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Sub președinția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co- 
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, marți, 21 septembrie, a avut loc, la C.C. 
al P.C.R., o consfătuire de lucru privind activita
tea în domeniul proiectării și construcțiilor in
dustriale.

Au luat parte tovarășul Manea Mănescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu,„ Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar.

La consfătuire au participat miniștri, cadre de 
conducere din ministere, instituții economice 
centrale, din institute de cercetare și proi'ectare 
în construcții, reprezentanți ai organizațiilor de 
construcții, specialiști, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior.

Consfătuirea, organizată din inițiativa secreta
rului general al partidului, a luat în discuție 
unele probleme legate de felul în care se aplică 
directivele Congresului al XI-lea al partidului, 
prevederile legilor țării noastre cu privire la 
proiectare și realizarea construcțiilor industriale 
și cu altă destinație economică.

în cadrul consfătuirii au fost analizate rezul
tatele obținute in domeniul proiectării și execu
ției construcțiilor în industrie și în alte domenii 
economice, măsurile ce trebuie aplicate în vederea 
realizării în condiții cît mai bune, cu soluții mo
derne și cît mai eficiente, a importantelor obiec
tive de investiții prevăzute în planul național 
unic de dezvoltare a țării în perioada actualului 
cincinal 1976—1980.

In încheierea consfătuirii a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România.

Subliniind importanța deosebită a activității de 
cercetare, proiectare și construcții în înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și 
referind importantele realizări obținute în anii 
construcției socialismului în această direcție, se
cretarul general al partidului a adus o serie de 
critici ministerelor, organelor economice de sin
teză, institutelor de proiectări, constructorilor, în 
legătură cu unele lipsuri și deficiențe existente în 
activitatea de proiectare și executare a construc
țiilor industriale, agricole și sociale.

In legătură cu aceasta a fost subliniată necesi
tatea adoptării unor măsuri rapide de îmbunătă
țire a situației din proiectare în pas cu realizările 
cele mai înaintate pe plan mondial și cu cele mai 
bune experiențe obținute în țara noastră, asigu- 
rîndu-se soluții mai raționale, mai ieftine și mai 
eficiente, care să ducă la reducerea cheltuielilor 
și a consumurilor materiale și scăderea ponderii 
clădirilor în costul construcțiilor industriale.

în cadrul expunerii, secretarul general al parti
dului a subliniat răspunderea deosebită ce revine 
ministerelor în asigurarea unor soluții optime 
pentru toate noile obiective economice ce se con
struiesc în țara noastră. Ministerele au datoria să 
stabilească temele de proiectare pentru fiecare 
obiectiv, cuprinzînd tehnologia, utilajele și para
metrii tehnico-economici ai construcțiilor. Pe a- 
ceastă bază, institutele de proiectare și construc
torii trebuie să elaboreze soluțiile potrivite în ve
derea realizării in cele mai bune condițiuni a te
mei date.

Consiliului de Miniștri îi revine sarcina să ia 
măsuri imediate de revedere a tuturor proiectelor 
construcțiilor industriale, inclusiv a celor aflate în 
execuție, spre â fi adoptate soluții cît mai simple, 
care să evite supradimensionarea, consumurile 
mari de materiale. în legătură cu aceasta se im
pune aprofundarea studiilor privind calculele de 
rezistență în cazul fiecărei construcții în parte, 
în raport cu caracterul și greutatea utilajelor și 
a instalațiilor și pornindu-se de la principiul că 
halele au doar rolul de a asigura protecția mași
nilor și muncitorilor, și nu un rol tehnologic. 
Secretarul general a subliniat necesitatea de a se 
combate cu fermitate orice fel de exagerări arhi
tectonice în realizarea construcțiilor industriale, 
urmărindu-se crearea unor condiții cît mai bune 
de muncă, cu mijloace cît mai simple și mai ief
tine. în acest-spirit va trebui, să se revadă și 
proiectele de execuție a obiectivelor agricole.

S-a indicat ca o sarcină principală a tuturor 
proiectantilor să elaboreze cea mai mare parte a 
proiectelor la fața locului, pînă la definitivarea 
lor, pentru a cunoaște bine condițiile naturale, 
economice și sociale, cerințele concrete pentru fie
care obiectiv și a se stabili în cunoștință de cauză 
detaliile constructive. In felul acesta se va asigura 
și scurtarea duratei proiectării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat sarcina să 
fie revăzute de îndată normele existente în pre
zent în domeniul proiectării fundațiilor, al rezis
tenței construcțiilor, al materialelor folosite in 
realizarea lor, urmînd să se elaboreze norme noi, 
corespunzătoare performanțelor tehnicii moderne. 
Pînă la definitivarea normelor noi, institutele de 
proiectări vor trebui să acționeze în baza unor 
indicatori provizorii care să asigure ieftinirea con
strucțiilor. Totodată, proiectanții trebuie să se 
străduiască să reducă permanent consumul de 
materiale, volumul construcțiilor, cheltuielile de 
producție, forța de muncă folosită în construcții și 
în activitatea industrială.

O sarcină deosebit de importantă trasată de 
secretarul general al partidului a fost aceea de a 
se întocmi rapid caiete care să cuprindă toate 
materialele de construcție de care dispune econo
mia noastră națională, indicindu-se felul materia
lelor, precum și cantitățile necesare pe tipuri de 
lucrări. în raport de destinația acestora în cadrul 
activității de producție și de natura terenului unde 
se construiește. Au fost date, de asemenea, indi
cații de economisire a oțelului beton, stabilindu-se 
să se întocmească norme privind cantitatea și 
calitatea oțelurilor ce trebuie folosite în con
strucții. S-a trasat, totodată, sarcina de a se îm
bunătăți producția de materiale de construcții, 
realizîndu-se panouri de beton ușoare, suple, iar 
pentru acoperișuri folosindu-se azbocimentul, ma
sele plastice, sticla. Ministerului Materialelor de 
Construcții îi revine îndatorirea de a acționa mai 
operativ pentru diversificarea materialelor de 
construcții, folosind în acest scop toate resursele 
materiale de care dispune țara noastra, ’dezvoltând 
spiritul novator în această direcție. Sarcini mari 
revin, de asemenea, cercetării din acest domeniu, 
chemată, să răspundă mai prompt problemelor 
concrete ridicate de planurile dezvoltării eco
nomice a țării noastre. Cercetarea trebuie să 
găsească metode mai raționale pentru realizarea 
unor fundații directe, acționînd mai ales în direc
ția consolidării terenului, în raport de posibilitățile 
oferite de structura geologică a solului. S-a in
dicat, de asemenea, să se precizeze ordinea în care 
trebuie să se execute diferite părți ale lucrărilor 
de construcții, în scopul asigurării unui flux mai 
rațional al realizării obiectivelor industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat, apoi, 
de rolul proiectării tehnologice în îmbunătățirea 
construcțiilor industriale. Proiectanții de tehno
logii au datoria să se preocupe mai intens de 
reducerea greutății utilajelor pe baza unor norme 
științifice. Trebuie să se asigure o mai strînsă 
conlucrare între proiectanții utilajelor și cei ai 
construcțiilor propriu-zise, ținîndu-se seama de 
faptul că prioritatea în acest domeniu o are uti
lajul și că în raport de tehnologia producției se 
stabilesc și soluțiile de construcție. în acest sens, 
se impun măsuri de îmbunătățire radicală a ac
tivității institutelor de proiectare tehnologică.

Secretarul general al partidului a indicat să 
se treacă, la revizuirea sistemului de retribuție în 
proiectare în vederea sporirii rolului stimulator 
al acesteia în reducerea duratei proiectării, în 
dezvoltarea spiritului creator, novator al proiec- 
tanților, în realizarea unei eficiențe superioare 
în construcții. Sistemul de retribuire trebuie să 
fie legat nu de valoarea construcției, ca în pre
zent — ceea ce duce la stimularea scumpirii con
strucțiilor —, ci de calitatea și eficiența acestora.

Sarcini- importante au fost trasate de secretanil 
general al partidului, în cadrul consfătuirii, în- 
vățămîntului superior din construcții, arhitectură 
și tehnologie. Vor trebui luate măsuri urgente 
pentru ridicarea calității programelor de învăță- 
mînt la nivelul realizărilor pe plan mondial și al 
celor mai valoroase performanțe obținute în țara 
noastră. La baza învățămîntului vor trebui să 
stea orientările stabilite pe plan central, concre
tizate apoi prin normative ce urmează a fi co
rectate periodic, în funcție de experiența con
cretă internă și internațională. S-au dat, de a-

semenea, indicații privind trecerea rapidă îa în
deplinirea prevederilor legale de reciclare a ca
drelor din proiectare și construcții, precum și a- 
sigurarea condițiilor care să permită împrospă
tarea continuă a cunoștințelor acestora în func
ție de tot ce apare nou în tehnica și știința uni
versală. Proiectanții și constructorii au datoria 
să depună eforturi mai mari pentru a ține pasul 
cu ceea ce e nou în practica și teoria mondială, 
pentru a fi la curent cu marile cuceriri ale științei 
moderne.

Secretarul general al partidului a indicat să se 
îmbunătățească îndrumarea și controlul celor 
care lucrează în domeniul proiectării tehnologice 
și al construcțiilor industriale. S-a stabilit ca, 
periodic, să aibă loc consfătuiri cu proiectanți» 
și constructorii pentru realizarea schimbului de 
experiență dintre aceștia, precum și pentru o 
justă orientare a activității institutelor de pro
iectare.

Secretarul general al partidului a subliniat da
toria constructorilor de a lichida atitudinea pa
sivă, de aplicare mecanică a unor proiecte con- 
ținînd soluții necorespunzătoare și de a adopta 
o poziție critică față de calitatea proiectelor, ți- 
nînd seama de faptul că ei răspund, alături de 
proiectanți, pentru toate soluțiile ce se adoptă în 
construirea noilor obiective industriale.

Sarcini importante au fost trasate ministerelor 
și organizațiilor de construcții în direcția folosirii 
mai raționale și eficiente a bazei materiale exis
tente în sectorul construcțiilor din economia 
noastră. Relevîndu-se că volumul lucrărilor 
de execuție în construcții-montaj nu a 
crescut în raport cu sporirea dotării în 
acest domeniu, s-a indicat să se acționeze 
ferm pentru ridicarea indicelui de folosire a mij
loacelor de care dispunem. organizîndu-ne în 
acest scop lucrul în două schimburi, mecanizarea 
muncii, ridicarea calificării constructorilor. în 
vederea sporirii productivității muncii și realizării 
în cele mai bune condiții a investițiilor prevăzu
te.. din planul cincinal. în acest sens, instituțiilor 
de proiectare le revine sarcina de a prevedea so
luții care să asigure posibilități maxime de me
canizare a muncii pe șantiere. Măsurile care ur
mează să fie adoptate în construcțiile industriale 
trebuie să fie generalizate pe toate șantierele, 
inclusiv pe cele ale consiliilor populare.

Secretarul general al partidului, a trasat sar
cina consiliilor de conducere ale ministerelor să 
acționeze neîntârziat pentru aplicarea concretă în 
viață a măsurilor stabilite în cadrul consfătuirii. 
De asemenea, consiliile oamenilor muncii din in
stituțiile de proiectare și întreprinderile de con
strucții au sarcina să analizeze cu spirit de răs
pundere aceste probleme, trecînd de îndată la 
traducerea lor în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
organizeze o dezbatere largă cu activul de partid, 
cu membrii de partid din acest sector pentru mo
bilizarea tuturor forțelor în acțiunea de îmbună
tățire a activității de proiectare și construcție. 
Problemele proiectării și construcțiilor vor fi dez
bătute, de asemenea, Ia nivelul comitetelor ju
dețene de partid, chemate să acționeze, la rindul 
lor, cu toată fermitatea pentru lichidarea lipsuri
lor existente și îndeplinirea măsurilor hotărîte 
la consfătuire.

Secretarul general al partidului a dat indicați: 
ca și în domeniul agriculturii să se treacă de 
îndată la reexaminarea normelor ce stau la baza 
proiectării lucrărilor agricole și irigațiilor, ur- 
mînd să se stabilească normative noi menite să 
ducă la scurtarea duratei de execuție a lucrări
lor, la creșterea eficienței economice a construc
țiilor.

în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat încrederea că puternicul detașament al 
lucrătorilor din domeniul proiectării și construc
țiilor industriale va acționa cu toată răspunderea, 
competența și elanul, într-un spirit de înaltă 
răspundere patriotică, cetățenească, politică, pen
tru obținerea cît mai rapidă a unor îmbunătățiri 
radicale în proiectare și construcții, adueîndu-și 
astfel o contribuție tot mai prețioasă la realiza
rea marilor obiective stabilite de Congresul al 
XI-lea, la înfăptuirea politicii partidului de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
de înflorire economică a patriei, de ridicare con
tinuă a nivelului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor.

Interviul tovarășului
■7

NICOLAE CEAUȘESCU
acordat Radioteleviziunii italiene (RAI-TV)

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit la 2 septembrie pe Gino Ne- 
biolo, trimis special al Radioteleviziunii italiene (R.A.I.-TV), căruia 
i-a acordat un interviu pentru Radioteleviiiunea italiană.

ÎNTREBARE : Cu toate ci 
în România s-au obținut re
alizări importante in dome
niul economic, există incă 
diferențe in ce privește ni
velul de dezvoltare a diver
selor regiuni ale țării. V-am 
ruga, domnule'președinte, să 
n? vorbiți despre acțiunile 
întreprinse pentru eliminarea 
acestor diferențe.

RĂSPUNS : în anii construc
ției socialiste. România a obți
nut succese importante în dez
voltarea sa economico-socială. 
Producția industrială a fost, în 
1975. de peste 30 de ori mai ma
re decît în anii dinaintea celui 
de-al doilea război mondial, iar

în cincinalul 1971—1975 ritmul de 
dezvoltare a industriei a fost 
de peste 13 la sută anual. Cu 
toate acestea, într-adevăr, Ro- 
mânia continuă să fie încă o țară 
în curs de dezvoltare, finind 
seama că a pornit de la un nivel 
foarte scăzut din punct de ve
dere economic; dezvoltarea eco- 
nomico-socială în toate județele 
și zonele țării, deși a cunoscut 
un progres susținut, continuă 
încă să înregistreze decalaje 
destul de serioase. Pornind de 
Ia această situație, Congresul al 
XI-lea al partidului nostru a 
trasat ca unul din obiectivele 
principale — odată cu dezvolta
rea economică generală a Româ
niei — industrializarea și ridi-

carea economică a tuturor jud< 
țelor țării. în acest scop, s-a 
și stabilit întreprinderile și < 
biectivele economice care ui 
mează să se realizeze în curși 
anilor 1976—1980. Pe baza acei 
tor hotărîri, în fiecare județ ui 
mează să se realizeze o produ< 
ție industrială de cel puțin ' 
miliarde lei. Pentru a înțeles 
ce înseamnă
menționa că sînt citeva jude, 
care urmează să înregistreze, 5 
acești cinci ani, o creștere 
producției industriale de 4- 
ori, față de cea pe care o a 
în momentul de față.

Pe baza acestor măsuri se v 
asigura și dezvoltarea ăgricultt 
rii și ridicarea generală a nivc 
lului de viață, a gradului c 
cultură, bunăstarea tuturor ce 
tățenilor ; considerăm că far 
o dezvoltare economică —■ am î 
vedere. în primul rînd. industri

(Continuare în pag. a Vl-a)

acest lucru v<

Programul de masuri pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului 
educației politice și al culturii socialiste, în domeniul 
muncii ideologice, politice și cultural-educative

0 CONCEPȚIE REVOLUȚIONARĂ ASUPRA

ACTIVITĂȚII DE DEZVOLTARE
A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE,

DE FORMARE A OMULUI NOU
Supunerea spre dezbatere publică a Programului de măsuri 

pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului 
și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste, în 
domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative a trezit 
un viu și amplu ecou in conștiința cetățenilor patriei, o puter
nică emulație in rindul tinerilor de toate categoriile. Prevederile 
acestui document de partid de o importantă hotărîtoare pentru 
întreaga activitate de dezvoltare a conștiinței socialiste, de 

formare a omului nou. de stimulare a participării creatoare a 
tuturor celor ce muncesc la viața ideologică, politică și culturală 
— cerință fundamentală a momentului istoric pe care îl 
parcurgem — vizează, pe baza bogatei experiențe a partidului 
nostru in domeniul practicii și teoriei revoluționare, ridicarea la 
un nivel calitativ superior a muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative. perfecționarea pregătirii pentru muncă și viață, 
a educării patriotice a tinerei generații. La temelia acestui am
plu Program de măsuri, la a cărui elaborare o contribuție deci
sivă o are secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se află aplicarea creatoare a concepției materialis
mului dialectic și istoric, a principiilor marxism-leninismului în 
înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor reieșite din documentele 
Congresului al XI-Ica al P.C.R., din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politice și al culturii 
socialiste. Semnificativ pentru modul activ în care tinerii și toți 
cei care poartă răspunderea educării lor au înțeles sensul 
profund al programului de măsuri, pentru hotărîrea lor fermă 
de a contribui la traducerea lui neîntârziată în viață este și nu
mărul mare de scrisori, de opinii primite la redacție pe marginea 
acestui document. Publicăm in numărul de astăzi, în pagina a 
ni-a, o parte dintre acestea.

de Vasile Rebreanu
Țara in aceste zile de 

septembrie miroase a grîu, a 
mere și a soare.

Țara miroase a pămînt. 
Acel pămînt clin care crește 
pîinea, din care cresc cetă
țile de piatră și de foc. Acel 
pămînt pe care, îubindu-1 mai 
mult decit propria-le viață, 
în el au intrat ca să-și tră
iască eternitatea și Mircea, și 
Ștefan, și Mihai, și Iancu.

Țara în aceste zile de 
septembrie sub cerul înalt e 
viguroasă și tânără. Cei ce 
sosesc de la mari depărtări, 
vrăjiți de chipul ei de basm, 
de fabuloasa-i tinerele, nu-și 
pot imagina vîrsta ei bimile
nară, trecutul ei de vifor, și 
numai noi, fiii ei, sub surisul 
soarelui. îi știm și zbuciu
mul, și vitejia, și drumul 
străbătător prin urgiile vre
mii, triumfător către azi, de 
Ia acel străbun întemeietor 
de stat Burebista, prețuit de 
întreaga antichitate clasică, 
pînă la momentul de glorie 
al obținerii, prin voința în
tregii națiuni și prin jertfe 
supreme, a Independenței, în 
urmă cu aproape o sută de 
ani, și pină la acel August

Poartă-te cu părinții cum ai dori 
să se poarte copiii tăi cu tine“

„EU AȘA AM FOST CRESCUTĂ"

Printre fruntașii in întrecere de‘la întreprinderea „Timpuri noiu din Capitală se înscriu și membrii 
echipei conduse de Soricescu loan, care lucrează la linia de montaj motoare D 120 C.P.

Sint din Oradea si am 18 ani. 
lucrez1 intr-o fabrică de mobilă. 
Sint muncitoare si in același 
tâmp îmi termin studiile, adică 
liceul. Sînt membră in comite
tul U.T.C. din organizația din 
care fac narie. Citesc „Scinteia 
tineretului"' din anii de școală 
si acum și mai mult ca înainte. 
Am citit articolul de la „Scrisori 
deschise" care m-a revoltat 
foarte tare. Este oare posibil ca 
o tânără de 24 de an: să fie a$a 
cum spune Romana Negură din 
Brașov ? Acum am să vă spun 
cum procedez eu.

1. Spun părinților unde și cu 
cine plec și cit stau.

2. Sint întotdeauna, atunci 
cînd am spus, acasă iar dacă 
întârzii peste ora spusă cînd 
am plecat spun părinților mo
tivul întârzierii.

3. Dau toți banii în casă de
oarece am tot ce-mi doresc.

4. Contribui la gospodăria 
casei nu numai cu cumpărături, 
ci și făcind curățenie, mîncare. 
spălînd și călcînd desigur atât 
cit îmi permite timpul între 
învățătură fi serviciu.

5. Primesc observațiile oârin- 
tilor și încerc să mă corectez.

6. Stau cu părinții și mă sfă
tuiesc cu ei în toate privințele, 
chiar si în privința unui prie
ten.

7. Atunci cînd este ziua de 
naștere a unui părinte sint cu 
ei acasă si cumpăr cel puțin 3 
garoafe.

8. Nu trebuie spus oricui se
cretele. mai ales dacă persoane
le respective nu fac la fel.

9. Din casă nu-mi pot per-

eu la 18 ani am spus toate a- 
cestea si oe ce procedez așa. 
Eu așa am fost crescută, obiș
nuită acasă cu părinții și nu 
cred că as mai face altfel nici 
măcar atunci cînd voi avea 24

de ani. Toate acestea mă pre
gătesc pentru viata de familie 
pentru atunci cind voi fi soție 
si apoi mamă.

Stimată redacție, as vrea ca 
numele meu să rămînă anonim.

CÎND RESPECTUL DEVINE O „FORMULA" 
CARE NU MAI SPUNE NIMIC...

Dragă redacție. Am ci
tit scrisoarea Romanei Negură 
din Brasov, publicată în ziarul 
nostru, scrisoare care, să spun 
drept, m-a cam pus pe gin duri.

mite 
părinților 
pierd.

10. învăț acasă după termi
narea orelor de muncă.

11. Este imposibil ca o tânără 
de 24 de ani (deși eu am doar 
18 și nu prea aș avea 
s-o condamn) să 
că după capul 
opinia publică.

Poate că veți

să dau ceva fără știrea 
și mai ales să si

dreptul 
vrea să trăias- 
ei neîntrebînd

întreba de ce

La prima vedere am fost ten
tată să cred că părinții au 
dreptate, dar nu pot să cred că 
un copil inteligent cultivat, nu 
are și alte calități. Cred că în 
familie s-a pus prea mult ac
cent pe respectul fată de pă
rinți. Acest respect a devenit 
un fel de formulă, de vreme 
ce copilul nu mai crede în eL 
Nu-mi place atitudinea părin-

tilor. mult prea reci și înstrăi
nați de propriul lor copil. Mă 
întreb dacă ei au făcut totul ca 
să-i acorde fetei căldură pentru 
a evita situația creată (pentru 
că e o situație), pentru ca copi
lul (iertați-mi cacofonia) să nu 
își dorească o altă locuință.

Concesii trebuie să existe și 
de o parte și de alta, iar fetei 
îi trebuie multă voință și mai 
ales multă ’ “ ’ “
că părinții 
respectați 
ce să nu 
vieții).

