentri organizatorii sportului din Capitală

UNDE VA AFLAȚI CIND 
TINERII AU TIMP PENTRU SPORT ?

Am vizitat, duminică diminea
ța. Complexul sportiv ..CIRE- 
SARII-. al pionierilor și școlari
lor din sectorul 8. Am privit în
delung această bijuterie, desti
nată micilor sportivi, viitori 
campioni mondiali sau olimpici. 
Un teren de fotbal — gazonat 
—, terenuri de baschet, handbal, 
tenis de masă, pistă de atletism. 
De jur împrejurul lor. copaci 
inalți și umbroși, O oază de să
nătate ! Un loc destinat călirii 
fizice a „ci re șa ri lor". Numai că 
ei lipsesc Nici picior de co
pil in acest .regat" al sportului. 
Doar un biet ciine pripășit, cine 
știe cum, pe lingă pista de atle
tism. și care pare și el contra
riat de liniștea nefirească insta
lată suverană intr-un loc in 
care, in mod normal, ar trebui să 
existe atmosfera specifică mari
lor întreceri sportive.

Mai departe, in raidul nostru 
— alte firme, alte baze sportive.

Deasupra unor porți ferecate, 
o inscripție-invitație : ..Asocia
ția sportivă Grivița Roșie. Baza 
sportivă parcul copilului*'. In 
spatele lor — terenuri de fotbal, 
de rugby, de handbal, de bas
chet. Copiii din cartier, văzind 
că porțile nu se deschid, au în
cins afară o ..miuță". Parcă mai 
frumos e să joci fotbal in apro
pierea unui stadion, fie el și fe
recat. decit pe alte străzi care 
nu sînt propice practicării spor
tului și care, pe deasupra, sint 
și aglomerate. Oricum, micii fot
baliști sint mulțumiți și cu a- 
cest „teren". Nu-și pun întreba
rea : ..De ce se ajunge într-o a- 
semenea situație nefirească 
Ei nu o pun, dar o punem noi 
conducerii complexului respectiv. 
Cine știe, poate vor găsi cheia

C.M. de pentatlon
în aceste zile la Zielona Gora 

(Polonia). 55 de sportivi din 21 
de țări participă la cel de-al 
11-lea C.M. de pentatlon mo
dern pentru juniori. Prima pro
bă — călăria — a fost cîștigată 
de suedezul Per Huit. 1100 
puncte — timp l’33”30/100. Ace
lași punctaj l-au mai realizat 
spaniolul Camerero. elvetianv1 
Schilt, polonezul Markowski și 
românul Galovits. Pe echipe 
conduc Suedia și Polonia, cu cite 
3270 puncte. Formația României 
se află pe locul 6, cu 3172 

care să... deschidă porțile stadio
nului.

La stadionul ..Tineretului" nu-i 
nevoie d? nici o cheie. Aici por
țile tint deschise. Intră cine vrea 
și cine nu vrea. Se face orice, 
numai sport nu ! Deocamdată, o 
mici promenadă pe pista de 
atletism. Cițiva zeci de tineri iși 
poartă pașii in jurul terenului 
de fotbal. Plimbare de duminică. 
In ținută de ..zile mari", în fața 
tribunelor goale și ele. Doar un 
tată grijuliu, echipat in trening, 
și-a adus copilul să-l familiari
zeze cu gazonul terenului de 
fotbal. în lipsă de ..coechipieri", 
tatăl pregătește retragerea. $i 
cind te gindești că și aici, la in
trare. sint atimate firme grăi
toare : Școala sportivă nr. 4 (in 
stingă porților). Clubul sportiv 
școlar (in dreapta porților).

Firme serioase. Le citești și 
nu-ți vine să crezi că, duminica 
dimineață. un mare complex 
sportiv, cu destinație precisă, 
poate sta... gol-goluț. In această 
situație se aflau duminică și alte 
baze sportive bucureștene rezer
vate elevilor și copiilor. Chiar 
duminica, cind normal, după o 
săptămină de muncă sau învăță
tură. pasiunea pentru sport iși 
găsește timp pentru manifesta
re. Așadar, jos lacătele inerției 
de pe porțile stadioanelor !

Raid-anchetă realizat de 
VASILE RANGA

TEODOR POGOCEANU

Un computer a întocmit clasamentul 
jucătorilor de tenis

Un computer american, pe 
baza rezultatelor obținute în 
marile turnee internaționale 
și a întîlnirilor directe din
tre jucătorii fruntași, a în
tocmit clasamentul celor mai 
buni jucători de tenis din 
lume : 1. Jimmy Connors 
(S.U.A.) 1904 puncte (77 vic
torii — 7 infringed) ; 2.
Bjorn Borg (Suedia) 1892,70 
puncte (55—12) ; 3. Ilie Năs- 
tase (România) 1892,40 puncte 
(63—10) : 4. Guillermo Vilas 
(Argentina) 1876,30 puncte 
(60—13) ; 5. Eddie Dibbs
(S.U.A.) 1865,87 puncte (61—

SI ‘OUI • SPORT
Astăzi, pe stadionul „23 August*4, 
orele 17,30, intr-o partidă amicală:

ROMMU - Cf HOSLOim
Deși nu are un caracter ofici

al. meciul dintre reprezentative
le României și Cehoslovaciei sus_ 
cită un mare interes. El con
tinuă tradiția intilnirilor bila
terale. verifică potențialul actu
al al ambelor formații care se 
pregătesc pentru preliminariile 
Campionatului Mondial. Atrac
ția mai are și alte explicații. 
Echipa oaspete se prezintă, du
pă cum se știe, cu o impresio
nantă carte de vizită : ea deține 
titlul de campioană a Europei 
si este neînvinsă in ultimele 21 
de meciuri susținute. Formația 
tricolorilor, care are o formulă 
nouă, dorește să obțină un re-, 
zultat bun in urma ratării cali
ficării in ..sferturile44 de finală 
ale Cupei Europei și la turneul 
olimpic de la Montreal. Fiind 
vorba de o partidă amicală, aș
teptăm ca jucătorii noștri, scu
tiți de apăsarea punctelor sau 
a calificării, să desfășoare un 
joc. în primul rind. ofensiv, 
constructiv și dinamic, să prac
tice un fotbal eficace și specta
culos. in măsură să testeze ac
tualele posibilități ale echipei, 
in general, și ale selecționabili- 
lor. în mod special. Așteptăm 
ca să vedem rodind idei mo
derne de joc. care probabil 
s-au plămădit in lunile, nu pu

19) : 6. Harold Solomon
(S.U.A.) 1865,42 puncte (51— 
19) ; 7. Raul Ramirez (Me
xic) 1862.19 puncte (61—22) ; 
8. Manuel Orantes (Spania) 
1858,11 puncte (52—14) ; 9.
Adriano Panatta (Italia) 
1 856,99 puncte (38—13) ; 19.
Ken Rosewall (Australia) 
1854,79 puncte (22—11). La 
feminin, pe primul loc se află 
Chris Evert, urmată de Go- 
olagong, Casals, Wade. From- 
holtz, Navratilova, Melville, 
Jausovec. Richey (învinsa 
Virginiej Ruzici la Forest 
Hille), Morozova. 

ține la număr, de cind naționa
la are o altă conducere tehnică. 
Acest important „examen*4 pu
blic, cu un adversar puternic, ne 
oferă date mai exacte pentru a 
ne cintări cit mai realist șan
sele în tentativa de calificare la 
turneul final al viitorului C.M. 
în dauna echipelor Iugoslaviei 
și Spaniei, cu care alcătuim, 
probabil, cea mai puternică gru
pă a preliminariilor. Returul în- 
tîlnirii. peste 2 săptămîni. la 
Praga (5 octombrie), ne va cer
tifica. lucru esențial, dacă rezul
tatul și comportarea tricolorilor
— în meciul de la București — au 
fost intimplătoare sau ele ex
primă o situație de fapt. Bilan
țul întîlnirilor de pină acum a- 
rată astfel : din cele 24 de me
ciuri disputate, fotbaliștii ceho
slovaci au cîștigat 12. românii 
au obținut victoria de 7 ori. iar 
5 meciuri s-au încheiat la ega
litate.

Din echipa Cehoslovaciei vor 
lipsi cițiva titulari — Viktor, 
Svehlik, Modr. Capkovic și Pi- 
varnik. indisponibili — dar a- 
ceasta nu înseamnă că formația 
campionilor Europei va avea o 
valoare mai scăzută și ambiții 
mai puține de a-si apăra titlul 
si prestigiul de care se bucură. 
Echipa României prezintă pe 
cei mai buni $i mai în formă 
fotbaliști de care dispune. Le 
urăm succes !

Dar iată formațiile ce se vor 
alinia astăzi. începînd de la ore
le 17.30. pe gazonul stadionului 
..23 August", la fluierul arbitru
lui grec : Kirelopoulos (la tușă :
N. Lekkas si E. Tsionas) : 
ROMANIA : Răducanu — Che- 
ran. G. Sandu. Sătmăreanu II. 
Manea — Dumitru, Dinu; Balacj
— Troi, D. Georgescu. Iordă- 
nescu ; CEHOSLOVACIA : Ven- 
cel — Biros, Ondrus. Jurkemik, 
Gogh — Dobias. Pollak. Panen- 
ka — Masny, Nehoda, Kroupa.

V. cabulea
Posturile noastre de radio vor 

transmite jn întregime partida de 
astăzi. Transmisia se va efec
tua pe programul I. din jurul 
orei 17.30. De asemenea, partida 
va fi transmisă în direct la te
leviziune.

Victorie pentru 
rugbiștii români

Turneul internațional de rugbi 
de la Burgas s-a încheiat cu vic
toria echipei României care în 
ultima zi a competiției a între
cut cu scorul de 58—6 selecțio
nata Poloniei. într-un alt joc, 
reprezentativa U.R.S.S. a cîști
gat cu scorul de 27—13 in fața 
echipei Bulgariei. Clasament : 1. 
România — 6 puncte : 2. U.R.S.S. 
— 4 puncte ; 3. Bulgaria — 2
puncte ; 4. Polonia — zero
puncte.

încă de-acum 
pregătiri pentru 

viitoarea olimpiadă
Prima reuniune a Comite

tului de organizare a J.O. de 
vară de la Moscova din 1980 a 
fost consacrată examinării unor 
probleme de primă urgență ale 
viitoarei Olimpiade, cum ar fi 
costul lucrărilor de construcție a 
unor importante instalații spor
tive și a satului olimpic, activi
tățile și sarcinile unor ministere 
și departamente care participă 
la organizarea Olimpiadei. După 
cum s-a mai anunțat, pentru 
Olimpiadă, la Moscova vor fi 
construite o sală polivalentă 
(lucrările au început de citeva 
zile), un velodrom, o piscină, 
arenă pentru tirul cu arcul, un 
stadion acoperit, o bază nautică, 
iar stadionul „V. I. Lenin*4 de la 
Lujniki va fi modernizat și do
tat cu instalații noi. Bazele spor
tive din Moscova vor putea 
primi concomitent in timpul 
Olimpiadei peste 300 000 de spec
tatori.

