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Răspunzind imperativelor majore ale zilei pentru stringerea grabnică 

și fără pierderi a roadelor, pentru insămințarea griului pe întreaga

suprafață in timpul optim, folosind judicios forțele de care dispun:

TINERII PE FRONTUl RECOLTEI
• Ample ți mobilizatoare inițiative ale organizațiilor de tineret pen> 

tru accelerarea ritmului la RECOLTAT • O săptămînă decisivă pentru 
finalizarea unei lucrări de mare importanță pentru viitoarea producție 
SEMĂNATUL • Pe drumul cel mai scurt, din cîmp spre hambare — iată 
o condiție esențială a culesului DE CALITATE, FĂRĂ RISIPĂ.

VIZITA OFICIALĂ ÎN TARA NOASTRĂ 
A MAIESTĂȚII SALE BAUDOUIN, 

REGELE BELGIENILOR
NICOLAE CEAUȘESCU:

Vizita pe care o faceți este o expresie a bunelor 
relații dintre România ți Belgia, a voinței lor de 
a conferi dimensiuni tot mai largi raporturilor 
dintre ele. Dealtfel, între popoarele noastre au 
existat din cele mai vechi timpuri legături priete
nești, bazate pe dorința sinceră de colaborare, 
pe stimă și respect reciproc.

România, care va sărbători, anul viitor, cente
narul independenței sale naționale, nu uită că 
Belgia a fost printre primele țări europene care 
au recunoscut statul independent român și au 
stabilit cu el relații diplomatice. încercările is
toriei, marile frămintâri pe care Europa le-a cu
noscut în decursul ultimului secol n-au putut în
trerupe cursul pozitiv al acestor relații.

RECELE BAUDOUIN:
Destinele României și Belgiei se aseamănă în 

multe privințe. Ca ți noi, dumneavoastră ați cu
noscut nenumărate războaie ți ocupații străine. 
Ați depășit toate aceste încercări ți se cuvine să 
aducem un omagiu energiei cu care poporul ro
mân a luptat întotdeauna pentru a râmine inde
pendent.

Astfel, spre sfîrțitul acestui secol, al XX-lea, după 
cele două războaie — cele mai mari pe care le-a 
cunoscut omenirea — ne intîlnim însuflețiți de a- 
ceeași dorință de a vedea țările noastre consa- 
crîndu-se activității in favoarea păcii.

SATU MARE

Prin munca uteciștilor 
se reduce perioada 

recoltărilor
în județul Satu-Mare campa

nia din acest an a tinerilor pe 
ogoare la recoltat a fost orga
nizată cu deosebită atenție, în 
baza unor grafice ferme de ac
țiune încheiate de comun acord 
Intre unitățile agricole și școli. 
De remarcat faptul că sprijinul 
tinerilor și în special al elevi
lor nu se restrânge numai la 
aria unităților agricole din lo
calitățile de domiciliu ci chiar 
in zone mai depărtate, organi- 
zindu-se în acest scop tabere 
de muncă patriotică. Un astfel 

> de exemplu am întilnit la coo
perativa agricolă din Sanislău. 

i Dispunind de un puternic sec- 
! tor viticol, pomicol și legumi- 
j col, unitatea acumulează toam- 
I na, la recoltări, un mare volum 
I de muncă, fiind vorba mai ales 
! de produse perisabile. De aceea, 
I alături de cooperatori am întil

nit peste 400 de elevi aparținînd 
școlii generale din localitate, 
citorva licee din orașul Cărei, 
precum și tabăra elevilor de la 
Liceul agroindustrial Negrești, 
formată din anul doi. Se recol
tează mere, struguri și morcovi, 
se sortează și ambalează pro- 

I ducția. Programul de lucru cu
prinde întreaga zi lumină, ex- 
ceptînd o pauză de prinz între 
orele 13—14. După cum ne spu
ne îndrumătorul taberei elevilor 
din Negrești, profesorul Iosif 
Sutic. au fost organizate echipe 
de cite 5—6 membri, urmărin- 
du-se individual realizările. „Se 
obțin 80—90 de lei pe zi pen
tru cei mai harnici elevi, dis- 
tingîndu-se mai ales echipele 
lui Ana Costea, Domnica Pop-

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare în pag. a UI-a)

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL
Mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, ță

ranii cooperatori, specialiștii unităților agricole din județul Buzău, 
au reușit să încheie, în perioada optimă și la un nivel calitativ 
superior, semănatul păioaselor pe întreaga suprafață prevăzută 
pentru această campanie.