E trist 
copii ...........  ___ __
dau seama ce este iubirea de 
mamă. Deci NU categorie atât 
fetei cît și părinților.

bunăvoință pentru 
trebuie înțeleși și 

(mai ales ei, care, de 
spunem, dau viată

să mal auzi 
(maturi) că încă

despre 
nu-și

eroic, pe sub curcubeul că
ruia România a intrat în 
noua ei vîrstă, contempo
rană cu viitorul. O vîrstă de 
soare și glorii.

Dar, mai presus de orice, 
ca țel suprem, conștient, 
răspicat și unic, parti
dul nostru a redat omului 
demnitatea, l-a făcut liber, 
stăpîn nu numai pe soarta sa, 
ci și pe bogățiile și istoria 
țării. L-a împrietenit cu tim
pul care-i fusese dușman. 
L-a scos din anonimat și l-a 
făcut, pe fiecare, părtaș la 
făurirea prezentului și viito
rului țării.

înzestrat cu virtuțile crea
ției și prieteniei, părinte de 
ziditori, de poeți și de icari, 
avînd vocația colaborării 
pașnice cu toate națiunile lu
mii, poporul român se gă
sește in cea mai fecundă pe
rioadă a istorici contempo
rane sub conducerea celui 
mai iubit fiu al său. întâiul 
președinte al României so
cialiste, Nicolae Ceaușescu.

M-a impresionat să aflu că 
într-o limbă din orient 
România înseamnă prietenie, 
dar aș putea să spun că nu 
m-a mirat acest lucru. Era 
pentru mine ceva firesc ca 
într-una din limbile pămîn- 
țului numele patriei mele să 
însemne prietenie, pentru că 
în accepția noastră, a tuturor, 
România socialistă înseamnă 
prietenie, și pentru că în 
toate limbile pămintului, în 
ultimii ani, România a deve
nit sinonim cu prietenie și 
demnitate. Este ceea ce prin 
vocație poporului român i-a 
fost propriu dintotdeauna și 
ceea ce prin politica pro
movată de partid, de secreta
rul său general, a devenit un 
punct de referință pentru în
treaga lume contemporană.
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Școala — un vast laborator al muncii
al creației, al spiritului inovator

vlll-a. Premiul n la ,.Sesiunea națională de comunicări și referateCristian Parascbiv. Clasa

ode:

DRAGOMIR HOROMNEAe*e'
r

fice a
d’pășiri- de mai bine d- 

luni, prin urmare aportul

CONTRACTUL 
CU PRODUCȚIA - 

UN ACT CARE OBLIGA

director de mi 
elev la Liceul 

din Craiova, secretar al comitetului U.T.C. pe _ ____
la Grupul școlar de ehimie din Făgăraș. 

* microintreprinderii școlare

j de profund^ 
de

<â ir.dreofean

sa- 
ce si

MASĂ ROTUNDĂ CU REPREZENTANȚII UNOR LICEE CU O EXPERIENȚĂ POZITIVĂ 

IN LEGAREA STRÎNSĂ a ÎNVĂȚĂTURII CU ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ $/ DE CERCETARE

Ne aflăm la începui de an școlar. In ealectivele de elevi <i 
cadre didactice pe care le-am viziut in aceste zile am irâiat la 
dezbaterea responsabilă a sarcinilor ce revin invătămintnhii ro
mânesc in lumina prevederilor Congresului al XI-lea al partidu
lui, ale Congresului educației politice si al culturii socialiste, din 
cuvintarca rostită de tovarășul Nicolae Ceaugescu la iaaagwrarea 
festivă a noului an de invățămint. Astăzi. -Scinteia tineretului" 
găzduiește opiniile citorva dintre eei 5 milioane de elevi, «pinii 
despre locul lor in societate, despre marea valoare educativă a 
muncii. Participă la dezbatere : Ludovica Medrea. elevă Ii 
Liceul ..Horia, Cloșca și Crișan" din Alba lulia. secretară a co
mitetului U.T.C. pe școală. Carmen Cherebetiu. elevă ia Li
ceul „Unirea" din Tg. Mureș. director de microintrepriiMlere 
școlară. Dumitra Marinescu, elev la Lieeul .Aieolae Bâl- 
cescu" din Craiova, secretar al comitetului U.T.C. pe scoală. Victor Crișan, elev - - - -
membru al consiliului de conducere al 
„Calora".

î 
î 

A

mai mar. are 
pe care am p 
seori z s-a in’ 
r.eralâ a colei 
S-a .Tthrir-âTăț 
la învățătură.

Berilor. Aplicată In practică. «»a 
a cu> ia realizarea tehnologiei 
sr.^i produs foarte apreciat și, 
de asemenea, la construirea tot 
ăe către npț a. unei instalații 
care tn curind va produce. Pre
cizez că totul e rodul pasiunii, al 
•forturilor colectivului nostru de 
elevi, eu sprijinul profesorilor. 
Iată, dea. că intr-adevăr, pu
terea colectivului de elevi poate 
face minuni ; iată că. așa cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. <Hndu-ne o și mai 
mare îr.eredere in noi, constitu
im o forță uriașă, care. aici. în 
Romănia. are toate condițiile 
pentru a se exprima prin fapte.

. ________________ a .
Științifice ale elevilor- — Alba lulia 15—19 august 1976. cu aparatul „Programator electromagnetic", 
avlnd aplicații practice In industrie »i în laboratoare școlare. Emy Pîrpăriță, Anul IT C. Premiul I, 
finala pe țară a ..Olimpiadei de matematică-. Sorin Dăncescu. Anul III A. Premiul Uniunii Tine
retului Comunist, finala pe țară a Olimpiadei de matematică. Manole Silvan. Anul iv A. Premiul 
UT Olimpiada internațională de matematică. Austria 1976. loan Macarie. Anul IV A. Premiul III 
Olimpiada internațională de matematică — Austria 1976. Șerban Duzețeanu — anul IV A. Mențiune, 
finala pe țară a Olimpiadei de matematică. Membru al lotului republican la Olimpiada internațională 

matematică. Austria 1978.

DE LA PROIECTARE 
Șl PROTOTIPURI - 

PÎNĂ LA PRODUSELE 
DE SERIE

Ludovica Medrea : Consider
că legarea mai strinsă a invă- 
tămintului de producție, de cer
cetare. de fapt un deziderat deo
sebit de important al invățăntfn- 
tului modern, este utilă in cel 
mai înalt grad, mai intii elevu
lui. Acum putem învăța și in 
liceul teoretic o meserie, primim 
deci o calificare, aceasta re- 
prezentlnd. după părerea mea. o 
adevărată revoluționare a învă- 
tâmintiilui nostru, in sensul pre
gătirii multilaterale a tinârului 
pentru viață, tn liceul nostru 
ființează de cițiva ani o micro- 
întreprindere școlară despre ca
re s-a mai scris, se numește 
„Celta". produsele sale fiind cu
noscute și apreciate atît®- de că
tre beneficiarii din economie, 
cît și de școlile care ni le soli
cită în mare număr. Este vorba 
in special de produsele atelieru
lui de electronică și mecanică 
fină : stlții de amplificare, in- 
terfoane. amplificatoare. mese 
de laborator, echipamente elec
tronice ș.a. între timp au ab
solvit liceul citeva promoții si 
mulți dintre foștii elevi s-au în
cadrat imediat in producție. Din 
scrisorile primite din partea în
treprinderilor, ca și din discuții
le cu unii dintre ei am aflat că 
s-au integrat extrem de rapid 
în colectivele de muncă, in spe
cificul unităților. Iată o dovadă 
a valorii formative a micromtre- 
prinderii noastre. Dealtfel, a- 
ici învățăm nu numai o mese
rie : aici învățăm să trăim, să 
acționăm iți spirit muncitoresc, 
învățăm să rezolvăm prin forțe
le proprii probleme dintre cele 
mai variate și nu o dată destul 
de dificile ; pe scurt. învățăm să 
mergem bine pe picioarele noas
tre. Pe de altă parte, aceasta 
are și implicații mai largi : avem 
un plan de producție propriu, 
am realizat pînă. în prezent un 
volum de 1.5 milioane lei. lucrind

..In
trei _______ __ _ ____ .
nostru la realizarea sarcinilor e- 
conomiei naționale nu este ne
glijabil. Precizez că am început 
încă din anul școlar trecut să 
trecem la executarea unor pro
duse integral de către elevi, de 
la proiectare și prototip, pini la 
produsul de serie. în acest con
text, n-au iniirziaî să apară și 
cercetătorii științifici din ria
dul elevilor, bineînțeles pentru 
a soluționa optim tot probleme 
legate de producția noastră. I-as 
numi doar pe dțftn dintre co
legii mei care au reușit să re
zolve teme cu largă aplicabili
tate. autori de invenții, inovații, 
raționalizări : Florin Suciu și 
Călin Hațieganu din anul II. Lu
minița Matei. Cotirlea Marcu și 
Ștefan Standu din anul III. Va
leria Chitea din anul IV,

Carmen Cherebețiu: Ludovica 
îmi povestea că elevii liceului 
din Alba lulia întrețin legături 
cu circa 50 de întreprinderi din 
tară, ca parteneri in procesul de 
producție. Și noi avem aseme
nea legături, dealtfel pe această 
cooperare se bazează și produc
ția naicroir.trepfffidedi jeoiare a?' 
L.xeum» ..Umrva* dm Tg. Me
re?. al cStf: cLe". siSorfe amili 
a fost depășit, piră m preeas?- 
cu peste 5 muăcone. Doresc iasă 
«â mâ opresc isupn altui as
pect al legâ'un’.» ru catedre
le de mtmdîori (fer 
mare-, cum o numim, ca s-o 
deosebim de ..ir.dustma șmlară-. 
Au devenit tradiționale ir.tfîm- 
rile intre muncitori și ele", vi
zitele reciproce, metale 
dezbaterea corr.ună a ueor tesae 
care ne preocupă deopocrivâj se
rile distractive, ca <i site rasm- 
festări de interes rulnr*'. wX 
sportiv. Consider e* această 
practică a contribuit ri v> cnr.tr-- 
bui nemăsurat la iacecăteriir*a 
spiritului munci'oresc in ir.feaa- 
ga noastră activitate, in întrea
ga noastră viață, iar ace*» fapt 
este cu atit xnai .-npertam ru 
cit are loc la virata efetd ne con
solidează caracterele, dnd tirti- 
rul își făurește visuri și porneș
te la Infăpruirea lor. Ir. arest

NOI, ÎN CAMPANIA DE TOAMNĂ LECȚIA DE ISTORIE
la arrai IU 3. sint pe Jocurile

FLORIN RAICU,
«**. IU A. Liceul regi- 

i’ca-.-K ^Mihai Viteazul", 
Ploiești

tare a .ecame»or sa

Bră_ia

C-Ur--njor
conserve gj
1= aceasa i
2ci» e_

să—ie -

tămină vom începe recoltatul 
porumbului de pe 13 ha. Vreau 
să menționez. In încheiere, că 
brigada noastră a lansat Încă de 
la început chemarea la întrecere, 
pentru toate brigăzile liceului, 
..Fiecare elev — participant activ 
la buna desfășurare a campaniei 
de toamnă", și sperăm ca la 
sfîrșit să ne numărăm și noi 
printre fruntași.

LIA MARINACHE.
elevă. Liceul agroindustrial 

Călărași
• Brigada anului III de la Li

eeul ..Cuaa Vodă" din Huși, al
cătuită din 32 de elevi, care 
participă la recoltarea struguri
lor la I.A.S. Huși, raportează zil
nic. pe bază de raport uteci st, 
’ndeplinîrea si chiar depășirea 
sorm-e:. Eu și colegii mei rinteift 

de nezufeateie obemute 
=. X.raa te 1 zJe 
snoe ăe Krugzrt * pc- 
s?^eca cb sat-sfaece că
17 «emesabne a foot 0oa

ea ee.e ma: bune rezultate, cind 
fiecare elev și-a depășit norma 
cu 9 de kg

VIOREL AURSULEI. 
eter. Ișceaf rea*-umanist 

„Cuza Vodcf Huși

ar

a

iris

Zile de producție in atelierul de mecanică fină al Lizeuiui ..1 L. Ctrz; z.'.- i - 3 ■ • :
Fm * VASILE RANGA

Pentru ce pledez...
Citesc de cîtva timp revis

tele școlare din scoarță in 
scoarță și una din marile plă
ceri este aceea de a „silabisi" 
numele celor adunați in che
narul, in „cartușul" colectivu
lui de redacție. Nu închid 
niciodată o revistă de liceu 
fără a conspecta cea mai ne
cunoscută dintre rubricile ei. 
E un mic exercițiu de nostal
gie frumoasă. Niciodată n-am 
pășit mai sigur pe acest pă- 
mint ca în zilele acelea de la 
*48 cind, la 18 ani, elev in
tr-a șaptea la „Matei Basarab" 
devenisem membru în cole
giul de redacție al „Revistei 
elevilor" cu sediul fie in 
Lipscani, fie in Luigi Caza- 
villan, colț cu Știrbei Vodă, 

„.JL. - stra
nie predestinare topografică, 
mergi înfiorat spre tiparnița 
„Cărții Românești", cu ma
nuscrisul la subsioară. ~ Era 
prima mea muncă adevărată, 
primul salariu, prima răspun
dere politică, prima întruchi
pare a ceea ce urma să nu
mesc pe viață — meseria. 
Meseria de ziarist. Visasem 
lă ea de la 7 ani de acasă...

Nu știu citi dintre necunos
cuta confrați visează la a 
deveni ziariști, s-ar putea ca 
nici unul — aceasta nu 
schimbă cu nimic direcția 
ideii mele in această zi a in-

ceputului de an școlar, z: ca
re de 40 de ani mi se pare 
fără precedent... Ceea ce c« 
vrea să le sugerez acestor re
dactori nu este opțiunea pen
tru o profesiune anume 
(pledoarie in care aș fi prea 
subiectiv și mă feresc... , ci 
findul fragil, ca palpitul unei 
bătăi de pleoapă, al descope-

i tetri

uit uri ? 
let des-

Fi

VCES

osira, 500 
in br.zăzi 
de studii.

pe unde azi, intr-o

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
de Radu Cosașu

ririi lor la porțile unei mese
rii. Căci a scrie, a redacta, a 
pune pe hirtie ceea ce vezi in 
jurul tău e o meserie a con
științei, o muncă a gindulu:. 
o caznă a ochiului, indisolu
bil legată de brice altă me
serie pe care și-o vor însuș.. 
Frumusețea unei Vieți de 
redactor la cea mai obscură 
revistă, chiar și la o simpli 
gazetă de perete — fie și tem
porar, „fără viitor" — este a- 
ceea că o vreme intri in tai
nele unei meserii de suflet ți

Arghezi 
colegii.
Meseria 
reca^ea 
nu vrei

lene ei xu poete ieși
bun de rub c?e:on. toc și ce
lelalte seule cinteze unic de 

dacă înțelegi
realitatea fiecăruia, 
de redactor e desfe- 
unor înțelegeri. Dacă 
să înțelegi, dacă ești

leneș :n acest domeniu atit 
de subțire, dacă nu vrei — ca 
să vorbim exact — .3ă pui 
osul la munci", de a înțele
ge ce se intimplă cu colegii 
tăi in fiecare zi, atunci înțe
lept e să-ți recunoști „lenea".

ji sc-ți rezi de altele... Nimic 
mai ncciv pentru tot ce se va 
inlimp'.a cu caracterul și ca
r-era fa deeft a accepta — 
din primii ani de viață — o 
muncă doar pentru un orgo
liu satisfăcut. a transforma 
o neplăcere (aceea de a scrie) 
in plăcerea unei funcții cu 
carte de vizită și chenar, a 
lucra la o impostură, a trăi 
formal, fără tragere de inimă, 
o misiune de conținut și de 
suflet. Nu cred că exagerez 
și nici nu încerc să predic de 
9€ un amvon neavenit. Știu 
doar — conform unei vechi 
experiențe de redactor la ga
zete de perete și de corespon
dent de unitate militară —că 
iu in puține „colegii de re
dacție*1 locale se numără re
dactori doar cu numele, fără 
pasiune, fără dor, fără o idee 
— deși există și categoria bine 
pop-.lată a celor cu ..idei" dar 
fără activitate !

Se înțelege prea bine pen
tru ce fenomen pledez — ace
la al maximei activizări, al 
unei totale și inspirate încor
dări de la care să nu se sus
tragi nici un redactor — iar 
cui i se pare că aceasta ar fi 
o urare prea mică pentru

. început de an școlar i-aș 
minți povestea înțeleaptă 
sării in bucate...

un
a-
a

LICEENII
și dosarele lor de idei
• TREMOMETtU FFNTtU HAȘURAI EA EMOȚIILOR • ORARUL 
ELECTRO* C • StENA EUCTRON1CA • SI MULTE ALTE IDEI, 

Pf CALi DE REAL’ZARE PRACTICAIN STOC SAU

VĂ PROPUNEM
stimeste

Hotă- 0 INIȚIATIVA

Ne amintim cu ei? 
•-.t-LZiasm s-a pr.- 
nait. în anul treeaî- 
în eoeferinta de dare 
de seamă a organi
zației U.T.C. a Li
ceului „Gh Stncxr 
propunerea de a se 
înființa un cerc de 
creație tehnici pen
tru elevi. Sugestia a 
venit de ’a directoa
rea liceului, tovarășa 
Felicia Haica.

Dosare de idei ? 
Titulatura 
curiozitatea,
rirea numărul unu 
a cercului de ereaie 
tehnică a fost ca 
fiecare din cei peste 
20 de elevi «ă-si al
cătuiască de-a lungul 
vieții de școală un 
dosar de idei și toate 
la un loc să se con
stituie intr-o „bursă 
școlară a ideilor*. 
Elevii pot avansa 
idei de 
inovație, 
te sint formidabi
le, nu 1 * ‘
inovații, nu toate sîf.t 
utilizabile, dar în
săși „terapia" pe care 
o face liceul in cul
tivarea spiritului in
ventiv reprezintă o 
excelentă anticame
ră a viitorilor profe
sioniști de creație și 
inovație. Doi elevi 
au conceput un tre- 
mometru care tes
tează emotivitatea e- 
levilor în fața anu
mitor solicitări. Totul

pot _____
creație, de 

Nu toa-
toate sint

pur.e In pericol cali
tatea producției. A- 
paratu’ poate fi uti
lizat și in testarea 
aptitudinilor. deci 
pentru orientarea 
profesională. Dintre 
numele autorilor de 
dosare de idei reți
nem pe cele ale lui 
Cristian Nicolae, Ni
colae Octavian. Ele
na Ganea. Cristina 
Voicu’escu. Cătălin 

. Zamfirescu — și se
cretar a', comitetului 
U.T.C. pe liceu — 
Laurențlu Martiu. 
Obiectivul care foca
lizează activitatea 
poate purta 
cui „totul 
școală-.

...In școală 
compartimentele
de lucru se utilizea
ză interfonul con
ceput după o con
cepție simplă și eco-

generi- 
pentru

între 
ei

nomicoasă. din do
sarul de idei și 
realizat de elevi. 
S-a trecut la pro
iectarea orarului e- 
lectronic. care are 
drept scop afișarea 
orelor de curs in 
grafic stabilit de co
mun acord cu cadre- 
le didactice. Tot cu 
acest orar se vor 
putea programa ști
ințific tezele pe în
treaga scoală. Alte 
amănunte privind a- 
ceastă idee vor con
stitui elementul sur
priză la finalizarea 
lucrării. Sirena elec
tronică este propusă 
pentru semnalizarea 
unor pericole — de 
incendiu, de pildă — 
folosibilă in școală 
dar și în alte locuri 
de muncă. Sirena va 
fi adaptată pentru 
anunțarea pauzelor 
prin sistemul pro
gramării. Se află în 
„lucru" și ide ea de 
dosar ..Aparat pen
tru determinarea po
luării atmosferei de 
către mijloacele de 
transport", ca și o 
alta — poate chiar 
prea îndrăzneață, 
spun înșiși autorii — 
pentru care Octavian 
Nicolae a adunat 80 
la sută din 
construcția 
copter de 
proprie !

material; 
unui eli- 
concepție

IVCREȚIA LUSTIG

CĂTRE PRIETENII PAGINII NOASTRE
„Pagina elevului* și-a reluat apariția ia primele zile ale lui sep

tembrie,
Apariția paginii va fi săptăminală, joia. Dintre rubricile ei — pe 

care ni le propunem permanente — notăm : • Lecția de istorie, in 
cadrul căreia, de la o catedră simbolică, personalități din domeniul 
istoriei vă vor vorbi despre momente importante ale istoriei patriei. 
• Un cuvînt din banca întii — spațiu consacrat mai cu seamă ute- 
ciștilor cu munci de răspundere pentru un dialog pe teme ale acti
vității de organizație g Supunem acest caz discuției opiniei șco
lare. o rubrică-dezbatere pe teme de morală, pornite de la 
fapte și cazuri pozitive șl negative care se petrec In colectivitățile 
de uteciști • Scrisoarea săptămînii, unde vom insera cele mai 
interesante scrisori sosite la redacție • Dosarul de idei al elevului 
— rubrică de creație științifică șl tehnică, care să facă cunoscut 
elevilor cu ce se ocupă colegii lor tn atelierele școlare, In cercurile 
și societățile științifice, In laboratoare • Vă propunem o inițiati
vă — sub acest titlu uteciștii avind posibilitatea să-și prezinte ini
țiativele din viața școlii și organizației lor • Revista revistelor 
școlare — rubrica rezervată activității revistelor școlare, dialogului 
cu elevii care le realizează.

Consiliile elevilor pot iniția constituirea unor subredacții ale pa
ginii care să ne furnizeze informații, reportaje, articole, anchete din 
viața de organizație și a școlii, chiar pagini realizate In întregime de 
membrii subredacțiilor.

în ziua de 24 noiembrie 1843, Mihail Kogălniceanu își rostește, 
la Academia Mihăileană din Iași, Cuvintul introductiv la cursul 
de istorie națională, care apoi a servit de introducere la Cronicile 
României publicate de marele bărbat al istoriei noâstre. Cu o 
zi înainte. în același lăcaș de cultură. îți ținuse lecția de deschi
dere Ion Ghica, vorbind Despre importanța economiei politice.

...Să ne închipuim și noi printre auditorii de acum mai bine 
de un secol de la Academia Mihăileană, auditoriu pestriț ca 
virată dar nu numai așa. unii netezind respectabile bărbi, alții 
de o iunie atît de lacomă de cunoștințe noi, și să notăm, nu în 
chip de rezumat sec. ci cu înseși cuvintele profesorului, citeva 
din ideile sale.

