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La Brăila.. PREMIERA TEATRALĂ
KatinaIN HALA ȘANTIERULUI NAVAL

specta- 
aseme-

Katia 
deosebit

realizînd un
nuanțat ; de ____
scenograful Miilea Ni- 

a '

Un nou șantier județean 
de muncă patriotică

La Cisnădioara, în apropiere de Sibiu, s-a deschis recent un 
nou șantier județean de muncă patriotică. Pe o suprafață de 
peste 70 de hectare ia naștere o plantație intensivă de meri, 
vișini și cireși. I-am găsit la lucru, in aceste zile de toamnă, 
pe elevii Liceului real-umanist și ai Școlii generale nr. 3 din 
Cisnădioara, însoțiți de profesorul lor Mihai Kapp. Tinăra in
gineră Paraschiva Cloțan. proaspătă absolventă a Facultății de 
îmbunătățiri funciare a Institutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București, coordonatoarea lucrării, ne informează că 
elevii au realizat pină acum peste 22 000 gropi pentru plan
tarea puieților, aii săpat mii de metri de rigole pentru scurgerea 
apelor și construiesc 4 podețe. Valoarea întregii lucrări se va 
ridica, in final, la peste 170 000 lei. Printre cei ce s-au dove
dit a fi cei mai vrednici se numără elevii Dumitru Chirca, Li- 
viu Munteanu, Dumitru Ivan, Nicolae Lalu. Dan Lac și Petre 
Sărăcuț, surprinși in imaginea alăturată la săparea rigolelor de 
scurgere a apelor.

Prima versiune scenică a 
piesei lui Radu F. Alexan
dru. Dinu, a cunoscut in re
prezentația Teatrului muni
cipal „Maria Filotti4* din 
Brăila o expresie adecvată 
teatrului agitatoric. Repre
zentația brăileană și-a ales 
drept cadru una dintre im
presionantele hale ale Șan
tierului naval. De ce s-a 
desfășurat tocmai aici ? In 
primul rind pentru că mon
tarea e destinată exclusiv 
dezbaterilor cu publicul ; a- 
poi deoarece Șantierul naval 
din Brăila include în rîndul 
lucrătorilor săi foarte mulți 
tineri (media de virstă a co
lectivului e de 20 de ani), 
spectatori care sint cei mai 
în măsură să participe la 

'dialogul propus de text și 
spectacol.

Deoarece 
problema
generații, a opțiunii 
sionale și existențiale, a căi
lor de acces spre acel unic și 
ineluctabil adevăr propriu 
societății noastre. Concret,

piesa abordează 
relațiilor dintre 

profe-Foto-text : DAN VASILESCU

Dinu, eroul titular al piesei 
lui Radu F. Alexandru, re
fuză drumul pe care i l-a 
ales familia (în dorința de a 
împlini destinul profesional 
al tatălui său), optînd pentru 
o altă meserie, conformă vo
cației sale și, totodată, capa
bilă să-i ofere certitudinea 
unei realizări independente. 

Spectacolul s-a desfășurat 
pe un podium amplasat sub 
un uriaș pod rulant, încon
jurat de utilaje, rasteluri cu 
unelte și stive de materiale. 
Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii ’șantierului naval si
tuați în jurul practicabilului 
(in formula teatrului en 

■ ronde) au participat cu deo
sebit interes la reprezentație, 
întrerupînd-o prin aplauze 
repetate.' Tînărul regizor 
Tino Geirun a structurat re
prezentația pe ideea psiholo
gizării relațiilor, acordînd un 
rol deosebit gesturilor, tăce
rilor șî Jocului cu obiectele. 
Fiecărei. situații din text el 
a căutat sări descopere un 
echivalent scenic semnifica-

tiv, 
col

' nea, „
colau a ales o formulă 
plastică, simplă, funcțională, 
ușor modificabilă și adapta
bilă la orice gen de sală. Iar 
actorii Mihai Stoicescu, Du
mitru Lazăr Fulga, Maria 
Branea, Mariana Zaharia, 
Marilena Negru și alții (ușor 
intimidați la început de ine
ditul spectacolului) s-au in
tegrat treptat în atmosfera 
lui, transmițînd în mod con
vingător atitudini familiare 
publicului. E adevărat că 
textul este discutabil sub ra
portul argumentației tatălui 
— nu întru totul eficientă în 
conflictul cu fiul său ; nu e 
mai puțin adevărat că une
ori o parte a distribuției pă- 
cătuia printr-o problemati
zare excesivă a unor situații 
de viață simple, firești. Cum 
însă experimentul e de dată 
recentă, desigur repetarea va 
atrage după sine și îmbună
tățirea lui.

BOGDAN ULMU

Două sînt, in prin
cipal, calitățile prin 
care filmul acesta re
alizat de regizorul 
bulgar Ianus Vazov 
reușește să fie inte
resant : un acut rea
lism și o interpretă 
principală, 
Paskaleva, ... . 
de talentată. Firul 
povestirii este sim
plu : o tinără, de o 
moralitate îndoielni
că, trăiește pe un 
șantier, unde este 
trimisă să lucreze, o 
dragdste adevărată 
care o purifică, dar 
care, prin sfirșitul 
trist, îi arată că via
ța nu este nici o joa
că, nici o înșiruire de 
plăceri și realizări. 
Fără a avea preten
ția de a filosofa asu
pra existenței tine
retului, sau unei a-

numite părți a tine
retului contemporan, 
fără a-și compune 
pelicula intr-un mod 
complicat și fără a 
dori să creeze cadre " 
de o excesivă frumu
sețe plastică, Ianus 
Vazov' ' reușește ' să 
compună o istorie al 
cărei adevăr este , 
subliniat de veridici
tatea momentelor, a 
trăirilor erâtlor. Ti
nerii și mai puțin ti
nerii care apar pe e- 
cran, limbajul lor, 
gesturile, modul de a 
gîndi și simți, par ex
trase direct din rea
litate. Nimic contra
făcut, nimic în
dulcit, nimic sche
matic. Ceea ce face 
ca problemele grave 
dezbătute pe ecran , 
să ajungă, direct la 
spectator. Regizorul

aproape că pare a se 
da la o parte lăsind 
aparatul de filmat să 
noteze singur, fără 
subiectivism, petele 
de lumină și de în
tuneric care compun 
un început demn de 
viață. Cum spuneam 
mai înainte, un mare 
merit revine actriței 
Katia Paskaleva (pe 
care publicul nostru 
a putut-o vedea, nu 
cu mult timp in ur
mă, în Petrecere la ' 
vilă) care interpre
tează cu o mare sub
tilitate rolul tinerei 
Katina, lăsind mereu 
să se citească, în 
spatele nonșalanței 
specifice vîrstei, a a- 
parenței lipse de so
liditate morală, 

. suflet dornic de
devăr, de frumos, de 
certitudini.

un 
a-

Dacă tace cîntăretul
Ateneul tineretului

din Rețifa

TOT ÎNAINTE!
Deschiderea noului an de activitate
la Casele pionierilor din întreaga

în imagine noua și mo
derna clădire a Ateneului ti
neretului din orașul Reșița 
inaugurată recent pentru ti
nerii tuturor întreprinderilor, 
instituțiilor și școlilor din 
municipiu, care iși vor petre
ce aici in mod cit mai plă
cut și util timpul liber. Mul
țumim tinerilor pentru foto
grafie și pentru invitația de 
a participa la activitățile 
desfășurate fn această am
bianță. Pe viitor, imaginile 
dorim sd fie ilustrate de re
latarea celor mai importante 
manifestări ce au avut sau 
vor avea loc in sălile Ate
neului.

....
Ieri a avut loc 

deschidere a noului a.n de acti
vitate la casele pionierilor din 
întreaga țară; Cu acest U- -J. 
peste 6 000 de purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor au par
ticipat la o amplă manifestare 
cultural-educativă desfășurată 
în prezența membrilor biroului 
C.N.O.P., a numeroase cadre di
dactice, la Palatul sporturilor și 
culturii. în cuyîntul de deschi
dere al manifestării, rostit de 
eleva Emilia Ștreangă de la li
ceul Dimitrie Cantemir, preșe
dinta comandamentului Casei 
Centrale a pionierilor se subli
nia că este necesar ca în ca
drul cercurilor, cluburilor, case
lor pionierilor să sporească și in 
același timp să se îmbogățească 
conținutul educativ al^ acțiuni
lor întreprinse. Totodată trebuie 
acționat cu mai multă hotărire 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor 
al XI-lea

’ .. zației ' pionierilor din patria 
' noastră, pentru dezvoltarea pU- 

„ __ temică a pasiunii pentru crea-
prilej, ție. educarea copiilor in somiul 

dreptății, cinstei și omeniei. In 
continuare a urmat un frumos 
program artistic susținut de for
mații artistice pionierești. Inti
tulat ..Din stejar, stejar răsare- 
spectacolul a reunit pe scenă 
numeroase formații laureate ale 
festivalurilor școlare din această 
vară, citeva sute de adevărați 
artiști care au impresionat pe 
spectatori cu măiestria și talen
tul lor. La sfîrșit, - miile de copii 
care au inundat aleile ”---- *’"*
Tineretului cu cintecul 
lia lor au fost martorii 
teresante demonstrații 
și navo-modele. întreceri 
în ciuda timpului friguros, s-au 
bucurat de un deosebit succes.