Intr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către Co
mitetul județean de partid și Consiliul popular județean se arată 
că. muncind in spiritul măsurilor stabilite recent de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în prezent toate forțele sa
telor buzoiene sînt mobilizate la strîngerea în cel mai scurt 
timp și fără pierderi a recoltei de porumb, sfeclă de zahăr, a 
legumelor și fructelor, la efectuarea celorlalte munci de sezon. 
Continuă, de asemenea, în ritm susținut acțiunea de asigurare 
a bazei furajere.

Răspunzînd cu înalt patriotism chemării Comitetului Politic 
Executiv, al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
mecanizatorii și țăranii din cooperativele agricole de producție 
din județul Tulcea au anunțat în seara zilei de 11 octombrie 
încheierea însămînțării culturilor de toamnă pe întreaga supra
față planificată. în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul 
județean de partid se subliniază că acest succes este rodul efor
turilor și al mobilizării tuturor oamenilor muncii de la sate, al 
folosirii din plin, din zori și pînă în noapte, a timpului prielnic 
de lucru. în prezent, toate forțele din agricultura județului sînt 
concentrate la executarea celorlalte lucrări agricole, astfel Incit 
în următoarele zile să se încheie recoltarea strugurilor, a legu
melor și fructelor, se intensifică totodată ritmul de stringere. 
transport și depozitare a celorlalte culturi de toamnă.

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA
_____ ■____

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Sosirea
, în Capitală
La Invitația președintelui Re- 

Sublicii Socialiste România,
icolae Ceaușescu, și a tova

rășei Elena Ceaușescu, Maiesta
tea Sa Baudouin, regele belgie
nilor, și Maiestatea Sa Regina 
Fabiola au sosit, luni după- 
amiază, intr-o vizită oficială în 
țara noastră.

După vizita oficială în Bel
gia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, care a avut loc în 
anul 1972, reintîlnirea la Bucu
rești dintre șeful statului ro
mân și suveranul belgian se în
scrie ca un nou moment de o 
deosebită însemnătate în croni
ca relațiilor de prietenie din
tre România și Belgia.

Ceremonia sosirii a avut loe 
pe aeroportul Otopeni împodo
bit sărbătorește. Pe frontispi
ciul aerogării se află portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și Maiestății Sale Regele 
Baudouin, încadrate de drape
lele României și Belgiei. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urările : ,,Bun venit în Repu
blica Socialistă România Ma
iestății Sale Baudouin, regele 
belgienilor", „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Belgia în

interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și securității în Eu
ropa și în lume".

La ora 15,30 aeronava cu care 
au călătorit suveranul și per
soanele care îl însoțesc a ate
rizat.

La coborîrea din avion, Ma
iestatea Sa Regele Baudouin și 
Maiestatea Sa Regina Fabiola 
au fost salutați cu deosebită 
cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și de tova
rășa Elena Ceaușescu.

In întimpinarea înalților oas
peți au venit, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, cu soțiile. 
Ion Coman, Teodor Coman și 
Ion Dincă, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, ge
nerali.

Erau de față Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României la 
Bruxelles și Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești.

Pe aeroport se aflau șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

(Continuare în pag. a III-o)

Dineu oficial oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 

in onoarea inalților oaspeți belgieni
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
luni, un dineu oficial în onoa
rea Maiestății Sale Baudouin, 
regele belgienilor, și a Maies
tății Sale Regina Fabiola.

La dineu au participat to
varășii Manea Mănescu. Ste
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Ion Ioniță,

Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu. Iile Verdeț, Ștefan An
drei. Ion Coman. Teodor Co
man. Ion Dincă. Ion Ursu, 
Aurel Duma, cu soțiile, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai 
guvernului, personalități ale 
vieții noastre științifice și cul
turale.

Au luat parte Renaat van 
Elslande. Herman Liebaers, 
Jacques Graeffe, ambasadorul 
Belgiei la București, celelalte 
persoane din suita regală.

în timpul dineului, des
fășurat intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Regele 
Baudouin au rostit toasturi.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Belgiei și României.

---------------------- în pagina a 3-a: -----------------------

Toastul președintelui Toastul Maiestății Sale 

Nicolae Ceaușescu Regele Baudouin

în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului 
la Consfătuirea de lucru de la C C. al P. C. R.