Mai into, ni se dă o definiție largă a istoriei ea obieet de 
studiu ; Istoria, domnilor mei. după zicerea autorilor celor mai 
vestiți, este adevărata povestire și înfățișare a întimplărilor 
neamului omenesc, ea este rezultatul viratelor sî a experienței. 
Se poate dar. cu drept covini, numi glasul semințiilor ce au 
fost si irt>ana vremii trecute. Karamzin tu alte cuvinte o nu
meau : tem mea ml Lăsat de rtire strămoși strănepoților, ca să 
ke <?zjeaKă de Ulaia vremii de față, să de pevătairc vremii vii- 

Ea *$re -cartea de căpetenie a popoarelor și a fiștecărui 
•m in d easebi. pentru ci fiștecare stare, fiecare profesie află in 
ea ramie de purtare. sfat la indoîelile sale. învățătură la ne- 
ștnnu sa, îndemn la slavă și la faptă bună".

Istoria este o cane vie de învățăminte : „Oșteanul in istorie 
găsește pildele cele mai drepte și mai adevărate despre strate
gi® • cărturarul, filozoful in ea sad înaintarea duhului omenesc, 
rătăcirile sale, descoperirile geniului, pricinile neștiinței, a su
perstiției și a întunericului**. Mai mult decit atit, istoria na 
oferă o lecție tonică de filozofie, ne plasează, cu rosturile noas
tre. in umvera si ne dă un sprijin în vecie :

..Istoria singură poate ca într-o panoramă întinsă, să ne arate 
Împărățiile trecute înainte de mii de ani ; ea ne face privitori la 
luptele, la revoluțiile, la sfaturile, la serbările, intîmpl&te la în
ceputul lumii ; ea scoate din morminte pe strămoșii noștri, și ni 
înfățișează ca vii dinaintea ochilor, cu toate virtuțile, cu toate 
patimile, cu toate năravurile lor. Ea dar ne leagă cu vecia, puind 
in comunicație sămințiile trecute cu noi. și iarăși și pre noi cu 
sămințiile viitoare, cărora are să le trădeze povestirea faptelor 
noastre."

Dacă studiul istoriei a luat o mare amploare, aceasta se da- 
torește. în principal, următoarelor două cauze : răspîndirea tipa
rului și creșterea rolului individului in societate. £rima. încă 
uimitoare in epocă, n-o mai punctăm aici. Referitor la aceasta 
din urmă, Kogălniceanu zice și spusa Jui ni se pare de o nobilă 
actualitate : „...azi fiștecare cetățean are drept și îndatorire de 

se ocupa cu treburile statului, că fiștecare dorește a știi care 
sint și cum se păzesc drepturile naționale, eîșiîgaie de către 
strămoși : și unde poate cineva să le găsească mai bine deslu
șite decit in istorie ?“.

în primul rind din istoria patriei tale. Iar despre această 
istorie oratorul nu mai poate vorbi decit la persoana.întii, dis
cursul vibrind de patos, frazele ce urmează fiind de .mult cu
noscute si rostite cu toată gravitatea pe care-o implică : 
„Inima mi se bate cind aud rostind numele Iui Alexandru ccl 
Bun, lui Ștefan cel Mare, lui Miliai Viteazul : da, domnilor mei, 
și nu mă rușinez a vă zice că acești bărbați pentru mine sint 
mai mult decit Alexandru cel Mare, decit Anibal, decit Cezar : 
aceștia sunt eroii -lumei, in loc că cei dinții sunt eroii patriei 
mele. Pentru mine bătălia de la Războîeni are mai mare interes 
decit lupta de la Termopile, și izbînzile de la Racova și de la 
Călugâreni îmi par mai strălucite decit acele de la Maraton 
șl Salamina. pentru că sunt cîștigate de către români ! Chiar 
locurile patriei mele îmi par mai plăcute, mai frumoase decit 
locurile cele mai clasice. Suceava și Tîrgoviște sunt pentru mine 
mai mult decit Sparta și Atena ! Baia, un sat ca toate satele 
pentru străini, pentru români are mai mult preț decit Corintul, 
pentru eă în Baia, avanul riga al Ungariei, Matei Corvinul„ vi
teazul vitejilor, craiul crailor, cum ii zicea Sixt al IV. rănit de 
sabia moldoveană, fu pus în fugă și uită drumul patriei 
noastre ’.‘*

Respectul pentru istoria celorlalte națiuni. înțelegerea eveni
mentelor trecute, bune ori rele, scrutarea lucidă a trecutului 
poporului iau sint principii pe temeiul cărora .Mihail Kogălni- 
ceanu compune o frumoasă și semnificativă pagină despre fap
tele românilor in frunte cu dîrjii lor voievozi: „Sub aceste pri
viri, eu singur mărturisesc interesul universal a istoriei grece și 
romane ; dară in ce se atinge de curagiul individual, de îndrăz
neala faptelor, de statornicia apărărel, de mărinimia și bărbăția 
voievozilor noștri, cari, deși pe un teatru strimt și cu mici mij
loace, au săvîrșit lucruri urieșe, în toate aceste, domnilor mei, nu 
mă tem de a zice eă istoria noastră ar fi mai jos decit istoria 
a orșicărui popor vechi sau nou. Lupta națională a românilor 
cari, mai trii veacuri, au apărat cu sabia creștinătatea împo
triva țutulor puterilor islamismului, domnia lui Alexandru cel 
Bun și a lui Mircea cel Bătrîn, a căror nume răsunau de la Ma
rea Baltică pînă la Porțile Bizanței, strălucitele fapte a unui 
Ștefan cel Mare, blinda, figură a lui Neagu Vv. carele, ca Ludovic 
al XII al Franției, lasă sfătuiri fiului său cum să domnească, ab
dicarea lui Petru Schiopu, care preferă să se scoboare de pe 
tronul Moldovei, decit să plătească bir turcilor, chipul măreț și 
întocmai ca al lui Ahil, al lui Mihai Viteazul, singurul voievod 
ce agiunsese a uni părțile Daciei vechi și a se intitula : «Mihai 
cu mila lui Dumnezeu, domn Vlahiei, Moldovei și Transilvaniei», 
inima de erou și geniul bărbătesc a doamnelor Elena și Florica, 
patriotismul preutului Farcaș și înalta înțelepciune a lui Miron 
Costin, carele cu aceeași mină purta sabia spre apărarea patriei 
și condeiul spre scrierea analelor naționale, rivalitatea, numai 
spre bine, a domnilor Matei și Vasile, marile planuri, sprijinite 
de mari talenturi. a lui Șerban Cantacuzino. pentru care tronul 
Valahiei se părea prea mic și rîvnea tronul Bizanței. apărarea 
a nouăsprezece plăieși in cetatea Neamțului, împotriva armiei 
întregi a lui Sobiețki, mintuitorul Vienei. toate aceste figuri, 
toate aceste fapte ar merita mirarea chiar a străinilor".

în sfîrșit. metoda de tratare a istoriei este una de-a dreptul 
revoluționară pentru timpul acela, ea apropiindu-se, în încheie^ 
turile ei gt.^rale. de metoda pe care-o folosim noi astăzi înte- 
meiați pe învățătura materialismului dialectic sî istoric :

„Fină acum toți acei care s-au îndeletnicit cu istoria națională 
n-au avut în privire decit biografia domnilor, nepomenind nimic 
de popor, izvorul a tutulor mișcărilor și isprăvilor și fără care 
stăpinitorii n-ar fi nimica. Mă voi sili să mă feresc de această 
greșală de căpetenie ; ci. pe lingă istoria politică a țărilor, atît 
cit voi fi agiutat de documenturile și tradițiile vechi, voi căuta a 
vă da o idee lămurită asupra stărei sociale și morale, asupra 
obiceiurilor, prejudețelor, culturei. negoțului și literaturei vechi
lor români."

Și încă alte multe locuri demne de toată stima se întîlnesc în 
vibranta, patriotica lecție de istorie a lui Mihail Kogălniceanu !

GHEQRGHE SUCIU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 23 SEPTEMBRIE 1976

ACmiĂ DE TOAMNĂ

PLEC AX

DIN CRONICA ÎNTRECERII

naval Dro- 
dau lucrări
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TINERETUL FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

La întreprinderea mecanică din Sibiu

UTECIȘTII
ÎN AVANPOSTURILE

PROGRESULUI TEHNIC

PE OGOARE. MII DE TINERI 
PREZENȚI LA STRINSUL 

SI DEPOZITATUL RECOLTEI

Printre colectivele de muncă 
sibiene care au pășit în cea de 
a noua lună a anului cu rezul
tate de prestigiu se. numără și 
cel al întreprinderii mecanice 
Sibiu. De la începutul anului și 
pină în prezent, ca urmare a 
unei activități judicios concepu
te, a utilizării cu maximum de 
randament a utilajelor și a tim
pului de lucru, colectivul de aici 
a înregistrat însemnate sporuri 
de producție, obținute în- cea 
mai mare parte pe seama depă
șirii productivității muncii pe 
muncitor cu 2 246 lei. ..Aceasta 
demonstrează —ne spune tova
rășul Țipi ea Aurel, 
comitetului " 
treprinderd 
permanentă 
organizare 
muncii".

Intr-adevăr, colectivul între
prinderii, din care aproape ju
mătate îl formează tineretul, 
este conștient că numai printr-o 
activitate susținută, de autenti
că dăruire, se poate asigura în
deplinirea exemplară, la ter
men, a sarcinilor planificate, 
care, în condițiile acestui cinci
nal, necesită acțiuni energice 
pentru accelerarea progresului 
tehnic, înnoirea și modernizarea 
producției. întreprinderea se 
mindrește cu tineri ca : Dia- 
conu loan și Bucea Nicolae — 
frezori, Răpunțean Nicolae — 
lăcătuș, Duță Nicolae și Popa 
Aurel — strungari. Duca Gheor- 
ghe — rectificator. Renges Mi
hai și Coman Nicolae — fre
zori. .,In sprijinul realizării sar
cinilor de producție — ne spune 
tovarășul Luca Nicolae. secreta
rul comitetului de partid pe în
treprindere — munca politico- 
educativă desfășurată în cadrul 
întreprinderii noastre reprezintă 
una din preocupările principale 
ale organizației de partid, pentru 
întărirea continuă a disciplinei 
în muncă și a disciplinei tehno
logice". In acest sens, se cuvin 
menționate măsurile privind in-

_ ____  secretarul
U.T.C. — că în in- 
există o preocupare 
pentru o mai bună 
a producției și a

tărirea disciplinei, atit printr-o 
susținută muncă politică desfă
șurată de la om la om. cit și 
prin introducerea acordului glo
bal. măsuri ce s-au concretizat 
într-o substanțială reducere a 
absențelor nemotivate. care in 
primul semestru sint de circa 3 
ori mai reduse față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

în paralel cu aceste serioase 
eforturi depuse cu consecvență 
pentru întărirea răspunderii față 
de îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție, o atenție 
deosebită se acordă însușirii și 
modernizării produselor, intro
ducerii celor mai avansate teh
nologii.

— Și în cadrul întreprinderii 
noastre — ne spune tovarășul in
giner șef Stanică Gheorghe — 
am luat o serie de măsuri pen
tru ca sarcinile cincinalului re
voluției tehnico-științifice să se 
realizeze întocmai, la nivelul ce
rințelor și exigentelor 
de mari ce ne revin.

Intr-adevăr, intr-o 
foarte scurtă —. circa 
s-au asimilat 4 linii tehnologice, 
iar în viitoarele 10—12 luni se 
vor asimila incă 6 tipuri de a- 
ceste utilaje. Aceasta a fost po
sibilă datorită activității intense, 
susținute a tinerilor proiectanți, 
ingineri și tehnicieni din cadrai 
întreprinderii, a măsurilor care 
s-au luat Ia nivel de conducere 
in realizarea atit a proiectelor, 
cit și a tehnologiilor și pregăti
rii de fabricație.

..Este demn de remarcat — ne 
spune tovarășul inginer Zaha- 
rie Nicolae. șeful producției — 
că tinerilor din întreprindere Ie 
sint create condiții din ce in ce 
mai bune pentru dezvoltarea și 
completarea cunoștințelor pro
fesionale. Prin cele 27 de cursuri 
de perfecționare, fiecărui mun
citor, in funcție de specialitatea 
pe care o are in meseria sa. i se 
oferă astfel posibilitatea să-și 
desăvirșească cunoștințele atit 
teoretice, cit și cele practice**.

în acest an. in întreprindere 
asimilindu-se produse de mare 
importanță pentru economia na
țională. compartimentelor de 
producție le-a revenit sarcina de 
a prelua din mers fabricația a- 
cestor mașini, in așa fel incit 
în trimestrul III al anului in 
curs, aceste mașini să poată fi 
deja expediate la beneficiari. 
Desigur. perioada aceasta scurtă 
a impus găsirea unor soluții or
ganizatorice corespunzătoare, 
care să permită realizarea 
tora infr-uh termen dt 
scurt. S-a reușit. astfel, ca 
tr-un timp record să se la 
în fabricație producția ai 
mașini, aflate acum in fază a- 
vansată de execuție.

unei bngazi de tineret ae la Șantierul 
se numără printre constructorii care 

de bună calitate.
IOAN CHELSOI

deosebit

perioadă
6 luni —

î
î

• ÎN PATRU MARI ÎNTRE
PRINDERI ALE JUDEȚULUI

• ORGANIZAȚIA PORTUL 
DE LA C.F„M. NAVROM DIN 
CONSTANTA "a "efectuat un 
important număr de ore de 
muncă patriotică pentru repa
rațiile curente la navele aflate 
la ehei. în vedere^ micșorării 
perioadei de staționare a aces
tora cei 3W de tineri au reali
zat 15 ore de muncă pa
triotică. De asemenea, s-au 
organizat săptămina producției

\
I
*
* 
î

î
ț

• încă din prima zi de școală, 
mii de elevi și studenți din ju
dețul Argeș au venit să dea 
ajutor lucrătorilor de pe ogoare 
pentru a grăbi strîngerea recol
telor, punerea lor la adăpost. 
Numărul celor care semnează 
zilnic in „catalogul muncii* nu
mără peste 15 mii. In marile 
zone producătoare de fructe 
ale județului, cum sint cele din 
Cimpulung Muscel, Curtea de 
Argeș. Topoloveni, elevii din 
orașele și satele vecine au cu
les primele cantități de prune și 
mere. Unitățile producătoare au 
asigurat din timp condiții opti
me de desfășurare a recoltări
lor. tn grădinile de legume, ace
eași vie activitate. La Costești. 
elevii din localitate au raportat 
deja strîngerea unor cantități 
însemnate de tomate, ardei și 
râdâcinoase. Din discuțiile pur
tate cu tovarășul Gh. Obrocea, 
director adjunct a! I.L.F. Argeș, 
am înțeles că in fiecare an ele
vii și studenții din județ au 
muncit cu multă dăruire și pri
cepere. fapt ce a făcut ca în
treaga recoltă să ajungă la timp 
in depozite, ..Așa cum au făcu
t-o și in anii precedenți, ne spu
nea directorul, și in această 
toamnă ei s-au prezentat la 
punctele de lucru stabilite. Noi 
ne-am îngrijit de mijloacele de 
transport și de asigurarea bazei 
materiale necesare, iar repre
zentanții noștri in. unitățile pro
ducătoare îndrumă și controlea
ză îndeaproape activitatea fie
cărei echipe de muncă*. (Ovidiu 
Marian).

• Actuala perioadă înscrie pe 
agenda țăranilor cooperatori din 
județul Harghita un volum im
presionant de lucrări. De aceea, 
ziua lumină- dovedindu-se prea 
scurtă pentru a face față soli
citărilor campaniei. gospodarii 
ogoarelor lucrează la arat și 
transport și noaptea. In ajutorul 
lor, rrn in orele libere, toți lo
cuitorii satelor, elevii, tinerii din 
unitățile economice și instituții
le din mediul rural.

Sprijinul uteciștilor din ora
șul Gheorgheni acordat coope
rativei agricole din localitate, 
aflăm de la tovarășul Emerich

Bajko, activist al Comitetului 
județean Harghita al U.T.C., se 
materializează- printre altele, în 
recoltarea și depozitarea a pes
te 2 500 tone furaje. Imaginea 
participării locuitorilor satelor 
la lucrările cimpului, am intil- 
nit-o la Sincrăieni, Sinsimion, 
Mădăraș, Dănești, - Remetea, Jo
seni. La Ditrău, tovarășul Pe
tre Covaci, președintele C.A.P. 
din localitate, ne spune că opt 
echipe de cooperatori, tineri și 
virstnici, lucrează la strinsul 
cartofilor, iar mai mult de o ju
mătate din cei peste 600 munci
tori prezenți la strinsul inului, 
cositul și uscatul otavei sint ute- 
ciști.

Fete și băieți, muncitori, 
funcționari, lucrători in coope
rația -de consum participă in nu
măr sporit la stringerea recoltei 
și in celelalte comune ale ju
dețului. „14 tineri, aflăm de la 
tovarășa Elisabeta Șimo, secre
tara organizației U.T.C. de la 
C.A.P. Lupeni. au preluat ate
lajele pentru transport. O echi
pă de uteciști lucrează la insilo- 
zarea porumbului. Alți tineri 
participă ia strinsul inului pe 
ultimele suprafețe, iar elevii re
coltează cartofi*. (M. Borda).

• In județul Teleorman, echi
pe mixte de mecanizatori și coo
peratori au participat la recol
tarea porumbului de pe 105 ha, 
sfeclei de zahăr de pe 20 ha și 
florii-soarelui de pe 415 ha. De 
asemenea, săptămina trecută a 
fost declarată săptămina record 
in legumicultura, tinerii recol- 
tînd însemnate cantități de ar
dei, gogoșah și roșii. Ca in toa
te județele țării, și aici s-a ac
ționat cu maximă eficiență 
pentru sortarea legumelor pe 
calități. (Marin Danciu).

• Campania agricolă din a- 
ceastă toamnă are ca obiectiv in 
județul Olt, recoltarea sfeclei 
de zahăr, a florii-soarelui, a le
gumelor, fructelor și mai ales a 
strugurilor. Sint antrenați, ală
turi de ceilalți.cooperatori, 15 000 
de tineri cooperatori, mecaniza
tori și elevi, constituiți in bri
găzi și echipe de muncă patrio
tică. Valoarea muncii se ridică 
pină în prezent la peste 300 000

lei. La obținerea acestui rezul
tat, o contribuție de seamă și-au 
adus-o tinerii din localitățile 
Stoicănești, Scornicești, Radomi- 
rești, Vișina și Osica. (Dumitru 
Fugaru).

e Recoltarea și sortarea legu
melor și fructelor sint obiective
le prioritare pe agenda organic 
zațiilor U.T.C. din județul Gorj. 
Numai săptămina trecută, peste 
3 000 de tineri au participat la 
astfel de lucrări, reușind să re
colteze și să sorteze importante 
cantități de fructe și legume, să 
stringă și să baloteze citeva sute 
tone de furaje și să execute 
importante lucrări de îmbună
tățiri funciare în cadrul Î.A.S. 
Tff. Jiu și Cărbune ști, I.L.F. Tg. 
Jiu, C.A.P. Bălești, Crușet, 
Eumbești-Pitic, Bălănești și. al
tele. In perioada imediat urmă
toare au fost antrenați peste 
18 000 de tineri, elevi, țărani, 
mecanizatori in aproximativ 200 
de puncte de lucru la recoltatul 
porumbului, cartofilor, fructelor 
și furajelor. (Dumitru Buzatu).

întreprinderea de tractoare și 
mașini grele ..7 Noiembrie" 
Craiova, secția prelucrări me
canice. La sfîrșitul anului tre
cut, organizația U.T.C. nr. 6,
Strungărie. a lansat. inițiativa
„Utilaje în grijă
cărei principale 
zau întreținerea

proprie", ale 
obiective vi- 
mai bună a

ginerul Tudor Gruioanu. Lip
sea. cu alte cuvinte, acea ac
țiune unitară, care să' • imprime 
un ritm egal, susținut tuturor 
atelierelor și liniilor tehnologi
ce ale secției. „La începutul a- 
cestui an. ne-am convins că. 
dacă nu extindem inițiativa în

argumente, existau însă și des
tule inconveniente generate în
deosebi de faptul că majorita
tea muncitorilor erau oameni 
noi. abia ieșiți din școala profe
sională. în acest cadru, a în
ceput acțiunea de extindere a 
inițiativei lansate de strungari

utilajelor și prelungirea dura
tei lor de funcționare, reduce
rea rebuturilor. respectarea 
mai riguroasă a disciplinei

0 demonstrație a responsabilității colective
tehnologice, precum și e-
xecutarea unor lucrări de 
mai bună . calitate. Si totuși, 
rezultatele, după două luni de 
aplicare a inițiativei, nu erau 
din cele mai strălucite. ..Se lu
cra doar parțial", ne explică 
Vasile Chesoiu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere. „Tinerii care lansaseră
inițiativa, nu pregătiseră în
treaga masă de muncitori din
secție pentru această acțiune", 
afirma, pe deplin lămurit de 
această dată, șeful secției, in-

toate atelierele, la toate locuri
le de muncă ale tinerilor din 
secție, riscăm să o compromi
tem". ne declara zilele trecute 
Virgil Benea. secretarul organi
zației U.T.C. nr. 4. Argumente 
pentru extinderea ei erau des
tule. Iată unul dintre ele : 70 
la sută din volumul nroductiei 
secției pe anul 1976 se va rea
liza prin utilizarea intensivă a 
mașinilor și utilajelor existen
te, prin folosirea mai judicioa
să a spațiilor de producție și a 
timpului de lucru. Dar. pe lingă

în rindul tuturor tinerilor sec
ției de prelucrări.

„Am început. îmi spunea 
strungarul Gh. Buradescu. prin 
a ne duce săptămini in șir pe 
la frezorii $i danturatorii mai 
tineri intrebindu-L așa ca in
tre colegi : de cînd nu ți-ai 
uns mașina, in ce condiții ai 
predat schimbul de ieri. cite 
piese ai rebutat săptămina tre
cută? Uneori puneam mina și-i 
mai ajutam, in pauze, după ore
le de program. Inițiativa mai 
veche ..Prietenii noului anga
jat" a fost din nou pusă in a-

plicare, șeful secției a organi
zat o magazie model de AMC- 
uri. pentru ca fiecare tinăr să 
aibă posibilitatea să-și contro
leze singur produsele realizate, 
începind din luna aprilie, ia 
toate locurile de muncă din 
secția prelucrări mecanice se 
aplică inițiativa ..Utilaje in gri
jă proprie". Ca efect direct al 
aplicării ei. a crescut conside
rabil indicele de utilizare al 
mașinilor. în ultimele 6 luni, el 
este mai ridicat cu 5.8 și chiar 
cu 10 Ia sută la unele utilaje 
de cit cel atins în semestrul II 
al anului trecut. Iată doar cite
va argumente concrete, in stare 
să definească drumul, nu toc
mai ușor străbătut de un har
nic colectiv de tineri. Un drum 
care poate constitui oricind o 
demonstrație a responsabilității 
colective, a spiritului de iniția
tivă.