0 nouă candidatură 
pentru organizarea 

J.O. din 1984
Deci, capitala Uniunii Sovieti

ce. Moscova, organizează în 
1980 ediția a XXII-a a Jocurilor 
Olimpice de vară. Cine va or
ganiza Olimpiada din 1984 ? 
Pină la această oră s-a depus o 
singură candidatură în mod ofi
cial : orașul Teheran, capitala 
Iranului. Potrivit unor agenții 
de presă, intenționează să ceară 
organizarea J.O. din 1984 orașul 
Osaka, al doilea ca mărime din 
Japonia, după Tokio.

Din nou Clay-Norton. 
Cine va învinge?

Cassius Clay, se antrenează 
de zor la K tames ha Lake. în 
vederea meciului pe care-1 va 
susține la 28 septembrie la 
New York cu șalangerul său. 
Ken Norton, devenit de curînd 
și actor de cinema. ,.Clay se va 
prezenta la o greutate de peste 
100 kg in ziua meciului, greu
tate care-i va da forță in lovi
turi44. susține antrenorul W. 
Youngblood. La rîndul său. fos
tul campion mondial. Joe Lo
uis, care urmărește antrena
mentele lui Cassius Clay, a de
clarat că niciodată nu l-a văzut 
pe campion „intr-o formă 
sportivă atît de bună**.

de mîna lui. el

Brâncuși e peste tot. El stă- 
pînește totul. Cosmos. natură, 
viață, moarte, dragoste, filoso- 
fie, artă, știință, prezent, trecut 
și viitor. Spiritul său se regă
sește în Upanișade și in gîndi- 
rea tuturor artiștilor __ E
in cîntece din Maramureș, 
jocurile ' 
Herbert 
tura lui 
al artei 
Noica îl ___  ______ _ ___
tind infinitive lungi**, iar Paul 
Anghel — cu o comparație pe 
cit de „prozaică", pe atît de su
blimă — îl asemăna unui... mo
rar : „E un morar supărat acest 
Brâncuși, un morar care nu mai 
vrea să facă făină, care refuză 
să mai rîșnească pentru toată 
lumea. $i chiar pentru sine, care 
se încăpăținează să nu striveas
că semințele din coș, oferin- 
du-le în ermetismul lor primar, 
indigeste, dar prin aceasta pline 
de toată otrava și forța germi
nației...44. Cei care l-au cunoscut 
îndeaproape, care l-au vizitat în 
atelierul său _____________
din Impasse ~
Ronsin, care A X
i-au fost uce- <
nici sau invitați .
la masă, și-1 \
amintesc întru- M jr A\ T
chipind iposta- < A 4
za omului corn- _____________
plet : tot mobi
lierul era lucrat .......__
iși curăța hornul sobei, el își fă
cea mincare. Taciturn și jovial, 
mag oriental cu barba maiestuoa
să și copil printre „jucăriile44 sale, 
Brâncuși juca de multe ori tea
tru cu noii săi oaspeți, dar se 
încăpățîna și nu accepta să-și 
înstrăineze nimic din atelier. 
Matematicienii i-au încadrat 
sculpturile în riguroase construc
ții geometrice, demonstrînd fără 
putință de tăgadă înalta sa ști
ință a simetriei și a numerelor 
perfecte, arhitecții și-au apro
piat gîndirea lui, criticii i-au 
studiat raporturile dintre formă 
și lumină, perspectivele spațiale 
sau simbolurile culturale. Un 
critic turc (Nurullah Berk) sub
linia că arta sa ..se înrudește 
magnific cu spiritul Orientului44, 
iar Visay Chada. redactor șef 
al unei reviste din India afirma 
orgolios că ..Brâncuși nu apar
ține numai României, ci, după 
părerea mea. lumii".

E uimitor ce mulți prieteni și 
admiratori a avut Brâncuși ! 
Pictori, sculptori, poeți, critici, 
muzicieni, colecționari l-au în
conjurat pe artist și operele sale 
cu o curiozitate, o prietenie și 
o fervoare aproape inexistentă 
aiurea. Unii și-au împărtășit cu 
el idei și proiecte, alții i-au ne
murit chipul demiurgic, alții 
l-au continuat, poeții i-au cin- 
tat elanurile artistice și i-au dus 
mai departe, pe aripile cuvintu- 
lui. genialele-i intuiții. Guil
laume Apollinaire. James Joy
ce. Henry Moore. Auguste Ro
din. Henri Matisse. Amedeo Mo
digliani, Oscar Kokoschka — se 
numără printre cei mai apro- 
piați prieteni de gind și faptă 
ai lui „neică44 Brâncuși. Lui 
Rousseau Vameșul. Brâncuși, 
„ca un meșter pietrar din Evul 
Mediu — scrie Barbu Brezianu 
— ii va ciopli piatra de mor- 
mînt...“

Dar. oricît de bine s-ar fi sim
țind in străinătate, oricîtă glo
rie s-a pus pe umerii săi. Brân
cuși n-a uitat nici o clipă că 
este român, fiu de țăran din 
ținutul Gorjului. Nici românii 
nu l-au ignorat. încă din 1910, 
Al. Vlahuță atrăgea atenția în-

moderni,
_ _ _________ ,, în 

de copii și în cimitire. 
Read spunea că sculp- 
,.ocupă centrul neclintit 
moderne44, Constantin 
vedea pe artist „sculp-

Helada — 
t — izvo-

din acea 
în

tr-un articol din Universul asu
pra acelui om „hotărît și mîn- 
,dru“ care își impunea în lucră
rile sale o ..simplitate voită" cu 
„ceva misterios și sugestiy". In 
1914, Tudor Arghezi vorbea deia 
de o „expresie Brâncuși44. în 
1923, Lucian Blaga. îl considera 
a fi „unul din marii revoluțio
nari în sculptură44, iar, peste doi 
ani, Ion Minulescu se cutremu
ra, în comoditatea boemei sale, 
de gîndul, de intuiția unei ge
nialități brâncușiene : „Mă fe
resc să spun. că sculptorul Con
stantin Brâncuși este un artist. 
Poate câ e ceva mai mult44. în 
sfîrșit, Camil Petrescu. B. Fun- 
doianu, Adrian Maniu, Dan Bot- 
ta, sau Tudor Vianu au impus 
definitiv imaginea artistului în 
conștiința românească. După 
înălțarea tripticului de la Tirgu 
Jiu, o întreagă pleiadă de cri
tici și eseiști, de la V. G. Pa- 
leolog, Petru Comarnescu. Ed
gar Papu și pină la Ion Frun- 
zetti. Dan Hăulică. Dan Grigo- 
rescu, Zoe Dumitrescu-Bușu- 

lenga, Valeriu 
Râpeanu, Octa
vian Barbosa, 
Nina Stăncules- 
cu, Ion Pogo- 
rilovski, n-au 
precupețit nici 
un efort în a 
demonstra nu 
atît genialitatea 

lui Brâncuși — unanim recu
noscută — cît izvoarele ei ro
mânești, specificul național al 
artei sale. „Spiritul său (al 
operei lui Brâncuși — n.n.) e 
mai vechi decît I’ ' ' 
scria Dan Hăulică 
rind din straturile afunde ale 
pămîntului nostru : 21.
vatră de civilizație tracică. ... 
care N. Iorga găsea înseși rădă
cinile geometrismului grec al 
vaselor grecești timpurii, de 
tip Dipylon44. Dan Grigorescu 
vorbea de „clasicismul unei 
vechi culturi44, a cărei chinte
sență a decantat-o» Brâncuși, iar 
Zoe Dumitresou-Bușulenga —• de 
„acest stăpîn al pietrei44 care 
„a ieșit dintr-o matcă națională 
unică**. Dacă, „pentru concep
ția românească, măsura tuturor 
lucrurilor este natura44, arta 
derivată, arta românească, deci, 
neinsemnînd „nici opoziție, nici 
prelungire în afara naturii44 (Ed
gar Papu), cu ale sale păsări, 
pești, broaște țestoase, capete de 
copii, cu al său „duh al liniș
tii și eternității4* (Tudor Vianu). 
Brâncuși i-a exprimat genial 
această dominantă. Inițiatorul 
unei „noi epoci pentru sculptu
ră — cea a sculpturii iradiante44 
(V. G. Paleolog). a devenit în
suși simbolul patriei natale : 
„Cred că greu s-ar mai găsi o 
altă tară care să se recunoască 
în întregime in opera unui ar
tist. așa cum se recunoaște 
România*4 — observa criticul 
italian Giulio Carlo Argan. Și 
adăuga : „am exact senzația că 
Brâncuși este într-o anumită 
măsură un genius loci al Româ
niei". Este... exact ceea ce, cu 
gestul său profetic, oficia și Geo 
Bogza : „Tăind piatra și lem
nul cu mîinîle sale de țăran din 
Gorj, el a deschis artei și spi
ritului omenesc poarta unui nou 
univers. [...J S-a născut la Ho- 
bița în 1876 și nu va muri nicio
dată**.

...Citeva gîndurî suscitate de 
o excelentă antologie (Carte de 
inimă pentru Brâncuși) alcătui
tă de Nina Stănculescu și apă
rută recent Ia Editura „Alba
tros44.

FANUȘ băileșteanu
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VIZITA TOVARĂȘULUI KAISONE PHOMVIHANE
■»

în mijlocul colectivului de oameni 

ai muncii de la întreprinderea 

de confecții și tricotaje
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

tovarășul Kaisone Phomvihane, 
ceilalți oaspeți au vizitat apoi 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje Bucureștii unde au 
fost intîmpinați de tovarășa 
Lina Ciobanu. ministrul indus
triei ușoare, de membri ai con
ducerii unității și ai centralei 
de resort.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii prezenti aici au făcut o 
entuziastă primire secretarului 
general al partidului, au adre
sat urări de bun venit înaltului 
sol al poporului laoțian prieten.

în holul de la intrare, direc
torul general al Centralei in
dustriei confecțiilor. Iosif Stein
bach, a prezentat dinamica dez
voltării acestei întreprinderi, 
unntate de bază a industriei 
ușoare românești, relevînd tot
odată preocupările colectivului 
pentru creșterea și diversifi
carea permanentă a producției, 
pentru ridicarea calității pro
duselor. din care o mare parte 
sînt solicitate pe piața externă.

S-a subliniat cu acest prilej
că profilul actual al întreprin
derii ca unitate productivă, de 
cercetare și învățămint s-a 
cristalizat in urma indicațiilor
și recomandărilor tovarășului 
Nicolae CeaușesGU făcute în 
(impui vizitelor anterioare. în 
prezent, față de anul 1970. vo
lumul producției s-a dublat, iar 
eforturile de înnoire a gamei

Continuarea 
convorbirilor oficiale

(Urmart din pag. I)

mat hotărirea comună de a ri
dica pe o treaptă superioară 
conlucrarea româno-laoțiană. de 
a pune bazele unei largi și 
fructuoase cooperări economice, 
în domeniile minier, petrolier, 
forestier și în alte sectoare de 
activitate. în folosul ambelor 
state și popoare, în interesul 
cauzei generale a colaborării și 
înțelegerii internaționale.