Parcului 
și vese- 
unor în
de aero

care

trasate' de Congresul 
al partidului organi-

Foto-text
N. MILITARC

I

LA CENTENARUL UNEI ȘCOLI
generală din comuna 
județul Dolj, una din- 
mai vechi din mediul .

Școala 
Urzicuța, 
tre cele 
rural în Oltenia, și-a sărbătorit 
ieri 100 ani de atestare docu
mentară și 141 de ani de exis
tență. Festivitățile prilejuite 
de acest eveniment : cere
monialul pionieresc desfășurat 
la monumentul eroilor căzuți 
în lupta pentru cucerirea In
dependenței. patriei și in răz
boiul antifascist, dezvelirea la 
sediul școlii a unei plăci come
morative, adunarea omagială 
unde directorul școlii a prezen-

tat istoricul acesteia și 
tele eforturi depuse in . 
pentru educarea tinerelor gene
rații, iar primarul comunei îm
plinirile economice, social-cultu- 
rale și edilitare ale localității.

La încheierea adunării 
giale, 
sat Comitetului 
P.C.R., tovarășului 
CEAUȘESCU o telegramă unde 
se spune, printre altele : ..E- 
levii școlii generale din Urzi
cuța își îndreaptă, astăzi mai 
mult ca oricind. gindurile in 
semn de profundă recUnpș-

susținu- 
prezent

_______ _____ oma-*
cei prezenți au adre- 

Central al
NICOLAE

tință către panid. către con
ducătorul ’.li tub::. :cvară- 
ful Nicolae prietenul
stimat al copiilor, pentru condi
țiile minunate de invățărurt de 
care se bucură, penuv copilă
ria fericită pe care o trăiesc. Cu 
acest prilej, cadrele didactice 
se angajează să munceas: 
mult pentru a folosi din
tot ceea ce pan ;a dispoziție 
partidul și statul în scopul for
mării omului nou. per.tru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și inainîarea 
României spre comunism*.

„Perla Moldovei"
Odată ajuns în împrejuri

mile Stanicului moldovean, 
situat la 18 km de Tg. Ocna, 
turistul, sau cel ce caută 
binefacerile apelor minerale, 
are în față panorama unui 
mare „amfiteatru" creația 
naturii, la 530 m altitudine.

Stațiunea are un cli
mat de tranziție intre cel 
de coline și cel subalpin cu 
veri nu prea călduroase (pes
te 18 grade media în iulie) 
și ierni blinde. Septembrie și 
chiar octombrie sint socotite 
aici ca luni deosebit de 
prielnice pentru vizitatori. 
Datorită așezării în depresi
unea unor versanți împădu
riți Stanicul din inima Mol
dovei este ferit de vinturi, 
beneficiază de un aer pur. 
bogat in aerosoli rușinoși și 
aromați de pădure și in ioni 
negativi de oxigen. Izvoarele 
de apă minerală (cloruro-bi- 
carbonatate, sodice-carbo-ga
zoase, ușor sulfuroase, ater- 
male de compoziție și con
centrație deosebită) sint fo
losite atît pentru cura inter
nă. cit și pentru cea externă.

Ministerul Turismului a a- 
locat, an de an, importante 
fonduri pentru moderniza
rea clădirilor vechi, ca și 
pentru construirea unor spa
ții de, cazare noi. Amintim 
aici hotelul ..Perla", vila 
„Dobru", precum și impor
tante unități de alimentație 
publică. O parte însemnată 
din fonduri a fost dirijată 
spre construirea unor baze 
de tratament dotate cu in
stalații din cele mai moderne 
deservite de cadre medicale 
cu înaltă calificare, precum

și pentru o amplă acțiune de 
modernizare a izvoarelor de 
apă minerală.

Cel care merge la Slanic 
nu poate să nu viziteze îm
prejurimile : 300 de scări 
Cascada Slănic. Muntele Cer- 
bu. Poiana Sărată, ca și 
Muntele Puf (1 046 m altitu
dine) unde te duce un drum 
in serpentină care străbate 
poieni însorite, păduri de 
brad și fag.

Cit despre vizitatori, este 
destul să spunem că numai 
in primele nouă luni ale anu
lui 1976 și-au petrecut conce
diul de odihnă 65 000 oameni 
ai muncii. Binecunoscuta 
peste hotare „Perla Moldo
vei" a găzduit, tot in acest

an. pentru odihnă mv curd 
balneari turiști dta țdnla 
nordice. Israel. R. F. Ger
mania etc.

Oficiile județene de turum 
pun in rinzare. in once lună 
a anului, bilete pentru o- 
dihnă și cură balneară. De 
asemenea, ele organizează in 
toate anotimpurile excursii 
in această frumoasă stațiune 
căreia, pe bună dreptate. 
Alexandru Vlahuță i: spunea 
„Sinaia Moldovei'.

Slănie Moldova a in plin ii 
175 de ani. Dar. de-abia 
acum trăiește adevărata sa 
tinerețe.

MIRUNA IONESCU

Ivan-Roncea

VIOREL COSMA

Marica Pessione, pri
ma îndrumătoare a 
lui Ion Iv»n-Roncea
— s-au prezentat o se
rie de copii de la țar*  
La Școala de muzică 
nr. 1 din București. 
„Vreau să învăț un 
instrument de suflat*
— a spus copilul, co
misiei de examinare. 
..Dar. nu mai sint 
locuri. Ia să vedem ce 
miini ai 1“ — a inter
venit Marica Pessione, 
continuând fără ezi
tare : „N-ai vrea s*  
înveți harpa ?“ Sur
prins de propunere, 
copilul a replicat : 
„Ce-i aia ? Nu știu ! 
Vă rog să-mi dați 
voie să o întreb pe 
mama !• Și Ion Ivan- 
Roncea s-a reîntors 
la Frumușani, a luat-o 
pe mama sa, coope- 
ratoarea Riță Ivan, și 
s-a prezentat la Școa
lă. „Eu nu știu ce-i 
aia harpă, dar dacă 
băiatul face muzică, 
atunci fie :*  — a spus 
mama lui Ionuț co
misiei de admitere.

Drumul lui Ion 
Ivan-Roncea a însem
nat o muncă pasiona
tă la clasele profesoa
relor Marica Pessione 
si tinerei Maria Belii. 
După absolvire a in
trat la Conservatorul 
..Ciprian Porumbes- 
cu“ din București, de- 
săvirșindu-și măies
tria sub îndrumarea 
profesoarei Liana Pas- 
quali care l-a pregă
tit Îndeaproape și 
pentru actualul con
curs internațional. 
Repartizat după ter
minarea Conservato
rului la Teatrul liric 
din Constanța, Ion 
Ivan-Roncea a început 
să cinte ca solist cu 
Eilarmo.nicile din țară,

susținînd, de aseme
nea. recitaluri în Is
rael (1*70) și Bulgaria

Concursul trienal de 
harpă de la Ierusalim 
este azi cel mai im
portant prilej de se
lecție din lume, aflîn- 
du-se la cea de-a șa
sea ediție. Cei 28 de 
coneurenți străini au 
eyoluat în fața unui 
exigent juriu de ma
eștri ai străvechiului 
instrument din care 
nu au lipsit Pearl 
Chertok (S.U.A.), Phia 
Berghout (Olanda), 
Joseph Molnâr (Japo
nia), Maria Korkinska 
(Anglia), Eileen Ma- 
lone (S.U.A.) ș.a. Tî- 
nărul nostru interpret 
a obținut premiul I, 
fiind astăzi unicul 
bărbat din lume care 
cucerește acest loc de 
frunte într-un concurs 
de harpă, dominat 
numai de femei !

Astfel, Ion Ivan- 
Roncea a dobindit o 
harpă specială a fa
bricii americane Lyon, 
biletele de călătorie 
București — Chicago — 
București spre a-și 
alege personal noul 
instrument, precum și 
o suită de concerte 
in Israel șl S.U.A. 
Totodată, cinstea de 
a susține concertul 
festiv de deschidere 
al viitorului concurs 
internațional de la 
Ierusalim (1S73) 1-a
revenit tlnărului har
pist român. Este o 
victorie artistică a ta
lentului. a pasiunii și 
muzicalității înnăscu
te. dar mai ales a 
perseverenței, a mo
destiei și muncii ne
obosite.

(Urmare din pag. I)

VASILE RANGA

Ce puteam să mai în- 
gcim ? Chiar așa și era : 
bătrina a plecat și a mu
rit !

Și mi-am adus aminte 
de momentul in care stă
team de vorbă cu o mamă 
din comuna Vetrjșoaia, 
județul Vaslui^ care avea 
nici moi mult nici mai pu
țin decît șapte feciori, ca 
și Vrincioaia. Și toți acești 
șapte feciori erau plecați 
in toate părțile, dar ea, 
mama, se vedea în fieca
re seara lingă copiii ei. 
„Seara, mă gindesc la 
fiecare, de la cel mic la 
cel mai mare ; cu o pătură 
ii înveleam, dar știam c-o 
să fiu fericită I”.

— Și sinteți ? am între
bat-o.