CALIFICAREA TINERILOR CONSTRUCTORI - 
MAI FERM ORIENTATA SPRE

DOMENIILE NOI, PRIORITARE, ALE TEHNICII
La recenta Consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R., secreta

rul general al partidului a indicat, referindu-se la măsurile ce 
sint necesare în vederea sporirii productivității muncii pe șan
tiere și realizarea obiectivelor de investiții în cele mai bune 
condiții, să se acționeze ferm pentru ridicarea calificării con
structorilor, organizarea mai bună a întregii activități. Pentru 
a afla care sint, in această privință, preocupările cadrelor de 
conducere, ale factorilor de răspundere din domeniul construc
țiilor, ne-am adresat tovarășului PANAIT IONESCU, direc
tor tehnic al Trustului de montaj utilaj chimic — București.

— în actualul cincinal 
TMUCh București are de reali
zat un volum mare de lucrări 
la obiective ce se construiesc 
sau se extind in aproape toate 
județele țării. In ceea ce pri
vește necesarul de forță de mun
că. el este asigurat pentru toate 
obiectivele aflate în execuție 
dar, dată fiind complexitatea 
acestor obiective, cerințele tot 
mai mari la care trebuie să răs
pundă din punct de vedere teh
nic combinatele și uzinele pe 
care le construim, ridicarea gra
dului de pregătire profesională, 
calificarea cadrelor care vor

lucra din acest an pe șantiere
le de construcții-montaj, în con
dițiile unor tehnologii avansa
te sînt probleme ce stau per
manent în atenția noastră. Pe 
lingă faptul că fiecare dintre 
noi, muncitori, maiștri, ingi
neri avem datoria să ne perfec
ționăm continuu cunoștințele,

trebuie să ne ocupăm de creș
terea și calificarea forței de 
muncă viitoare, să asigurăm ti
nerilor care se pregătesc în pre
zent pe șantierele noastre pen
tru a deveni lăcătuși, montori, 
sudori, electricieni, macaragii, 
cele mai bune condiții de însu
șire a meseriei alese. Pentru 
aceasta am adoptat recent un 
program de măsuri care cu
prinde un ansamblu de acțiuni 
în scopul ridicării cunoștințelor 
profesionale, policalificării și 
specializării constructorilor.
Sînt, de asemenea, prevăzute

N. MILITARU
(Continuare în pag. a 111-a)
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DESCOPERIRILE
DE LA ENISALA

Ion Horațiu-Crișan

Excursia făcută după cel de-al 
II-lea Congres international de 
tracologie ținut la București în
tre 4 și 8 septembrie a inclus 
in programul său vizitarea să
păturilor arheologice de la Eni
sala, județul Tulcea. Aici s-a 
descoperit cea mai mare necro
polă getică din sec. 4 i.e.n. cu
noscută pînă acum de pe în
treaga arie de răspindire a geto- 
dacilor. Cercetarea ei a fost în
cepută in anul 1968 și continua
tă apoi an de an fără să se fi 
ajuns la dezvelirea integrală. 
Săpăturile sint efectuate de că
tre colectivul de arheologi al 
Muzeului din Tulcea condus de 
Simion Gavrilă. directorul mu
zeului.

Specialiști din diverse țări, 
participant la Congres, au putut 
lua cunoștință direct cu descope
ririle făcute la Enisala devenite 
celebre, o parte fiind deja pu
blicate și incluse astfel in cir
cuitul științific internațional. 
Chiar și cu ocazia celui de-al 
II-lea Congres internațional de 
tracologie, de curînd încheiat, 
conducătorul săpăturilor a pre-

zentat o comunicare in care des
coperirile de la Enisala au fost 
integrate in contextul general al 
antichităților geto-dacice din 
nordul Dobrogei in răstimpul cu
prins intre sec 6 și 3 i.e.n

Faima necropolei de la Enisa
la este conferită de multitudinea 
problemelor istorice pe care le 
rezolvă sau la a căror elucidare 
aduce contribuții substanțiale. 
Este vorba despre probleme de 
importanță majoră cum ar fi 
cea a unității culturii materiale 
și spirituale daco-getice, a pe
rioadei de formare a civilizației 
de tip Latene. a modalităților 
concrete în care aceasta a fost 
însușită de către strămoșii noș
tri, a continuității de locuire ge
tică pe meleagurile Dobrogei 
încă din epoca bronzului. La a- 
cestea se adaugă cea a legături
lor pe diverse coordonate între
ținute de daco-geți cu lumea 
mediteraneană, sud-tracică, sci
tică și încă multe altele.