în această parte a dialogului 
la nivel inalt au fost abordate, 
de asemenea, aspecte princi
pale ale actualității internațio
nale, evidențiindu-se profun
dele transformări revoluțio
nare, sociale și naționale petre
cute în lume, ca urmare a afir
mării creșcinde a voinței .po
poarelor de a fi stăpîne pe 
soarta lbr. de a trăi liber și su
veran. în condiții de pace și 
securitate. S-a apreciat că la 
mutațiile în raportul de forțe 
pe plan mondial o importantă 
contribuție au adus-o marile 
victorii ale poporului laoțian,

MAI MULTĂ OPERATIVITATE 
ÎN APROVIZIONAREA RITMICĂ CU MATERIALE

Constructorilor de locuințe din 
Suceava le-au trebuit aproape 
două- trimestre pentru a recupe
ra restanțele acumulate in pri
mele trej luni ale anului. Din a- 
prilie pînă în septembrie ei au 
depus eforturi susținute pentru a 
repara greșelile de organizare 
cele mai multe făcute in toam
na anului trecut, cind conduce
rea șantierului nu a acordat a- 
tenția cuvenită pregătirii frontu
lui de lucru pentru perioada de 
iarnă din care au ieșit cu mari 
rămineri în urmă. Eforturile de
puse însă de constructori, preo
cuparea pentru mai buna organi
zare a muncii au dus la darea 
in folosință a unui număr impor
tant de apartamente. între mă
surile cele mai eficiente adopta
te rețin atenția organizarea ac
tivității de turnare a betoanelor. 
montarea prefabricatelor si exe
cuția săpăturilor in două schim
buri, asigurarea unui larg front 
de lucru pentru echipele de 
constructori prin repartizarea lo
turilor pe structuri. Un lot exe
cută acum lucrările pentru fun
dație, al doilea lot lucrările pen
tru structura de rezistență și al 
treilea preia lucrările pentru fi
nisări. S-a asigurat. în acest fel, 
pe de o parte specializarea echi
pelor. creșterea productivității 
muncii, iar pe de altă parte, s-a 

«introdus și în construcții un con
trol interfazic al calității.

Iată însă că în ultimul timp, 
activitatea constructorilor de lo
cuințe din Suceava se confrun
tă din nou cu mari neajunsuri. 
Inginerul Viorel Buchidău, de 
la serviciul organizării produc
ției, amintea în acest sens în
deosebi greutățile apărute în a- 
«igurarea cu elemente de radia
toare. Ne-a vorbit chiar de une
le inițiative ale muncitorilor în
treprinse pentru înlocuirea ra
diatoarelor la anumite poziții cu 
serpentine de încălzire realizate 
în atelierele șantierului. Cind a 
fost vorba insă să ne explice 
care sint cauzele acestei situa
ții. de unde și în ce condiții tre
buie să primească radiatoarele, 
nu ne-a mai putut spune nimic 
concret. „Eu cer radiatoare, să 
mi se aducă !“. Deci, altfel spus, 
treaba altora...

Dacă în privința radiatoarelor, 
de bine de rău. se speră într-o 
soluție locală. în ce privește a- 
sigurarea cu panouri pentru 140 
de apartamente ce au termen de 
dare in folosință trimestrul ur
mător. situația este și mai ne- 
corespunzătoare. Din această 
cauză și utilajele grele lucrează 
din nou doar cu 60 la sută din 
capacitate, nivelul unui bloc se 
ridică acum in două săptămîni. 
în loc da una. Tovarășul Mircea 
Solcan, inginerul șef al șantie

sortimentale a înregistrat o 
creștere de 234 la sută.

Pe parcursul vizitării sec
toarelor de fabricație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
de calitatea produselor, de fe
lul cum sînt îndeplinite angaja
mentele luate de acest colectiv 
în vederea ridicării eficienței 
întregii activități economice. 
La expoziția fabricii, ca și in 
timpul prezentării noilor mo
dele de confecții și tricotaje s-a 
subliniat că acestea sint rezul
tatul muncii de creație desfă
șurate in cadrul unității.

Felicitind harnicul colectiv de 
muncă de aici. tovarășul 
Kaisone Phomvihane a inmînat 
conducerii centralei de resort 
un steag laoțian, simbol al sen
timentelor de prietenie ale po
porului laoțian față de poporul 
român, și a urat întregului co
lectiv noi succese in activita
tea sa.

La plecare, miile de munci
tori prezenți in incinta fabricii, 
ca și cetățenii aflați la intrare 
au făcut o caldă manifestare ce 
dragoste și stimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. oaspeților 
laoțieni, exprimindu-și satisfac
ția față de dialogul rodnic la 
nivel inalt româno-laoțian care 
deschide perspective minunate 
de dezvoltare pe multiple pla
nuri a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două par
tide, țări și popoare.

ale celorlalte popoare din In
dochina.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane au re
înnoit hotărî re a partidelor, ță
rilor și popoarelor noastre de a 
conlucra tot mai strips in do
meniul vieții internaționale, de 
a-și aduce întreaga contribuție 
la abolirea definitivă a politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste. de asuprire și do
minație. la instaurarea unor 
raporturi cu adevărat, echita
bile intre state, la lichidarea 
subdezvoltării și la statornici
rea noii ordini politice și eco
nomice mondiale, la asigurarea 
unui climat stabil de pace, jus
tiție și securitate, la soluționa
rea constructivă a problemelor 
ce preocupă omenirea, la făuri
rea unei lumi mai drepte și 
mai bune, in care fiecare na
țiune să se poată dezvolta ne
stingherit pe calea progresului 
economic și social.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă.

rului. susținea că rina ar aparți
ne întreprinderii de prefabrica
te din Călărași, care livrează pa
nouri pentru etajele superioare 
dar nu iși onorează contractul la 

Printre constructorii 
de locuințe din Suceava
• După citeva luni bogate in realizări, un ritm de lucru cu 

mult sub posibilități • Inițiativele constructorilor, oricit de va
loroase, nu pot ține... de cald... • In atenția furnizorilor de 
panouri din Călărași : construcția unui bloc nu poate incepe... 
cu acoperișul • Cind telefoanele țin locul obligațiilor contrac
tuale...

panourile din prefabricate pen
tru etajele inferioare.

— Cunosc acest lucru și cei de 
la Călărași...

— Sigur că da. Dar dacă am 
încerca să acționăm conform le
gii pentru a-i obliga să-și res
pecte contractul, termenele din 
graficele de livrare, ne-am pune 
și mai*rău cu ei.

LA COGEALAC, județul 
Constanța, pe șantierul de 
muncă patriotică al tinere
tului se efectuează amena
jarea antierozională a pă
șunilor naturale pe o supra
față de 500 ha. Cei 800 de 
tineri care au lucrat pe acest 
șantier de la deschiderea lui 
vor preda in aceste zile be
neficiarului 250 de ha unde 
lucrările s-au efectuat con
form proiectului, lucrări ce 
au constat in nivelarea și- 
roirilor de apă. a terenuri
lor. a valurilor de pe curba 
de nivel. ameliorarea bio
logică. pregătirea patului 
germinativ, supraînsămința- 
rea cu ierburi perene, gra- 
minee. leguminoase, lucrări 
de întreținere a pășunilor în 
primul an de vegetație a 
căror valoare este estimată 
la 1 850 000 lei. Pe cele 250 
de hectare vor incepe lu
crările la 1 octombrie a.c. 
(Constantin Ghiță).

ÎN JUDEȚUL VASLUI 
luna septembrie a fost de
clarată de tinerii din orga
nizațiile U.T.C. lună record 
in activitatea de muncă 
patriotică. Două exemple sint 
edificatoare pentru a vedea 
cum a fost materializată 
această acțiune. Bilanțul 

în județul 
Prahova

Marți după-amiază. tovarășul 
Kaisone Phomvihane. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian. prim-ministru 
al Guvernului Republicii De
mocrate Populare Laos. îm
preună cu membru delegației 
de partid și guvernamentale 
laoțiene au vizitat obiective in
dustriale din județul Prahova.

In această vizită, tovarășul 
Kaisone Phomvihane a fost în
soțit de :ovarășu! Paul N icul es
eu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceorim-ministru al 
guvernului. Nicolae Nicolaescu. 
ministrul sănătății. Tudor Zam
fira. ambasadorul tării noastre 
in R.D.P. Laos, gen erai-locote
nent Constantin Pooa. locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major. 
Mircea Andrei. director in 
M.A.E.

La Combinatul petrochimic 
Brazi — primul obiectiv vizitat 
— au venit in intimpinare Ion 
Circe;. prim-secretar al Com- 
tetului județean Prahova al 
P.C.R-. președintele Consiliului 
popular județean. alte oficial - 
tăți locale de partid si de stat, 
numeroși chimist! și rafinori, 
înaltul oesoete a fost informa: 
de directorul general a! Centra
lei industriale de rafinării si 
petrochimie. Adrian Stoica, des
pre profilul acestei mari unități, 
reprezentativă pentru dezvolta
rea și nivelul atins de industr.a 
noastră chimică.

în continuare se vizitează în
treprinderea de utilaj petro-.er
„1 Mart. Aici, solii poporului

Mai rău de atit nu vedeam ce 
le-ar putea face cei de la Că
lărași pentru că. orice ar încer
ca muncitorii din Suceava, la 
construcția unui bloc nu se poa

te începe cu acoperișul. Cum 
acționează totuși in aceste con* 
diții. conducerea șantierului ?

— Telefoane. Le dăm ca și 
pinâ acum, mereu telefoane, ru- 
gindu-i să-și amintească și de 
noi. Dacă in două săptâmini, cel 
mult trei nu primim panourile 
termenul pentru 140 de aparta
mente va fi compromis.

Pe șantierele muncii patriotice
unei singure săptămîni : 2 
tone de maculatură colec
tate de către tinerii de la 
întreprinderea de materiale 
izolatoare de la Vaslui 10 
tone de fier vechi și 2 tone 
de măceșe colectate de ti
nerii de la întreprinderea de 
rulmenți din Birlad este edi
ficator. (Mircea U|ă).

IN JUDEȚUL BISTRIȚA- 
NĂSAUD planul anual al 
activităților de muncă pa
triotică pe șantierele de 
investiții, îmbunătățiri fun
ciare, împăduriri, curățat 
pășuni, colectat metale 
feroase și neferoase, am
balaje din sticlă, a fost 
îndeplinit pînă in prezent în 
proporție de 85%. în această 
acțiune Comitetul .municipal 
Bistrița al U.T.C.. al orașu
lui Beclean, organizațiile din 
comunele Spefroezeu, Căianu 
Mic. Rodna. Prundul Bir- 
găului și Rebrișoara au ra
portat cu acest prilej reali
zarea integrală a angaja
mentului anual al activități
lor de muncă patriotică 
(Vasile Rusu).

400 DE TINERI din între
prinderile municipiului Baia 
Mare au participat timp de 
trei săptămîni pe șantierui

laoțian au avut prilejul să cu
noască. din explicațiile oferite 
de directorul general al între
prinderii. Gheorghe Dinu, rea
lizările obținute in domeniul 
proiectării și fabricării de in
stalații de foraj de diverse 
tipuri, preocupările pentru ridi
carea performanțelor tehnice 
ale acestor utilaje complexe.