- Sînt
— „Sint" - a repetat ea 

- șî mi-a arătat locurile 
in care erau paturile, 
strinse unul lingă, celălalt, 
paturile acelea pe care ea 
le înconjura, cîndva, răb
dătoare, seară de seară, 
lungind pătura cu ce-i 
cădea la îndemînă : șa-

broboade, cojoce- 
„Atunci casa nu 
terminată'1 — îmi 

povestea ea - și se sfă
tuia cu bărbatul ei cum

să facă s-o isprăvească 
mai repede, fiindcă „ve
deți, copiii cresc și nu mai 
pot sta toți într-o cameră".

Și copiii au crescut, 
„noi am făcut casa, dar 
ei au plecat". In discuție 
s-a ivit întrebarea :
- Ce și cit ați jertfit ? 

Și în numele a ce ?
Mama s-a mirat Mi-a

Producție a stu
diourilor argentinie- 
ne, în regia lui Enri
que Dawi, filmul a- 
cesta este marcat de 
puternice accente de 
critică socială avind 
ca domeniu de inspi
rație realitățile Ar
gentinei de astăzi. 
Mai mulți șomeri ac
ceptă. în disperare, 
să meargă să mun
cească în condițiile 
inumane oferite de o 
uzină aflată.în deșer
tul Patagoniei. Din
tre ei se va ridica un 
cintăreț care, inspi- 
rindu-se din folclor,

va compune și va in
terpreta melodii cu 
un pronunțat carac
ter protestatar, revo
luționar. El și dinte- 
cele sale vor deveni 
ecoul suferințelor a- 
dînci ale celor ex
ploatați, dar și al re
vendicărilor tuturor 
muncitorilor. Pere
grinările sale prin 
locurile unde sînt re
uniți cei săraci, inci
tarea la luptă pen
tru dreptate, popu
laritatea sa, ii vor a- 
trage ura exploata
torilor. îndeosebi u- 

organizații

extremă dreapta, ca- 
re-l vor asasina. Dar 
moartea sa nu va în
semna reducerea la 
tăcere a glasului ce 
trezea conștiințe. Fi
ul său îi va conti
nua, neînfricat, ope
ra șt credința. Prin
tre interpreții aces
tei pelicule intere
sante prin mesajul, 
prin umanismul său, 
amintim pe : Hora
tio Guarnay, Olga 
Zubarry și Luis Me
dina Castro.

ieri fusese foarte distrat, 
sau, mai bine zis, foarte 
distras, și povestea lui mi 
s-a părot înfiorătoare. 
S-a născut într-un sat și 
avea, ca toți bieții părinți, 
doi părinți, tată și mamă, 
și el era singurul lor co
pil și o plecat la școală și 
după școală a intrat in
tr-un serviciu destul de

dea drept argument total, 
n-aveam ce face altceva 
decit sâ-l ascult pină la 
sfîrșit.

Și-a luat, deci, magne
tofon și și-a înregistrat pe 
bandă toate cîntecele ca- 
re-i plăceau lui și, mai a- 
poi, s-a dus cu magneto
fonul și în sat la el și a 
înregistrat pe bandă cîn-

Părinții ne privesc
de la fereastră

răspuns cu un zîmbet 
greu de descris, miracu
los :

— Ce-am jertfit ? I Am 
numai cîștig. Am cîștigat 
șapte fii și șapte fiice. Că 
toți s-au însurat și vin 
mereu să mă vadă de pe 
unde sînt, cînd unii, cînd 
alții. Eu nu-mi doresc să 
fie viața mea decît așa 
cum este ea acum.

Și l-am întîlnit apoî și 
pe acel tînăr foarte trist, 
dar care pînă mai alalta-

bun. Avea acum banii și 
casa lui, dar dragostea de 
părinți îl făcea să alerge 
la ei ori de cîte ori avea 
o zi liberă sau, mai ales, 
atunci cînd i se dădea 
concediu. Și petrecea cu 
ei toate zilele acelea, 
mergea cu ei pînă și la 
lucrarea cîmpului. Pînă 
cînd și-a luat magneto
fon. El arunca vina pe 
magnetofon, dar eu nu-l 
credeam, nu asta era cau
za, dar dacă el mi-o dă-

tecele pe care le știau 
părinții, cu vocea lor, cu 
glasul lor atît de plăcut și 
s-a bucurat din toată ini
ma că, în chipul ăsta, o 
să-i aibă mereu lîngă el. 
Și ori de cîte ori voia să-i 
asculte punea magnetofo
nul cu banda aceea și se 
socotea împreună cu ei și 
era fericit.

Și au trecut ani și el nu 
i-a mai văzut. Multă.vre
me nu i-a mai văzut,,dar 
le spunea mereu prieteni-

lor lui că undeva, într-un 
sat, trăiesc părinții lui, a- 
cești părinți care au o 
voce atît de frumoasă, 
ascultați-i I Și într-o zi n-a 
mai putut suporta și s-a 
repezit pînă în satul lui, 
acolo sub munți, la pă
rinții lui. Dar părinții lui 
muriseră demult.

Șj iată, iarăși, stau de 
vorbă cu o femeie de 66 
de ani, o bâtrînă oltean
că, mama Ana, care-mi 
spune că în sufletul ei tră*  
iese cinci suflete, fiindcă 
ea are cinci copii și eu o 
întreb pe care dintre ei îl 
iubește cel mai mult ?, iar 
ea mă întreabă, la rîn- 
du-l, „dumneata pe cine 
crezi E acolo o fe
reastră — mi-a spus ea - 
prin fereastra asta s-au 
uitat ei toți la soare, și 
au văzut ei pentru prima 
dată lumea.

Și m-am apropiat și eu 
de fereastra aceea și am 
înțeles că fereastra în
semna chiar drumul, dru
mul copiilor în viață. Iar 
acolo în casă, rămăsese
ră părinții, privind, de astă 
dată, ei prin ea, la a- 
ceste drumuri ale noastre. 
Rele sau bune ? Numai 
de noi depinde I Părinții 
ne privesc de la fereastră.

Radio 
programul III 
Revăzind ACUM situația mu

zicii tinere de la noi, cu toate 
caracteristicile sale, putem în
țelege clar că o asemenea mu
zică era necesară. Trebuie do 
aceea să nu-i uităm pe cei care 
au sprijinit și, mai ales, difuzat 
acest fenomen, atunci cînd era • 
neapărată nevoie. Trecind peste 
promotorii incontestabili ai a- 
cestei mișcări — Cenaclul ..Fia- , 

( căra’4 al tineretului revoluționar - 
și cenaclul „Amfiteatrul arte- 
lor“ — ar trebyi să ne oprim la 
emisiunile muzicale radio. Așa _ 
ar fi normal, firesc. Dar, iată 
că lucrurile ntf stau tocmai așa 
deoarece și acum redacția de ’ 
muzică ușoară a radioului vă- . 
dește o inexplicabilă alergie la u 
acest gen, de paFcă i-ar fi tea- 4 
mă să nu supere minunatul cin- 
tec „La patmoar“„.

Din păcate, realizatorii^ emi- ț 
siunilor de muzică ușoară sîntK 
în continuare refractari față de ■’ 
suflul tînăr întruchipat de mu- - 
zică folk. Arareori mai scapă 
cîte o piesă folk pe la „Melo- 
ritm“ sau la. vreo emisiune du
minicală. Puțin,' foarte puțin. 
Fiindcă, daca trecem pe progra- 
mul III, realizat aproape ihte- 
gral de redacția emisiunilor 

.pentru copii-tineret, găsim o altă 
optică. Este aici o adevărață 

‘ deschidere față de noul pe care 
tineretul l-a adus in și prin arta 
sa. Aici nu întîlnești false exi
gențe de genul, „muzica folk 

. este aceea care se cîntă cu trei 
acorduri**  ; sau, verdicte de-a 
dreptul rizibile cum că, foarte 
apreciatul, dealtfel, compozitor -• 
de muzică ușoară Radu Șerban 
ar fi singurul și implicit cel 
mai bun compozitor de muzică . 
folk de la noi. fiindcă a scris 

- „Pasăre de apâ“ și „Seara‘f (se
cam uită că „Seara“ în varianta 1 
Anda Călugăreanu este aranja
tă de Dan Aldea TOCMAI ca 
să ,,sune“ folk). Revenind la 
subiectul nostru, trebuie spus 
fdarte clar că redactorii emi- t 
siunilor de tineret au înțeles * 
bine că muzica angajată,-" pa- ' 
triotică, plină de respect față 
de folclorul și istoria noastră . 
reflectă pe deplin aspirațiile ti
neretului. Și dacă programul III 
ar avea o mai mare întindere în « 
eter — deși o parte a emisiuni
lor este reluată pe programul I 
— credem că actul de educație 
realizat de redacția copii-tineret • 
a radioului ar fi și mai profund. 
Ba, chiar necesar.