Pînă acum au fost dezvelite 
peste 200 de morminte, fie de

(Continuare in pag. a Il-a)
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Un imperativ al muncii noastre

FESTIVALUL
CÎNTECULUI 
OSTĂȘESC

u

u

„Te apăr

si te tint,A

Pentru organizația U.T.C., 
pentru tinerii de la Stația de 
utilaj tehnic din cadrul între
prinderii județene de construc- 
ții-montaj Vaslui, prețioasele 
indicații date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., devin obiectiv con
cret de acțiune, generator de 
valoroase inițiative uteciste în 
sprijinul producției.

loan Podiuc, secretarul comi
tetului U.T.C. din șantier, pre
ciza că incepind din săptămina 
trecută a -fost reorganizată pe 
baze noi. judicioase, activitatea 
de gospodărire a materiilor pri
me și materialelor. Primele re
zultate sînt remarcabile. De 
pildă, în cadrul organizației 
U.T.C. „bază de producție" im
portante economii au fost rea
lizate prin acțiuni de muncă 
patriotică. Totodată, în atelie
rele de confecții metalice și 
confecții instalații tinerii au 
preluat în proprie -răspundere 
realizarea tîmplăriei metalice 
și a prefabricatelor.

în același context de iniția
tivă se înscrie și constituirea 
unei brigăzi complexe de mun
că și ' 
sile 
fixat 
care 
țiilor 
direct în atelier cu o perioadă 
medie de execuție diminuată 
cu 40—45 la sută. Reținem, de 
asemenea, și inițiativa „utilaj 
preluat în îngrijire de către 
tineri" în cadrul căreia s-au 
evidențiat conducătorii auto 
Vasile Chiriac și Sandu Tividă, 
precum și macaragiii Constan
tin Onuț și Mihai Mita.

Toate aceste realizări și ini
țiative constituie o confirmare 
în fapt a hotărîrii tinerilor 
constructori de a adăuga depă
șiri substanțiale planului de 
producție, realizat numai în 
primele opt luni în proporție 
de 115 la sută.

Normal ar fi fost ca, tocmai 
pe această bază trainică a ini
țiativei tinerești, a rezultatelor 
valoroase obținute în întrecerea 
utecistă să se afirme și preocu
parea comitetului U.T.C. de pe 
șantier, a celor două organizații 
subordonate lui în vederea edu
cării politice, revoluționare a 
tinerilor. Faptele sînt însă de
parte de a sta așa. In nici un 
atelier nu s-a asigurat popu-

educație, condusă de Va- 
Chirilă. Brigada și-a 

mai multe obiective, între 
și confecționarea instala- 

prefabricate montate

larizarea angajamentelor or
ganizației U.T.C. și nici gra
ficul realizării lor. De ce — te 
întrebi — asemenea frumoase 
rezultate economice nu sînt fo
losite și ca stimulatori ai mun
cii educative a organizațiilor 
U.T.C. ?

Este adevărat, pentru perioa
da imediat următoare, cele 
două birouri U.T.C. iși propun 
deschiderea învățămintului po
litico-ideologic in organizații 
intr-un spirit de înaltă răspun
dere.

Avea desigur dreptate Rodica 
Oancea. propagandista organi
zației U.T.C. ..bază de produc
ție", să-mi spună că : „Oricît 
de bine pregătit teoretic, un 
propagandist nu va reuși în 
munca sa decît dacă cunoaște 
în profunzime preocupările fie
cărui colectiv de tineri, dacă 
își fixează dezbaterea temelor 
propuse raportîndu-se la reali
tățile proprii, accesibile și 
apropiate tinerilor". Dar aceste 
realități nu se găsesc ele, oare, 
în primul rînd, în fiecare loc 
de muncă din șantier ? Trebuie,

așadar, din partea comitetului 
U.T.C. mai multă inițiativă, 
trebuie ca însuși secretarul să 
se consulte cu tinerii, să le as
culte părerile, să-i antreneze 
pe propagandiști la realizarea 
unor acțiuni politico-educative 
în spiijiriul producției mai con
crete și mai diverse.

Pentru început, ne îngăduim 
să-i sugerăm lui loan Podiuc 
ideea ca organizațiile U.T.C. să 
preia realizarea gazetei „Frun
tașii noștri", de multă vreme 
părăsită la intrarea șantierului, 
ca și înființarea unei „vitrine 
a calității", oglindă vie a cali
tății muncii fiecărui colectiv de 
tineri, a fiecărui încadrat. Și a- 
cestea sînt doar două sugestii, 
făcute
prinde cu claritate din ansamblul 
documentelor politice ce stau în 
atenția organizațiilor U.T.C. în 
această perioadă, aceea ca fie
care punct de lucru al activită
ții economice să devină și un 
„punct de lucru" al muncii 
politico-educative.