Tovarășul Kaisone Phomvi- 
hane a felieitat colectivele ce
lor două unități pentru rezultate
le obținute $i spiritul lor creator 
și. după ce a semna: in cartea 
de onoare, a inmînat un steag 
și o insignă — simboluri ale 
luptei poporului laoțian — îm-

— De ce atitea rugăminți cind 
legea contractelor vă permite, 
vă obligă chiar să le reamintiți 
și altfel de necesitatea onorării 
ferme a datoriilor pe care și 
le-au asumat ?

— Pentru că așa obișnuim să 
tratăm cu partenerii, a conchis , 
inginerul șef. regretind că a 
vorbit prea mult despre Intre- ■ 
prinderea din Călărași care se ; 
poate supăra și mai rău.

Dacă intr-atit de mult au scă
zut. in concepția conducerii șan
tierului din Suceava, importanța 
și valoarea unui contract nu tre
buie să mai mire pe nimeni de 
ce aici se muncește in salturi. I 
de ce și in această toamnă, cind 1 
trebuie să se asigure din timp 
front de lucru bun pentru iar
nă, semnele de întrebare se in- { 
mulțesc din nou. în aceste con
diții constructorii sint pe bună 
dreptate îngrijorați de îngustarea 
frontului de lucru, ei nedorind 1 
reeditarea neajunsurilor din anul 
trecut mai ales că ploile si • 
timpul rece au și venit in aceas- . 
tă Zonă a țării.

N. COȘOVEANU 

local de muncă patriotică la 
curățarea malului riului 
Săsar pe o distanță de 4.5 
km. Calitatea lucrărilor exe
cutate de tinerii de la 
I.M.M.U.M. și T.C.M. Mara
mureș a fost apreciată ca 
foarte bună, ei fiind evi
dential pentru contribuția 
adusă. (Gheorghe Dobre).

PE CELE DOUA ȘAN
TIERE ale tineretului de 
muncă patriotică de la 
Odorheiu Secuiesc și de la 
Bălan tinerii sint prezenți 
în fiecare zi in număr mare. 
La construcția căminului de 
nefamiliști din Odorhei se 
execută lucrări necalificate 
ca de altfel și la renovarea 
clubului tineretului din ora
șul Bălan. lucrări a căror 
valoare se cifrează pînă in 
prezent la peste 13 000 lei. 
(Aron Cziki).

TINERII DE LA FILA
TURA și Fabrica de mobilă 
din Cîmpulung Moldovenesc 
circa 50 pe zi lucrează intens 
pe șantierul local de muncă 
patriotică la canalizarea cu 
apă a orașului unde au efec
tuat circa 3 km de șanțuri 
necesare instalării canalelor 
pentru aducerea apei. (loan 
Itzo).

preună cu urări de no; succese 
în muncă.

*

Seara. tovarășul Kaisone 
Phomvihane. împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au sosit la Predeal. Un salut 
de bun venit pe meleagurile 
brașovene le-a fost adresat aici 
de tovarășul Virgil Trofin. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
pr.m-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean.

Noutăți editoriale
• „Dicționarul de artă medievală românească*4 semnat de Va

sile Drăguț și apărut in aceste zile cuprinde articole de sinteză 
sau monografice ale genurilor artistice, ale importantelor creații 
păstrate pină astăzi, noțiuni de tipologie și morfologie din dome
niul arhitecturii artelor plastice și decorative, al iconografiei.

• „Dicționarul artiștilor români contemporani** apărut la Edi
tura Meridiane, realizat de criticul Octavian Barbosa, prezintă 
peste 1 200 de pictori, sculptori, graficieni, artiști decoratori, 
scenografi, a căror activitate creatoare s-a desfășurat mai cu 
seamă în ultimele trei decenii.

• „Păsările lui Brâncuși*4 este titlul lucrării apărute la Editura 
Meridiane sub semnătura hii Athena Tacha Spear, sculptor și 
estetician din Statele Unite ale Americii.

„Catalogul de stele slabe"
Participanta la 

eea de-a 16-a A- 
dtrnart generală a 
Uniunii Astronomi
ce Internaționale, 
desfășurata recent 
la Grenoble, au dat 
o apreciere deose
bită contribuției

specialiștilor de la 
Observatorul astro
nomic d:n Bucu
rești la realizarea 
programului inter
național ..Catalogul 
de stele slabe*.

CAMPANIA AGRICOLĂ
(Urmare din pag. I)

primii care au semnat în con
dica de prezență a campaniei 
sînt... brutarii satului. La ora 5 
dimineața, lingă cuptoarele în
cinse din care se pregătea a 
doua ..șarjă44 de piine. coopera
torul Constantin Singuran. bru- 
tarul-șef ne spune : „Asigurăm 
din griul nostru circa 1 000 de 
piini zilnice, adică una pentru 
fiecare familie. Am lucrat si eu 
in cimp și știu cit contează 
omenia cu piinea caldă la ma
să. la margine de tarla. Și cum 
tot satul este acolo in cimp. 
noi nu avem dreptul să intir- 
ziem“.

Am scris de nenumărate ori 
despre griul de la Gîrla Mare 
în semn de respect aici cea 
mai mare sărbătoare a țărani
lor nu putea să poarte alt nu
me decit.......sărbătoarea griu
lui". Griul, devenit o pasiune, 
a adus sirienilor și titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste44, Cu 
toate acestea, preocuparea pen* 
tru .griu este la ordinea zilei, 
iar inginerul șef al unității. Ion 
Popescu, deschide vorba fot pe 
această ■ temă : „Chiar dacă 
ne-am apropiat de 6 000 kg la 
ha. vrem să depășim și aceas
tă barieră44. După ce ne-a pre
zentat o tehnologie „ca la car
te44. inginerul Popescu revine : 
„Am dori să cunoaștem mai a- 
mănunțit experiența coopera
torilor din Scorniceștî, pentru 
că acolo, pe terenuri mai puțin 
productive, se realizează pro
ducții cit. ale noastre. Avem ce 
învăța db la ei44. Vom da curs 
acestei dorințe într-un viitor 
articol.

...Pînă mai acum cițiva ani. 
mai precis patru, unitatea agri
colă cooperatistă din Obirșia de 

Depunerea unei 
coroane de flori

Marți dimineață. tovarășul 
Kaisone Phomvihane. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru 
al Guvernului Republicii De
mocrate Populare Laos, a depus 
in semn de omagiu o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Dincă. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R..

MTU1 se-.eral al Capitalei, 
general-iococenent Ion Horto- 
pan. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoa
ne oficiale, generali și ofițeri 
superiori.

Au participat membri ai dele
gației de partid și guvernamen
tale laoțiene.

La sosire, o companie mili
tară. aliniată pe platoul din 
fața monumentului, a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Democrate Populare Laos.

După depunerea coroanei s-a 
păstrat un moment de recule
gere. A fost vizitată apoi ro
tonda monumentului.

în încheierea solemnității, 
personalitățile laoțiene și româ
ne au primit defilarea gărzii de 
onoare.

arătind că prin ce
le peste 4 000 de 
observații efectua
te pină acum asu
pra asteroizilor. 
România se situea
ză pe primul loc 
dintr-un număr de 
circa 20 de țări.

Cimp nu se pu:ea lăuda cu re
zultate deosebite. Pimint bun. 
oameni harnici, dar . Cind ună- 
rul inginer Dar. Marinescu a 
venit aici ca șef de fermă, re- 
fuzind ..un post comod in cer
cetare*4 după so use Ie sale, a a- 
firmat că producțiile la griu 
pot fi mărite cu cel puțin 1 000 
kg la ha. iar la porumb dubla
te. De aceste lucruri, studiate 
științific și aplicate la condiții
le concrete, s-au convins coo
peratorii prin recoltele sporite 
de la an la an. fapt pentna 
care unitatea' a fost distinsa cu 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste44. Intre timp, tânărul ingi
ner a fost numit inginer «ef $j 
apoi președinte al unității. A- 
cum, la 30 de ani. de doi ani 
președinte, are ambiția de a 
realiza la trei culturi consecu
tiv „producții pentru medalie**. 
Cei peste 800 de cooperatori il 
sprijină prin prezența zi de zi 
la muncă. In grădina de legu
me. in cimp sau in sectorul zoo
tehnic. ordinea este desăvârși
tă, fiecare știe precis ce are de 
făcut. Recolta este culeasă cu 
rapiditate și imediat transpor
tată cu cele 12 autocamioane și 
două tractoare cu remorci spre 
magazii. Se lucrează și noaptea, 
la lumina farurilor, la arături 
și pregătirea terenului. Chiar 
in ziua prezentei noastre pe 
tarlalele unității tinărul pre
ședinte. inginerul Marinescu, 
s-a suit pe tractor pentru a 
lucra cot la cot cu mecaniza
torii. La despărțire, in loc de 
rămas bun. unul dintre coope
ratori ne spune ..Să ne vedem 
întotdeauna miinile !“.

Un minunat răspuns pentru 
tot ceea ce înfăptuiesc, prin 
propriile miini. acești harnici 
gospodari ai ogoarelor mehe- 
dințene.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general a! Pârtîdu- 

ltti Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului KIM IR SEN, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă: . >

Am luat cunoștință cu profundă întristare și regret de vesțgâ m- 
cetării din viață a tovarășului Toi En Ghen. membru al Comitetului 
Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte .al Republicii Populare Democrate, ,Coreen£, 
veteran al mișcării revoluționare din Coreea, uhul din cei măi a- 
propiați tovarăși de luptă ai dumneavoastră.

în numele Comitetului Qentral .al Partidului Comunist Romârt, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și ăl meu per> 
sonal vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central al'Republicii Popu
lare Democrate Coreene, întregului popor coreean prieten cele mai 
sincere condoleanțe in legătură cu această grea pierdere, iar familiei 
îndoliate întreaga mea compasiune.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Mali, colonel 
MOUSSA TRAORE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii 
Mali, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporu
lui și guvernului român, precum și în numele meu personal, cele 
mai călduroase felicitări. împreună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
malian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare sta
tornicite între Republica Socialistă România și Republica Mali se 
vor dezvolta continuu pe multiple planuri, iar conlucrarea 16r pe 
arena internațională va deveni tot mai rodnică, în folosul popoare
lor noastre, în interesul instaurării unei noi ordini poli.tice și econo
mice mondiale, al păcii și înțelegerii internaționale.

JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO, șeful statului Honduras, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru amabilul 
mesaj de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia 
zilei de 15 septembrie, aniversarea proclamării independenței țării 
mele.

AiAEXjlfA
La Ministerul Afacerilor Ex

terne s-au desfășurat, marți, 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. 
George Macovescu. și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane. 
Hla Phone, care se află intr-o 
vizită de prietenie in țara 
noastră.

în cursul zilei de marți, mi
nistrul afacerilor externe. 
George Macovescu, a primit pe 
Janez Stanovnik. secretarul e- 
xecutiv al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, care în
treprinde o vizită în țara noa
stră.

La încheierea vizitei făcute 
In țara noastră de ministrul in
dustriei și comerțului din pro
vincia Quebec-Canada s-a sem

A X-a Conferință regională 
pentru Europa a F.A.O.