GEORGE STANCA 

„Biblioteca 
pentru toți copiii" 

50
Populara colecție a editurii-

„Ion Creangă**,  ..Biblioteca pen
tru toți copiii* 4, îngrijită de poe-%' 
tul Tiberiu Utan, a ajuns cu 
„Povestiri, eroice* 4 de Eusebiu. 
Camilar la cel de-al 50-lea nu
măr al său. Este un fapt sem
nificativ ce merită să fie con
semnat cu emoția cuvenită ’ori-*  
cărui eveniment ce atestă Iar-, 
ga răspîndire a cărții în patria 
noastră, conform unei politici 
care are în centrul său omul șiț 
nevoile lui materiale ,și_ spiri
tuale. în domeniul cărții se cb-‘ 
vine menționat că preocuparea*  
de răspîndire a ei în masele' 
largi de cititori — copii, tineri și! 
vîrstinici — este însoțită de per
fecționarea căilor de trimitere 
în mina și sub ochii fiecăruia în 
primul rînd a cărții necesare, 
gîndită, scrisă și tipărită cuc 
adresă precisă, adesea exclu
sivă. Iar colecțiile nu fac alt
ceva decît să strîngă într-un 
singur raft asemenea opere se—. 
lectate cu grijă, spre a răs-. 
punde nevoilor, cerințelor citi-1 
torilor cărora le sînt în special' 
destinate. Cum este cazul și cu 
„Biblioteca pentru toți co
piii44 căreia selecția riguroa
să din cele mai frumoa
se scrieri pentru sau des
pre copii din literatura româ
nă și universală, formula grafi
că atrăgătoare, ilustrațiile plă
cute și prefețele accesibile îi 
conferă o notă distinctă în rîn
dul celorlalte formule editoriale'. 
Numărul 50 al colecției pune la. 
îndemînă copiilor povestirile e- 
roice ale lui Eusebiu Camilar : 
„Cînd a venit Darius și a cerut 
pămînt și apă*'.  ..Vulturii de pe 
cele șapte Coline**,  „M.ircea cel 

îMare* 4. . „Păduri înfricoșat^4*,  
„Zimbrul44, „Liniștea vîntului44. 
Pulberi în mers**,  „Vremea lui 
Ion*  Vodă4*.  Un cuvînt înainte 
al îngrijitorului colecției, Tibe
riu Utan, și o prefață semnată de 

‘ Mihai Gafita întregesc sumarul 
acestui valoros volum. Despre 
aceste povestiri ale autorului lui 
Cordun, Mihai Gafita scrie : 
..Scriitorul a cuprins momente
le fundamentale, privind pe 
marii organizatori sociali și po
litici ai țării, in același timp și 
iscusiți strategi (...j. Eusebiu 
Camilar ar fi intenționat să în
soțească prin povestiri asemă
nătoare istoria noastră în mari 
etape și prin mari conducători 
de țară și de oaste, pînă mult 
mai tîrziu, dar o boală neaștep
tată, care i-a adus sfirșitul 
grabnic, la numai 55 de ani, l-a 
împiedicat de a-și realiza pla
nul. El refăcea o încercare me
rituoasă mai veche, a lui Flo
rian Cristescu, care. în Poves
tea neamului nostru, urmărea 
istoria pînă spre zilele sale,..4*

Concursul de poezie 
„Nicolae Labiș“

La cea de-a opta ediție 
a Concursului național, de poe
zie „Nicolae Labiș'1. care s-a 
bucurat șl in acest an de. o 
largă participare (peste 280 
de studenți, elevi și mun
citori din toate zonele tă
rii), juriul a atribuit celor 
mai valoroși tineri creatori 
13 premii și patru mențiuni, iar 
studentului Roman Islrati ma
rele premiu „Nicolae Lablș“ al 
Comitetului de cultură și edu
cație socialistă Suceava. Cea 
mai mare parte a poeziilor re
citate cu acest prilej (și 
premiate) vor tIi. în scurt timp, 
reunite intr-un volum anto
logic.



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

Odată cu dezvoltarea bazei 
tebnico-materiale a societății 
noastre, cu perfecționarea re
lațiilor de producție și sociale, 
am trecut la realizarea în via
ță a hotăririior Congresului al 
XI-lea cu privire la formarea 
omului nou, constructor al 
noii orinduiri sociale. In acest 
sens, Congresul educației po
litice și al culturii socialiste a 
elaborat un program concret 
de acțiune, o orientare clară 
privind intensificarea activită
ții in acest important domeniu 
al vieții sociale. Pe baza 
hotăririior Congresului al 
XI-lea și ale Congresului 
educației politice și al culturii 
socialiste s-a elaborat, de că
tre Comitetul Politic Executiv 
al partidului, Programul de 
măsuri, -a cărui sinteză a fost 
recent publicată in presă — 
programul este mult mai vast 
— și care urmează a fi dezbă
tut și in viitoarea plenară a 
Comitetului Central al parti
dului. Pe baza acestui program 
am trecut Ia organizarea ac
tivității in acest important do
meniu. După cum este cunos
cut, noi pornim de la princi
piul că realizarea noii orin
duiri sociale nu este posibilă 
fără transformarea conștiinței 
omului, că infăptuirea revolu
ției socialiste, realizarea unor 
schimbări uriașe in întreaga 
sjguctură a societății nu sint 
posibile fără o revoluție in 
gindirea și in felul de a acțio
na al oamenilor. Construim 
socialismul cu oameni și pen
tru oameni ; pentru a putea 
transforma în mod revoluțio
nar întreaga societate, trebuie, 
in primul rind, să transfor
măm oamenii, pe cei chemați 
să înfăptuiască aceste schim
bări revoluționare, să asigure 
făurirea cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, a comunismului! (A-
plauze puternice, urale).

In același timp, partidul și 
statul nostru desfășoară o ac
tivitate susținută pe plan in
ternațional, in spiritul Directi
velor Congresului al XI-lea, 
care iși confirmă pe deplin 
justețea și in domeniul politi
cii externe. Sint bine cunoscute 
schimbările fundamentale ce 
s-au produs și continuă să aibă 
loc pe plan internațional: 
schimbarea raportului de for
țe. afirmarea cu putere a voin
ței popoarelor de a pune ca
păt politicii imperialiste, colo
nialiste, neocolonîaliste, a ho- 
tăririi lor de a fi stăpine pe 
bogățiile naționale, pe desti
nele proprii, de a realiza o 
nouă ordine economică inter
națională, relații noi bazate 
pe egalitate, respect al inde
pendenței și suveranității na
ționale. pe neamestecul în tre
burile interne, pe renunțarea 
la forță și la amenințarea cu 
forța. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Putem spune că partidul și 
statul nostru participă activ 
Ia intreaga viață internațio
nală. Ia soluționarea probleme
lor complexe care preocupă 
omenirea, intr-un mod nou, 
democratic, cu participarea 
tuturor statelor, și in primul 
rind a țărilor mici și mijlocii, 
a meilor in curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate. Aceasta 
constituie o garanție reală pen
tru rezolvarea problemelor in 
interesul tuturor popoarelor, 
al păcii și progresului mon
dial ! (Aplauze puternice).

Este bine cunoscut că acțio
năm pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de colaborare 
cu țările socialiste, pentru în

tărirea unității lor, pornind de 
Ia faptul că aceasta reprezintă 
o necesitate pentru afirmarea 
forței și prestigiului socialis
mului in lume, pentru promo
varea unei politici noi, de pace 
și colaborare internațională. 
In același timp, acționăm cu 
consecvență pentru extinderea 
relațiilor cu țările in curs de 
dezvoltare, pentru lichidarea 
răminerii in urmă și asigu
rarea unui progres mai rapid 
al popoarelor lor care repre
zintă aproape 2/3 din omenire. 
Pornim de la considerentul că 
lichidarea subdezvoltării, pro
gresul economic-social mai ra
pid, dezvoltarea independentă 
a acestor popoare, făurirea 
noii ordinț economice, consti
tuie un factor fundamental al 
progresului general, al creării 
unei lumi mai bune și mai 
drepte, al asigurării păcii pe 
pămint. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

In același timp, acționăm cu 
fermitate pentru dezvoltarea, 
in spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, a relațiilor cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială.

Putem afirma cu deplin te
mei că actjvitatea internațio
nală a partidului și statului 
nostru corespunde pe deplin 
intereselor întregii noastre na
țiuni, cauzei socialismului, in
tereselor păcii și colaborării 
internaționale. Această politi
că a adus și aduce noi și noi 
prieteni României, face să 
crească prestigiul patriei noas
tre pe plan mondial. Poporul 
nostru este apreciat ca un po
por care face totul pentru in
staurarea unor relații de prie
tenie și colaborare între na
țiuni, pentru pace in lume. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Este evident că ne preocu
păm foarte serios de realizarea 
in viață a hotăririior Confe
rinței de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa. Ne pregătim temeinic ca, 
anul viitor, la Belgrad, să se 
poată iniția noi măsuri pentru 
traducerea in viață a docu
mentelor adoptate prin con
sens și care constituie un tot 
unitar. Acordăm, desigur, o 
atenție deosebită problemelor 
de ordin militar, dezangajării 
militare, trecerii la măsuri 
concrete de dezarmare, la 
reducerea trupelor, asigurin- 
du-se slăbirea, pină la urmă, 
a incordării militare din Eu
ropa. Nu uităm nici un mo
ment că tocmai pe continentul 
european sint concentrate cele 
mai puternice forțe militare, 
cele mai moderne armamente, 
inclusiv mari stocuri de arme 
nucleare — ceea ce constituie 
un grav pericol nu numai pen
tru pacea continentului, dar și 
pentru pacea întregii lumi. 
Iată de ce problema securității 
europene, a promovării unor 
relații de încredere și de co
laborare in Europa constituie 
o necesitate pentru intreaga 
omenire. Obținerea de pro
grese concrete in această di
recție va exercita o influență 
puternică pe calea destinderii, 
a întăririi păcii internaționale. 
(Aplauze puternice).