PAVEL PERFIL
Recoltatul porumbului, lucrare care s-a penmttnrt în toate județele din sudul și vestul țării, 

concentrează eforturile cooperatorilor și ale echipelor de tineri veniți in sprijin pentru a pune cit mai 
grabnic și fără pierderi la adăpost producția acestui an, ,

Vremea schimbătoare din 
ultimele zile, volumul mare de 
lucrări agricole ce trebuie 
efectuat în această perioadă — 
recoltatul florii-soarelui, po
rumbului, legumelor, fructelor, 
arăturile, pregătirea terenului 
și însămințările de toamnă — 
cer din partea tuturor lucrăto
rilor de pe ogoare eforturi 
susținute, disciplină fermă, o 
bună organizare a muncii. Iată 
ctteva secvențe înregistrate cu 
prilejul raidului întreprins prin 
mai multe unități agricole din 
județul Buzău.

In unitățile agricole, cum 
sint Gâlbinași, Rușețu, Stîlpu, 
Poșta Cilnău culesul porumbu
lui, la care participă sute de 
membri cooperatori cărora li 
s-au alăturat mai multe echipe 
formate din tineri muncitori și 
elevi, se desfășoară din plin. 
Aceeași activitate susținută am 
întflnit și la C.A.P.’ Zărnești 
unde la recoltatul porumbului 
și florii-soarelui sint antrenați 
toți locuitorii satului. Și pen
tru că nici una dintre aceste 
lucrări nu suferă amînare, 
conducerea C.A.P. și secției 
S.M.A. au hotărit ca toate 
combinele ..Gloria44 echipate 
cu dispozitive de recoltare să 
lucreze pentru început, îm
preună cu cițiva săteni la re
coltatul florii-soarelui, iar cea 
mai mare parte a membrilor 
cooperatori să participe la 
culesul porumbului. Așa sc 
explică faptul că în ziua rai
dului nostru,' pe terenurile 
cultivate cu porumb, acționau 
peste 500 țărani cooperatori. Pe 
o tarla de 10(1 ha lucra la 
culesul porumbului, echipa lui 
Marcu Manea. „Vrem ca in 
cinci zile bune de lucru — ne 
spune acesta — să terminăm 
nu numai culesul porumbului 
ci și strinsul cocenilor. Pentru 
aceasta, am scos la muncă pe 
toți cei ce pot da o mină de 
ajutor la strîngerea acestei im
portante culturi44.

Pe terenurile unde recoltele 
au fost strinse, sosesc imediat 
mașinile agricole pentru- arat 
și pregătirea terenului. La 
complexul agricol Mărăcineni, 
de exemplu, pe cele 50 ha de 
pe care abia se recoltase cea
pa, au și intrat mecanizatorii. 
Tinărul Ion Stan, mezinul for
mației, nivela terenul, astupind 
rigolele rămase de la recoltat, 
iar Ion Tîrcavu, Nicolae Nica, 
Ștefan Ioniță efectuau arături
le de toamnă și pregăteau 
viitoarele ogoare. Pe o altă 
parcelă, cooperatorii Gh. Tăbă- 
caru. Elena Mărăcine, Florica 
Fătu, adunau ultima recolta de 
castraveți, creind în felul a- 
cesta uri nou front de lucru 
pentru mecanizatori. ■•

DUMITRU DUCA

O concepție revoluționară asupra activității de dezvoltare
a conștiinței socialiste, de formare a omului nou

MUZEUL-CARTE VIE
A ISTORIEI PATRIEI
Din bogatul conținut al proiec

tului Programului de măsuri, fi
rește. mi-au reținut atenția în 
mod deosebit referințele care se 
fac cu privire la îmbunătățirea 
activității muzeelor. Consider că 
ele sint cît se poate de oportu
ne. ținind seama de rolul cres- 
cind acordat științei istorice in 
educarea patriotică a oamenilor, 
a tinerei generații, mai ales. De
zideratul acestor măsuri de îm
bunătățire a activității muzeis
tice este justificat și de faptul 
că în momentul de față sint des
tule posibilități nevalorificate în 
ceea ce privește creșterea rolu
lui educativ al muzeului, a ca
pacității lui de informare a pu
blicului. Avem un fond extraor
dinar de documente istorice care 
încă nu sînt puse in valoare așa 
cum se cuvine. De asemenea, nu 
toate momentele istorice fun
damentale ale trecutului națio
nal sint tratate la nivelul exi
gențelor de cunoaștere și de e- 
aucație actuale, în această direc
ție fiind necesară o adevărată 
cotitură pentru organizarea ex
pozițiilor intr-o lumină științifi
că nouă, mai aproape de înde
plinirea obiectivelor politico- 
ideologice și cultural-educa
tive precizate în proiec
tul Programului de măsuri. Aș 
mai menționa un lucru : trebuie 
ca noi, muzeografii din cele 370 
de muzee cite avem în țară, să 
acționăm de așa manieră incit 
fiecare instituție să aibă speci
ficul său, să depășim deci faza 
unor muzee stas căutînd o va
rietate de forme de prezentare 
proprii zonelor în care se află.

Toate aceste exigențe cred că 
pot fi împlinite odată cu re
considerarea activității atît la 
sediul muzeului, cît și în afara 
muzeului, inclusiv prin activita
tea desfășurată peste hotare 
pentru a face mai bine cunoscu
te valorile care constituie trecu
tul nostru istoric.. Astfel, mă gin- 
desc că în incintă muzeului pot 
fi desfășurate acțiuni din pro-

gramul invățămintului politico- 
ideologic. cum ar fi dezbateri pe 
teme de istorie, pe baza unui 
dialog viu. direct, cu mărturiile 
autentice ale istoriei patriei. La 
fel. se pot organiza lecții, semi- 
narii cu grupuri de elevi și stu
denți care să beneficieze de 
concursul activ și competent al 
muzeografilor și cercetătorilor de 
specialitate. în aceeași ordine de 
idei, aș mai menționa serile mu
zeale. spectacolele de sunet și 
lumină, montajele literar-artisti- 
ce care pot avea o profundă rezo
nanță emoțională asupra vizita
torilor. pot stimula acea stare de 
spirit de autentic patriotism pe 
care muzeul trebuie să o creeze 
in conștiința oamenilor.

Cred că o modalitate fericită 
de stringere a legăturilor dintre 
muzeu și public ar fi și aceea a 
inițierii unor cursuri prin cores
pondență pe diferite categorii de 
cetățeni prin care să se desfă
șoare o informare multilaterală, 
dinamică, complexă despre pa
trimoniul național, despre valo
rificarea și prezentarea Iui in 
condiții mai adecvate decit am 
făcut-o pină in prezent.

Urmind calea unui atare efort, 
am convingerea că muzeul de is
torie poate deveni acea carte vie 
care să convingă, care să cap
teze publicul în vederea educă
rii lui patriotice, revoluționare.

Prof. dr.
FLORIAN GEORGESCU, 

directorul Muzeului de istorie 
al Republicii Socialiste România

și tricotaje București au acu
mulat o experiență bogată in 
crearea unui sistem eficient de 
propagandă vizuală. Avem nu
meroase realizări pozitive, in
tre care cele patru gazete de 
perete se bucură de o bună a- 
preciere in colectivele de ti
neri. Foarte multe articole 
semnate de membri ai activu
lui U.T.C.. de muncitori frun-

aceea ne propunem să realizăm 
sâptăminal panouri ale frun
tașilor in producție : tot săptă- 
minal vom prezenta și realiză
rile deosebite ale colectivelor de 
tineri din întreprindere.

ELENA ANGHEL. 
secretara comitetului U.T.C.

de la întreprinderea de confecții 
și tricotaje București

mentarea 
partidului 
laterală a .

De-a lungul anilor au mai 
fost operate îmbunătățiri în pro
gramele de predare a filozofiei, 
a socialismului științific, a eco
nomiei politice etc. Cu toate a- 
cestea, însă, aducerea lor la. zi 
a rămas un deziderat neîmplinit 
în totalitate. Astăzi, ritmul înalt

teoretică a politicii 
de dezvoltare multi- 
patriei.

conceptului de nouă ordine eco
nomică internaționalistă. Mult 
mai amplu și mai adine trebuie 
tratat și analizat procesul de 
făurire a omului nou. construc
tor al socialismului. O atenție 
cu totul și cu totul deosebită se 
impune a fi acordată cercetării 
și interpretării implicațiilor pe 
care le are manifestarea revo
luției tehnico-științifice ia viața

• ,.In incinta muzeului pot fi desfășurate acțiuni din programul învățămîntului politico-ideologic, cum ar fi pre
gătirea propagandiștilor, dezbateri pe teme de istorie, pe baza unui dialog viu, direct cu mărturiile autentice ale 
istoriei patriei • Științele sociale să se înscrie mai ferm pe coordonatele creșterii rolului lor în procesul instructiv- 
educativ*4 • „în informarea politică vom înlocui expunerea unor adevăruri dinainte știute sau simpla lectură a 
ziarului cu un sistem de întrebări și răspunsuri pe baza 
statului*4 • „Ideea — subliniată în Programul de masuri 
să fie continuu reactualizate, ne cheamă la un efort sporit 
rile de onoare, vitrinele calității, alte forme de propagandă

principalelor aspecte actuale ale politicii partidului și 
— de a folosi forme simple in propaganda vizuală, care 
pentru a fi prezenți mereu in miezul evenimentelor. Panou- 
vizuală vor fi eficiente numai dacă vor fi actuale".

MIJLOACE SIMPLE, 
CARE SĂ FIE CONTINUU 

REACTUALIZATE
Propaganda vizuală este un 

domeniu al activității politico- 
educative de care proiectul 
Programului de măsuri se o- 
cupă pe larg. Din sublinierile 
făcute în acest document am 
desprins idei pe care le vom 
aplica fără întîrziere în practi
ca muncii noastre.

Organizațiile U.T.C. din ca
drul întreprinderii de confecții

tași. de ingineri și tehnicieni 
militează pentru realizarea in 
fiecare organizație a unui pro
gram bogat și variat de acțiuni, 
menit să contribuie la forma
rea unor convingeri politice 
ferme, a deprinderii de a gir.di 
cu - maturitate politică. Bineîn
țeles că vom intensifica aceas
tă activitate, sirăduindu-ne să 
avem mereu intervenții .Ja zi" 
care să oglindească realitățile 
din colectivele tinerilor.

Dorim ca întreaga 
muncă _ 7 
conducă Ia îndeplinirea exem
plară de către tineri a sarcini
lor de producție. Pe această 
linie se va înscrie și propa
ganda vizuală. Ideea — subli
niată in Programul de măsuri 
— de a folosi mai ales forme 
simple. care să fie continuu 
reactualizate ne cheamă Ia un 
efort sporit de a fi prezenți 
mereu în miezul evenimente
lor. Panourile de onoare, vitri
nele calității, alte forme de 
propagandă vizuală vor fi e- 
ficiente numai în măsura in 
care vor fi mereu actuale. De

noastră
politico-educativâ să

UN ROL MAI ACTIV 
AL ȘTIINȚELOR SOCIALE 
IN PERFECȚIONAREA 
PRACTICII SOCIALE 

îmbunătățirile preconizate,_______ ,___ . a
fi aduse conținutului științelor 
sociale, acțiune precizată în pro
iectul Programului de măsuri, 
vin in întâmpinarea- unui dezi
derat obiectiv, acela al necesită
ții reflectării corespunzătoare, 
operative și eficiente a schim
bărilor ce au loc in viața socie
tății noastre, deci, o mai fermă 
conjugare a problematicii, știin
țelor sociale cu problematica 
practică, cu realitatea socială. 
Se urmărește, in mod cu toțul 
legitim, ca aceste modificări d? 
substanță să permită științei o 
raportare mai fidelă și activă la 
mutațiile politice, sociale, eco
nomice,- ideologice petrecute în 
toate compartimentele societății 
românești, fixarea ei pe funda-

de dezvoltare pe care-1 avem, 
eforturile ideologice și educative 
pe care le depune partidul nos
tru pentru adîncirea cunoașterii 
științifice a realității sociale, 
pentru interpretarea corectă a 
fenomenelor, formarea conștiin
ței socialiste a maselor reclamă 
cu stringență această substan
țială perfecționare de conținu: 
adusă științelor sociale, in fapt 
o regîndire oportună și ’ profun
dă a științei pe coordonatele 
creșterii rolului ei in procesul 
instructiv-și educativ dedicat ti
nerei generații, tuturor oameni
lor muncii.

Cred că perfecționările ce ur
mează a fi făcute în domeniul 
științelor sociale trebuie să vi- 
zeză o lărgire , și totodată o în
noire a problematicii propriu- 
zise, dar și extinderea volumu
lui de informații proaspete re
feritoare la diferitele aspecte 
ale realității sociale. Spre exem
plificare. un spațiu mult mai 
amplu consider că trebuie acor
dat fundamentării teoretice, in
terpretării marxiste, în spiritul 
concepției partidului nostru, a

țării prin trecerea la indepln*:- 
rea actualului plan rincinaL Evi
dent că se cer evitate srisema- 
tismul. formalismul. »e-e?al’:â- 
țile care mai persistă in con
ținutul și predarea științelor so
ciale. prezența mai bogată a 
elementelor concrete, prtn aceas
ta științele sociale intârindu-și 
rolul in perfectkmarea practicii 
sociale, de fapt cerința majora 
pe care partidul o pane in fața 
noastră, a tuturor acelora ce 
muncim in acest domesLu.

Conf. dr. NICOLAE DIXUT

NE STRĂDUIM SĂ 
CANALIZĂM TALENTUL

STUDENȚILOR 
SPRE DESCIFRAREA 

REALITĂȚII SOCIALISTE
încă de la începuturile carie

rei mele de dascăl m-am gindit 
să orientez în așa fel aptitudi-

ț;e; de regie de film și.televiziu - ANCORARE DEPLINĂ 
r.e de Ia I.A.T.C.. îneît. încă de . 
pe băncile școlii, aceștia să rea
lizeze producții care să poată 
fi oricind privite și judecate de 
un public larg,, nu doar de o 
comisie profesorală. M-am .stră
duit sa-i îndrept către 1 desci
frarea artistică a realității, că
tre abordarea unei tematici de 
actualitate astfel incit filmele 
lor de examen să constituie pre
ambulul activității lor viitoare, 
de artiști profesioniști. Rezulta
tul a fost, in mare măsură, sa
tisfăcător. Filmele unor absol
venți ai anului III — Aurul alb. 
Contemporan cu gindul. Marmu
ră pentru o posibilă statuie — 
au fost difuzate pe canalele de 
televiziune. De asemenea, ope- 
rele unor absolvenți (Broderia, 
Ion Mincu) au apărut pe micul 
ecran. în noul an universitar ne 
străduim să accentuăm, să ex
tindem modalitățile specifice de 
integrare a învățămîntului cu 
practica. Pe de o parte, tot prin 
intermediul televiziunii (căci. în 
general, producțiile studenților 
sint realizațe pe 16 mm), vom

-aduce ___  .
tului din întreprinderi, insti
tuții, “* ’ - -
lor.
festare se va organiza în cadrul 
unei emisiuni Clubul T. iar ca 
protagoniști vor fi filmele de 
sfirșit de an și studenții care 
le-au realizat. Pe de altă parte, 
însăși tematica de examen de 
semestru și de sfîrșit de an pen
tru studenți va fi orientată pe 
tema majoră a felului cum în
țeleg tinerii să îndeplinească 
normele eticii și echității socia
liste. Este. cred, o modalitate 
eficace 
de a le 
gxnatia

în dezbaterea tinere-
școli, filmele studenți- 

Prima asemenea mani-

de a educa pe studenți, 
canaliza talentul și ima- 
in sensul descifrării 
a înțelegerii menirii

de viitori artiști.

GEO SAIZESCU, 
regizor

re- 
lor

IN ACTUALITATE
După Congresul educației po- 

’litice și al culturii socialiste, or
ganizațiile U.T.C. din județul . 
nostru s-au orientat tot mai di- ‘ 
rect spre legarea activității ideo
logice și educative de specificul 
fiecărui colectiv de muncă. Este 
o practică pe care ne propunem 
s-o intensificăm. Pentru a apli
ca neîntirziat în viață ideile sub
liniate în proiectul Programului 
de măsuri, vom acționa mai ho
tărit ca întreaga activitate de 
pregătire politică a tinerilor să 
asigure o cunoaștere exactă' a tu
turor problemelor politice, eco
nomice. sociale care apar atît la 
nivelul întregii societăți cît și în 
fiecare colectiv de muncă sau în
vățătură.

în organizații U.T.C.. cum sînt 
I.P.L., I.C.L., I.C.-Vaslui și în
treprinderea de rulmenți Birlad, 
Fabrica de conserve și Fabrica 
de încălțăminte Huși s-au orga
nizat informări politice operati
ve, care au fost deosebit de a- 
preciate de tineri tocmai pentru 
faptul că au înlocuit expunerea 
unor adevăruri dinainte știute, 
sau simpla lectură a ziarului cu 
un sistem de întrebări și răspun
suri pe baza principalelor aspec
te actuale ale politicii partidului 
și. statului. Ne vom strădui să 
.generalizăm astfel de acțiuni.

Pentru perioada imediat ur
mătoare, în lumina aceluiași pro
gram unitar de acțiune, în ju
dețul nostru vor avea loc două 
manifestări la care va participa 
un mare număr de tineri. Este 
vorba, în primul rînd, de con
cursul inițiat de comitetul U.T.C. 
de la întreprinderea de rulmenți 
Birlad pe tema : „Cum cunoaș
tem, cum aplicăm Codul etic al 
comuniștilor" ca și de manifes
tarea cultural-educativă „Neam 
de eroi" care va fi organizată la 
sfirșițul acestei săptămini pe 
locurile istoricei bătălii de Ia 
Podul înalt.

emil RAȘCANU, 
secretar al Comitetului județean 

Vaslui al U.T.C.
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OnțlAXIZATlA r.T.C.
Pentru ca pe șantierele 

din județ să nu mai fie

„păsări călătoare"
Ca si în alte județe, sarcinile 

de dezvoltare economico-socială 
pun în . fata constructorilor 
din iudețul Tulcea multiple 
obiective. Este semnificativ în 
acest sens că în județul Tulcea 
producția industrială va creste 
în actualul cincinal intr-un 
ritm mediu anual de peste 30 
Ia sută așa după cum s-a des
prins și din recenta yizită de 
lucru a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nieolae 
Ceausescu. Și trebuie să spu
nem că majoritatea constructo
rilor tulceni. tineretul de pe 
șantierele noastre se achită cu 
cinste de ampla îndatorire ce 
Ie revine. Aceasta este, desigur, 
si o consecință a intensei ac
tivități politico-educative. de 
creștere a pregătirii profesio
nale pe care o desfășoară orga
nizațiile U.T.C. în rindul co
lectivelor de muncă din șan
tiere. a căror medie de virsta 
este foarte tînăr. .Din păcate, 
întîmpinăm în munca noastră 
încă multe greutăți din partea 
unor tinerii care gîndesc viața 
de șantier ca pe o simplă sală 
de așteptare, care nu s-au gin- 
dit în mod serios că trebuie ca 
prin muncă să-și dobîndeascâ 
un loc cinstit în viață, o profe
sie demnă și stabilă. Este ade
vărat. că ne aflăm în preajma 
Deltei, dar metafora păsărilor 
călătoare nu trebuie să fie sim
bolul caracteristic al construc
torilor noștri. Din experiența 
mea. ca secretar al comitetului 
U.T.G. al grupului de șantiere 
din Tulcea, sînt în drept să 
spun că tinerii aceștia pe care 
colegii lor ii numesc păsări că
lătoare ale șantierului sînt încă 
nepregătiti în mod serios pen
tru muncă. Este foarte ade
vărat, viața pe șantier este 
aspră și ne pune în fata a nu

meroase aspecte. Uneori este 
vorba numai de navetă, alteori 
cazarea și masa, condițiile de 
lucru inseși nu sint dintre cele 
mai ușoare. Și totuși, să fie 
acestea motive pentru, fluctua
ția ridicată ?

Una dintre cauzele principale 
ale menținerii unei cote ridi
cate de fluctuație mi se pare 
și slaba pregătire profesională 
a celor care vin să se angajeze 
în construcții. întîlnim chiar 
tineri de 18—25 de ani care au 
între 4—7 clase elementare. 
Consider că aici este in primul 
rind vorba de slaba preocupare 
a comitetelor U.T.C. din loca
litățile lor natale, care nu ur
măresc cum se cuvine pregăti
rea și orientarea profesională 
a tineretului și se mulțumesc 
doar cu faptul că un tînăr a 
absolvit, cum. nu se mai pune 
întrebarea, un număr de clase, 
urmînd ca de acum încolo, alte 
organizații U.T.C., alte colec
tive de muncă să preia sarci
nile educative. Nu aș vrea să 
se înțeleagă că organizația 
noastră U.T.C. se mulțumește 
doar să asiste în mod pasiv la 
asemenea situații. La propune
rea organizației U.T.C.. condu
cerea grupului de șantiere din 
Tulcea a școlarizat si școlari
zează pe tineri in diverse me
serii. prin cursuri de calificare 
de scurtă durată, ca și prin 
cursurile de perfecționare. In 
prezent, avem la Grupul școlar 
de construcții din București, o 
clasă de dulgheri, la Grupul de 
șantiere Tulcea o clasă de su
dori. zidari. fierar-betoniști. 
betoniști. iar la Trustul de 
construcții Constanta. tineri 
care se pregătesc în meseria 
de șoferi și de montori de uti
laje. O altă formă prin care 
organizația noastră U.T.C. a

căutat să îi atragă și să-î mo
bilizeze pe tineri au fost con
cursurile pe meserii și trebuie 
să spun că reprezentanții noș
tri au ocupat locuri fruntașe in 
cadrul fazei județene a con
cursului „Stăpîn pe volan" și a 
Olimpiadei constructorilor. In 
prezent, organizăm un concurs 
pe linie de protecția muncii. 
Pentru petrecerea timpului li
ber intr-un mod educativ și 
plăcut, organizăm • la clubul 
șantierului, seri ale tineretului. . 
Vrem să atragem la activitățile ț 
organizației U.T.C. si pe tinerii 
navetiști din comunele înveci
nate pe care cu ajutorul con
ducerii șantierului i-am repar
tizat in puncte de lucru, cit 
mai aproape de domiciliul lor 
stabil. Cu toate acestea, ne 
confruntăm încă, cu dese ab
sențe nemotivate.