în eea. de-a doua zi de lucru 
a Corîferintei regionale F.A.O. 
pentru Europa au avut loc dez
bateri pe marginea raportului 
privind „Dezvoltarea agricultu
rii în regiunile cu condiții mai 
puțin favorabile44, la care au luat 
cuvîntul delegați din 23 de 
țări, precum și observatori din 
S.U.A. și ai unor organisme in
ternaționale. care au remarcat 
necesitatea ca pe lingă eforturile 
fiecărei țări, F.A.O. să sprijine 
cu precădere țările în curs de 
dezvoltare. A fost remarcată, tot
odată, necesitatea dezvoltării co
operării si colaborării bilatera
le. cit și în cadrul organismelor
O.N.U., contribuția pe care ță
rile industrializate trebuie să 
o aducă la rezolvarea acestei 
probleme.

în intervenția sa. delegația tă
rii noastre a arătat că România 
a adoptat un amplu program de 
dezvoltare a agriculturii, ținind 
cont de condițiile specifice exis
tente in diferite zone ale țării. 
Dată fiind complexitatea pro
blemelor care preocupă in pre
zent omenirea in domeniul ali
mentației. delegația română 
consideră că F.A.O. poate și tre
buie să-și aducă o contribuție 
sporită, mai ales în ceea ce 
privește țările europene in curs 
de dezvoltare.

In ceea ce privește zonele mai 
puțin favorabile agriculturii, care

CONTRIBUIA iNVAȚAMlNTULUl SUPERIOR
IN EUROPA LA DEZVOLTAREA SOCIETĂȚILOR 

IN TRANSFORMARE
Tncepînd de ieri. Centrul Eu

ropean pentru învățămint Su
perior — UNESCO, care, după 
cum se știe, iși are sediul in 
București, găzduiește o intere
santă dezbatere — o masă ro
tundă cu tema ..Contribuția în- 
vâțămintului superior in Eu
ropa la dezvoltarea societăților 
in transformare**. Scopul acestei 
reuniuni este de a dezbate — por
nind de la rolul invățămintului 
superior ir. raport cu exigențele 
transformărilor societății — re
zultatele experimentale și solu
țiile adoptate sau căutate in di
verse țări în’ direcția reorientă- 
rii conținutului invățămintului 
superior, a reorientării cercetă
rii. a accesului in mvățămintul 
superior al unor noi categorii de 
persoane, a prezenței educatori
lor de tip netradițional (cei care 
nu iși desfășoară activitatea de 
bază in învățămint) etc. La aceas
tă dezbatere de mare actualitate 
in sistemele de învățămint din 
diferite țări participă cu titlu

Popularizarea culturii 
românești peste hotare

• „Zilele «re teatrale româ
nești" se vor desfășura în nu
meroase orașe dm R. D. Germa
nă. Intre 25 septembrie și 5 oc
tombrie. Teatrul național ,,*I. L. 
Caragiaie* din București va pre
zenta din boga*'<il său repertoriu 
trei succese ale genului : „Coana 
Chirița- de Tudor Mu șa t eseu, 
după Vasile Alecsandri. „Camera 
de alături- de Paul Everac și 
„Richard al III-Iea_ de Shakes
peare. Teatrul național ..Vasile 
Alecsandna din Iași va oferi pu
blicului citeva spectacole cu „O 
scrisoare pierdută** de I. L. Ca- 
ragiale și ..Amfitrion- de Peter 
Hacks. iar Teatrul German de 
Stat din Timișoara va interpreta 

'■ ■ ’’

nat un aide*memoire care pre
vede promovarea cooperării 
economice.

Marți seara la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc o adu
nare consacrată celei de-a’•’■32-a 
aniversări a Zilei Armatei 
populare bulgare.

Marti seara, Jeffrey Charles 
Petersen. ambasadorul Marii 
Britanii la Bucureștii a oferit -o 
recepție cu ocazia vizitei în 
țara noastră a lordului. cancelar 
Elwyn Jones, speakerul Came
rei Lorzilor din Marea Britanic.

Puteți vizita pină în ziua . de 
30 septembrie expoziția „Apa
rate și instrumente medicale 
sovietice4' deschisă marți _ m 
Sala palatului de întreprinde
rea de comerț exterior „Med- 
export44 din. Moscova. . ..

există în toate tarile, ^punerea 
lor in valoare. îmbunăwrea e- 
conomică prin activități anexe 
depinde, in primul rind. de po
litica adoptata de fiecare stat, 
în acest sens cooperarea' econo
mică intre țările europerte. po
trivit Actului final al Conferind 
ței privind securitatea și coope
rarea în Europa este de natură 
să stimuleze progresul economic 
și social și în aceste zone. De
legația. română consideră că 
toate organizațiile internaționale 
competente au datoria să spri
jine această cooperare, care im
plică o strînsă colaborare intre 
F.A.O. și celelalte instituții spe
cializate ale O.N.U.

Delegația română, s-a arătat 
în documentul prezentat. este 
decisă să acționeze in strinsă co
operare cu celelalte delegații 
pentru adoptarea și întărirea ro
lului F.A.O. în rezolvarea pro
blemelor specifice continentului 
nostru. Sporirea producției agri
cole în țările în curs de dezvol
tare din întreaga lume și îmbu
nătățirea alimentației umane nu 
iși pot găsi o soluție viabilă de- 
cît în măsura în care ele vor fi 
considerate ca parte, integrantă 
a eforturilor depuse pentru in
staurarea în lume a noilor ra
porturi bazate pe dreptate și 
justiție, a unei noi . ordini eco
nomice și politice internaționale.

Lucrările Conferinței continuă.

personal (deci fără a reprezenta 
puncte de vedere oficiale) 
experți de inalt nivel din tot 
atitea țări, printre care, se află 
și prof. dr. Mircea Malița. bine
cunoscut pentru preocupările 
și studiile sale privhțd rolul, 
funcțiile.și strategiile învăț’ămîțv- 
tului superior.

în cadrul ședinței de deschi
dere, participanții au fost salu
tați de către Rene Ochs, repre- 

' zenfahful 3irect6rui’uT~generarâl 
UNESCO. Suzana Gâdea, minis
trul educației și învâțămintultii 
din Republica Spcialistâ Roma
nia, Thomas Keller, ' .dtret- 
torul Centrului European 
pentru învățămint Superior 
(CEPES). care au apreciat 
convocarea acestei reuniuni 
ca o remarcabilă inițiativă 
care-și găsește astăzi’ un semni
ficativ răsunet pe plan european 
prin distinsa participare a unOr 
specialiști de inalt prestigiu.

VIRGIL SIMION

piesele „Moartea unui artist* de 
Horia Lovinescu și „Comedia 
dulapului- de Griederich Wolf. De 
asemenea, va fi prezent Teatrul 
de păpuși din Timișoara..

g In.cadrul. Săptămlnii româ
nești organizată la Bremen (R.-F. 
Germania) între 24 septembrie •* și 
3 octombrie se prezintă o expozi
ție de pLctură pe lemn și pe 
sticlă cuprinzind aproape .50 de 
lucrări realizate de către 18 artiști 
contemporani, piese în interpre
tarea Teatrului pentru copii și ti
neret din Iași, spectacole folclori
ce susținute de Ansamblul de 
amatori ..Doina Mureș«luP‘ din 
Arad. Vor concerta Ghedrghe 
Zamfir și orchestra sa. ■



Sub semnul unei ample examinări a problemelor de mare 
însemnătate ale lumii contemporane, la New York s-au deschis

Lucrările celei de-a XXXI-a
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Austriei a primit
pe ministrul român al apărării naționale

Președintele federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger. a primit rhârți 
pe general-colonel Ion Coman,

România, ca și la celelalte sesiuni, este înscrisă pe listele Lupte intense in Liban
de coautori ale multor puncte ale ordinii de zi • Bombardamente cu artilerie la Beirut și în sate

le de munte • Declarație a lui Kurt Waldheim

Vizita delegației

U.T.C. si U.A.S.C.R.

La sediul Națiunilor Unite din 
New York, au început, marți 
după-amiazâ, lucrările celei de-a 
31-a sesiuni ordinare a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, principal centru di
plomatic mondial. Sesiunea, care 
inaugurează cel de-al patrulea 
deceniu .de existență a organiza
ției. a fbst'deschisă-de președin
tele sesiunii precedente, Gaston 
Thorn, primul ministru și mi
nistru al afacerilor externe al 
Luxemburgului.

După păstrarea tradiționalu
lui moment de- reculegere și nu
mirea Comitetului pentru verifi
carea deplinelor puteri ale ce
lor 144 delegații ale statelor 
membre ale organizației. ple
nara Adunării Generale l-a ales 
pe Hamilton Amerasinghe, șeful 
delegației Republicii Sri Lanka 
Ia O.N.U.. ca președinte al ac
tualei sesiuni.

Timp de trei luni de' zile, A- 
dunarea Generală, și cele șapte 
comitete ale sale vor dezbate 
principalele probleme care con-

fruntă comunitatea internaționa
lă, înscriind concluziile finale 
într-o serie de rezoluții.

Din- agenda provizorie a sesi
unii, care conține peste 120 de 
puncte — avansate atenției a- 
cestui important for internațio
nal de către statele membre — 
reies clar problemele care preo
cupă in cel mai înalt grad co
munitatea națiunilor : dezarma
rea. dezvoltarea, decolonizarea 
și democratizarea vieții interna
ționale.

19 puncte ale acestei agende 
vizează diverse probleme ale 
dezarmării, incepind cu dece
niul dezarmării și dezarmarea 
nucleară și convențională, con- 
tinuînd cu crearea de zone, de- 
nuclearizate și raportul Comite
tului pentru dezarmare de la 
Geneva, și încheind cu creșterea 
rolului O.N.U. în domeniul- dez
armării.

13 puncte ale ordinii de zi 
privesc probleme economice de 
importanță esențială pentru con
struirea noii ordini economice

out es salaam Convorbirile secretarului
stat al S.U.A

mondiale, cum ar fi : revizuirea 
strategiei internaționale a dez
voltării din cel de-al II-Iea de
ceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare, transpunerea in 
viață a deciziilor adoptate la 
ultimele două sesiuni extraor
dinare ale Adunării Generale, 
extinderea cooperării economice 
și tehnice - intre statele in curs 
de dezvoltare și altele.

Agenda actualei sesiuni în
scrie totodată 14 puncte privind 
probleme coloniale, toate insă vi- 
zind același obiectiv final : 
transpunerea integrală in viață 
a Declarației O.N.U. privind a- 
cordarea independenței tuturor 
țărilor și popoarelor coloniale.

Ca și la celelalte sesiuni, nu
mele țârii noastre este înscris pe 
listele de coautori ale multor 
puncte ale ordinii de zi. Româ
nia transformind cu consecven
ță in practica vieții internațio
nale principiul potrivit căruia 
fiecare stat al comunității na
țiunilor este chemat și are drep
tul și obligația sâ-și aducă o 
contribuție proprie la soluționa- 

'rea problemelor care confruntă 
această lume a statelor indepen
dente in care — după cum arată 
secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, in introducerea 
la raportul său anual — rela
țiile clasice de dominație a ce
lor mulți de către cei puțini au 
început să aparțină trecutului.trecutului.