Dezvoltăm larg relațiile de 
colaborare cu partidele comu
niste și muncitorești. Cunoaș
teți că partidul nostru a parti
cipat activ la Conferința 
partidelor comuniste si mun
citorești din Europa. Rezulta
tele acestei conferințe au 
demonstrat că. in noile condi
ții istorice, ale schimbărilor 
fundamentale care au ioc in 
lume, este necesar să se por

nească de la necesitatea stabi
lirii colaborării și unității pe 
principii noi — respectul in
dependenței fiecărui partid, al 
dreptului fiecăruia de a-și 
elabora linia politică generală, 
tactica și strategia corespun
zătoare condițiilor în care iși 
desfășoară activitatea. Putem 
spune că Ia Conferința de la 
Berlin s-a pus cu putere in 
evidență faptul că partidele 
comuniste și muncitorești au 
de jucat un rol tot mai impor
tant in viața fiecărei națiuni. 
Ele iși vor putea îndeplini 
acest rol in măsura in care vor 
porni permanent de la realită
țile concrete din țara in care 
iși desfășoară activitatea, vor 
intări legătura cu poporul, cu 
toate forțele democratice, pa
triotice. fără deosebire de con
cepții filozofice sau religioase, 
in vederea asigurării progre
sului economic-social, întăririi 
independenței și suveranității 
fiecărei țări. (Aplauze pu
ternice).

In spiritul politicii noastre, 
vom acționa și in viitor in di
recția intăririi colaborării și 
unității cu partidele comunis
te și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate. 
cu toate forțele muncitorești, 
cu mișcările de eliberare, cu 
partidele democratice, cu for
țele care se pronunță pentru 
securitate in Europa, pentru 
noua ordine economică, pentru 
soluționarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor 
intre state, pentru excluderea 
forței, pentru o politică nouă, 
democratică, de egalitate de
plină intre toate națiunile lu
mii. (Aplauze puternice).

Pornind de la împrejurările 
naționale și internaționale de 
care am vorbit, este necesar ca 
armata noastră să participe 
activ la infăptuirea politicii 
partidului și statului și, tot
odată, să fie in orice moment 
gata, dacă va fi necesar, să-și 
îndeplinească indatoririle de 
apărare a cuceririlor revolu
ționare, a independenței și su
veranității patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, 
urale).

Consider necesar să afirm 
încă o dată, și la această 
adunare a cadrelor de coman
dă și politice, a cadrelor de 
partid din armată, că România 
socialistă nu urmărește și nu 
va urmări niciodată țeluri 
agresive, împotriva vreunui 
stat, că în orice împrejurări, 
întotdeauna, patria noastră, 
poporul român, va lupta numai 
și numai pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
sale, împotriva oricărei încer
cări de dominație și asuprire, 
pentru a asigura națiunii noas
tre dreptul de a-și făuri socie
tatea socialistă și comunistă în 
mod liber. în conlucrare cu 
celelalte țări socialiste. (Aplau
ze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.").

Este evident că dacă forțele 
Imperialiste, agresoare, vor 
îndrăzni să atace țara noastră 
— armata, întregul popor, ca 
un singur om, se vor ridica 
pentru a izgoni pe cotropitori, 
pentru a apăra pămintul stint, 
viața liberă a poporului nos
tru ! (Aplauze puternice, ura
le ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

In același timp, in spiritul 
politicii noastre generale, al 
angajamentelor pe care ni 
le-am asumat prin tratate bi
laterale sau prin acorduri in
ternaționale, dorim să arătăm 
că dacă statele față de care 
ne-am luat angajamente in 
Europa vor fi atacate ne vom 
îndeplini obligațiile de aliați 

in mod corespunzător, împo
triva agresiunii Îndreptate 
împotriva prietenilor noștri, 
pentru ca cei cu care avem 
tratate să-și poată apăra inde
pendența și suveranitatea, 
construlnd'i-și viața în mod li
ber. (Aplauze puternice).

Menționez toate acestea 
pentru a se înțelege bine că 
tot ceea ce facem noi, intrea
ga pregătire militară nu este 
îndreptată împotriva nimănui 
și are un singur țel, un (el de 
onoare — să asigure poporu
lui nostru condiții de pace 
pentru a-și putea făuri socie
tatea pe care o dorește, pen
tru a asigura triumful comu
nismului in România! (A-
plauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu—P.C.R.“).

în aceste condiții este evi
dent că un eventual război în 
viitor nu poate fi decit un 
război de apărare, un război 
popular, la care va participa 
intregul popor, intr-o strinsă 
unitate, sub conducerea parti
dului nostru comunist — forța 
politică conducătoare a na
țiunii, deci și a luptei de apă
rare a independenței și cuce
ririlor revoluționare. (Aplauze 
îndelungate, urale).

Pornind de Ia aceasta tre
buie să organizăm intreaga ac
tivitate de pregătire de luptă 
și politică a armatei noastre, 
a tuturor formațiunilor de a- 
părare, a întregului popor.

In acest sens consider ne
cesar ca in noul an de instruc
ție să se pună un accent mai 
mare pe ridicarea pregătirii 
de luptă a trupelor, pe perfec
ționarea tacticii in condiții 
dlverse de luptă, ținind seama 
de condițiile și teritoriul 
țării noastre. Trebuie să se în
sușească mai temeinic minui- 
rea mijloacelor de luptă, a 
armamentului, a tehnicii din 
dotare, in diferite condiții 
de < :p.ă de apărare, in func
ție de relieful țării noastre. In 
această privință este necesar 
ca Marele Stat Major, coman
damentele, statele majore să 
acorde o atenție mai mare 
problemelor elaborării tactici
lor diferitelor variante de 
luptă, ridicind, pe această cale, 
capacitatea de luptă a trupe
lor. a fiecărei unități și sub
unități.

După cum vedeți, nu vor
besc de obiective strategice, 
pentru că obiectivul nostru 
strategic este apărarea pa
triei și nu ne propunem să 
ieșim in afara granițelor, 
deci nu avem altă strategie 
decit să asigurăm ca pămintul 
românesc să nu fie victima 
vreunei agresiuni imperialiste, 
a politicii de forță — in a- 
fară de angajamentele inter
naționale, de care am vorbit, 
și pe care le vom respecta. 
Strategia noastră este legată 
de asigurarea independenței 
țării, de asigurarea păcii pen
tru poporul nostru. (Aplauze 
îndelungate, urale). Tehnica 
de luptă, tot ceea ce facem tre
buie să pornească de la aceas
ta 1

Pe baza a ceea ce am reali
zat pină acum, este necesar, 
de asemenea, să se întărească 
organizarea unor acțiuni de 
pregătire comună a trupelor 
cu gărzile patriotice, cu deta
șamentele militare ale tinere
tului și alte formațiuni pentru 
apărarea patriei. Sint nece
sare acțiuni comune, elabora
rea unor planuri și programe 
comune, o instruire mai largă 
in comun, in diferite variante, 
pe baza răspunderilor care re
vin diferitelor detașamente și 
formațiuni in apărarea patriei 
noastre, pornindu-se de Ia 

rolul pe care intregul nostru 
popor trebuie să-I aibă in în
deplinirea acestei misiuni sa
cre in cazul unei agresiuni. 
Aceasta impune, de asemenea, 
o preocupare mai temeinică 
pentru dezvoltarea mijloacelor 
tehnice de luptă, corespunză
tor obiectivelor pe care Ie a- 
vem în vedere.

In acest plan cincinal sint 
prevăzute mijloacele financia
re și materiale necesare pen
tru dotarea in continuare a 
armatei, pentru perfecționa
rea armamentelor și a mijloa
celor de apărare. Se cere insă 
mai multă inițiativă, mai mul
tă perseverență pentru reali
zarea programelor, o gindire 
mai vie pentru a vedea, in 
raport cu obiectivele și for
mele de luptă, ce fel de arma
mente. ce tehnică trebuie să 
dezvoltăm cu prioritate. In
dustria noastră constructoare 
de mașini și celelalte ramuri 
industriale care au sarcini in 
acest sens trebuie să acționeze 
mai ferm pentru a-și îndeplini 
in întregime obligațiile ce le 
revin. Comandamentul militar. 
Marele Stat Major, organele 
care se ocupă de dotarea și 
înzestrarea armatei să fie 
mai insistente, să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru 
realizarea programelor, astfel 
ca Ia sfirșitul cincinalului să 
putem obține o îmbunătățire 
simțitoare in dotarea armatei 
și. pe această bază, creșterea 
capacității ei de luptă, a capa
cității de apărare a patriei 
noastre socialiste.

Odată cu preocuparea prin
cipală de care am vorbit, și 
in acest cincinal armata va 
trebui să ia parte activă la 
realizarea unor importante o- 
biective economice, la dezvol
tarea patriei noastre. S-a vorbit 
aici de cei 30 kilometri care 
trebuie realizați la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră — pro
babil nu vor fi 30, ci 40 de km. 
(Aplauze). In orice caz trebuie 
să ne propunem să scurtăm 
durata de execuție a canalului 
și, incepind de anul viitor, să 
se lucreze acolo intr-un ritm 
militar. (Aplauze).