In fața unor asemenea situa
ții îmi pun deseori problema 
dacă nu cumva acțiunile edu
cative ale organizației noastre 
U.T.C. nu trebuie îmbogățite, 
dacă nu există și alte forme și 
metode ale muncii politice si 
profesionale pe care noi încă 
nu le cunoaștem sau nu le-am 
folosit cum se cuvine. Iată 
deci, prin intermediul ziarului 
nostru mă adresez și altor co
legi. cadre U.T.C. din construc
ții. dorind să le cunosc expe
riența și preocupările lor. să 
aflu cum au procedat ei, cum 
își propun să acționeze în ve
derea stabilizării și integrării 
forței de muncă tinere.

OCTAVIAN MATEIAȘ 
secretarul comitetului U.T.C. 

de la Trustul de construcții 
industriale Constanța. Grupul 

de șantiere Tulcea

Participant de prestigiu 
la Festivalul „George Enescu", 

soprana ELISABETH SCHWARZKOPF 
DECLARĂ ÎNTR-UN INTERVIU 
ACORDAT ÎN EXCLUSIVITATE 

„SCÎNTEII TINERETULUI":

„MUZICA BUNĂ ARE 
PUTEREA Șl MENIREA 

DE A-l APROPIA 
PE OAMENI"

La cei peste 60 de ani. pe care-i recunoaște cu dezinvoltură — 
și de ce n-ar face-o, cînd cintui ei și toată ființa. dealtfel, debor
dează de vitalitate și prospețime — Elisabeth Schwarzkopf, soprană 
binecunoscută pe toate meridianele globului, a ctetat pentru a doua 
oară la București, în fața unul Ateneu arhiplin. stimind un va; de 
entuziasm general. în ultimii ani. artista s-a dedicat in exclusivitate 
liedului, după ce. decenii de-a rfndul, și-a împărțit oarecum egal 
arta interpretativă între acesta și muzica de operă

— Liedul — cuvint și sunet — pretinde interpreților săi cunoaș
terea vieții, în toată complexitatea sa. dmtr-un punct de vedere cit 
mai uman cu putință, ne spune Elisabeth Schwarzkopf. Spre deo
sebire de spectacolul de operă, ur.de în cadrai unui conflict dra
matic devenirea lucrurilor se desfășoară oarecum ..la vedere-, per- 
mițînd spectatorului să le cunoască treptat, muzica fiind susținută 
de mișcarea scenică, decoruri ete.. liedul redă faptul de viață ori 
ideea extrem de concentrat, sublimat chiar. De aici plusul de difi
cultate. Pentru a putea să-1 captivezi si să-l con.ung; pe cel ce te 
ascultă e nevoie să-1 cunoști foarte bine, să știi cum să rostești 
cuvîntul, cum să-i mlădiezi senaol cu ajutorul glasului. Adică să 
cunoști omul și lumea sa afeer.vă cu infinitele-i nuanțe spre a-: 
putea da apoi. în 2—3 minute (cam at*t ține un Bed), o iaagtae 
sonoră în care să regăsească ceva din sine, din viață. Firește, o 
înțelegere a textului este binevenită. tnflțta ■uricală fiind attmel I 
completată de sensul cuvinnilui. In direcția aceasta publicul dv. 
este minunat. înțelege și participă aut de sincer incit mă sunt de-a 
dreptul impresionată și fericită- Cred că si această adeziune a 
românilor la arta sunetelor explică cer:-l er.esctan.

Dorind să-i cunoaștem părerea despre raporv_1 dintre muzică și 
tinerii săi ascultători. Elisabeth Srirsrarzkopf r.e-i - a-
întîlnit în anumite locuri situam inadmisibile aseuIțind o așa-nsâ 
..muzică", tinerii, unii de 13—14 am. se tâvălean pe jos. ca-n timpul 
unor crize... Dupâ mine, acea .jsnaâeft* n or ttdbut să existe. Are 
consecințe mult prea grave asupra pafirteatot «Mor eare-i sint aser
viți. Din fericire. In ultimii arc remarc pmutmder.i o dezicere de 
asemenea droguri sonore. TînăroZ public pa-e doritor să asculte dir. 
nou muzică preclasică, riasiră Era păcat să-și irosească energia 
într-o direcție din care nu avea de căpătat derit traume. Odată 
stabilit, contactul cu muzica benă zeneseazâ satisfacții pe tot 
parcursul vieții. Prin ce are mai boa intr-insa, munca are puterea 
și menirea de a-i apropia pe oe-f.*.

CORINA JIVA

cvLrvttÂ

STAGIUNEA TEATRALA 

văzută de directorii teatrelor
Ne-am propus să aflăm, în 

convorbiri cu directori și secre
tari literari, ce vor oferi în vii
toarea stagiune spectatorilor tea
trele bucursștene ? Primul inter
locutor : Alecu Popovipi, direc» 
torul Teatrului' pentru copii și 
tineret Ion Creangă.

— Adresîndu-se în mod direct 
tinerei generații; teatrul noștru a 
urmărit, ca și în alți ani, alcă
tuirea unui repertoriu în care 
piesa educativă, piesa vorbind 
copiilor despre cinste și frumu
sețe morală, despre muncă și cu
raj. despre prietenie și devota
ment să ocupe primul loc. Ne 
mindrim. astfel, că am descope
rit in dramaturgia noastră cla
sică un text. încă necunoscut, a- 
partir.ind lui G. M. Zamfirescu 
(anul trecut am prezentat o pie
să necunoscută a lui V.I. Popa. 
Păpușa cu piciorul rupt). Piesa 
lui G.M. Zamfirescu se numește 
Sfirlă. este de inspirație folclo
rică, pledează pentru curaj, 
muncă, cinste. Spectacolul va 
purta semnătura regizorului Ni- 
colae Franzetti și pe cea a com
pozitorului Edmond Deda. Cum 
vă puteți da seama, va fi un fel 
de musicaL

Un spectacol, cum se spu
ne. de mare montare, reunind 
cele mai multe forțe actoricești 
ale teatrului, sperăm că va fi 
cel ce va avea la bază cunoscuta 
și îndrăgita operă Alice în țara 
minunilor. Valeriu Moisescu se 
află acum la ultimele repetiții.

Vom aduce pentru prima dată 
pe scena noastră piesa unui 
scriitor olandez. I. Greidanus, 
Hocus-pocus o comedie spu
moasă. plină de spirit, în care 
sînt satirizate lenea, minciuna și 
care este o minunată pledoarie 
pentru frumos. Cu această oca
zie își va face debutul la noi in 
teatru regizorul Cornel Todea.

— Totuși, ni se pare că rămî- 
neți în continuare datori copiilor 
de astăzi, pionierilor care ar dori

să participe în teatru la dezba
terea unor probleme ce Ie sint 
mai apropiate...

— Din păcate, este adevărat. 
Cei mai buni dintre dramaturgii 
noștri par incă a se feri de uni
versul copiilor, sau atunci cînd 
totuși o fac, dovedesc o necu
noaștere a specificului unei virs- 
te și mai ales a preocupărilor, a 
vieții interioare, spirituale ale ti
nerilor de astăzi. Este și moti
vul pentru care zilele trecute a 
avut loc. la Consiliul național al 
pionierilor, o întîlnire cu drama-

Azi, interlocutorul 
nostru este 

ALECU POPOVICI 
de la Teatrul pentru copii 
și tineret „Ion Creangă" 

turgi, iar pentru stimularea 
creației adresate copiilor s-a ini
țiat un concurs național de tex
te dramatice. Sperăm, deci, în 
bunele rezultate ale acestei ac
țiuni. Pînă atunci, însă, vă pot 
spune că lucrăm cu scriitorul 
Mircea Sîntimbreanu la definiti
varea unei piese inspirate din 
activitatea pionierilor, piesă ce 
se anunță a fi deosebit de inte
resantă. Totodată, pregătim mai 
multe piese inspirate din eveni
mentele istorice de la 1877.

— Repertoriul abordai și cali
tatea spectacolelor constituie, 
desigur, factorii cei mai impor
tanți în munca de educafie, de 
formare a tinerei generații prin 
intermediul teatrului. Dar nu sin
gurii. Ce alte metode de atrage
re a copiilor către teatru, de 
sensibilizare a gustului lor, de

Intr-un meci amical,
România-Cehoslovacia 1-1 (1-1) SPOIIT • SPORT

a

MULTE EXPERIMENTE, DAR REZULT AȚELE NU SE VĂD ÎNCĂ romanesc

PORTRETUL ARTISTULUI iNTINEREȚE

a ea

Partida amicală dintre selec
ționatele României și Ceho
slovaciei s-a constituit, din 
multe puncte de vedere, intr-un 
iest foarte util. Știm, cunoșteam 
aproape exact, valoarea echipei 
și a jucătorilor. Meciul fiind 
transmis la radio și pe micul e- 
cran. nu vom înregistra, minut 
cu minut, acțiunile, ocaziile, 
perioadele de dominare, pentru 
a pe servi drept argumente, ci 
vom sublinia cîteva idei eviden
țiate de jocul echipei noastre.

în primul rînd, constatarea- 
tristă, de ce să n-o spunem, că 
după multe căutări, tatonări, 
experimente, încă nu avem 
conturată o echipă, o formație 
stabilă. Nu știm cum se face că, 
de fiecare dată cînd este vorba 
de un meci important, nu pu
tem alinia echipa pe care o do
rim din cauza unor indisponibi
lități survenite în ultimul mo
ment. Cazul jucătorului Troi. 
Atunci improvizăm. $i improvi
zăm foarte neinspirați. Ce au a- 
rătăt, dacă nu în cariera lor, 
măcar în acest sezon, cei doi re- 
șițeni, Atodiresei și Florea, ca 
să fie chemați la lot ? Echipa 
și-a amînat meciuri din cam
pionat, după un accident neplă
cut : cei doi jucători s-au refă
cut atît de repede ? Extrema 
reșițeană nu și-a făcut simțită 
prezența în meciul de ieri cu 
nimic. Din „arma secretă" a an
trenorilor Covaci și Drăgușin, 
Atodiresei a devenit o mare de
ziluzie pentru toată lumea. Nu 
a știut să se așeze în teren, să-și 
caute poziții ideale pentru a 
primi și valorifica pase, nu a 
dat o minge utilă. în afară de 
cîteva incursiuni și centrarea 
frumoasă din care a marcat, 
spectaculos, Dudu Georgescu, 
golul egalizator, Manea, în a- 
părare, s-a lăsat driblat cu ușu
rință, zona lui devenind teatrul ‘ 
unde s-au „construit" cel mai 
bine acțiunile periculoase pen
tru poarta lui Răducanu. Altfel

e jocul — altele și cerințele — 
la națională, decît la echipa de 
club. Intr-o zi foarte slabă a fost 
Dumitru, uns căpitan al echipei 
anume, probabil, să-i sporească 
responsabilitățile pentru joc și 
echipă. Dar... Priveam cu stu
poare cum nu-i reușește nimic. 
Schimbarea lui — dar de ce așa

versarilor. dar mai ales in fi
nalul meciului tind băieții nas» 
tri slăbiseră, obosiseră, dind po- 
sibiliUte oaspeților să se insta
leze in terenul nostru, sâ coe- 
struiască și sâ atace pericujos. 
Desiaur. pregătirea f.Eca țme 
mai mult de răspunderea clubu
rilor. unde se lucrează, cum am

ăe X-i-ocas- 
rea vsaa £

iaeă ta faU r.

Pe stadionul „28 August" din_ ___________ __ „__  ___ Capitală. în prezența a peste 15 SW
de spectatori, s-a disputat miercuri meciul internațional amical de 
fotbal dintre reprezentativa României și selecționata Cehoslovac;ei. 
deținătoarea titlului de campioană europeană. Partida s-a închegat 
la egalitate : 1—1 (1—1).

în primul sfert de oră inițiativa a aparținut echipe: române ș; m 
minutul 10 Atodiresei a ratat prima ocazie de go'.. F otbalișui ro
mâni au dominat teritorial și In continuare, dar ce: care au descn.s 
scorul au fost oaspeții. In minutul 13. la o ezitare a apârâr.i forma
ției române, Panenka a înscris pnntr-un șut precis exped.at din 
interiorul careului de 16 m. Echipa noastră forțează ega'.area pe care 
o obține în minutul 31 : venit în atac fundașul Manea centrează pre
cis la Dudu Georgescu, care, cu o splendida sânturâ. reia balon-. 
cu capul în colțul din dreapta ai porții lui Vencel, fâcind inut^ă in
tervenția portarului cehoslovac.

în partea a doua a jocului inițiativa trece de partea oaspeților. Pe 
rînd, Nehoda. Ondrus și Dobias șuteazâ puternic și penculos la 
poarta lui Răducanu, dar acesta este mereu la post și pnn mter- 
vențil spectaculoase evită golul. Finalul aparține, de asemenea.^ for- 
mației cehoslovace, dar. în ultimul minut de joc. Oct. ior.escu bene
ficiază de o mare ocazie de a înscrie golul victoriei, pe care O iro
sește. însă, reluînd de la numai 6 m balonul pe lingă poartâ.

Arbitrul grec P. Kirelopoulos, ajutat la tușe de compatr-.opi 
Lekkas și E. Tsionas, a condus bine următoarele formavj ■ 
SLOVACIA : Vencel, — Biros. Ondrus. Jurkemik. Gega, Dobias. 
Pollak, Panenka, MasnA Nehoda, Kroupa (din min. O MrW ; 
ROMANIA : Răducanu, — Cheran, Sâtmăreanu n, Sandu Gabnel, 
Manea, Dumitru (din mîn. «7 Octavian lonescti). Dmn. Bălăci. Ato- 
diresei (din min. 67 Florea). Dudu Georgescu, Iordănescu.

Partida revanșă se |g|| J “ “ Mva desfășura

: o acțiune 
cu excep- 
personale. 

echipa n-a

de tîrziu ? — a fost 
necesară. Iordănescu. 
ția citorva realizări 
din care, de fapt. < 
putut valorifica nimic, a avut 
perioade lungi de absență și ră
tăcire. mai mult încurcind, decît 
ajutînd.

A doua observație, pe fondul 
practicării unui joc nu întot
deauna lucid, subordonat unor 
idei tactice precise, ar fi aceea 
a unei pregătiri fizice insufici
ente, remarcată ușor, în com
parație cu condiția fizică a ad-

miercuri. C

văzut nu in raport ea cerințele 
confruntărilor internaționale, ci 
cu acel minimum care se pre
tinde in ■campionatul nostru.

Si. în sfirșit. a treia observa
ție- ea să nu lungim prea mult 
vorba, este aceea că antrenor.; 
nu reușesc sâ alcătuiască o e- 
chipă pe principii $i scopuri tac
tice ofensive. Dacă ne gindira 
bine, in echipa de ier. n-am a- 
vut atacant: de meserie, decît 
pe Atodiresei care a contat cit 
un... accidentat. Am avut, in 
schimb, multi mijlocași sau a-

Ja

că

VASILE CABVLEA

ALTE MECIURI 
DE FOTBAL INTERfARI

DECLARAȚII, PĂRERI OPINII

ȘTEFAN COVACIVACLAV JEZEK

C. VASILE

Fotografii GH. CUCU
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Tntr-un joc 
cal de fotbal 
selecționatele 
ciei au 
2-2 (2-0).

Orașul cehoslovac Hradec 
KraSove a zăaduit întilnirea 
ir.îe.-naConală amicală de fot
bal dintre selecțior-atele de ti
neret (jucâton sub 21 de ani) 
a'.e Românie; si Cehoslovaciei. 
Gazde ie au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0).

★
La Berlin s-a disputat meciul 

amical de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale R.D. Ger
mane s: Ungariei. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1).

★
internațional ami- 
disputat la Sofia. 
Bulgariei și Tur- 

•erminat la egalitate :

si succesul lui 
la Salonic

Cele trei fete care ne-au vizi» 
tat la redacție sint, la urma ur
mei „boboci-. La conservator, ce 
e drept, dar tot „boboci". Ab
solvente ale primului an de 
conservator. Carmen. Ioana și 
Inna — dar să le spunem mai 
sonor, pe numele lor întreg, pe 
care deja ele il speră celebru și 
să recunoaștem că șanse au — 
Ioana Ostafie — violoncel. Car
men Petrescu — vioară, și Inna 
Oncescu — pian, ,.trio-ul“, fără 
nume încă, are in schimb palma
res. Ciștigătoare ale premiului I 
al Concursului de interpretare 
pentru cvartete și triouri stu
dențești din conservatoare Ia e- 
diția din acest an a Festivalului 
de muzică de cameră de la Bra
șov. iată-le foarte tinere mesa
gere ale artei românești. întoar
se de la Salonic, unde au cintat 
in „Săptămina muzicală a tine
rilor soliști", din cadrul Tirqu- 
lui internațional din orașul elen. 
Purtătoarea de cua.nl a trioului 
pare a fi Ioana Ostafie. care 
după ce ne-a spus programul de 
afiș interpretat în Grecia (difi
cil. bucăți de rezistență. „Dumi
tru Bughici ți in general muzica 
românească au avuț mare suc
ces"). ne-a declarat cu o fru
moasă ambiție : ..Vrem să ne 
afirmăm" ! La Salonic. foarte 
tinăra formație a repurtat un 
veritabil succes. Debutante in 
studiul superior al muzicii, de
butante intr-un festival inter
național, și incă de anvergură, 
fetele n-au avut trac. „Gindim 
muzica, nu se poate să faci artă

antrenare a lor în mișcarea tea
trală v-a(i gindit să folosiți in 
viitoarea stagiune ?

— Legătura permanentă cu 
școlile a fost pentru noj nu nu
mai un deziderat ci și o reali
tate. Legătură stabilită în dublu 
sens : de popularizare în școli a 
spectacolelor noastre, de atrage
re a tinerilor la spectacole, de 
organizare a unor spectacole- 
dezbatere, pe de o parte. Pe de 
altă parte, multi dintre actorii 
noștri au mers în școli fie pen
tru a avea cu tinerii întîlniri, fie 
pentru a îndruma în mod per
manent activitatea cercurilor, a 
formațiilor de teatru. Voi da 
numai cîteva exemple : Val Le- 
fescu a avut o colaborare per
manentă cu liceele 39 și 25 pre
cum și cu cel de pe lîngă între
prinderea „Semănătoarea" ; Vic
tor Radovici îndrumă formația 
de teatru de la Clubul T-4. Ni- 
colae Simion și Nieolae Spuder- 
că îndrumă, de asemenea, echi
pe de teatru ale tinerilor din case 
de cultură și școli. Analizînd, 
însă, activitatea noastră, reconsi- 
derînd-o în lumina documentelor 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, a expunerii 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
ne-am propus ca, odată cu de
butul noii stagiuni, să deschidem 
un Studio al tinerei generații. 
Iată, în linii mari, prin ce se va 
caracteriza activitatea acestui 
studio : mai intîi. vom asigura 
asistență de specialitate oricărei 
formații de teatru a elevilor 
bucureșteni. In al doilea rind. 
vom oferi scena noastră celor 
mai bune spectacole realizate de 
aceste echipe de amatori. Apoi, 
secretariatul nostru literar, ac
tori și regizori vor sprijini crea
ția dramatică a elevilor, ii vor 
ajuta în definitivarea și monta
rea propriilor lor texte. Dorim, 
totodată, să conducem un curs 
de inițiere culturală, curs ce va 
ține seama de preferințele, de 
doleanțele tinerilor. Ne-am gin
dit să lansăm și un concurs, in 
școli generale și licee, în vede
rea depistării unor talente. 
N-am vrea să se înțeleagă că 
activitatea studioului va fi în
dreptată către „profesionaliza
rea" tinerilor artiști amatori sau 
că-i vom sustrage pe elevi de la 
îndatoririle lor școlare. Dimpo
trivă, vom urmări ca întreaga 
activitate a studioului să vină 
in sprijinul scoli£L în complexa 
muncă de educație „ comunistă a 
tinerei generații. aceea, vom 
colabora permanent cu profeso
rii. cu organizația municipală 
U.T.C. si, bineintej^s, cu A.T.M.- 

’ uL Deci, deschiderea" stagiunii
Teatrului Ion Creangă si a stu
dioului tinerei generații va avea 
loc în prima decadă a lunii oc
tombrie.

MIRUNA IONESCU

Arbitrul întilnirii, P. KIRE- 
LOPOULOS (Grecia) : „Gaz
dele mi-au plăcut mai mult 
în prima repriză, oaspeții in 
cea de-a doua. Rezultatul este 
echitabil. Jocul a fost destul 
de sportiv, publicul la fel, un 
public entuziast care și-a în
curajat tot timpul favoriții. 
Mi-rau plăcut,, din echipa 
României, portarul Răducanu 
și jucătorii c.u numerele 6 
(Dinu), 8 (D. Georgescu) și 11 
(Bălăci). Din echipa Ceho
slovaciei — jucătorii cu nu
merele 2 (Dobias), 9 (Pollak) 
și 8 (Panenka).

Antrenorul echipei Ceho
slovaciei. VACLAV JEZEK : 
„Echipa mea și-a îndeplinit 
sarcinile, deși, în prima re
priză, a comis greșeli, nu s-a 
acomodat cu jocul. Avind în 
vgdere că n-am putut alinia 
pe toți titularii și că am avut 
dificultăți, sint satisfăcut de 
joc și rezultat. In prima re- 
prtză m-au decepționat. în-

trucîtva, apărătorii, cuplul 
Ondrus și Jurkemik n-a jucat 
demult împreună și asta s-a 
văzut. Cel mai bine a evoluat 
Pollak, conducătorul de joc. 
Din echipa țării-gazdă s-au 
remarcat D. Georgescu, in 
prima repriză, și Răducanu. 
Meciul, după o perioadă de 
pauză, a fost o utilă verifi
care pentru întilnirea cu 
echipa Scoției în prelimina
riile C.M.“.

Selecționerul și antrenorul 
principal al echipei României, 
ȘTEFAN COVACI : „Rezul
tatul e bun, avind in vedere 
că am jucat cu improvizații, 
și că am avut adversari pe 
campionii Europei. In ziua in 
care și in repriza secundă re
edităm jocul bun din prima 
repriză, cum a fost in acest 
meci, se va vorbi în Europa 
de noi. Răducanu a fost cel 
mai bun. De asemenea, Che- 
ran și Sătmăreanu II. Pe a- 
ceeași linie, bun și constant

— Dinu. O surpriză agreabilă
— Bălăci. D. Georgescu, 
schimbat in bine, vine opor
tun in față ; Sandu și Manea, 
depășiți de adversari, care au 
manevrat prea ușor balonul 
in zona lor; pe Dumitru nu 
l-au ajutat resursele fizice 
să-și îndeplinească sarcinile 
pe care și le-a propus, pe o 
zonă prea mare ; a greșit sur
prinzător de mult. Iordănescu 
a avut rare sclipiri și multe 
momente slabe ; nu e obiș
nuit cu sarcini duble. Echipa 
Cehoslovaciei știe lecția fot
balului modern,, de angajare, 
ofensiv. Domină cu forța, trag 
din orice poziție, pregătesc

• acțiunea cu pase scurte, apoi 
declanșează atacul cu pase 
lungi. Cit am jucat la mijloc 
bine, am dominat. Apoi.,.“.