Bombardamentele cu artileria 
și schimburile de focuri de 
arme automate au continuat 
luni cu intensitate îndeosebi in 
vechiul centru comercial al 
Beirutului. Incidente. uneori 
violente. — potrivit unui purtă
tor de cuvînt falangist — au 
fost semnalate de-a lungul li
niei ce separă părțile aflate in 
conflict, in timp ce. pentru 
prima dată de multă vreme, 
suburbia de sud-est a Beirutu
lui cunoștea o oarecare 
acalmie.

Au continuat și bombarda
mentele asupra satelor de 
munte. îndeosebi la Metn. Pur
tătorul de cuvint indica in nor
dul Libanului, in orașele Tri
poli și Zghcrta. schimburi de 
obuze, iar pe toate axele fron
tului lupte.

Pentru ziua de luni, bilanțul 
oficios și aproximativ al lupte
lor este de 111 morți și 175 ră
niți in întreaga țară.

Pe de altă parte, s-au semna
lat noi. incidente intre forțele 
conservatoare și cele falan- 
giste din. Liban. Potrivit postu
lui de radio fidel forțelor pro
gresiste. aceste incidente au 
avut loc ÎQ împrejurimile loca
lității Sarba. in apropiere de 
orașul-port Jounieh. la 15 km 
nord de Beirut, și in jurul sta
ției de radio vecine Amchitt,

fidelă președintelui in. exerci
țiu Suleiman Frangi>eh.

Președintele Camerei libaneze. 
Kamel El Assad, a anunțat con
vocarea deputaților pentru joi, 
23 septembrie, in localitatea 
Chtaura. In cadrul acestei reu
niuni președintele ales. Elias 
Sarkis, va depune jurămintul ca 
șef al statului și iși va prelua in 
mod oficial funcția.

Înaintea deschiderii celei 
de-a 31-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.. secretarul 
general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, c menționat, in
tr-o declarație, că reluarea, cit 
mai curind posibil, a negocieri
lor pentru pace in Orientul 
Apropiat reprezintă astăzi o 
problemă esențială. El și-a ex
primat speranța intr-un rezul
tat pozitiv al inițiativelor în
treprinse pentru soluționarea 
politică a problemei libaneze, 
pentru a se pune capăt distru
gătorului război civil din 
această țară.

LAOS. Succese
in ocrotirea sănătății>

in Marea Britanie

In continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în Marea 
Britanie. delegația U.T.C.- 
U.A.S.C.R.. condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., s-a întîlnit cu 
Alex Kitson, membru al 
Comitetului Național Exe
cutiv, vicepreședinte al Co
mitetului internațional al 
Partidului Laburist, și 
Jenny Litzle, șefa departa
mentului internațional al 
partidului.

Delegația a avut, de ase
menea, convorbiri Ia de
partamentul de cercetări și 
studii teoretice al Partidu
lui Laburist cu Kennety 
Martin, adjunct al șefului 
departamentului.

în aceeași zi, delegația 
U.T.C.-U.A.S.C.R. a fost 
oaspetele Societății coope
ratiste din Londra.

ministrul ’ apărării naționale, 
care, în fruntea unei delegații 
militare române,..face, o „ vizită 
oficială în această țară.

Cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis șefu* 
lui statului austriac un mesaj 
de salut, r însoțit dp cele „mai 
calde urări.

Mulțumind, președintele Repu
blicii Austria a rugat să se 
transmită tovarășului Nipolae 

‘Ceaușescu expresia sentimente
lor sale de. stimă, împreună cu 
cele mai bune, urări de sănătate 
și fericire. Președintele austriac 
a evocat cu deosebită căldură 
intîlnirea și convorbirile sale cu

președintele României și a dat 
o înaltă apreciere politicii ex
terne ’ promovate de' România, 
de președintele său.

La convorbire, purtată într-o 
atmosferă cordială, au participat 
ministrul •• federal aj apărării, 
Karl Lutgendorf, ambasadorul 
României la Viena. Dumitru 
Ani’noiu’ membrii delegației mi
litare române.

Ministrul apărării naționale, a 
făcut o vizită la Ministerul fe
deral al apărării și a început 
convorbirile cu omologul său 

■ austriac,- cu generali și’ofițeri ai 
armatei austriece.

în aceeași zi, delegația milita- 
' ră română a .depus o coroană de 
flori la cripta Monumentului 
eroilor din . Viena.

SUEDIA : CONSULTĂRI 
VEDEREA FORMĂRII UNUI 

NOU GUVERN

Președintele parlamentului sue
dez, Henry Allard, a avut marți 
consultări cu liderii partidelor 
de Centru, Thorbjoern Faelldin, 
Moderat, Goesta Bohinan, și Li
beral, Per Ahlmark, în vederea 
formării unui nou guvern, după 
alegerile generale desfășurate 
duminică. în același scop, între 
liderii celor trei partide a avut 
ioc o primă rundă de discuții 
neoficiale. Noul cabinet suedez 
urmează a fi alcătuit in prima 
parte a lunii octombrie.

MALI
im- 

pro-
Re-

Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a conferit la Dar es 
Salaam cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, care a 
sosit in capitala tanzaniană ve
nind de la Lusaka.

Ulterior, in cadrul unei con
ferințe de presă, președintele 
Nyerere a apreciat că s-au în
registrat progrese spre convoca-, 
rea unei conferințe constituțio
nale cu privire la Rhodesia. în 
.sprijinul acestei afirmații, șeful 
statului tarizanian a arătat că se 
așteaptă in următoarele zile ca 
premierul regimului de la Salis
bury, Ian Smith, să facă o de
clarație publică oficială prin 
care să accepte principiul gu
vernării majorității în Rhode
sia. „Independența ar putea să 
survină in următorii doi ani, 
dar acest proces ar putea fi mai 
rapid", a spus șeful statului tan- 
zanidn. „Dacă primul ministru 
rhodesian •— a afirmat el în 
conținuare — acceptă condițiile 
privind stabilirea unui guvern

independent al majorității în 
Rhodesia, după cum se așteaptă, 
nu mai există nici un motiv ca 
Marea Britanie să nu convoace 
o conferință constituțională pen
tru crearea unui guvern de tran
ziție în Rhodesia, cu participa
rea reprezentanților poporului 
Zimbabwe și ai regimului de la 
Salisbury".

Pe -de altă parte, președintele 
Julius Nyerere a precizat că 
rezultatele convorbirilor pur
tate de Henry Kissinger in ac
tualul periplu african nu consti
tuie o reglementare propriu- 
zisă a problemelor Africii aus
trale, ci doar „o bază pentru 
negociere".

Guvernul minoritar de la 
Salisbury, după o reuniune do 
trei ore. a hotărît să’ amine 
pentru miercuri dezbaterile re
feritoare la propunerile prezen
tate de secretarul de stat ameri
can, Henry Kissinger, vizînd re
glementarea problemelor consti
tuționale ale Rhodesiei.

SPANIA Situație încordată 
pe frontul social

• Extinderea mișcării greviste • Apel la grevă 
generală în Țara Bascilor

în Spania, situația se menține 
încordată ca urmare a intensifi
cării revendicărilor oamenilor 
muncii care solicită îmbunătăți*^ 
rea condițiilor lor de muncă și 
de viață. în orașele Corogna, 
Leon și Burgos au întrerupt lu
crul 30 000 de muncitori din in
dustria construcțiilor. Greva du
rează de trei săptămini, dar 
pină in prezent, notează agen
țiile de preȘă, nu se întrevede 
nici un acord între muncitori și 
patronat. Grevelor din Burgos. 
Leon și Corogna li se adaugă 
grevele a peste 30 000 de munci
tori din industria metalurgică 
din provincia Vizcaya. Intrați in
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grevă de luni, meialurgiștii cer. 
pe lingă o scrie de revendicări 
economice, eliberarea unor to
varăși de muncă arestați.

O acțiune similară se desfă
șoară la Sabadell, in Catalonia, 
unde au întrerupt lucrul alti 
10 000 de muncitori metalurgist!.

în același timp, la Madrid con
tinuă greva de zel a poștașilor, 
inițiată la sfirșitul sâptăminii 
trecute.

Pe de altă parte, organizațiile 
politice ale opoziției din Țara 
Bascilor au lansat un ordin de 
grevă generală pentru data de 
27 septembrie, cind va fi come
morată împlinirea unui an de la 
executarea a cinci militanți acu
zați de „terorism”. Obiectivul 
principal al viitoarei greve il 
constituie realizarea amnistiei 
generale.

populației
Tn Republica Democrată 

Populară Laos au fost obți
nute succese remarcabile in 
cursul acestui an în asistența 
medicală acordată populației 
din diferite zone ale țârii.

Astfel, in spitalele celor patru 
arondismente ale orașului Vien
tiane. numai in perioada iunie- 
august au beneficiat de trata
ment adecvat circa 17 000 bol
navi și s-a realizat, totodată, 
vaccinarea împotriva a diverse 
maladii a unui număr de 70 000 
persoane. în spitalul provincial 
din Savannakhet, în perioada 
care a trecut de la începutul 
lunii august au fost realizate cu 
succes peste 300 de operații chi
rurgicale dintre cele mai dificile 
și au fost vindecați sute de 
copii. Tot in provincie, in așe- 
zămintele medicale din distric
tul Lao Ngam, din provincia 
Saravane. au beneficiat de con
sultații și îngrijiri medicale 
peste 50 000 de persoane, dintre 
care peste o mie de bolnavi au 
fost tratați cu medicamente tra
diționale in practica medicală

CUBA — Vedere din Havana

I
a- 
in

Cota delincvenței
juvenile în S.U.A

Billy M. așteaptă ascuns după 
trunchiul unui copac secular a- 
propierea omului pe care l-a 
urmărit de la intrarea in parc. 
Pe măsură ce distanța dintre ei 
se micșorează, își simte inima 
bătind tot mai tare. își dă sea
ma că a sosit momentul să 
atace. Se îndreaptă cu pași re
pezi spre acel om. Razele apu
sului de soare se reflectă ame
nințător pe lama șișului apărut 
pe nesimțite in mina tinăfului. 
Trecătorul îl privește uluit pe 
acest puștan ieșit parcă din pă- 
mint. Tinărul de nici 18 ani îi 
cere cu vocea sugrumată toți 
banii ce-i avea asupra lui. Billy 
își simte mina ca paralizată. 
Amenințarea lui se transformă 
in rugăminte, apoi in scuze șl 
regrete pentru atacul său. O ma
șină a poliției se ivește. Billy 
își pierde cumpătul, fuge, dar 
este o pradă ușoară pentru ex
perimentalii polițiști.

ovestea lui Billy 
M. se aseamănă cu 
aceea a multor ti
neri delincvenți a- 
mcricani. Este fiul 
unei familii sărace

și dezmembrate. Nesuporlînd at
mosfera încărcată de acasă, Billy 
fuge. Este prins și readus pă
rinților de poliție. dar fuge 
din nou. E arestat de poliția ca- 
liforniană pentru vagabondaj și 
ajunge la școala de corecție. Din 
1973 a inccput să fure mașini. 
Pină în 1975 este implicat în 25 
de astfel de furturi. începe să 
bea și să fumeze marijuana. 
Este trimis la dezalcoolizare. Și, 
in cele din urmă, încearcă să 
jefuiască. In fața instanței, ju
decătorești pentru tinerii de
lincvenți, Billy a mărturisit : 
..Dacă s-ar fi făcut ceva pentru 
mine după prima greșeală, m-aș 
fi gîndit Ia consecințe înainte de 
a o face pe a doua".