însă în ideea ce se des-

ȘERBAN CIONOFF

Sălile Bibliotecii județene din Constanța au devenit adevărate 
„laboratoare" de studiu, unde vin zilnic peste 500 de tineri pa
sionați de lectură. Dotată cu o importantă „zestre" din cele mai 
diverse domenii de activitate, care se îmbogățește continuu, bi
blioteca oferă tuturor pe lingă ambianța plăcută lecturii și 
seri de poezie, simpozioane, mese rotunde pe marginea noilor 
apariții editoriale, întâlniri cu scriitori dobrogeni etc. (C. Lucian).

GALAȚI: Festivalul 
filmului de amatori 

„Danubius ’76"
Casa de cultură a sindicate

lor din Galați a găzduit timp 
de 2 zile prima ediție a Festi
valului filmelor de amatori in
titulat „Danubius ’76“ cu parti
ciparea județelor limitrofe Du
nării. Cele peste 30 de filme 
înscrise in această interesantă 
și utilă competiție au demon
strat multiplele valențe educa
tive pe care le conferă filmul 
de amatori. în cadrul Colocviu
lui pe marginea filmelor proiec
tate în concurs, cineaștii ama
tori, participant la discuții, au 
relevat progresele actuale, dar 
și neajunsurile existente în 
unele cinecluburi. Juriul, con
dus de regizorul Alecu Croitoru 
a conferit marele premiu și 
titlul de laureat filmului „Stră
dania anilor" realizat de cine- 
clubul „Retina" al Casei corpu
lui didactic din Galați. (Vasile 
Caburgan).

la o importantă serie de acțiuni 
în sprijinul producției, a îmbu
nătățirii calității produselor în 
cadrul unei săptămini „record" 
în producție. Tinerii din sec
ția fibră a C.F.S., secția croit 
de la întreprinderea de con
fecții. secția boghiuri de la IM 
„Nicolina", organizația U.T.C. 
de la I.M.M.R. Pașcani și Au
tobaza Pașcani dintre care 
amintim pe Nicolau Mihai, Va
sile Georgescu (IMMR), Doina 
Istrat, Maria 
prinderea de _________
Țolea și Ion Popa (C.F.S.) sînt 
numai cițiva dintre cei harnici 
care fac cinste colectivelor de

o

Ionescu (Intre- 
confecții), Dana

muncă și activității pe care 
desfășoară. (Vasile Arhire).

CLUJ :
Expediția „Pe urmele 

Vitoriei Lipan"

IAȘI: Repere ale 
hărniciei

trecute elevii Școlii 
din Aghirești Fabrici, 
Cluj, s-au întors 
frumoasă expediție, 

de marile evem-
cei 12 en-

conducerea prof, 
îndrăgostițiîn-

patria mea

a constituit pentru elevi prile
jul cunoașterii minunatelor pei
saje ale munților Dornei. (Radu 
Vida).

CONSTANȚA:
O pasiune constantă 

sportul

Acționînd în cadrul marii 
treceri uteciste „Tineretul, fac
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice" cei peste 1 600 de tineri 
din 5 mari unități economice 
ale județului Iași au participat

Zilele 
generale 
județul 
dintr-o i 
Pasionați
mente literare, 
tuziaști, sub 
Vasile Sonca, îndrăgostiți de 
opera lui Sadoveanu au mers 
pe jos timp de 14 zile pe dru
mul Vitoriei Lipan, eroina „Bal
tagului". Reconstituirea dru
mului parcurs de Vitoria în 
căutarea adevărului și dreptății

Pe tinerii de la baza de repa
rații utilaj greu de la TCIF 
Constanța de diverse profesii 
(lăcătuși. electricieni. sudori, 
instalatori etc) i-am întîlnit nu 
numai la locul de muncă, acolo 
unde cifrele de pe graficele de 
plan sînt grăitoare, ci și in 
timpul lor liber pe care. în cea 
mai mare parte, ei îl acordă 
sportului. Organizatori ai unor 
frumoase și diverse întreceri 
sportive ei și-au recîștigat un 
frumos renume. Mai mult 
chiar, au amenajat prin muncă 
patriotică 3 terenuri de tenis 
unde au susținut întreceri între 
secții sau cu colegi din alte uni
tăți. Recent, la campionatul de 
fotbal pe întreprindere, la care 
au participat 15 echipe. învin
gători au fost reprezentanții 
atelierelor de electricieni, cam
pioni și la „capitolul" hărnicie. 
Pentru perioada care urmează 
vor participa la campionatele 
de șah și tenis de masă. Iubi
torii atletismului vor fi prezenți 
la startul crosurilor tinerilor 
muncitori. Le dorim în conti
nuare succes ! (Lucian Cristea).
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Incepind cu numărul de miine al ziarului nostru 
puteți urmări serialul