La insistența conducerii mi
nisterului. am căzui de acord 
ca armata să execute circa 350 
de mii de hectare irigate in 
acest cincinal. Desigur, nu voi 
avea nimic împotrivă dacă 
veți depăși planul — dar 350 
de mii trebuie realizați. (A- 
plauze prelungite). Vă atrag 
atenția că acestea se vor rea
liza in condiții noi. deosebite 
de cincinalul trecut, mergin- 
du-se la o sistematizare pe 
lucrări care să nu se reducă 
la simple canale, ci să asigure 
condiții pentru o agricultură 
modernă. pentru obținerea 
unei recolte corespunzătoare. 
Vor fi mai multe lucrări decit 
s-au făcut pe cele 200 de mii 
de hectare in cincinalul trecut 
Cunosc forța armatei noastre 
și sint convins că va realiza 
și această sarcină in bune 
condiții! (Aplauze puternice, 
urale).

In același timp, armata va 
participa la realizarea altor 
obiective economice importan
te, inclusiv in agricultură, in 
concordanță cu necesitățile și 
cu posibilitățile de care dis
pune. Participarea activă la 
infăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială 
este o necesitate și o datorie 
cetățenească. In felul acesta 
țara noastră se va putea ridica 
mai repede la nivelul țări
lor dezvoltate din punct de 
vedere economic șl, pe această 
bază, vom crea condiții pentru 
făurirea obiectivelor trasate 

de Congresul al XI-lea. Nu 
trebuie să uităm nici un mo
ment că insăși intărirea capa
cității de apărare a patriei 
este strins și nemijlocit legată 
de dezvoltarea economico-so
cială a țării, de ridicarea 
bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru 
popor. Cu cit vom obține re
zultate mai bune in această 
privință, cu cit vom realiza mai 
multe succese în făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate — pe plan econo
mic, social, cultural, politic, in 
dezvoltarea democrației — cu 
atit vor crește hotărirea și 
fermitatea întregului nostru 
popor de a apăra ceea ce a 
înfăptuit, de a apăra patria, 
independența sa. (Aplauze pu
ternice, prelungite; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R.“).

Este necesar să se acționeze 
cu tot mai multă fermitate și 
in munca politico-educativă, 
pentru creșterea rolului orga
nizațiilor de partid, al consi
liilor politice in pregătirea po
litică și de luptă a militarilor. 
Comuniștii, organele și organi
zațiile de partid, consiliile po
litice trebuie să pună în centrul 
activității lor preocuparea 
permanentă de a perfecționa 
măiestria militară atit a co
mandanților, cit și a ostașilor, 
a subunităților și unităților, a 
marilor unități, astfel îneît 
fiecare, in condițiile luptei de 
apărare, să-și poată îndeplini 
atit in comun, cit și indepen
dent, orice misiune. Este ne
cesar, de asemenea, să se ac
ționeze pentru intensificarea 
muncii de partid, a muncii e- 
ducative, pentru intărirea dis
ciplinei, a ordinii militare, a 
spiritului de răspundere din 
partea fiecărui ofițer și sub
ofițer, a fiecărui militar.

In același timp, organele și 
organizațiile de partid, consi
liile politice, comandanții, 
trebuie să acorde mai multă 
grijă condițiilor de trai ale 
militarilor, folosirii corespun
zătoare a mijloacelor pe care 
statul nostru Ie pune Ia dis
poziție in această privință. 
Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită bunei gospodăriri a 
tot ceea ce se găsește in uni
tățile militare, atit a arma
mentului, cit și a celorlalte 
mijloace, inclusiv a clădirilor.

Nu mi-am propus să fac o 
analiză critică, dar să nu cre
deți că am iluzia că totul 
merge excelent. Cunosc că sint 
unele lipsuri și unele neajun
suri. Nu m-am referit Ia ele, 
avind convingerea că veți 
pricepe că am făcut-o din 
'ipsă de timp, pe de o parte, 
iar pe de altă parte acordînd 
un credit comandanților, or
ganizațiilor de partid și consi
liilor politice că vor înțelege 
că, necriticind unele neajun
suri și lipsuri, le incumbă o 
răspundere mai mare de a 
acționa pentru a le înlătura, 
rapid, pentru îmbunătățirea 
întregii activități. Vreau să 
vedem dacă am dreptate! 
(Aplauze puternice, urale; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Așa cum am mai menționat, 
este necesar ca armata să 
participe activ Ia realizarea 
politicii internaționale a parti
dului și statului nostru. In 
acest sens se impune ca și in 
viitor să se dezvolte continuu 
colaborarea și acțiunile de in
struire comună ale armatei 
noastre, ale unităților noastre 
cu armatele și unitățile co
respunzătoare ale țărilor parti
cipante Ia Tratatul de la 
Varșovia.

Trebuie să avem permanent 

in vedere faptul că și atunci 
cind vom ajunge la lichidarea 
blocurilor militare — la des
ființarea concomitentă atit a 
pactului N.A.T.O., cit și a Tra
tatului de la Varșovia — ar
mata noastră va trebui să con
tinue să conlucreze cu arma
tele țărilor socialiste vecine, 
în spiritul tratatelor de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală pe care Ie avem. 
Deci, indiferent dacă vor fi 
sau nu blocuri militare — 
și noi dorim să ajungem Ia 
desființarea lor cit mai rapidă
— punem accentul pe dez
voltarea fiecărei armate na
ționale, ca parte componentă 
a dezvoltării socialiste a fiecă
rei țări, fără de care nici nu 
se poate vorbi de întărirea 
capacității de apărare atit a 
celor din Tratatul de Ia Varșo
via, cit și in general a țărilor 
socialiste. Pornind de la rolul 
dezvoltării și intăririi fiecărei 
armate naționale și după des
ființarea blocurilor militare
— deci și a Tratatului de la 
Varșovia — vom intări con
tinuu conlucrarea cu țările so
cialiste cu care avem tratate, 
așa cum vom continua să dez
voltăm colaborarea și prietenia 
cu armatele tuturor țărilor 
socialiste, cu armatele altor 
state prietene, în spiritul Po
liticii generale a partidului și 
statului nostru. In felul acesta 
armata iși va aduce con
tribuția la realizarea politicii 
partidului și statului, de prie
tenie și solidaritate cu țările 
socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare, la infăptuirea 
politicii de pace și colaborare 
internațională. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,
Revenind la problemele ac

tivității de pregătire politică 
și militară, este necesar să se 
acorde mai multă atenție din 
partea comandanților, a con
siliilor politice și organizații
lor de partid, ridicării con
tinue a nivelului politic și 
cultural al militarilor armatei 
noastre. Stagiul pe care tinerii 
îl fac in armată trebuie să Ie 
asigure nu numai însușirea 
unor temeinice cunoștințe mi
litare și de luptă, ci și de bo
gate cunoștințe politice și cul
turale. Să nu uităm nici un 
moment că armata trebuie să 
fie, prin excelență, o înaltă 
școală de educație politică, pa
triotică, de formare a omului 
nou, constructor al societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Aceasta necesită o parti
cipare activă la intreaga acti
vitate de educație politică și 
culturală care se desfășoară in 
țara noastră. Cred că s-a în
țeles bine că la festivalul 
„Cintarea României" armata 
trebuie să fie participant activ
— și sper că unitățile și for
mațiunile armatei vor reuși 
să se plaseze în concurs pe 
locuri fruntașe. Aceasta va 
depinde de felul cum veți 
munci dumneavoastră, toate 
organizațiile de partid, consi
liile politice, toți comandanții. 
(Aplauze puternice).

Este necesar ca ofițerii și 
subofițerii să fie atit coman
danți pricepuți, îndrăzneți, 
destoinici, pasionați, cit și buni 
educatori ai militarilor patriei 
noastre. în spiritul concepției 
partidului nostru, al materia
lismului dialectic și istoric, al 
socialismului științific, al pa
triotismului revoluționar.

Cred că trebuie să fim mai 
exigenți in ce privește parti
ciparea cadrelor militare la 
viața politică și socială a țării. 
Nici un comandant, nici un 

lucrător politic din armată nu 
trebuie să se mulțumească cu 
activitatea pe care o desfă
șoară in cadrul unităților. Ei 
trebuie să fie participanți ac
tivi Ia activitatea socială, po
litică, educativă care se des
fășoară in intreaga țară. Nu 
mă refer acum la problemele 
de construcție economică; mă 
refer — și vreau să fiu bine 
ințeles — la participarea activă 
la munca politico-educativă 
generală. Din acest punct de 
vedere cred că nu s-a acordat 
suficientă atenție forței uriașe 
pe care o avem in rindurile 
armatei. Dorim ca minunatul 
corp de ofițeri de comandă și 
politici să constituie un puter
nic detașament al partidului 
și statului nostru in intreaga 
activitate de construire a so
cialismului și comunismului in 
România ! (Aplauze puterni
ce, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R."). Tre
buie să asigurăm, de aseme
nea, participarea la această 
activitate a subofițerilor. Pe 
această cale trebuie să se a- 
sigure și intărirea continuă a 
legăturilor armatei cu masele 
largi populare, ținind per
manent seama de faptul că 
numai unitatea strinsă a ar
matei cu poporul, sub condu
cerea partidului comunist, 
permite desfășurarea cu suc
ces atit a operei de construc
ție socialistă, cit și intărirea 
capacității de apărare a pa
triei, iar in caz de nevoie a 
capacității de a lupta pentru 
respingerea oricărui agresor 
imperialist. (Aplauze puter
nice).