Disputat la Patras (Grecia), 
meciul amical de fotbal dintre 
echipele Greciei și Israelului 
s-a încheiat cu o surprinzătoa
re victorie a oaspeților, care au 
cistigat cu scorul de 1—0 (0—0).

★
stadionul olimpic din 

Helsinki s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Finlandei 
si Luxemburgului, contind pen
tru preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal — ediția 
1978 (grupa a 2-a europeană).

Fotbaliștii finlandezi au ter
minat Învingători cu scorul de 
7—1 (9—0).

• Die Năstase printre favo- 
riții turneului de la Los An
geles. Favor iții au debutat eu 
victorii in turneul internațional 
de tenis de la Los Angeles, 
turneu care poartă numele de 
„Pacific Southwest open tennis 
Championships". Jucătorul ro
mân Ilie Năstase. cap de serie 
numărul trei 
4—6. 6—3 pe 
Alvarez.

l-a învins cu 6—0. 
argentinianul Lite

succes al atletuluia Un nou
român Florea Șandru Atletul 
român Florea Șandru a cîști- 
gat proba de 1 500 m din cadrul 

, concursului internațional de la
Plsen, realizînd timpul 
3T5". iar Aurel Nieulescu 

i situat pe locul 4 în proba 
A 5 000 m cu timpul de 14’12”.

de 
s-a
de

fără o concepție proprie de in
terpretare. Noi sîntem moderne 
în viziune, dar romantice în 
sentiment. Ne place să credem 
că sintem în felul acesta re
prezentante ale sensibilității și 
psihologiei tineretului de azi, ge
nerației noastre" — ne-a spus 
Ioana Ostafie. „Adaugă un lucru 
ce mi se pare foarte important, 
o completează Carmen Petrescu. 
Noi cîntăm împreună de mulți 
ani. de cînd eram eleve la Școa
la de muzică numărul I și aceas
ta sudează o formație. îi dă stil 
și facilitează formarea unei per
sonalități distincte. Toate aces
tea nu mi se par posibile fără 
o legătură umană foarte puter
nică. noi de fapt sîntem trei 
prietene nedespărțite".

Cele trei prietene nu au nu
mai biografie muzicală. Ioana 
Ostafie. de exemplu, nu e alta 
decit eroina acelui reportaj T>V., 
care, împreună cu sora ei, a ple
cat să muncească, ca muncitoare 
necalificată, pe șantierul Lo

trului, intr-o vacanță, pentru a 
simți „nu numai din ziare, cărți 
și filme de televiziune" pulsul 
viu al șantierului, muzica lui 
unică. „Oricît de sublimată în 
esențe este muzica de cameră, 
pentru a o înțelege pînă la ca
păt și a o trăi ca atare, tre
buie să cunoști simfonia vieții" 
— îmi spune violoncelista briga
dieră.

Trei tinere talentate la început 
de drum. Firește, un drum lung, 
de muncă și învățătură. Fiecare 
din ele visează să devină o 
mare muziciană, fiecare din ele 
și toate împreună muncesc mult, 
cu seriozitate pentru aceasta. 
Primele. roade le-au cules deja, 
spre meritul lor și bucuria 
noastră. Sint abia primele : ac
tivitatea viitoare ne va spune cit 
de sus vor putea ele să situeze 
aceste rezultate. In orice caz, le 
dorim succes !

SMARANDA JELESCU

CASA DE CULTURA 

SECTOR 4

STRADA MIRCEA 
VODĂ NR, 5

ANUNJA

DESCHIDEREA
URMĂTOARELOR 

CURSURI 
Șl CERCURI

• Dactilografie • 
Stenografie • Secre
tariat • Mașini de 
calcul • Radio • Te
leviziune • Croitorie 
• Cosmetică • Foto 
alb-negru și color • 
Artă plastică.

PENTRU BIBLIOTECA DUMNEAVOASTRĂ
Librăria „Cartea prin poștă" — unitate a cooperației de 

consum — vă oferă pentru completarea bibliotecii dv. urmă
toarele titluri din literatura beletristică :
• P. Claudel — Schimbul, Cap de aur 5,00 lei
• Fr. Schiller — Wallenstein 9,00 lei
• K. Frigyes — Cele două suflete ale Oliviei 5,00 lei
• Lev Tolstoi — Sonata Kreutier 5,00 lei
• Plaut — Cartaginezul 5,00 tel
• Moliere — Dragoste cu toane 5,00 lei
• Bontempelli — Eva ultimă 5,00 lei
• A. Bălăci — Dante Alighieri 5,00 Ici
• U. Sinclair — Regele cărbune 5,00 lei
• Alain — Studii și eseuri 10,00 lei
• E. R. Curtius — Balzac 10,00 lei
• Fr. Gundolf — Goethe 15,00 lei
• P. Aretino — Cărțile dc joe vorbitoare 10,00 lei

Aceste titluri pot fi procurate printr-o simplă carte poștală 
adresată unității „Cartea prin postă" — Bueurești, str. Serg, 
Nutu Ion nr. 8—12, cod. 76324, sect. 6.

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TANASE"
prezintă și în zilele de 23, 24 septembrie 1976. ora 20,00 

la Sala Palatului, spectacolul muzical

„UITE CA NU TAC"
de PETRE BĂRBULESCU

în fruntea distribuției : NICU CONSTANTIN. LUIGI IONES- 
CU, GEORGE ENACHE. NOROCEL DIMITRIU. cintărctul ita
lian ANTONIO. MIRABELA DAUER, EVA KISS, ANA PETRIA 
și CRISTIAN POPESCU.

Dansează : THURY ȘTEFAN și DOINA ANASTASIU.
Formația vocal-instrumentală „CATENA".
Invitat in spectacol : JEAN CONSTANTIN,

Regia artistică : B1TU FALTICINEANU.

COOPERATIVA CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
str. Smirdan nr. 30 sect. 4, tel. : 13 47 11 sau 13 77 60

Primește înscrieri pentru calificare, forma — ucenicie Ia locul 
de muncă cu durata de 2 ani a absolvenților clasei a VlII-a sau 
a X-a din toată țara (virsta 16—19 ani), în următoarele meserii :
• ZIDAR-MOZAICAR
• ZUGRAV-VOPSITOR

Pe perioada școlarizării ucenicii beneficiază de indemnizații 
din realizările de producție după cum urmează :
— primele 8 luni — 700 lei/lună ;
— următoarele 8 luni — 850 lei/lună î
— ultimele 8 luni — 950 lei/lună.

Se asigură cazare și masă contra eost la cantină.
La înscriere solicitanții vor depune :

— certificat (foaie matricolă) pentru 8 clase;
— certificat de naștere — copie și original ;
— analiza sîngelui și pulmonar ;
— fișa medicală a copilului intre 0—15 ani (vaccinări) ;

dovadă că în localitatea de proveniență nu sînt boli conta
gioase, eliberată de dispensarul local :

— adeverință privind funcția și retribuția tatălui.
înscrierea se face zilnic, între orele 12—15 ptnă la 30 septem

brie 1976.

Absolvenților li se asigură locuri de muncă in cadrul coo
perativei.

DE LA A.D.A.S.

Administrația Asigurărilor de Stat reamintește celor care nu 
au achitat prima de asigurare la clădirile (apartamentele) 
proprietate personala, câ la data de 30 septembrie 1976 ex
pira termenul de plata pentru restul de 50% din primele de 
asigurare datorate pe anul 1976.

Dupâ aceasta data se plătesc majorări de întîrziere. Pen
tru a evita plata acestor majorări, achitați-vă din timp pri
mele de asigurare datorate.

ur.de
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Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu Vizita tovarășului 

Kaisone PhomvihaneMinistrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
dimineața, pe ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, Hla 
Phone, care face o vizită ofi
cială in tara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, U Ne Win. 
Totodată, ministrul afacerilor 
externe a subliniat caracterul 
fructuos al vizitei sale în tara 
noastră și și-a manifestat sa
tisfacția de a fi putut explora 
eu acest prilej noi căi și mo
dalități de natură să contribuie 
la extinderea și aprofundarea 
raporturilor româno-birmaneze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
& rugat pe oaspete să transmită

Directorul general al

în ziua de 22 septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Edouard 
Saouma, directorul general al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). care a participat 
la cea de-a X-a Conferință re
gională pentru Europa a F.A.O., 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la București.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, președinte
le actualei Conferințe a F.A.O.

Cu acest prilej, directorul 
general, Edouard. Saoyma a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuvinte de caldă 
mulțumire pentru întrevederea 
acordată, i-a exprimat profun
da sa considerație pentru- rolul 
pe care șeful statului român îl 
joacă în promovarea conceptu
lui unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pen
tru contribuția de seamă adusă 
da România la întărirea activi
tății F.A.O.

Lordul cancelar Elwyn Jones, speakerul 
Camerei Lorzilor din Marea Britanie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit, miercuri 
dimineață, pe lordul cancelar El- 
wyn Jones, speakerul Camerei 
Lorzilor din Marea Britanie, care 
întreprinde o vizită în țara noas
tră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

La primire a. luat parte tova
rășul Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Jeffrey Charles 
Petersen, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

Lordul cancelar a arătat că îi 
revine plăcuta misiune de a 
transmite șefului statului român 
un cordial salut din partea pre
mierului britanic James Calla
ghan. Oaspetele a exprimat, tot
odată, mulțumiri pentru ospitali
tatea și cordialitatea cu care a 
fost întîmpinăt în timpul vizitei 
in țara noastră, pentru prilejul 

președintelui U Ne Win salutul 
său călduros, împreună cu cele 
mai bune urări.

In continuare, a avut loc un 
schimb de vederi în probleme 
privind stadiul actual și per
spectivele relațiilor bilaterale. 
Convorbirea a evidențiat do
rința comună de a amplifica 
colaborarea prietenească dintre 
cele două țări, pe multiple pla
nuri, de a extinde cooperarea 
economică, în forme reciproc 
avantajoase și în domenii de 
interes mutual.

S-a apreciat că întărirea re
lațiilor româno-birmaneze este 
în folosul ambelor state și po
poare. al realizării de noi pro
grese pe calea înțelegerii și 
colaborării internaționale.

In același timp, a fost rea
firmată hotărirea celor două 
țări de a promova o conlucra
re largă în domeniul vieții in
ternaționale. de a-și aduce și 
în viitor o contribuție activă la

Oaspetele a rugat, de ase
menea. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să primească expre
sia gratitudinii sale, a tuturor 
participanților la cea de-a X-a 
Conferință regională pentru 
Europa a F.A.O.. pentru condi
țiile asigurate bunei desfășu
rări a conferinței, subliniind că 
organizarea acestei reuniuni la 
București reprezintă o nouă și 
elocventă dovadă a participării 
plenare a României la activi
tatea organizației pusă în sluj
ba cauzei colaborării pașnice 
și prosperității națiunilor.

In cadrul convorbirii s-a a- 
preciat că problema alimenta
ției, una din marile probleme 
ce preocupă omenirea de as
tăzi. nu poate fi soluționată 
decit prin lichidarea completă 
a vechilor relații de inechitate 
existente în lume, prin instau
rarea unei ordini economice 
noi in viața internațională, în 
măsură să asigure dreptul fie
cărei națiuni de a fi stăpînă pe 
bogățiile proprii, progresul mai 
rapid al tuturor statelor și mai 
ales al celor în curs de dez
voltare.

de a cunoaște nemijlocit reali
zările României moderne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să fie transmise premieru
lui James Callaghan, precum și 
fostului premier Harold Wil
son salutul său și cele mai bune 
urări.

în timpul convorbirii s-a evi
dențiat că relațiile româno-bri- 
tanice cunosc o continuă dez
voltare. în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei cooperării 
și destinderii în Europa și în 
lume. In acest .context, s-a subli
niat rolul care revine parlamen
telor celor două state în amplifi
carea colaborării reciproc avan
tajoase dintre România și Ma
rea Britanie pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii de activitate, 
în cultivarea prieteniei dintre 
popoarele român și englez. în 
promovarea idealurilor păcii, 

crearea unui climat de pace și 
securitate, la rezolvarea justă 
și durabilă a marilor probleme 
ale contemporaneității. cores
punzător intereselor tuturor na
țiunilor.

Reliefîndu-se schimbările po
zitive care s-au produs pe plan 
mondial, s-a subliniat necesi
tatea înlăturării definitive a 
politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. sta
bilirii unor relații între sta
te întemeiate pe egalitate si 
echitate, pe respectul indepen
denței și suveranității națio
nale. instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, lichi
dării subdezvoltării. afirmării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de a fi 
stăpîn pe bogățiile sale națio
nale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

F.A.O.

A fost evidențiat rolul sporit 
al F.A.O. în stimularea colar 
borării în domeniile atît de im
portante ale alimentației și ale 
agriculturii, relevindu-se nece
sitatea orientării prioritare a 
activității organizației și a ini
țierii unor programe de măsuri 
concrete în direcția sprijinirii 
eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru rezolvarea 
gravelor probleme cu care sânt 
confruntate aceste țări.

Șeful statului român a rea
firmat hotărirea țării noastre 
de a participa activ și în vii
tor la realizarea programelor 
F.A.O., aducîndu-și și pe a- 
ceastă cale contribuția la in
tensificarea relațiilor de coope
rare internațională, la depăși
rea cit mai grabnică a fenome
nului subdezvoltării, la edifica
rea securității europene și 
mondiale, la statornicirea unor 
raporturi noi. echitabile. între 
state, la înfăptuirea aspirații
lor spre o viață mai bună ale 
popoarelor.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

securității și înțelegerii dintre 
națiuni.

Au fost abordate, totodată, 
unele aspecte ale actualității in
ternaționale, o atenție deosebită 
acordîndu-se problemelor pri
vind întărirea securității, încre
derii și conlucrării pașnice în 
Europa și'în lume. S-a relevat 
necesitatea sporirii eforturilor 
parlamentelor — ca expresie a 
voinței popoarelor —, a guverne-’ 
lor și a altor factori de decizie, 
in aprofundarea cursului spre 
destindere și colaborare, in 
democratizarea relațiilor inter
statale, în instaurarea unei noi 
ordini politice și economice 
internaționale care să asigure li
chidarea decalajelor dintre na
țiuni. dezvoltarea liberă și neîn
grădită a tuturor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

Delegația Sindicatelor 
din Republica Populară Bulgaria

Miercuri. 22 septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit delegația Sindicatelor 
din, Republica Populară Bulga
ria, condusă de Mișo Mișev, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor, care întreprinde 
o vizită de prietenie și schimb 
de experiență in țara noastră, 
la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Din delegație fac parte 
Gheorghi Borgov, secretar al 
Consiliului Central al Sindica
telor. Kosta Andreev, membru 
al Consiliului Central. Teodora 
Stoeva. președinta Consiliului 
regional al sindicatelor Silistra, 
Maria. Malikian. adjunct al șe
fului secției internaționale a 
Consiliului Central.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Gheorghe Pe
trescu. membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R..

Tovarășul Aii Yata,
secretar general al Partidului Progresului 

și Socialismului (P.P.S.) din Maroc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, în 
cursul zilei de miercuri, cu to
varășul Aii Yata, secretar gene
ral al Partidului Progresului și 
Socialismului (P.P.S.) din Ma
roc, care face o vizită de prie
tenie în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întrevederii S-a pro
cedat la un schimb de vederi 
cu privire la activitatea și pre-

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

Miercuri, a treia zi de lucru 
a celei de-a X-a Conferințe 
regionale F.A.O. pentru' Europa, 
care se desfășoară la București 
a fost consacrată dezbaterilor 
pe marginea raportului privind 
„Dezvoltarea agriculturii în 
țările europene —-.probleme ale 
planificării și utilizării pă- 
mîntului".

Delegați din 20 de țări, mem
bre F.A.O., precum și observa
tori din partea altor state și 
organisme internaționale au 
arătat că expansiunea econo
mică foarte rapidă in ultimii 20 
de ani a antrenat un consum 
considerabil de spatii în defa
voarea agriculturii, relevindu-se 
că potențialul productiv încă 
neexploatat al pămîntului cul
tivat nu este fără limită. De 
aceea, se impune; introducerea 
în circuitul productiv a unor 
noi suprafețe
, In România, — s-a arătat în 

Cornelia Filipaș. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 

în numele membrilor delega
ției, tovarășul Mișo Mișev a 
exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primiți, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România, de a cunoaște expe
riența și realizările poporului 
român, activitatea desfășurată 
de sindicate în construcția so
cialismului.

Președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Bulga
ria a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial și prietenesc din partea 
tovarășului Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, împreună cu 
cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducă
torul delegației să adreseze, la 
întoarcerea în patrie, tovarășu
lui Todor Jivkov un salut căl
duros și urări de succes, iar cla
sei muncitoare, poporului prie
ten bulgar multă fericire și 
prosperitate.

în cadrul convorbirii s-a 
apreciat cu deosebită satisfac
ție evoluția mereu ascendentă 
a relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare frățească 
dintre România și Bulgaria, 

ocupările celor două partide, 
precum și în legătură cu unele 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

De ambele părți s-a constatat 
cu satisfacție evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și soli
daritate militantă dintre P.C.R. 
și P.P.S. și a fost reafir
mată hotărirea de a extinde și 
adinei aceste raporturi, în inte
resul ambelor țări și popoare, 
al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Aii Yata s-au pronunțat, tot
odată, pentru amplificarea bu- 

intervenția delegației noastre — 
utilizarea rațională a terenuri
lor este tratată ca o problemă 
de interes național, iar pămin- 
tul ca un bun al întregului 
popor, astfel că în buna sa va
lorificare sînt interesați atît 
agricultorii. cit și întreaga 
populație a țării. Ca urmare a 
experienței proprii cît și a celei 
preluate de la alte state, acțio
năm astfel incit terenurile 
aflate în exploatare agricolă 
să-și mențină și să-și sporească 
capacitatea lor de producție.

O altă problemă de mare ac
tualitate pentru toate țările 
europene și în special pentru 
cele în curs de dezvoltare este 
cea a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. în acest sens. Româ
nia a indiguit și desecat peste 
1 milion de ha. s-au amenajat 
pentru irigații peste 1.8 mi
lioane ha. s-au regularizat par
țial unele cursuri de apă. 

dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre cele două popoare, rele- 
vindu-se, in acest cadru, rolul 
deosebit de important pe care 
l-au avut întâlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în 
dezvoltarea și ridicarea pe o 
nouă treaptă a acestor relații. 
S-a apreciat că extinderea con
lucrării și schimburilor de ex
periență in diverse domenii de 
activitate, intre oamenii muncii 
și sindicatele din România și 
Bulgaria contribuie la întă
rirea raporturilor de colaborare 
și prietenie frățească statornici
te între popoarele noastre, la 
aețiunile legate de dezvoltarea 
cooperării economice între cele 
două țări. în acest context, s-a 
evidențiat voința comună de a 
intensifica legăturile dintre or
ganizațiile sindicale din Româ
nia și Bulgaria.

Abordindu-se unele probleme 
ale actualității politice interna
ționale. s-a subliniat că se im
pune o mai largă participare a 
sindicatelor, a clasei muncitoare, 
a oamenilor muncii la efortu
rile in vederea aprofundării 
procesului de destindere și 
cooperare in Europa și în lume, 
în interesul popoarelor, al păcii, 
democrației și socialismului.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

nelor relații de prietenie și co
laborare existente între Româ
nia și Maroc, spre binele celor 
două popoare, în folosul cauzei 
păcii și înțelegerii intre națiuni.

în cursul convorbirii s-a sub
liniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru statornicirea 
unui climat de înțelegere și 
securitate internațională, pentru 
stingerea pe calea tratativelor a 
conflictelor interstatale existen
te, pentru triumful cauzei păcii 
și progresului social.

Tntîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

După Nadia Comaneci-Cristina Tigău și Pctho Tunde, 
din nou mindria petrochimiștilor de pe Valea Irotușului

Mesajul copilăriei fericite, 
mesajul României, este din nou 
purtat in lume pe cele mai 
înalte trepte de elevii de pe 
Valea Trotușului. Nadia este 
binecunoscută ! Este rindul cole
gelor de generație, Cristina Ti- 
gău și Petho Tunde de a con
firma multiplele talente crescu
te și educate aici in spiritul 
prieteniei. Dar, de data aceasta, 
nu în arta sportului, ci în arta 
culorilor. Cele două eleve se 
numără printre premiatele con
cursului internațional de pictură

CARNET CULTURAL
Sub genericul ..Popor de vi

teji", la așezămintele culturale 
din 38 de localități ale județelor 
Neamț și Vrancea s-au desfășu
rat, in ultimele zile, simpozioa
ne, mese rotunde, gale de filme, 
dezbateri și recitaluri de versuri 
patriotice, dedicate centenarului 
independenței patriei.

Expozițiile itinerante organiza-

Miercuri dimineață, tovarășul 
Kaisone Phomvihane. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Laos, îm
preună cu membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
laoțiene, a vizitat întreprinde
rea de autocamioane și între
prinderea Tractorul din Bra
șov.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de tovarășul Paul Niculescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, precum și de 
membrii misiunii de onoare.

Ing. Viorel Husca. directorul 
general al Centralei industriale 
de autocamioane și autoturisme, 
și ing. Vasile Sechel, directo
rul general al Centralei de 
tractoare și mașini agricole, au 
prezentat activitatea acestor 
mari unități ale industriei ro
mânești. Oaspeților le-au fost 
prezentate cele mai noi tipuri 
de autovehicule și tractoare.

în cursul vizitei la cele două 
întreprinderi brașovene, mun-

TELEGRAME
Tovarășul MANEA MANESCU, prim-miniștru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, a adresat tovarășului GEMAL BIEDICI, 
președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, următoarea telegramă :

Am aflat cu întristare vestea despre accidentul de cale ferată din 
apropierea orașului Liubliana, care a provocat pierderi de vieți ome
nești și rănirea unor călători.

în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră și familiilor îndoliate condoleanțele noastre cele mai 
profunde, iar celor răniți urări de grabnică restabilire.

Tovarășul MANEA MANESCU. prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat domnului SULEYMAN DE- 
MIREL, primul ministru al Republicii Turcia» următoarea» tele
gramă :

Aflind despre tragicul accident aerian, care a avut loc la 19 sep
tembrie, vă adresez. Excelentă, dumneavoastră și familiilor îndo
liate, sincere condoleanțe.