Delincventa în rindurile tine
retului a cunoscut o creștere în
grijorătoare in ultimii ani in 
Statele Unite. Numărul celor 
arestați pentru așa-zisele delicte 
violente (crimă, jaf, vio’, atac 
armat) a crescut, din anul 1960, 
cu 254 la sută. Jumătate din to
talul delictelor violente sint co
mise de tineri sub 18 ani. deși 
ei reprezintă doar 30 la sută din 
populația S.U.A. Cei mai mulți 
recidiviști nu au împlinit incă 
20 de an;.

Irving R. Kaufman, unul din 
principalii judecători ai Curții 
americane de apel, consideră că 
un rol important in împingerea 
adolescenților pe toboganul de
lincventei il joacă atitudinea 
părinților, a cadrelor didactice, 
a societății în general.

O altă cauză a delincventei in 
rindurile tinerilor o constituie, 
conform aprecierii majorității 
sociologilor americani, șomajul 
cronic. Acesta a atins cote înal
te și nu sint semne că intențio
nează să cedeze din terenul 
ciștigat. Astfel, în octombrie 
1973. 4,7 la sută din populația 
activă a S.U.A. era paralizată de 
șomaj, in timp ce in rindul ti
nerilor intre 16 și 19 ani rața 
era de 14,3 la sută. în aprilie 
1976, șomajul afecta 7,5 Ia sută 
din forța de muncă, dar în rin
dul tinerilor de 16—19 ani re
prezenta 19,2 la sută. Conform 
opiniei lui Willard Wirtz, fost 
ministru al muncii al S.U.A., 
chiar dacă șomajul general se 
va micșora cu 5 la sută, rata sa 
în rindul adolescenților va ră- 
mîne în jurul a 20 procente. 
Acest fapt se datorează atît im
posibilității multor tineri de a 
obține o calificare, cit și neîn
crederii patronilor în posibilită
țile lor. Paul E. Barton, direc
torul Institutului național al 
forței de muncă, consideră ca 
două treimi pină la trei pătrimi

din firmele ee acționează in do
meniile importante de activitate 
refuză să angajeze tineri sub 21 
de ani in frmeții stabile. în ora
șul St. Louts, dr pildă, toate 
hotelurile si 94 la sută din bănci 
refuza să recruteze personal sta
bil din rindul tinerilor sub 21 
de ani. Piedici deosebii de mari 
intimpină tinerii care încearcă 
să îmbine munca cu studiul în 
cadrul diferitelor forme de in- 
vățămint.

„Devine tot mai clar faptul, 
declara Irving R. Kaufman, că 
sistemul nostru juridic tradițio
nal pentru combaterea .de
lincventei in rindul tinerilor, 
creat in 1899, constituie un eșec. 
Acesta nici nu apără societatea 
noastră de delictele violente co
mise de tineri și nici nu asigură 
protecția adecvată numărului tot 
mai mare de adolescenți influ
ențați de mediul înconjurător 
brutal care alimentează ostilita
tea și eșecul".

Modalități dc modificare a a- 
cestui sistem vetust sint preco
nizate intr-un studiu întocmit, 
după o activitate de șase ani, 
de o comisie formată din spe
cialiști de renume. Comisia cere, 
în primul rind, sporirea rolului 
familiei și comunităților in re
educarea tinerilor delincvenți, 
antrenarea lor Ia muncă și în
vățătură. Dealtfel, întreținerea 
timp de un an în închisoare a 
unui tinăr delincvent costă în 
medie ll 657 dolari, sumă cu 
care el ar putea fi trimis să în
vețe în cel mai costisitor co
legiu din Statele Unite.

Tot mai mulți sociologi ame
ricani sint de părere că, pentru 
rezolvarea marilor probleme cu 
care sint confruntați tinerii din 
țara lor, sint necesare schimbări 
radicale. Astfel, Milton G. Rec
tor, președintele Consiliului na
țional care se ocupă cu proble
ma delincventei, sublinia că 
„principala cauză de care tre
buie să se țină seama în cazul 
delincventei o constituie condi
țiile sociale".

Dezvoltarea cooperării
româno-algeriene

La Alger se desfășoară lu
crările celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte ro
mâno-algeriene pentru dez
voltarea relațiilor comerci
ale și cooperării economice, 
științifice și tehnice.

Delegația română este con
dusă de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice inter
naționale. iar delegația al
geriană de Layachi Yaker, 
ministrul comerțului.

Comisia a examinat și a 
constatat. existența unor, 
largi posibilități pentru ex
tinderea în continuare a co
merțului și colaborării eco
nomice reciproce, potrivit în
țelegerilor convenite în 
timpul convorbirilor de la 
Alger ale șefilor celor două . 
state, stabilind noi măsuri în 
vederea dezvoltării continue 
a relațiilor bilaterale de coo
perare economică.

CONVORBIRI ALE SECRETARU
LUI GENERAL AL O.N.U. CU 
REPREZENTANȚII COMUNITĂȚI

LOR CIPRIOTE

TUDOR PRELIPCEANU

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a avut luni în
tâlniri separate cu reprezentanții 
celor două comunități etnice ci
priote. Un purtător de cuvint al 
O.N.U. a precizat că, în viitor, 
vor continua consultările consa
crate soluționării politice a pro
blemei cipriote. în acest sens, el 
a anunțat că, miercuri, la sediul 
Națiunilor Unite urmează să 
aibă loc, în prezența secretaru
lui general, Kurt Waldheim, o 
întâlnire comună a celor doi li
deri, Tassos Papadopoulos, re
prezentantul părții cipriote gre
cești, și Urnit Suleiman Oman, 
din partea ciprioților turci.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• ADUNAREA GENERALA a 

salariaților de la centrala atomi
ca franceză de la Hague a decis 
să continue acțiunea grevistă, 
declanșată la 16 septembrie. 
Greva a fost declarată in spriji
nul revendicărilor personalului 
centralei privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și împotriva 
intenției guvernului de a ceda 
uneie sectoare producătoare de 
energie unei firme particulare.

• ARABIA SAUDITÂ se o- 
pune oricărei majorări a prețului 
petrolului în acest an — a de
clarat. potrivit Agenției France 
Presse, șeicul Ahmed Zalei Ya- 
mani, ministrul saudit al petro
lului și bogățiilor miniere al a- 
cestui stat.

Pentru acest motiv — a adău
gat ministrul saudit — nu am 
acceptat să asistăm la vreo con
ferință extraordinară a miniștri
lor petrolului din țările membre 
ale Organizației Țărilor Exporta
toare de Petrol (O.P.E.C.) care 
ar examina problema creșterii 
prețului petrolului.

U D.A. A PUS CAPĂT 
CAMPANIEI DE ACȚIUNI 

TERORISTE
Organizația paramilitară pro

testantă „Ulster Defense Asso
ciation" (U.D.A.) a hotărît luni 
să pună capăt campaniei de ac
țiuni teroriste pe care a declan- 
șat-o in urmă cu o săptămînă 
în Irlanda de Nord.

Acțiunile au fost organizate 
ca protest față de incidentele ce 
s-au produs la închisoarea 
Maze, din apropiere de Belfast. 
După cum s-a anunțat, condu
cerea închisorii Maze, unde sint 
închise persoane ce s-au făcut 
vinovate de acțiuni de tulburare 
a ordinii publice, a acceptat 
cererea U.D.A. de a deschide o 
anchetă oficială pentru a stabili 
circumstanțele exacte în care 
s-au produs în urmă cu zece 
zile incidentele din interiorul 
penitenciarului. în cadrul cărora 
au fost răniți 33 de deținuți, în-

șase gardieni.
ai UDĂ,

ACORDAREA PREMIULUI 
„GUGGENHEIM"

Premiul „Guggenheim" al A- 
cademiei internaționale de as- 
tronautică a fost atribuit în a- 
cest an Iui Marcel Barrere, di
rector științific la Oficiul na
țional de studii și cercetări aero- 
spațiale al Franțej. .Distincția a 
fost acordată pentru lucrările 
sale care au contribuit la rezol
varea problemelor ce privesc 
mecanismele instabilității com
bustiei ia mari vițeze.

• IMPASUL PARLAMEN
TAR, creat de refuzul Partidu
lui Popular Democratic din Por
tugalia de a-și asuma președin
ția comisiilor parlamentare 
pentru care fusese desemnat, a 
fost depășit marți. Reprezentanți 
ai acestui partid și ai Partidului 
Socialist au ajuns astfel 
acord, in cadrul unei 
organizate in cursul 
cînd reprezentanții 
anunțat că renunță la condu
cerea comisiei pentru apărarea 
națională, cedînd-o în favoarea 
P.P.D.

la un 
reuniuni 

dimineții, 
P.S. au

Congresul Organizației
Internaționale
a Ziariștilor

Marți, s-au deschis.-la Palatul 
„Finlandia", din Helsinki, lucră
rile celui de al VIII-lea‘Congres 
al Organizației. .Internaționale a 
Ziariștilor (O.I.Z.), la care parti
cipă delegații din peste 100 de 
țări, reprezentanți ai ..unor.. .orga
nizații internaționale, invitați. 
Din țara poastră este prezentă 
o delegație condusă de Octavian 
Paler, președintele Consiliului 
Ziariștilor.

Pe agenda lucrărilor Congresu
lui — a cărui convocare coincide 
cu aniversarea- a trei decenii de 
la crearea O.I.Z. — figurează 
probleme cum sint rolul ziariș
tilor în lupta pentru întărirea 
păcii și securității, pentru ex
tinderea cooperării internaționa
le, pentru destindere, dezarma
re și progres economic și social 
al popoarelor. în cadrul con
gresului, care vă dura trei zile, 
vor fi alese noile organe de 
conducere ale O.I.Z.

La 22 septembrie se 
plinesc 16 ani de ia 
clamarea independenței 
publicii Mali.

© Situată în vestul Afri
cii, cuprinzind bazinul su
perior al Nigerului, regiu
nea de izvoare a Senegalu
lui și o parte din Sahara, 
Republica Mali are o supra
față de 1240 000 km.p. și o 
populație de peste 5 milioa
ne locuitori.