Iată in ce direcții consider 
că trebuie orientată in viitor
— în acest an și în acest cin
cinal, in general — activitatea 
armatei noastre, a comandan
ților, a organizațiilor de partid, 
a consiliilor politice, a tuturor 
militarilor, pentru infăptui
rea politicii partidului, a o- 
bicctivelor de întărire a forței 
și capacității de luptă și de 
apărare a patriei, pentru a 
crește contribuția armatei 
noastre Ia dezvoltarea Româ
niei socialiste. Ia ridicarea 
bunăstării întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice).

In încheiere, doresc să-mi 
exprim convingerea că toate 
comandamentele, incepind, de
sigur, cu conducerea ministe
rului, toți comandanții, toate 
organizațiile de partid și con
siliile politice vor acționa cu 
hotărirc și spirit de răspun
dere pentru îndeplinirea în
datoririlor de cinste și onoare 
încredințate de partid și 
popor!

Cu această convingere, vă 
urez tuturor, întregii noastre 
armate, tuturor militarilor 
succese tot mai mari in în
deplinirea obligațiilor, in ri
dicarea pregătirii, de luptă și 
politice, in pregătirea pentru 
a fi gata in orice moment să 
servească patria, partidul, so
cialismul! (Aplauze puternice, 
urale; se scandează „Ceaușescu
- P.C.R.").

Vă urez dumneavoastră, tu
turor ostașilor armatei noas
tre, multă sănătate și multă 
fericire! (Aplauze puternice; 
urale ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.". într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire, ce! prezenți ovaționea
ză minute în șir pentru Parti-, 
dul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central. pentru 
secretarul general a! parti
dului și președintele Repu
blicii Socialiste România, Co
mandantul Suprem al Forțe
lor Armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Produsele timpului integral valorificate
TINERI PE FRONTUL RECOLTEI

FRUNZELE DE SFECLA DE 

ZAHĂR - UN FURAJ IEFTIN, 

LA INDEMINA TUTUROR 

UNITAJILOR AGRICOLE

Cooperatorii din comuna Drî- 
du. județul Ilfov, au hotărit ca 
întreaga cantitate de frunze de 
la sfecla de zahăr ce va fi re
coltată de ne cele 300 de hec
tare cultivate să fie tocată si 
în amestec cu porumb, si naie 
de grîu. să fie însilozată. „Pen
tru a valorifica în întregime 
frunzele de sfeclă de zahăr, ne 
spunea președintele cooperati
vei agricole de producție, tova
rășul Ion Rădunâ. am organizat 
o formație de lucru specializată, 
în eîmp pe solele unde se re
coltează sfecla de zahăr, am de
plasat o mașină specială de to
cat frunzele. Odată tocate, aces
tea sini încărcate în remorci si 
transportate la baza furajeră a 
fermei zootehnice pentru a fi 
însilozate“. în această acțiune, 
pină la această oră. ne un loc 
fruntaș se situează echipele de 
cooperatori conduse de Ivan 
Ene Ștefan M Gheorghe si Ilie 
Florea Iată deci o modalitate 
deosebit de eficientă de valori
ficare a produselor cîmpului. o 
posibilitate la îndemîna tuturor 
de a asigura cantităti sporite si 
variate de hrană pentru fermele 
zootehnice în timpul iernii.

COCENII DE PORUMB - SU
PERIOR VALORIFICAȚI PRIN 

INSILOZARE

Pe terenurile întreprinderii a- 
gricole de stat Slobozia, ju
dețul Ialomița, culesul porum

bului a început încă din cea 
de-a doua săptămînă a lunii 
septembrie „Este un fapt știut, 
ne spunea șeful fermei de cîmp 
numărul II. ing Rudolf Schef
fer. că știuletii ajung la maturi
tate si pot fi recoltați înainte 
ca tulpina, cocenii să se usuce. 
Or. cocenii neuscati avind încă 
must în ei si frunzele cit de cit 
verzi au calități nutritive supe
rioare si de aceea pot fi folosiți 
foarte bine si cu rezultate dintre 
cele mai bune la producerea în 
amestec a silozului necesar hra
nei animalelor pe timpul ier
nii". Ca urmare, verificînd zil
nic tarlalele de porumb, spe
cialiștii. factorii de răspundere, 
au dirijat formațiile de lucru în 
sole pe măsură ce stiuletil a- 
jungeau la maturare astfel câ 
întreaga cantitate de coceni de 
pe care recoltatul porumbului a 
fost executat a ajuns la baza 
furajeră în aceeași zi unde au 
fost tocati si însilozati.
MASA VERDE - PRINCIPALĂ 

SURSA DE HRANA A 

ANIMALELOR

Folosind în mod rational pă- 
mîntul. preocupați să obțină 
producții cît mai mari de oe a- 
celeasi suprafețe cooperatorii 
din comuna Ciochina județul 
Ialomița au semănat cu masă 
verde și porumb pentru boabe 
în cultură dublă întreaga su

prafață de pe care au recoltat, 
în vară, păroasele. Execuți nd 
secerișul la vremea cuvenită, 
eliberind imediat terenul si se- 
mănînd în timp optim întreaga 
suprafață, cooperatorii de aici au 
făcut un efort deosebit, care 
acum isi arată din nou roadele, 
în acest sfirsit de septembrie 
mecanizatorul Gheorghe Zăr- 
nescu lucrează de dimineața, o- 
dată cu zorile, si pînă ce se lasă 
înserarea la recoltatul porum
bului pentru masă verde. L-am 
întîlnit actionînd pe sola numi
tă în Limbajul localnicilor. ..la 
marginea satului". Cînd s-a «a- 
propiat de capătul tarlalei re
morca era plină, iar cooperato
rul Constantin M. Zărnescu abia 
prididea cu aranjatul. în capă
tul tarlalei, cu o remorcă deja 
plină, urmind s-o preia si oe 
cea de-a doua, așteaptă meca
nizatorul Vlad Dragomir. ..Din 
ceea ce transport — ne spune 
acesta — o parte este folosită 
în stare proaspătă pentru hrana 
vacilor cu lapte si a tineretului 
taurin din ferma zootehnică, dar 
cea mai mare parte este însi
lozată pentru la iarnă : ..Aceas
ta este de fapt si explicația pro
ducțiilor bune de lapte pe cap 
de vacă furajată obținute la coo
perativa agricolă de producție 
din Ciochina, sporurile în greu
tate realizate la tineretul taurin 
cu mult superioare indicatorilor 
prevăzuți".

AL. DOBRE 

tele de colectare 80 tone de 
sfeclă de zahăr, iar alți 2000 
de elevi din școlile generale 
de Ia Buciumi. Românași. 
Sig și Ileanda au recoltat 513 
tone fructe. Și in legumicul
tura contribuția tinerilor este 
apreciabilă. 80 de tone de to
mate. ardei gras și cartofi 
au fost recoltate de cei 500 
de elevi din comunele Cras
na. Năpradea, Românași și 
din orașele Cehu-Silvaniei 
și Șimleul-Silvaniei. (P. Pa
vel).

★

în aceste zile, cei peste 
3 500 de elevi din județul 
Hunedoara au făcut bilanțul 
muncii lor în campania de 
recoltare, sortare și depozi
tare a legumelor, sfeclei de 
zahăr și a lucrărilor in sola
rii. Rezultate bune în acest 
sens au obținut elevii de la 
Liceul mecanic din Deva 
care au recoltat, sortat și de
pozitat peste 140 tone rădă- 
cinoase și cartofi, 6 tone 
morcovi și 30 tone de toma
te și gogoșari la I.A.S. Deva. 
La C.L.F. au sortat și depo
zitat 140 tone de legume, iar 
la C.A.P. Deva au sortat 6 
tone de morcovi. Elevii Li
ceului agricol din Gioagiu 
au plantat salată în solarii, 
iar Ia Fabrica de conserve 
au pregătit pentru conservat 
circa 7 tone de prune și 3 
tone de struguri. (Rodica 
Rusan).

★

în săptămînă care a trecut 
peste 15 000 de tineri au fost 
prezenți pe ogoarele județu
lui Ialomița la bătălia strîn- 
gerii recoltei. Consemnăm 
citeva aspecte ale muncii 
lor : recoltat 50 tone de stru
guri, 25 tone de fructe, 100 
tone de legume. Totodată. 

s-a participat la pregătirea 
terenului în vederea însă- 
mințărilor din această toam
nă. S-au recoltat peste 150 
ha de sfeclă de zahăr și 98 
ha de floarea-soarelui. Acti
vitatea se continuă cu ace
eași intensitate și in săptâ- 
mîna aceasta. (Nelu Năs- 
tase).