AGEXttA
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a prințului Moulay Ab
dallah, fratele regelui Hassan 
al II-lea al Marocului, și a prin
țesei Lamia. Emil Bobu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
a oferit, miercuri, un dineu.

Au participat Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
Suzana Gâdea, ministrul educa, 
tiei și invățămintului, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihai Aldea. 
adjunct al ministrului sănătății, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au luat parte Ovidiu Popescu, 
ambasadorul României in Maroc, 
precum și Maâti Jorio, ambasa
dorul Marocului în țara noastră.

★
Miercuri a plecat la Copen

haga tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean- .Harghita al 
P.C.R., care va reprezenta^ 
Partidul Comunist Român la 
lucrările celui de-al XXV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Danemarca.

La sosirea pe aeroportul 
Kastrup din Copenhaga, repre
zentantul partidului nostru a 
fost întîmpinăt de Freddy Mad
sen. membru al Biroului Poli
tic al P.C. din Danemarca, de
putat în parlament, și de Jorn 
Christensen, secretar al C.C. al 
P.C. din Danemarca. A fost 
•prezent ambasadorul român la 
Copenhaga, Gheorghe Ploeș- 
teanu.

★
Miercuri după-amiază a pără

sit Capitala lordul cancelar 
Elwyn Jones, speakerul Camerei 
Lorzilor din Marea Britanie, 
care. împreună cu soția, a făcut 
o vizită în țara noastră.

★
Directorul general al Organi

zației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, 
Edouard Saouma, care, la invi-

Intîlnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului român și ai tineretului cehoslovac

PRAGA (Agerpres). — în 
continuarea întilnjrii priete
nești dintre reprezentanți ai ti
neretului român și ai tineretu
lui cehoslovac, delegația Uniu
nii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Mihai Hirjău, 
secretar al C.C. al U.T.C.. a fost 
primită; la Bratislava, de șeful

„Culorile Veneției" desfășurat 
sub egida UNESCO și avînd ca 
temă salvarea monumentelor 
vechil cetăți. Colegele Nadiei, 
din cercul de desen „Ion Diaeo- 
nescu“, sînt deținătoarele unor 
mari premii internaționale ale 
U.N.I.C.E.F., lucrările lor fiind 
cunoscute în peste 60 de țări ale 
lumii și publicate în revistele 
de copii din aproape toate ță
rile Europei. Ultimul lor succes 
este Marele premiu „Romula 
’76", cu lucrări dedicate cente
narului independenței patriei.

te de Muzeul de istorie și artă 
din Bacău atrag numeroși locui
tori din mai multe localități din 
această parte a țării. La Oncești, 
Filipești și Văleni au fost des
chise expozițiile „Columna — 
actul de naștere a poporului ro
mân11, „Viața și opera istoricilor 
N. Iorga și A.D, Xenopol“9 

citorii, inginerii și tehnicienii 
au întîmpinăt cu multă căldură 
pe oaspeți, cu sentimente de 
prietenie.

Tovarășul rKaisone Phomvi
hane i-a felicitat pentru rezul
tatele obținute în dezvoltarea 
întreprinderilor lor. pentru pro
ducția de înalt nivel tehnic 
realizată, le-a urat noi succese 
și a semnat în cartea de o- 
noare.

în stațiunea turistică Poiana 
Brașov. în onoarea tovarășului 
Kaisone Phomvihane și a 
membrilor delegației de partid 
și guvernamentale laoțiene, 
tovarășul Virgil Trofin a o- 
ferit un dejun.

în continuare, s-a făcut o 
scurtă vizită la Complexul de 
taurine Băicoi, din județul Pra
hova, unde oaspeții laoțieni au 
avut posibilitatea să cunoască 
experiența românească și în- 
tr-un alt sector economie — cel 
zootehnic. La plecare, tovarășul 
Kaisone Phomvihane a fost sa
lutat de tovarășul Ion Circei, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean.

în aceeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală lao- 
țiană s-a înapoiat in Capitală.

tația Guvernului Republicii So
cialiste România a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit, 
miercuri după-amiază, Capitala.

■Ar
Secretarul executiv al -Comi

siei economice a O.N.U. pentru 
Europa, Janez Stanovnik. care a 
făcut o Vizită În țara noastră la 
invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
a părăsit miercuri Capitala. La 
plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
de alți reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

★
La București, s-a deschis 

ieri cel de-al doilea Congres 
latin de reumatologie, organizat 
de Societatea națională română 
de reumatologie, in colaborare 
cu societățile naționale de reu
matologie din țările latine ale 
Europei ?i Americii, sub egida 
Ligii internaționale contra reu
matismului. Participă aproape 
400 de specialiști din țară și de 
peste hotare, între care persona
lități științifice marcante ale 
reumatologiei internaționale.

★
Pictorul .mexican Andres Salgo 

firezirita, incepind de miercuri, 
n sala de expoziții a Teatrului 

Național din București, litografii 
și lucrări de pictură realizate pe 
papirus, pe scoarță de copac.

★

La Librăria Junimea din Iași 
a fost inaugurată, miercuri, o 
expoziție de carte academică 
din R. p. Polonă. Expresie con
cludentă a relațiilor de colabo
rare culturală dintre Editura 
Academiei și instituțiile polone
ze. cu profil similar — Ed Știin
țifică — ,.PWN“ și Ed. Acade
miei •— „Oșsolineum“, expoziția 
prezintă aproape 400 volume, 
noutăți de carte și publicații de 
specialitate ale anului 1976.

Secției organizații obștești și 
consilii populare de la Comi
tetul Central al Partidului Co
munist din Slovacia.

De asemenea. delegația 
U.T.C. a avut convorbiri la Co
mitetul Central al Uniunii So
cialiste â Tineretului din Slova
cia. cu care prilej s-a realizat 
un schimb de opinii și infor
mații privind activitatea celor 
două organizații de tineret.

Au continuat discuțiile în ca
drul seminarului bilateral, cu 
tema „Rolul organizațiilor de 
tineret in educarea prin muncă 
și pentru muncă a tinerei ge
nerații, în condițiile revoluției 
tehnice și științifice contemporane".

Delegația a vizitat Cooperati
va agricolă de producție Velki? 
Ripnany — una dintre primele 
unități socialiste din agricultu
ra Slovaciei.

în holul Facultății de electro
tehnică din Bratislava a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii privind viața și acti
vitatea tineretului român.

Reprezentanții tineretului ro
mân și ai tineretului ceho
slovac. participant! la întîlnire. 
au depus coroane de flori la 
Monumentul eliberării Slova
ciei din Bratislava și la Monu
mentul ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
de la Piestany.

Ansamblul artistic al U.T.C. a 
prezentat. în fața tinerilor 
cehoslovaci. spectacole care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.
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Interviul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

■»

acordat Radioteleviziunii italiene (RAI-TV) Lucrările sesiunii

Conferința asupra cooperării economice 
intre țările in curs de dezvoltare a 
adoptat un amplu program de măsuri

(Urmare din pag. I)

și. agricultura —• *nu se poate 
vorbi de o deplină egalitate în 
drepturi între cetățeni.

ÎNTREBARE : România se 
distinge prin politica sa ex
ternă originală și deschisă. 
Intr-o cuvîntare in, Parla
mentul român, in decembrie 
1975, ca și în alte ocazii, ați 
vorbit despre necesitatea de
mocratizării raporturilor in
ternaționale. Ați dori să ex
plicați acest concept ?

RĂSPUNS : Republica Socia
listă România dezvoltă larg re
lațiile sale cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire 
socială. în acest cadru, punem 
un accent deosebit pe relațiile 
cu toate țările socialiste, cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate și. desigur, cu 
țările capitaliste dezvoltate, in 
spiritul principiilor de care am 
vorbit. Ținînd seama de faptul 
că în trecut relațiile internațio
nale au fost dominate de cîteva 
mari puteri, că această stare de 
lucruri se mai face resimțită și 
astăzi, România acționează ferm 
pentru participarea la viața in
ternațională a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, de 
puterea economică sau militară 
sau de orinduirea lor socială.

Considerăm că este necesară o 
democratizare reală a vieții in
ternaționale. înțelegem prin a- 
ceasta participarea tuturor sta
telor la soluționarea probleme
lor, lichidarea vechilor stări de 
lucruri la care m-am referit, 
astfel incit să nu se mai admită 
ca problemele să fie soluționate 
doar de cîteva mari puteri. Pro
blemele care preocupă întreaga 
omenire — problemele păcii, 
securității, dezvoltării economice 
—să fie soluționate cu partici
parea activă a tuturor statelor.

ÎNTREBARE : România a 
participat recent la Confe
rința țărilor nealiniate de la 
Colombo. Acest . lucru a stâr
nit un mare interes în lumea 
politică.

Doriți, domnule președinte; 
să clarificați rațiunile pentru 
care România susține că nu 
există contradicție între a- 
partenența la un tratat mi
litar — cum este cazul țării 
dumneavoastră — și activita
tea alături de țările neali
niate ?

RĂSPUNS : Am menționat că 
Romania se pronunță pentru re
lații largi de colaborare cu toa
te statele lumii, pentru organi
zarea vieții internaționale pe 
baza (jeplinei egalități in drep
turi, d respectului independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile in
terne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța in soluțio
narea problemelor dintre state. 
Pornind de la politica interna
țională pe care o promovează 
activ România, am considerat că 
este necesară o conlucrare tot 
mai strînsă cu țările nealiniate ; 
avem în vedere că și aceste țări 
iși propun obiective asemănă
toare celor pe care le promovea
ză România în relațiile interna
ționale. Dealtfel, practic. între
ținem relații foarte strînse cu 
toate țărije nealiniate.

Este adevărat că România este 
membră a Tratatului de la Var
șovia, dar trebuie să menționez 
că, încă do la crearea șa și în 
nenumărate rînduri, țările par
ticipante la acest pact au afir
mat. voința lor de a se ajunge la 
desființarea concomitent atît 
a N.A.T.O.. cît. și a Tratatului 
de la Varșovia.

Considerăm că pactele mili
tare — deci și Pactul de la Var
șovia — nu constituie o necesi
tate permanentă, că ele au iz
vorî! din niște condiții specifice 
ale „războiului rece“. că trebuie 
să acționăm pentru desființarea 
concomitent a ;Jcelor două 
blocuri militare —>și, în general, 
a tuturor blocurilor militare o-

puse —J pentru a așeza relațiile 
dintre state pe baze noi, de în
credere, colaborare și respect 
reciproc.

în acest spirit, și ținînd sea
ma de politica externă a Româ
niei, considerăm că participarea, 
intrro formă sau alta — ca in
vitat. cum este cazul în momen
tul de față — la activitatea’ ță
rilor nealiniate nu vine deloc in 
contradicție cu apartenența la 
Tratatul de la Varșovia ; dim
potrivă, aceasta se înscrie în 
principiile politicii noastre de a 
acționa pentru democratizarea 
vieții internaționale, pentru re
lații noi, de egalitate între toate 
statele.

ÎNTREBARE : La un an 
după Conferința de la Hel
sinki, bilanțul a fost Consi
derat, in general, ca nesatis
făcător. Anul viitor va avea 
loc o nouă conferință la Bel
grad. După părerea dumnea
voastră, domnule președinte, 
ce ar trebui întreprins la ni
vel european pentru ca vii
toarea conferință să marche
ze un progres pe calea intă-, 
ririi securității și cooperării 
pe continentul nostru ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, după 
Conferința de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, care a constituit un eveni
ment de importanță istorică nu 
numai pentru continentul euro
pean, ci și pentru întreaga lume, 
nu s-au înregistrat progrese așa 
cum se așteptau toate popoarele. 
Mai avem un an pină la confe
rința ce urmează să aibă loc Ia 
Belgrad. Consider că este necesar 
ca. în perioada următoare, toate 
statele participante la Conferin
ța de la Helsinki să acționeze 
pentru a obține unele rezultate 
în spiritul documentelor de la 
Helsinki. Am in vedere, în pri
mul rînd, o colaborare mai strin- 
să în domeniul economic — șî 
aș menționa că în condițiile eco
nomice actuale această colabora
re este imperios necesară : am, 
de asemenea, în vedere dezvol
tarea colaborării tehnico-științi- 
fice și culturale. Dar mai cu sea
mă consider că statele partici
pante Ia conferință — și care se 
vor reuni din nou în 1977, la 
Belgrad — trebuie să acționeze 
pentru a se obține, sau pentru a 
se iniția, pași în direcția dezan
gajării militare in Europa, por
nind de la faptul că o reală 
securitate și colaborare pe con
tinent nu sînt posibile fără dez
voltarea încrederii, deci fără 
măsuri de dezarmare care să a- 
fecteze toate statele și să des
chidă calea unei colaborări ega
le intre națiuni fără teama vreu
nei agresiuni.

ÎNTREBARE : Reuniunile 
din vest și din est, printre 
care și cea recentă de la 
Varșovia, au arătat că schim
bul intre țările occidentale si 
țările socialiste a înregistrat 
un important dezechilibru, 
un deficit pentru țările socia
liste.

Considerați, domnule pre
ședinte, că este posibil să se 
depășească acest obstacol in 
calea raporturilor dintre Oc
cident și țările socialiste și 
care este poziția României in 
acest context ?

RĂSPUNS : Trebuie să men
ționez de la început că relațiile 
dintre țările socialiste europene 
și tarile capitaliste occidentale 
au cunoscut, in ultimii ani. o 
dezvoltare destul de importantă. 
Este adevărat că există un anu
mit dezechilibru în defavoarea 
țărilor socialiste, dar. după pă
rerea mea, aceasta se datorește 
mai cu seamă faptului că țările 
Pieței comune aplică o serie de 
restricții și îngrădiri economice 
la exporturile țărilor socialiste- 
— ceea ce duce sau a dus. de 
fapt, la crearea acestei situații 
de dezechilibru. Consider că, în 
spiritul Conferinței de la Helsin
ki, și pornind de la necesitatea

depășirii greutăților economice 
din Europa — care au afectat 
grav, in primul rînd. țările oc
cidentale — ar trebui sâ se ri
dice aceste restricții, să se prac
tice un comerț liber, creîndu-se 
condițiile necesare intensificării 
schimburilor economice. Și. după 
părerea mea. există încă largi 
posibilități pentru a se realiza 
aceasta.

în ce o privește. România ac
ționează cu fermitate pentru a 
lichida această aebalanță. Dealt
fel. cu unele țări occidentale — 
printre care și Italia — acest lu
cru s-a și realizat. în raporturile 
dintre România și Italia aproa
pe întotdeauna a fost o balanță 
activă, in favoarea României. 
Sintem pentru o echilibrare a 
balanțelor de plăți nu pe calea 
reducerii schimburilor economi
ce, ci a intensificării exporturilor 
românești — și cred că și cele
lalte țări socialiste doresc să 
meargă pe aceeași cale — pen
tru o colaborare tot mai largă, 
reciproc avantajoasă. Aceasta ar 
fi calea cea mai logică și avan
tajoasă pentru ambele grupe de 
țări, deci și pentru România, cit 
și pentru țările cu care ea dez
voltă relații economice.

ÎNTREBARE: Problemele 
păcii și securității in Medi- 
terana sînt vitale pentru pa
cea și securitatea mondială. 
Cum vede România — care 
este și ea o țară direct inte
resată — soluționarea poziti
vă a acestor probleme ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr, Româ
nia este interesată intr-o dezvol
tare a colaborării în Meditera- 
na. în Balcani, ca și în alte 
părți ale Europei și ale lumii. 
Considerăm că înțelegerile re
gionale iși au importanța lor și 
se înscriu in contextul hotăriri- 
lor și documentelor adoptate la 
Helsinki. în acest sens, lichida
rea încordării din Mediterana. 
transformarea acestei mări într-o 
mare a păcii si securității inte
resează, intr-adevăr, in mod di
rect și România ; aceasta inte
resează, dealtfel, toate statele 
europene și. intr-o măsură des
tul de însemnată, chiar statele 
din întreaga lume. De aceea. noi 
considerăm că este necesar să se 
acționeze pentru retragerea flo
telor străine din Mediterana. 
pentru încetarea politicii de a- 
mestec in treburile țărilor din a; 
ceasta zonă — ca și din alte părți 
ale lumii, dar vorbim acum de 
Mediterana — pentru dezvolta
rea unei colaborări pe bază de 
deplină egalitate in drepturi in
tre toate statele din această zonă 
și pentru transformarea Medi- 
teranei într-o mare liberă, din 
care să fie exclusă forța militară.

ÎNTREBARE: Care r.nt 
perspectivele dezvoitărti ra
porturilor dintre România. f. 
Italia ?

RĂSPUNS : Trebuie să men
ționez că relațiile României cu 
Italia se dezvoltă pe un drum 
bun. în general, noi sintem mul
țumiți de cursul ascendent al 
colaborării româno-italiene. In 
ce privește relațiile economice, 
voi menționa că in anii 
1971—1975 ele aproape s-au du
blat. Apreciem că sînt toate con
dițiile ca și in anii următori a- 
ceste relații să cunoască o dez
voltare similară. Sintem pentru 
extinderea colaborării sub dife
rite forme, inclusiv a cooperării 
în producție, atît bilaterale, cit 
și pe terțe piețe, pentru o extin
dere a colaborării științifice, teh
nice și in domeniul culturii, al 
schimburilor umane, ținînd sea
ma de relațiile tradiționale și de 
comunitatea de origine latină 
care creează condiții pentru o 
dezvoltare mai accentuată a a- 
cestei colaborări. Apreciem că 
vom obține rezultate bune in vii
tor pe această cale. Iată de ce 
doresc, in încheiere, să urez o 
colaborare tot mai strînsă între 
Italia și România, să urez po
porului prieten italian prosperi
tate și bunăstare.

Adunării Generale a O.N.U.
Dezarmarea, dezvoltarea, de

colonizarea și democratizarea 
vieții internaționale — acestea 
au fost dominantele discursuri
lor rostite in ședința de deschi
dere a sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U., de către președin
tele precedentei sesiuni, Gaston 
Thorn, primul ministru al Lu
xemburgului. și de președintele 
actualei sesiuni. Hamilton A- 
merasinghe, reprezentantul Re
publicii Sri Lanka.

Referindu-se la faptul că a- 
nual cursa înarmărilor înghite 
300 de miliarde dolari, Gaston 
Thorn a arătat că. intrucit nici 
măcar o zecime din aceasră 
sumă nu este alocată luptei pen
tru combaterea subdezvoltării. 
1 200 milioane de oameni sînt 
astfel condamnați la sărăcie și 
mizerie.

Nimeni, a subliniat vorbitorul, 
nu are dreptul să se opună in
stituirii. intre națiuni, a unui 
echilibru just intre interesele e- 
conomice ale statelor și struc
tura raporturilor economice in
ternaționale. De mult prea 
multă vreme, țările în curs de 
dezvoltare sint supuse domina
ției economice străine.

După alegerea sa ca președinte 
al sesiunii in curs. Hamilton 
Amerasinghe a subliniat neliniș
tea popoarelor lumii in legătură 
cu lipsa de progrese semnifica
tive in domeniul negocierilor de 
dezarmare și a arătat că a sosit 
timpul ca Adunarea Generală să 
ia în dezbatere problemele de
zarmării in cadrul unei sesiuni 
extraordinare sau in cadrul unei 
conferințe mondiale. Se impune 
o nouă și pozitivă abordare a 
acestor probleme, intrucit. dacă 
se dorește evitarea pregătirilor 
de război, se impune atunci eli
minarea cauzelor războiului. De 
la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial s-au cheltuit in 
scopuri militare 4 500 miliarde 
dolari, iar cheltuielile militare 
pe 1975 au fost egale cu produ-

sul național total al celor 65 de 
state latino-americane și afri
cane.

Arătînd că soluționarea pro
blemelor economice majore care 
confruntă omenirea poate fur
niza cheia reducerii încordării 
situației politice, președintele 
sesiunii a făcut bilanțul efortu
rilor îndreptate spre democra
tizarea raporturilor economice 
internaționale. Vorbitorul a in
sistat asupra continuării efor
turilor pentru edificarea unei 
noi ordini, reclamată de impe
rativul garantării păcii, justiției 
și progresului omenirii.

Referindu-se apoi la situația 
din Orientul Apropiat, Hamilton 
Amerasinghe s-a pronunțat 
pentru retragerea Israelului de 
pe teritoriile ocupate prin .război 
și garantarea suveranității, in
tegrității teritoriale și . indepen
denței politice a fiecărui stat 
din zonă, inclusiv a Israelului și 
pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv al celui de a trăi 
intr-un stat propriu, indepen
dent.

în cadrul aceleiași ședințe, 
Republica Seychelles a fost pri
mită. prîntr-un vot unanim al 
plenarei Adunării Generale, în 
O.N.U.. ridicînd la 145 numărul 
statelor membre ale organiza
ției.

Luînd cuvîntul pentru a saluta 
acest eveniment, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion 
Datcu, a 'declarat că primirea în 
O.N.U. a Republicii Seychelles 
constituie un nou pas întreprins 
in direcția înfăptuirii universa
lității complete a O.N.U. și de
monstrează din nou că comuni
tatea internațională consideră 
O.N.U. un instrument vital, de 
neinlocuit. al cooperării între 
națiuni. Toate statele membre 
au datoria, arată vorbitorul, de 
a nu înșela speranțele de pace 
și progres investite de popoare 
in Națiunile Unite.

XXX-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a fost adoptată 
o rezoluție referitoare la dizol
varea comandamentului O.N.U.. 
re rragere a tuturor trupelor 
străine din Coreea de Sud și 
:-Locuirea acordului de armis
tițiu cu un acord de pace, care 
reflectă dorința întregului popor 
coreean și a popoarelor iubi
toare oe pace din lume".

La

Problema coreeană a fost retrasă 
de pe agenda actualei sesiuni

Problema coreeană nu va ma: 
fi dezbătută la actuala seshme 
ordinară a Adunării Generale a 
OJ».U. Două puncte, referitoare 
la Coreea, înscrise inițial pe or
dinea de zi provizorie, au fo?î 
retrase simultan de către co
autorii lor. Este vorba, in prâmil 
caz. de runctul inserts oe un 
grup de state socialiste $: ne
aliniate. intre care >i Romă--L_ 
intitula: .Jnlărararea pericoiu- 
Jui de război menținerea <i 
consolidarea păcu ia Coreea fi 
accelerarea rrasiflcâr:: inde
pendente și pașnice a Ccree^-.

Coeutoru acesmi punct, ia 
consuitări directe cu reprezen
tanții R.P.D. Coreene, au apre
ciat că. intrucit rezoluția adop
tată de Adunarea Generală
sesiunea trecută — sub titlul 
„Crearea condițiilor favorabile 
pentru transformarea armistițiu
lui intr-o pace durabilă in Co
reea și accelerarea reunificării 
independente si pașnice a Co
reei* — este un document bun, 
ceea ce trebuie făcu: in prezent 
este continuarea și intensifica
rea eforturilor pentru transpu
nerea în viață a prevederilor 
sale.