44.ȘCOALA VOINȚEI"
— despre tinăra școală de gimnastică româ
nească, despre sportivele care au adus gloria 
culorilor sportive ale patriei, despre pregătirea 

lor pentru competițiile viitoare

Deci, incepind de miine, in fiecare miercuri și vineri
in cadrul rubricii noastre de sport, serialul

44„ȘCOALA VOINȚEI
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PE STADIONUL „GLORIA" DIN ARAD

Pe stadionul „Gloria" din 
municipiul Arad a avut loc, 
simbătă. deschiderea anului 
sportiv școlar și de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei la care au participat peste 
3 000 de elevi și eleve din uni
tățile școlare ale municipiului. 
După festivitatea de deschidere 
au urmat demonstrații ale de
tașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei, întreceri la atletism,

fotbal, apoi la handbal, baschet 
și volei, băieți și fete. Tot în 
acest cadru au fost înmînate, 
din partea comitetului județean 
U.T.C., diplome și premii aso
ciațiilor sportive școlare care 
s-au remarcat, în mod deosebit, 
în anul sportiv școlar ’75—’76. 
Asemenea manifestări s-au des
fășurat, de asemenea, în toate 
unitățile școlare din județ la 
care au participat peste 8 000 de 
elevi și eleve. (Cornel Corodan).

TEHNICA .
PRODUCȚIE;

Ansambluri corale ostășești în festival 
in mișcarea corală ostășească ce 
a obținut rezultate remarcabile
în ultimul deceniu sub condu
cerea It. col. Ștefan Lupașcu, 
încununate prin maximum de 
punctaj (100) acordat formației 
în cadrul prestigiosului Concurs 
interjudețean „Cîntare patriei" 
(1974). Cunoscut și apreciat de 
public in urma evoluțiilor sale 
din cadrul celor două ediții an
terioare ale festivalului, cit și 
din susținuta activitate artistică 
desfășurată în întreprinderi și 
fabrici, case de cultură și cămi
ne culturale, Corul Regimentu
lui de gardă, dirijat de It. col. 
Ștefan Lupașcu, a demonstrat și 
cu acest prilej un înalt grad de 
pregătire, interpretând marșuri 
ca : Sîntem aici dintotdeauna 
de M. Bădulescu (versuri N. Vir- 
golici), Cîntec de instrucție de 
Alexandru Pașcanu (versuri Că
lin George Ionescu).

Prima audiție a altor cinci 
marșuri ale festivalului a fost 
încredințată Corului ostășesc 
„Ialomița" dirijat de It. maj. A- 
drian Loghin, formație de ase
meni laureată a Concursului 
Interjudețean „Cîntare Patriei", 
cunoscut și el datorită susținu
tei activități artistice desfășu
rate în cadrul unei echipe ar
tistice închegate din care face

Duminică dimineața, in pre
zența unui numeros public al
cătuit din pionieri și elevi, din 
membri ai formațiunilor de ti
neret pentru apărarea patriei și 
ai gărzilor patriotice cărora li 
s-a adăugat un impresionant 
număr de ostași a avut loc ul
timul concert al celei de a 
IlI-a ediții a Festivalului cîn- 
tecului ostășesc „Te apăr și te 
cînt, patria mea“ dedicat crea
ției de marșuri ostășești.

Desfășurat intr-o ambianță 
festivă, acest concert, pe lingă 
faptul că a pus in circulație cele 
25 de noi titluri (șase interpre
tate in afara concursului), a 
scos in evidență calitățile artis
tice excepționale ale celor patru 
ansambluri corale ostășești par
ticipante.

Acompaniate de o formație de 
fanfară a Muzicii reprezentative 
a armatei, cele patru valoroase 
ansambluri corale militare ali
niate pe rînd in fața impunăto
rului Monument al Eroilor Pa
triei au prezentat fiecare cu un 
deosebit succes un număr dife
rit de marșuri ajunse printr-o 
riguroasă selecție a juriului in 
etapa finală a prezentei ediții.

Programul concertului a fost 
deschis de Corul Regimentului 
de gardă, ansamblu de prestigiu

parte. Corul ostășesc „Ialomița" 
participă pentru a treia oară la 
Festivalul cîntecului ostășesc 
„Te apăr și te cînt. patria mea".