© în anii care s-au scurs 
de la proclamarea indepen
dentei, poporul malian a do- 
bîndit succese de seamă în 
lichidarea urmărilor domi
nației colonialiste în dezvol
tarea economiei, învățămîn- 
tului și culturii. în dobindi- 
rea independenței economi
ce. Marele proiect de pune
re în valoare a bazinului 
fluviului Senegal se în
scrie în măsurile de restruc
turare a economiei din zona 
saheliană, vizînd dezvoltarea 
bazei energetice a țării și 
valorificarea resurselor 
gricole și miniere. încă
cursul acestui an în Mali au 
fost inaugurate cinci baraje 
de acumulare în zona Ban- 
diagare, situate pe afluenții 
riului Yame, de o importan
ță capitală in contextul so
cial-economic al regiunii 
Mopti unde problema fun
damentală rămîne cea a a- 
pei. Rezervoarele recent 
create servesc atît alimen
tației populației cît și irigă
rii unei întinse suprafețe a- 
gricole pentru cultivarea a 
două recolte pe an. Pe a- 
genda priorităților se înscrie 
și marele baraj de pe rîul 
Sankari, care va fi terminat 
in 1980 și care va produce 
anual 200 milioane kWh. La
cul de reținere cu o capaci
tate de 2 miliarde m.c. va 
permite navigația perma
nentă pe fluviul Niger pe 
porțiunea Koulikoro — Mar- 
kala, irigarea a 60 000 ha te
renuri agricole și obținerea 
unei importante producții de 
pește. Numeroase obiective 
s-au realizat și în sectorul 
agro-induștrial. în estul tă
rii, la Sevare, a fost con
struită o fabrică pentru de- 
corticarea orezului, iar la 
Sirabala și Sikasso fabrici 
de zahăr. în curind, 50 000 
de tone ciment vor fi pro
duse de fabrica de la Dia- 
mou. Anul acesta, Mali a 
devenit exportatoare de orez, 
mei și sorg. Cu toate că în 
urmă cu doi ani țara a fost 
confruntată cu seceta pre
lungită care lovire regiunea 
Sahelului, producția agricolă 
a cunoscut creșteri simțitoa
re, recoltîndu-se 950 000 to
ne cereale și 280 000 
orez. Producția de 
a depășit 200 000 tone, 
cea de bumbac 100 000 
aproape dublu față de 
trecuți.

® între România și 
s-au statornicit relații 
prietenie și colaborare 
multiple planuri în interesul 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, al “ "
unei noi ordini 
mondiale.

tone 
.arahide 

iar 
tone, 
anii

Mali 
de 
pe

instaurării 
economice
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• MODERNELE SOLUȚII VECHI. Ce

MIERCURI, 22 SEPTEMBRIE 1976

ARIPI PUTERNICE : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

DE CE NU POT FI CUMINTE : 
Doina (orele 14; 16; 18), la orele 
9.30 și 11,30 — program de desene 
animate.

CRIMA DIN ORIENT EXPRESS : 
Scala (orele 9: 11,45; 14,30; 17,30;
20.30) , Sala sporturilor și culturii 
(ora 18), Festival (orele 8,45; 11,30: 
14.15: 17,15; 20), Favorit (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

TARA ÎNDEPĂRTATĂ : Bucu
rești (orele 9: 11: 13,15; 16; 18,15;
50.30) , Grădina București (ora
19.30) . Luceafărul (orele 9;
11.13; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

GS1NDA : Patria (orele
LLI5: 15; 17,30; 20). Capitol (orele 
; Si. 11; 13.15; 15.45; 18.15; 20.45), 
Grăilina Capitol (ora 19,15), Glo- 
■z (orele 9; 11,30; 14.45; 17,15;

. Grădina Titan (ora 19.15), 
Pi-? Hotel (ora 19,30).

.vPBOPORT ’75 : Feroviar
13.30; 16; 18,15; . . .

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
£j), Grădina Modem (ora

9,30;

17,15;

(orele
20,30),

A : Central (orele 9,15; 
' 18,15; 20,30), Bu-16;

cegi (orele 15,45; 18), Grădina 
Bucegi (ora 20,15), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

COMISARUL
HONG-KONG : 
(orele 10; 12,30;

NEBUNA DE ________ _____
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădina
Aurora (ora 19).

DACII : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 13;. 20,15).

PINOCCHIO : Eforie (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18; 20,15), Grădina 
București (ora 19,15).

SUFLETE CONDAMNATE’ Co- 
troceni (orele 10; 12,30; 15; 17,30; - 
20).

MICUL INDIAN : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE: Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) , Grădina Buzești (ora 19,15).

CU MÎINILE CURATE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

DIAMANTE PE ROTI : Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

PIEDONE LA 
Casa Filmului 

15; 17,30; 20). 
LEGAT : Excel-

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : Flamura (ora 9).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Unirea (orele 16; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

FILIERA II : Lira (orele 15.30; 
18; 20,15), Grădina Lira (ora 20,15).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20,15).

FINIST — ȘOIM VITEAZ : Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TEXASț DINCOLO DE RÎU : 
Ferentari (orele 10: 12,30; 15,30; 18; 
20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL : Crîngași (ora 
17).

CÎND . VINE SEPTEMBRIE : 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20.15).

APAȘII : Volga (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20).

MELODIILE CARTIERULUI 8
Viitorul (orele 16; 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE :
Popular (orele 16; 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Munca (orele 15,30; 
18; 20).

CIRC ÎN CIRC : Cosmos (orele 
15.30; 19).

CEI 13 DE LA BARLETTA : To
mis (orele 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30), Grădina Tomis (ora 19).

FAMILIA DULSCY : Progresul 
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS ; Flacăra (orele 10; 16; 
18; 20), Grădina Flacăra (ora 19,30).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : Arta (orele 15,30; 17,45; 20), 
Grădina Arta (ora 19,30).

CURSA; Vitan (orei» 
18: 20).

MASTODONTUL : Rahova (orele 
16; 18; 20).

la stadionul „23 August" din 
Capitală. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20,30 Telecinemateca. Ciclul 
„Mari actori" : Kirk Douglas. 
Filmul artistic „Cărările gloriei". 
Premieră pe țară. 21.55 Viața e 
prietena ta — program de mu
zică ușoară interpretat de Cornel 
Constantiniu. 22,10 24 de ore.

propulsie vor avea automobilele viitorului ? 
Actualele programe de studii și cercetări se 
orientează spre trei direcții principale : 
propulsia fără combustie (motoare electrice), 
in care combustia este înlocuită cu un proces 
electrochimie, generatoare electrice mobile 
(pile cu combustibil), turbine cu gaze, mo
toare cu vapori, mai ușor de controlat, mai 
economice și mai puțin poluante. Dintre a- 
ceste tipuri, cele mai evoluate sint motoarele 
electrice care, deocamdată,, au o viteză maxi
mă slabă, datorită bateriilor grele și de ran
dament scăzut. Tehnicile viitorului, enunțate 
mai sus. se caracterizează prin... vechimea 
lor. Astfel, Londra anilor 1890 a cunoscut 
autobuzul electric care a circulat timp de 20 
de ani pe străzile ei. Mașinile echipate cu 
motoare cu aburi și-au făcut apariția în An
glia și S.U.A. la începutul acestui secol ; în 
1906, o astfel de mașină atingea viteza de 
205,4 km pe oră. Dar toate acestea au dispă- 
ri;t cînd și-a făcut apariția motorul cu 
benzină.

• CERCETĂRI ASUPRA FAUNEI ȘI FLO-
PROGRAMUL II REI DIN APELE ANTARCTICII. O misiune

16;

PROGRAMUL I

■ 9,00. Teleșcoalâ. 9,55* Teleeronică 
pentru < pionieri. 10.10 Telerama. 
10,40 „Iubesc această lume...". 
Emisiune de cîntece pe versuri 
ale poeților noștri. 11,10 Sâ trăim 
și să muncim în chip comunist. 
11.35 Telex. 11.40 închiderea pro
gramului. 16.00 Teleșcoală. 16.30 
Curs de limba rusă. 17,00 Telex. 
17,05 Săptămînă muzicală. 17,25 
Fotbal : România — Cehoslova
cia. Transmisiune directă de

20,00- Flacăra vie a științei. 20,30 
Farmecul unui vals, la Teatrul 
muzical ..Nicolae Leonard" din 
Galați. 21.05 Telex. 21.10 Sub ce
tina bradului. Reportaj muzical la 
care își dau concursul artiști ama
tori de frunte din județele Argeș 
și Ilfov. 21,30 Carte românească de 
învățătură. „învățăturile lui Nea- 
goe Basarab către fiul său Teo- 
dosie" (IV). 22,00 Inscripții pe ce
luloid — producții ale Studioului 
..Alex. Sahia". Lumina numită 
Laser ; Arhipelaguri de stele.

Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — Ora 
19.30; (la Sala Palatului): UITE 
CA NU TAC — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia română": 
FRUMOASĂ EȘTI, MÎNDRÂ TARĂ 
— ora 18,30.

considerabile a manifestărilor de generozitate 
a francezilor iubitori de animale. Acest fapt 
presupune crearea unei întregi structuri ad
ministrative pentru dirijarea fondurilor obți
nute din donații. Brigitte Bardot a arătat că 
fondurile primite de la donatori vor fi îna
poiate.

• OPERAȚIE CHIRURGICALA PE USCAT.
în clinicile sovietice va fi introdus în curînd 
un aparat chirurgical cu care se efectuează 
anumite operații pe țesut fără să se provoace 
singerări. La capătul bjsturiului se propagă 
un curent de înaltă frecvență care, producînd 
o mare căldură, vaporizează lichidul din 
țesut,/ acesta desfăcindu-se fără să curgă 
singe. Aparatul permite intervenția chirurgi
cală chiar în cazul, existenței. unei infecții,

* PROGRAMUL DE LUCRU AL SONDEI
SPAȚIALE „VIKING-2". îia Pasadena s-a

științifică internațională va efectua, începînd 
din noiembrie a.c., cercetări asupra faunei 
și florei din apele Antarcticii și de sub plat
forma glacială — a anunțat Fundația națio
nală pentru ■știință din S.U.A. Cercetările vor 
dura patru luni și la ele vor participa oameni 
de știință din S.U.A., Australia, Danemarca, 
Marea Britanie, Japonia, Noua Zeelandă, 
Norvegia, Uniunea Sovietică, Elveția și R. F. 
Germania.

• FUNDAȚIA BRIGITTE BARDOT A ÎN-
CETAT SA MAI EXISTE. Este vorba de
fundația consacrată, protejării animalelor și 
a naturii, înființată de Brigitte Bardot în 
urmă cu cițiva ani. într-un text adresat 
presei, actrița a comunicat că renunță la 
sarcina pe care și-o asumase din cauza com
plexității și multitudinii de probleme pe care 
le ridică apărarea animalelor, dar și a sporirii

anunțat că lander-ul sondei spațiale „Viking- 
2“ va preleva sîmbătă eșantioane de sol mar
țian . în regiunea denumită de cercetători 
„Bonneville", o zonă asemănătoare cu deșer
tul din statul american Utah.

Mostrele colectate în această zonă vor fi 
introduse într-unul din minilaboratoarele 
lander-ului pentru detectarea unei eventuale 
prezențe a materiei organice. Lander-ul ur
mează, de asemenea, să fotografieze brațul 
prevăzut cu dispozitiv de excavare, pentru a 
permite oamenilor de știință să constate cau
zele care ar putea determina blocarea sau 
funcționarea neadecvată a sa.

Luna viitoare, lander-ul sondei spațiale 
„Viking-2“ va încerca să efectueze săpături 
sub o stîncă în vederea culegerii de eșantioa
ne de sol care să nu fi fost supuse razelor 
ultraviolete ale Soarelui sau să fi fost in
fluențate de clima aspră a „planetei roșii". 
Cercetările efectuate asupra acestor mostre 
vor fi hotărîtoare pentru depistarea unor 
eventuale materii organice sau molecule pe 
bază de carbon, necesare existenței oricăror 
forme de viață.
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