*
Organizațiile U.T.C. din 

comunele Băleni, Sălcioara, 
Odobești. Lungulețu, Cojas- 
ca, Cornești, Comișani. Po- 
goșani, Vișina, Uliești au 
participat alături de cele
lalte organizații ale județu
lui la acțiunile de recoltare 
a cartofului (220 tone), 480 
tone sfeclă de zahăr, situin- 
du-se pe locul fruntaș in a- 
ceastă activitate. în activita
tea de recoltat fructe (140 to
ne) și legume (86 tone) s-au 
evidențiat tinerii din comu
nele Mănești, Dragomirești. 
Voinești, Malu cu Flori, Hu- 
lubești și Valea Mare. Con
comitent cu acțiunile de re
coltare s-a desfășurat și cam
pania de insămințare a griu
lui pe circa 10 000 ha. Dato
rită condițiilor climatice ne
favorabile, vegetația porum
bului a fost întreruptă și s-a 
trecut la operațiunea de vir- 
fuire a porumbului pentru a 
grăbi maturizarea Iui. Con
siliile inlercooperatiste Viși
na, Potlogi, Bilciureștî, Titu, 
Nucet și Comișani s-au si
tuat în fruntea clasamentu
lui privind efectuarea aces
tor lucrări pe o suprafață de 
peste 3 000 ha. din cele 4 200 
ha la nivel de județ. In to
tal, circa 8 500 de tineri pre
zenți în aceste zile pe ogoa
re și în grădini au obținut, 
alături de cooperatori, aces
te rezultate bune. (Victor 
Drăghici).

AGENDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
trimis Regelui Mutlutlehi Moshoesboe al II-Iea următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Zilei naționale a Rega
tului Lesotho, am plăcerea să vă adresez, in numele poporului și 
guvernului român, precum și al meu personal, sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului din Lesotho.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare din
tre România și Lesotho se vor dezvolta continuu, in interesul po
poarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor exteene al Re
gatului Lesotho, C.D. Molapao, 
cu prilejul Zilei naționale a a- 
cestei țări.

în cadrul Festivalului muzicii 
ruse și sovitice. Sala Ateneului 
Român a găzduit, ieri seară, cel 
de-al doilea concert susținut de 
Orchestra simfonică academică 
de stat a U.R.S.S. Concertul a 
fost dirijat de Vladimir Ver- 
bițki și a avut ca solist pe vio
lonistul Eduard Graci. în pro
gram au figurat : Simfonia I de 
Serghei Prokofiev, Concertul 
pentru vioară șl orchestră de 
Andrei Eșpai (in primă audiție) 
și Simfonia a IX-a de Dimitri 
Șostakovici. Concertul, asemenea 
celui precedent, a fost primit cu 
deosebită căldură de publicul 
Capitalei, care a răsplătit cu 
îndelungi aplauze înalta artă 
interpretativă a oaspeților.

Tot în cadrul aceluiași festi
val, Filarmonica „Oltenia" din 
Craiova a găzduit sîmbătă sea
ra un concert simfonic extraor
dinar iar duminică dimineața, 

un concert pentru tineret avin- 
du-1 la pupitru pe Alexandr 
Dmitriev, iar ca solist, pe Mi
hail Homitzer (ambii din Uniu
nea Sovietică). Cunoscuta or
chestră craioveană a interpretat 
sub bagheta dirijorului oaspete 
Uvertura la opera „Ruslan și 
Ludmila" de Glinka, Concertul 
nr. 2 pentru violoncel și orches
tră de Dimitri Șostakovici (in 
primă audiție) și Simfonia a 
IV-a de Caikovski. Publicul ro
mânesc a întimpinat cu aceeași 
căldură și această aleasă mani
festare muzicală.

Duminică seara, in sala mică 
a Palatului Republicii a avut 
loc recitalul Cvartetului „Bar- 
tok“ din R. P. Ungară. Forma
ția oaspete a interpretat din bo
gatul său repertoriu, cvartete de 
Haydn, Bartok și Schubert,

La Motru s-a desfășurat du
minică etapa județeană a festi- 
valului-concurs al brigăzilor ar
tistice de agitație desfășurat sub 
genericul „Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice - cincinalul 
unor mari împliniri în viața 
Gorjului și a gorjenilor".

In județul Maramureș au 
fost prezenți in aceste zile 
pe frontul recoltei circa 
50 000 de tineri — coopera
tori. mecanizatori, elevi și 
studenți — care au efectuat 
lucrări de recoltat fructe și 
legume în unitățile ca : Fer
ma I.A.S. Șoncuța Mare. 
Stațiunea experimentală po
micolă Baia Mare, C.L.F. 
Baia Mare, Agrofruct Baia 
Mare,C.A.P. Seini, Valea Fio
rului, Curtuiuș, Mesteacăn, 
Remctea Chioarului. Au fost 
recoltate următoarele canti
tăți: 475 tone de mere și pru
ne și 33 tone de legume. în 
paralel, s-au sortat și depozi
tat cartofi (85 tone), ceapă (30 
tone), s-au pregătit pentru 
conservat peste 25 tone de 
fructe și au fost sortate circa 
6 tone de măceșe pentru ex
port. In această activitate 
merită evidențiată calitatea 
muncii desfășurată de orga
nizațiile U.T.C. de la liceele 
real-umaniste din Baia Ma
re (liceul „Gh. Șincai" și nr. 
1). Liceul din Șoncuța Mare 
și de la școlile generale din 
Remetea Chioarului. Mireșul 
Mare. Valea Chioarului. Tă
mâia și Satul Lung. (Gheor
ghe Achim).

★

Mii de elevi sălăjeni șî-au 
adus de la începutul anului 
de învățămînt contribuția la 
desfășurarea în cele mai 
bune condiții a campaniei a* * 
gricole de toamnă. Participa
rea în număr mare continuă 
și în aceste zile. Iată citeva 
rezultate care sintetizează e- 
fortul susținut din ultima 
săptămînă de lucru : 500 de 
băieți și fete din comunele 
Sărmășeag, Crasna, Hida și 
Almăj au recoltat peste 3 800 
tone de cartofi, alți 130 de ti
neri din Someș-Odorbei si 
Năprada au predat Ia punc



Radiografia unui oraș văzut prin prisma a 
E NU R 
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® Cine poluează atmosfera unui oraș 
al muncii, al vieții trăite după reguli 
drepte, cinstite ? • Cow-boy-i locali ia 
adevărata lor dimensiune • Minciu
na are picioare scurte, fuge uneori re
pede». • ...dar adevărul electrocutea
ză ® O mamă care „iși înțelege" fiul și 
un tată care „și-a luat mina" de pe 
fiicele sale • „îl știam băiat bun, urma 
și liceul seral, deși de muncă nu se prea 
ținea..." • Un diriginte care nu-și cu
noaște elevii și un director care se în
curcă in justificări • Povestea cu puiul 
de barză, Fiiip cel Blond sau dezerta
rea de la adevărata îndatorire • Pe a- 
drtsa organizației U.T.C.: răspunderi 
mari, restanțe neonorate • Normele 
eticii șt echității socialiste-norme de 
viață și muncă pentru toti tinerii î

Ancheta noastră realizată In municipiul Tg. Jiu de ION ANDREITĂ
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Campionatele europene de box pentru tineret EXPLICAȚIILE LE ȘTIM DE DATA TRECUTA. 

ACUM AȘTEPTĂM MĂSURILENICOLAE , ȘEITAN
(categ. „semimuscă")

MEDALIE DE AUR

STAN POSTOLACHE 
(categ. „semimijlocie") 
MEDALIE DE ARGINT

GEORGEA TRAIAN 
(categ, „semiușoarâ') 
MEDALIE DE ARGINT

Loturile „A" ți

3-1 (1-1)

Olimpia Satu-Mare 0-1 (0-0)

■ \ . i

NOTA ZERO LA

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

Ln prim examen al consacrării 
absolvit cu succes

TINERI IN ARENELE SPORTULUI DE MASA

REUȘIT FESTIVAL 
AL ELEVILOR

COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII

meridian

HANDBAL: inaintu 

debutului în noua 
ediție 

a cupelor europene
RUGBI: Continuă 

actele de indisciplină 

in campionat

VOLEI: Primele

meciuri nu au 
confirmat așteptările



LIBAN

Luptele continuă pe fundalul 

unor intense contacte diplomatice

• ȘTIRI • NOTE • CO

MENTARII • ȘTIRI • NO 

TE • COMENTARII de peste hotare „Scînteia 
tineretului" 
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La închiderea ediției

Participare activi a electoralului vest-german 

in alegerile pentru Bundestag

Partidele coaliției guvernamentale au obținut peste 
50 la sută din totalul voturilor

Potrivit «Urilor difuzate do cial-democrațll (P.S.D.), cre»lln- aBențille Internationale do pro- democrații (U.C.D.-U.C.S.) al II- sâ. in cadrul alegerilor pentru beralll (P.L.D.) - au «anta do Bundeatagul celei, de-a opta Ic- reprezentate In
uâ!*opârt*cipan-  activ» • cârpo- La ora i«00 ara loraU. r-au 
raiale cu urmărirea acratlnului treaga tară.

,Portretul-robot“ al fulgerului 
globular

FIȘIER
LESOTHO

Se împlinesc astăzi 
zece ani de la procla
marea independenței 
de stat a Regatului 
Lesotho.
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