O formație cu excepționale ca
lități artistice s-a dovedit Corul 
echipei artistice ostășești „Al
batrosul" a Marinei Militare, an
samblu care de la înființarea sa 
(1946) este condus cu multă pa
siune de pit. adj. Marin Hudi
țeanu. Am admirat omogenitatea 
ansamblului — nu întâmplător 
laureat de două ori al Concursu
lui interjudețean „Cîntare Pa
triei" —- acuratețea emisiunii 
sonore, nuanțele și ritmica pre
cisă oferită fiecăreia dintre cele 
șapte marșuri incluse in pro
gram.

în încheierea concertului a 
evoluat Corul Școlii militare de 
muzică din Capitală dirijat de It. 
Crișan Pârîu, formație ce a pre
zentat publicului un mănunchi 
de opt izbutite marșuri.

Festivitatea de premiere șl 
gala laureaților celei de a IÎI-a 
ediții a Festivalului cîntecului 
ostășesc „Te apăr și de cînt, 
patria mea", va avea loc sîmbă- 
tă, 16 octombrie a.c., orele 19 la 
Studioul de concerte al Radiote- 
leviziunii Române.

Imagine de ansamblu 
prinsă in timpul concertului, 
în prim plan Corul Regi
mentului de Gardă, dirijat de 
It. col. Ștefan Lupașcu, a- 
companiat de o formație de 
fanfară a muzicii reprezen
tative a armatei. De la stin
gă la dreapta : Corul Școlii 
militare de muzică, dirijat de 
It. Crișan Pârîu, Corul „Al
batrosul”, dirijat de pit. adj. 
Marin Hudițeanu ți Corul 
ostășesc „Ialomița", dirijat 
de It. maj. Adrian Loghin.

Foto : VIRGIL ULIERU

DIN JURIU

AL. P.

Formalii corale ale tineretului din
Marburg și București sub cupola Ateneului

în cadrul relațiilor de colabo
rare stabilite între U.T.C. și 
Ministerul federal al Tineretului, 
Familiei și Sănătății din R.F. 
Germania corul de cameră din 
Marburg a efectuat un turneu 
în țara noastră. în acest context 
se înscrie concertul coral orga
nizat duminică seara în sala 
Ateneului. în cadrul programu
lui au evoluat două prestigioase 
ansambluri : Marburger Kam- 
merehor, formație corală stu
dențească din Republica Fede
rală Germania, dirijată de 
Wolfram Wehnert. și Corul de 
cameră „Preludiu" al Ansam
blului artistic al U.T.C., dirijat 
de Voicu Enăchescu.

Programul serii a cuprins pa
gini reprezentative din litera
tura corală universală și româ
nească. interpretate cu multă 
măiestrie de ambele formații.

Despre calitățile excepționale

ale acestor ansambluri — ce au 
îneîntat publicul din sală — iată 
ce ne-a declarat la sfîrșitul 
concertului compozitorul Con
stantin Arvinte :

„Deși foarte tinere, ambele 
formații s-au prezentat irepro
șabil. Tînărul cor al studenților 
din Marburg m-a captivat prin 
programul prezentat, foarte va
riat ca alcătuire și interesant 
ca pr.ezențe stilistice. Formația 
dispune de o tehnică corală 
deosebită și de o mare sensibi
litate în interpretare. Aceste 
calități se datorează atît talen- 
taților săi coriști, cit și compe
tenței dirijorului Wolfram Weh- 
nert care a demonstrat o ges
tică precisă și o siguranță 
invidiat pe care o imprima cu 
ușurință formației. Corul 
cameră „Preludiu" dirijat 
Voicu Enăchescu s-a remarcat 
prin abordarea curajoasă a unui

DESCOPERIRILE
DE LA ENISALA

(Urmare din pag. I) 
incinerație, fie de inhumație, cu 
sau fără tumuli. Preponderentă, 
in proporție de 95° o, este incine- 
rația practicată in diverse mo
dalități : in urnă, în cutii sau 
cercuri de piatră, cu tumuli sau 
in morminte plane. Riturile fu
nerare și ritualurile intilnite in 
necropola de la Enisala stau 
mărturie despre continuitatea 
daco-geților pe meleagurile lor 
strămoșești fiind intilnite și in 
perioade cu mult mai vechi. În 
prima epocă a fierului autohto
nii iși placau mormintele cu pia
tră, obicei întîlnit frecvent și la 
Enisala.