în cel de al doilea caz este 
vorba de punctul intitulat „Ne
cesitatea unui dialog constructiv 
și negocierilor spre o reglemen
tare pașnică a problemei co
reene și reunificarea Coreei", 
prezentat de un grup de co
autori occidentali — in frunte 
cu S.U.A.

într-o declarație făcută in 
fața corespondenților de presă, 
observatorul permanent al 
R.P.D. Coreene pe lingă Națiu
nile Unite. Kwon Min Jun. re
feri ndu-se la inițiativa coauto
rilor de a retrage problema 
coreeană de pe agenda provi
zorie a actualei sesiuni a Adu- 

a subliniat: 
pe deplin 

considerind-o 
rezonabilă și

nării 
.•Noi 
această măsură, 
că este foarte 
justă și s-a procedat astfel din 
dorința sinceră de a rezolva în 
mod practic problema. Anul 
trecut, in cadrul celei de-a

Generale, 
sprijinim

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

DE CE NU POT FI CUMINTE : 
Dotna (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; 10; 19,30).

ȚARA ÎNDEPĂRTATĂ : Bucu
rești (orele 9; 11: 13,15; 16; 18.15;
20.30) , Grădina București (ora
19.30) , Luceafărul (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OSÎNDA : Patria (orele 9.30; 
12.15; 15; 17,30; 20). Capitol (orele 
8.30; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20.45), 
Grădina Capitol (ora 19,15), Glo
ria (orele 9; 11,30; 14,45; 17,15; 
20,15), Grădina Titan (ora 19,15), 
Parc Hotel (ora 19,30).

AEROPORT ’75': Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Modern (ora
19.30) .

PINTEA : Central (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30). Bu- 
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 PIEDONE LA 
HONG-KONG : Casa Filmului
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

NEBUNA DE LEGAT : Excel- 
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: 18; 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; 13; 17,30; 
20).

MICUL INDIAN : Grivita (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 MlINILE CURATE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; I»;
20.15).

DIAMANTE PE ROȚI : Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 11,15: 13,30;
15.45: 18; 20,15).

TINTIN $1 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 1 Pa
cea (orele 16: 18; 20).

TEXAS, 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; 28).

MELODIILE CARTIERULUI 5
Viitorul (orele 16; 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE :
Popular (orele 16; 18; 2d).

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

CIRC IN CIRC': Cosmos (orele 
15,30; 19).

CEI 13 DE LA BARLETTA : To
rn is (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Grădina Tomiș (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 î Vitan (orele 16; 
18; 20).

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

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17.05 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... 17,20 La volan. 17,30 
Din țările socialiste. 17.40 Colegi 
de generație. 18,05 Contrapunct. 
18,50 < Universitatea TV. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Stră
lucirea unei civilizații. Emisiune 
realizată cu prilejul celui de-al 
II-lea Congres internațional de 
tracologie. 20,30 Ecran TV ’76. 
21,05- Cadran mondial. 21.30 ..Se 
îmbracă țara iar în portul ei de 
aur“. Spectacol cu invitați ai 
Revistei literar-artistice TV. trans
mis din studioul I al Televiziunii 
române. 22,10 24 de ore. 22,30 În
chiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 • Concertul Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 22.00 
Omul făcut de om. Documentar 
despre progresele tehnicii moderne 
care au permis rezolvarea a nu
meroase probleme pe care medi
cina nu le putea, aborda pină în 
ultimele decenii. 22,30 închiderea 
programului. •

teatre
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. MÎNDRA ȚARA 
— ora 18.30; Teatrul Evreiesc de 
Stat: TBVIE LĂPTARUL — ora 
19,30.

Vizita delegației
U.T.C. și U.A.S.CR. 
în Marea Britanie
Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R.i 

condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., care întreprinde 
o vizită în Marea Britanie, s-a 
întilnit cu Janet Humt, pre
ședintele Consiliului Tineretu
lui Britanic. Cu acest prilej s-a 
realizat un schimb de opinii pri
vind activitatea celor două or
ganizații, precum și în legătură 
cu posibilitățile dc dezvoltare a 
raporturilor de cooperare în vii
tor.

în aceeași zi, cu ocazia pre
zenței delegației U.T.C.- 
U.A.S.C.R. în Marea Britanie, 
ambasadorul R. S. România la 
Londra, Pretor Popa, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei.

în ajunul instalării

în capitala Mexicului au luat sfîrșit lucrările primei Confe
rințe asupra cooperării economice între țările în curs de dez
voltare. La dezbateri au participat delegații din pește o suta 
de state în curs de dezvoltare 
și Europa, inclusiv o delegație

din Africa, America Latină, Asia 
a țării noastre.

Obiectivul principal pe care 
și l-a propus conferința — în
tărirea solidarității și a unității 
de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare și elaborarea de mă
suri, practice vizind amplificarea 
cooperării și a întrajutorării re
ciproce — a fost sintetizat de 
documentul final adoptat în ul
tima ședință plenară, intitulat 
„Program de măsuri pentru coo
perarea economică între țările 
în curs de dezvoltare".

Documentul constată că actua
la ordine economică și modelele 
clasice de creștere nu au reușit 
să redreseze dezechilibrul exis
tent în lume, determinind o a- 
dîncire a decalajului dintre ță
rile dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. Aceasta a condus la 
sărăcie, subnutriție, șomaj și 
analfabetism, situație care nu 
numai că pune sub semnul în
trebării valabilitatea actualei 
ordini economice, dar pericli-

președintelui Sarkis

Nici o îmbunătățire a situației
pe fronturile războiului civil din tiban

Președintele libanez în exer
cițiu, Suleiman Frangieh. a ăvut 
marți seara o convorbire cu 
succesorul său, președintele ales, 
Elias Sarkis.

După cum se știe, mandatul 
președintelui Frangieh expiră 
azi, cînd este prevăzută o reu
niune a Camerei Deputaților. în 
fața căreia președintele ales va 
depune jurămîntul.

În același timp cu pregătirile 
pentru 
șaselea 
Sarkis 
France 
nu a fost înregistrată nici o îm
bunătățire a situației pe diferi
tele fronturi ale războiului civil 
din Liban. Cele mai violente 
lupte au avut loc în suburbia de 
sud-est a Beirutului, ca și de-a 
lungul liniei de demarcație care 
se întinde pe pantele munților 
din imediata apropiere a capita
lei.

Potrivit postului de radio fa- 
Jangist. presiunile militare erau 
deosebit de puternice în subur
bia de sud-est a capitalei — 
Chiah-Ain Remmaneh. Schim
buri de tiruri au avut loc, de a- 
semenea, in regiunea Kahale- 
Alev, pe șoseaua Beirut-Damasc, 
la 15 km est de capitală, și in 
districtul muntos Metn. la 25 km 
nord-est de Beirut. Luptele și 
bombardamentele au continuat

marți si în nordul Libanului, pe 
frontul Tripoli-Zghorta.

Premierul libanez. Rashid Ka- 
rame. s-a întors, marți după-a- 
miază, la Beirut, venind de la 
Damasc, unde a făcut o vizită 
de trei zile, în cursul căreia a 
avut întrevederi cu președintele 
Siriei. Hafez El Assad, și Abdel 
Halim Khaddam. vicepremier și 
ministru de externe al Siriei.

instalarea celui de-al 
președinte libanez, Elias 
— relatează Agenția 

Presse — marți noaptea Turneul african
al lui H. Kissinger
Optimism la Kinshasa

Guvernul francez a adoptat
un plan de măsuri antiinflaționiste

Puternice și numeroase reacții negative

Kinshasa este următoarea eta
pă a turneului pe caro îl în
treprinde într-o serie de capita
le africane secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger. El a 
avut miercuri o întrevedere cu 
președintele țării-gazdă, Mobu
tu Șese Seko, în cadrul căreia 
s-a examinat evoluția situației 
din Africa australă și bilanțul 
convorbirilor secretarului de 
stat american cu șefii guverne
lor de la Pretoria și Salisbury, 
privind soluționarea probleme
lor rhodesiană și namibiană.

La încheierea convorbirilor, 
șeful statului zairez a făcut o 
declarație in care, potrivit agen
țiilor Reuter si United Press 
IntemationaL afirmă că secre
tarul de stat al S.U.A. l-a con
vins că este posibilă o soluție 
pașnică a problemei constituțio
nale a Rhodesiei. Președintele 
Mobutu a menționat că așteap
tă o rezolvare încununată de 
succes în această chestiune.

Miercuri, guvernul francez a 
adoptat planul antiinflaționist 
pregătit in ultimele săptămini.

Șeful guvernului francez a 
anunțat, apoi, principalele mă
suri antiinflaționiste care vi
zează. in esență, trei capitole : 
majorarea impozitelor, reducerea 
consumului de carburanți, stabi
lizarea prețurilor și veniturilor. 
Astfel, impozitele asupra veni
turilor persoanelor pe anul in 
curs vor crește cu 4 pină la 8 
la sută, iar impozitele asupra 
societăților cu’ 4 la sută. O majo
rare medie de 50 la sută va în
registra impozitul asupra auto
turismelor. Prețul carburanților 
auto va spori cu 15 la sută, iar 
importurile de petrol vor fi li
mitate in 1977 la suma de 55 
miliarde franci. Pe de altă parte, 
guvernul recomandă „menținerea 
strictă a puterii de cumpărare 
în 1977". Toate prețurile vor fi 
..înghețate temporar" pină la 
sfirșitul acestui an. iar tarifele 
publice vor fi blocate pină la 1 
aprilie 1977. în mod excepțional 
vor fi taxate alcoolurile și sem
nele exterioare ale bogăției.

Prin aplicarea acestui pro
gram, guvernul francez speră să 
reducă ritmul inflației in 1977 
la cifra de 6.5 la sută.

După anunțarea măsurilor 
antiinflaționiste adoptate de

guvernul francez, Georges Se- 
guy. secretar general al Confe
derației Generale a Muncii, a 
declarat : „Planul Barre consti
tuie o agresiune generalizată 
împotriva condițiilor de viață ale 
sa!ariaților“.

Președintele grupului parla
mentar al Partidului Comunist 
Francez in Adunarea Națională, 
Robert Ballanger, a declarat : 
„Măsurile adoptate sînt, în e- 
sență, împotriva muncitorilor și 
nu vor avea mare eficacitate. 
Ele nu atacă rădăcinile răului 
care constă in contradicțiile sis
temului capitalist".

La rîndul său. Claude Estier. 
secretar național al Partidului 
Socialist, a afirmat că „nici un 
efort serios nu este întreprins 
împotriva inegalității fiscale, 
pentru a pune capăt privilegii
lor".

Cabinetul rhodesian a ajuns la 
un „consens" în privința propu
nerilor avansate de secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
pentru rezolvarea problemei 
constituționale a Rhodesiei — a 
anunțat, miercuri, la Salisbury, 
primul ministru Ian Smith.

Șeful guvernului minoritar 
rhodesian a făcut, această de
clarație la încheierea lucrărilor 
celei de-a doua reuniuni a Con
siliului de Miniștri, întrunit 
miercuri în a doua zi consecu
tiv. După cum menționează a- 
genția France Presse, premierul 
Smith a refuzat totuși să pre
cizeze dacă acest consens gu
vernamental este în favoarea i- 
deilor prezentate de secretarul 
de stat american.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• PREȘEDINTELE REPU

BLICII IRLANDA. Cearbhail 
O’Dalaigh. a amînat intrarea in 
vigoare a legilor vizind comba
terea actelor de terorism, adop
tate de Parlament, așteptînd 
examinarea constituționalității 
lor de către Consiliul de Stat.

Prima lege antiteroristă, a că
rei semnare a fost aminată 
săptâmina trecută, din conside
rentele amintite, acordă poliției 
dreptul de a reține fără mandat 
persoanele suspecte de acțiuni 
teroriste timp de o săptămînă 
— in loc dc 48 de ore ca pină 
acum — in vederea desfășurării 
anchetei. In baza celei de-a 
doua legi pentru combaterea te
rorismului. forțele armate pri
mesc dreptul de a efectua per
cheziții la domiciliile persoane
lor suspectate de astfel de acti
vități, fără aprobarea prealabilă 
a organelor de poliție.

• ORLANDO LETELIER. care 
a fost, succesiv, titular al mi
nisterelor de externe, apărării 
și de interne In fostul guvern 
de Unitate Populară din Chile, 
a fost asasinat la Washington, 
unde se afla in exil din sep
tembrie 1974. In automobilul 
său a fost plasată o încărcătura 
cu dinamită, a cărei explozie a 
produs 
ministru 
persoane

atit moartea fostului 
chilian, cit și a unei 
ce-1 însoțea.

• LA 
miercuri, 
delegațiilor . .
participante la convorbirile pri
vind limitarea înarmărilor stra
tegice ofensive — relatează a- 
genția T.A.S.S.

GENEVA a avut loc, 
o nouă întrevedere a 

U.R.S.S. și S.U.A.

• MINISTRUL APĂRĂRII 
NAȚIONALE al Republicii So
cialiste România, general-colonel 
Ion Coman, împreună cu dele
gația militară română, a vizitat, 
miercuri, terenul de aplicații al 
armatei federale austriece de la 
Allensteig și Centrul medical de 
recrutare de la Sankt Polten. Mi
nistrul român a fost însoțit de 
inspectorul general al trupelor, 
general Anton Leeb, de generali 
și ofițeri ai armatei austriece.

• IN ORAȘUL AZERBAID
JAN Zakâtalî a avut loc;o con
sfătuire a. ‘unor oameni de ști
ință din țările participante la 
programul „Intercosmos". care 
a dezbătut problema „Explo
rarea Pămișftului din Cosmos".

• LA RIO DE JANEIRO s-au 
deschis lucrările celei de-a 
XX-a Conferințe generale a 
Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (A.I.E.A.).

La lucrările conferinței parti
cipă peste o sută de state 
membre. Delegația țării noastre 
este condusă de Nicolae Ghenea, 
ambasadorul României în Bra
zilia.

• PRIMA ȘEDINȚĂ DE NE
GOCIERI între reprezentanții 
guvernelor american și vest-ger- 
man privind schimbul de infor
mații asupra implicațiilor scan
dalului „Lockheed" ’ ~ —
mania s-a încheiat 
te pozitive.’ John 
la Departamentul
S.U.A., a precizat că o nouă în- 
tîlnire consacrată aceleiași pro
bleme urmează să aibă Ioc joi.

în R.F. Ger- 
fără rezulta- 
Keeney, de
Justiției al

Preferă să dispară decît să-și 
piardă locurile de baștină...

Indienii „Mayurunas", care trăiesc în ves
tul Amazoniei. își ucid propriii copii, ca un 
act final de disperare față de acapararea pă_ 
minturilor lor de către albi — a declarat et
nologul brazilian Paulo Lucena. Tribul „Ma
yurunas" care, în urmă cu trei ani, număra 
peste 2 000 de membri, nu mai are în pre
zent decit aproape 400 — a precizat etnolo
gul. intr-un interviu acordat ziarului „O Glo
bo". Atașați de pămînturile lor, incercuiți de 
colonii sosiți in regiune. „Mayurunas" au fost, 
treptat. împinși din zona Javari-Curuca in
tr-o vale in apropierea frontierei cu Peru. O 
parte au trecut in țara vecină, dar cei mai 
multi au murit în urma epidemiilor.

Fără apă în ziua inaugurării 
noului apeduct

Ceremonia inaugurării noului apeduct al 
orașului Cagliari, capitala regională a Sardi
niei. a fost marcată de un incident care a 
întunecat bucuria produsă de realizarea unui 
astfel de obiectiv intr-un oraș care a avut 
permanente probleme în aprovizionarea cu 
apă. Incidentul se datorează neatenției con
ducătorului unui buldozer, care, din greșeală, 
a avariat vechiul apeduct, provocînd o spăr
tură prin care apa se scurge în voie. Astfel, 
chiar în acel moment important, cei 300 000 
de locuitori au fost siliți să stea fără apă a- 
proape o zi întreagă, pînă la remedierea de
fecțiunii.

Petrolul din Alaska va fi exportat 
în Japonia ?

Administrația S.U.A. pentru cercetare și 
dezvoltare a energiei studiază. în prezent, 
propunerea privind exportarea în Japonia a 
petrolului extras în Alaska. Dealtfel, pre
ședintele Comisiei pentru problemele ener
giei a statului California a arătat, într-o scri
soare trimisă comitetului pentru probleme in
terne și insulare a Senatului, că exportul a- 
mintit ar constitui o valorificare realistă și a- 
vantajoasă a acestei bogății, evitîndu-se. tot
odată. poluarea litoralului californian. în ca
zul in care autoritățile americane ar hotărî
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Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import preș». Calea Griviței nr. 61-66, P.O.B. 2001 telex 011226, București.

tează pacea și securitatea ome
nirii.

Țările în curs de dezvoltare 
— se subliniază în program -ț 
își exprimă hotărîrea de a-și 
dezvolta economiile în confor
mitate cu necesitățile și aspira
țiile popoarelor lor, unindu-șî 
forțele și mobilizîndu-și resur
sele, decise să-și întărească in
dependența politică și econo
mică, precum și puterea econo
mică colectivă, în realizarea 
dezideratului major al omenirii 

instituirea unei noi ordini 
economice și politice.

Totodată, țările în curs de 
dezvoltare își exprimă hotărîrea 
de a lupta împotriva oricăror 
forme de dominație și exploa
tare străine, fiind ferm decise 
să-și exercite pe deplin suve
ranitatea asupra resurselor lor 
naturale și a tuturor activităților 
lor economice.

Conferința de Ia Ciudad de 
Mexico reprezintă un nou pas 
istoric și decisiv, fiind pentru 
prima dată cînd țările membre 
ale „Grupului celor 77“ s-au în
trunit in vederea examinării și 
adoptării de măsuri practice 
concrete pentru realizarea pro
gramelor lor de cooperare eco
nomică, în vederea consolidării 
unității și solidarității lor.

Țările în curs de dezvoltare, 
membre ale „Grupului celor 77", 
declară solemn hotărîrea lor po
litică de a-si uni eforturile in 
spirit de solidaritate pentru în
făptuirea Programului de coope
rare economică între țările în 
curs de dezvoltare, adoptat la 
Manila, și a Programului de ac
țiune pentru cooperare economi
că, adoptat Ia Conferința la ni
vel înalt de la Colombo a țări
lor nealiniate.

Dintre măsurile vizind intensi
ficarea programelor de cooperare 
între țările .în curs de dezvoltare 
sînt de menționat crearea unui 
sistem global de preferințe co
merciale. măsuri pentru facili
tarea schimbului de informații șî 
efectuarea în comun de cerce
tări privind conjunctura pieței, 
crearea unui consiliu al asocia
țiilor de producători de materii 
prime, constituirea de întreprin
deri mixte în domeniile indus
trial, agricol, al transporturilor, 
elaborarea de programe pentru 
punerea în valoare a resurselor 
naturale, pentru creșterea pro
ducției și comercializarea produ
selor.

Un capitol important al Pro
gramului vizează creșterea capa
cităților științifice și tehnologice 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
facilitarea transferului reciproc 
de tehnologie, intensificarea co
operării pentru pregătirea Con
ferinței O.N.U. pentru știință și 
tehnologie și adoptarea unui cod 
de conduită pentru transferul de 
tehnologie din țările dezvoltate 
spre cele in curs de dezvoltare.

Documentul înscrie, de aseme
nea măsuri vizind dezvoltarea 
cooperării monetar-financiare. 
pregătirea de cadre naționale de 
specialitate in toate domeniile, 
folosirea diferitelor forme de e- 
nergie, inclusiv nucleară.

Totodată, se subliniază necesi
tatea adoptării de măsuri și în
treprinderii de acțiuni pentru 
exercitarea unui control al ac
tivităților companiilor transna
ționale.

Se are în vedere, de aseme
nea, întărirea și amplificarea co
operării la nivel subregional, re
gional și interregional, măsuri 
care să faciliteze participarea la 
acțiunile de cooperare a tuturor 
țărilor și instituirea unui orga
nism care să faciliteze și să pro
moveze astffel de acțiuni.

Conferința a hotătit ca proble
matica cooperării economice in
tre țările în curs de dezvoltare 
să fie abordată 
drul reuniunilor 
„Grupului celor 
niuni urmînd a
matic și mai frecvent decît pină 
acum.

constant în ca- 
ministeriale ale 
77“, aceste reu- 
avea loc siste-

ca petrolul din Alaska să fie prelucrat de ra
finăriile existente în California, nivelul po
luării atmosferei ar crește vertiginos în acest 
stat. Conform proiectelor inițiale, în Califor
nia era prevăzută descărcarea, în 1977, a 1,2 
milioane barili petrol pe zi, iar în 1980. a 1,6 
milioane barili pe zi.

În vederea evitării creșterii poluării atmo
sferei în California s-a făcut și o altă propu
nere privind transportarea unei părți din pe
trolul extras în Alaska prin canalul Panama 
la rafinăriile din Golful Mexic și pe coasta de 
est a Statelor Unite.

In Friuli-, pămîntul nu-și găsește 
liniștea

Trei noi cutremure au fost înregistrate 
marți în regiunea Friuli, din nordul Italiei. 
Mișcările seismice, avînd intensitatea de gra
dul 4 pe scara Mercalli, au provocat, ca și în 
zilele precedente, pagube materiale.

Indicele „Dow Jones" a depășit 
„bariera psihologică"

La bursa de valori din New York a fost în
registrată, marți, o puternică creștere a in
dicelui „Dow Jones" al valorilor industriale 
— indicator cu valoare de barometru pentru 
activitățile Wall Street-ului.

într-o ambianță — apreciată de ex- 
perți ca „euforică" — volumul tranzacțiilor a 
fost cel mai important din ultimele luni, a- 
proximativ 30 milioane de acțiuni ale diver
selor societăți sohimbîndu-și posesorii. In a- 
ceastă atmosferă, indicele „Dow Jones" a de
pășit „bariera psihologică" de 1 000 de punc
te, atingînd, la un moment dat, 1 014,79 punc
te — cel mai înalt nivel din ultimii trei ani 
și jumătate.

Această febrilitate neobișnuită i-a surprins 
pe experții de pe Wall Street, deoarece bursa 
new-yorkeză s-a aflat, în ultimele luni, într-o 
profundă letargie. Ei apreciază că accelera
rea activităților ar putea fi pusă în legătură 
cu speranțele legate ,de adoptarea, de către 
Oficiul Federal de Rezerve; a unei politici de 
credit mai liberale, precum și de scăderea 
dobinzilor percepute de citeva mari bănci a- 
mericane pentru creditele acordate — feno
men pe cale să se generalizeze.
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