Inventarele funerare sînt alcă
tuite mai ales din vase de lut, 
al căror număr a depășit suma 
de 700. Pe lingă ceramica au
tohtonă, lucrată cu mina in ma
nieră tradițională, s-a descope
rit și ceramică confecționată cu 
ajutorul roții olarului, constitu
ind un indiciu sigur de trecere 
a geto-dacilor la cea de-a doua 
epocă a fierului. Alături de ce
ramică daco-getică, covirșitor

SI'(UIT • SPORT
în campionatul național de oină

FINAL
Sportul național, oină, cu o 

veche tradiție, a fost prezentat 
la Focșani. într-o interpretare 
modernă și atractivă, cu o dis
tribuție valoroasă, în cadrul 
unei reușite manifestații desfă
șurate la Complexul sportiv 
„Milcov". Zeee dintre cele mai 
redutabile formații din țară au 
susținut ultimul act al ediției a 
25-a a Campionatului republi
can, competiție ce avea, ince
pind din 1951, să relanseze a- 
cest joc popular, despre 
marele nostru povestitor 
hail Sadoveanu amintea, 
unele din operele sale, că

Mi- 
in 

_____ ______ — Î“a 
îneîntat anii copilăriei. în anii 
din urmă, tehnicienii i-au îm
bogățit repertoriul cu noi și 
spectaculoase elemente tehnice, 
iar pe dreptunghiul de joc au 
apărut tot mai multe formații, 
reunind, în pasionante întreceri, 
mii de elevi și tineri.

De subliniat că în acest an, 
peste 1 000 de echipe au evoluat 
în concursuri de mare amploa
re, care au cunoscut un frumos 
succes. Cele mai bune dintre 
ele s-au întîlnit la turneul final 
de la Focșani, intr-un spectacu
los „maraton" sportiv, cu o sui
tă de 45 de jocuri disputate pe 
parcursul a 3 zile, într-o am
bianță plăcută, sărbătorească. 
Un număr mar» d« spectatori

din urmă, tehnicienii i-au

de

de 
de

dificil repertoriu pe care l-a 
Interpretat, ca de obicei, re
marcabil".

Un aspect inedit din desfășu
rarea concertului l-a constituit 
apariția pe podiumul de con
cert — la finele fiecărei părți 
— al ambelor formații care au 
Interpretat simultan în ger
mană (D. Friderici : Wir lieben 
sher im Herzen și M. Reger : 
Gruss) și în romănă (I.D. 
Chirescu : Dorulețul și Al. Paș- 
canu : Chindia) cite două piese.

A fost un concert memorabil, 
cuprinzînd pagini de muzică 
aleasă și demonstrînd în felul 
său cum muzica, prin limbajul 
său, poate contribui la adînci- 
rea legăturilor dintre tineri, 
cultivînd înalte sentimente de 
pace și prietenie.

COMPOZITORUL LAURENȚIU 
PROFETA. „La actuala ediție a 
Festivalului cîntecului ostășesc „Te 
apăr și te cînt, patria mea", re
marc o participare numerică a 
compozitorilor — de la cei care au 
făcut abia primii pași pînă la de
canul de vîrstft al muzicii noastre 
corale, compozitorul Ioan D. Chi
rescu, artist al poporului — neîn- 
tîlnită In edițiile anterioare ale a- 
cestui festival. Tematica cîntece- 
lor a fost mult mai variată decît 
In anii precedenți, iar orchestrații
le pieselor cu o ritmică mai va
riată și Intr-un real progres".

COMPOZITORUL TEODOR BRA- 
TU. „M-am obișnuit să aștept fie
care nouă ediție a Festivalului 
cîntecului ostășesc „Te apăr și te 
cînt, patria mea" ca pe o sărbă
toare a muzicii corale românești, 
ca un prilej de adîncă trăire și 
vibrație patriotică. Iată de pildă 
această a III-a ediție dominată de 
o masivă participare de compozi
tori, poeți șl textieri, de inter
pret! profesioniști sau simpli 
ostași iubitori de cîntec înconju
rați tot timpul cu dragoste și 
căldură de un entuziast public 
deosebit de receptiv. Iată o ambi
anță cum nu se poate mai fertilă 
și o nobilă emulație pusă în sluj
ba culturii noastre socialiste".

DIN PUBLIC

ALEXANDRU POPA

I N E D I T
au urmărit reprize de joc de o 
ridicată factură, cu acțiuni di
namice și multe puncte reali
zate prin mingi înalte trimise 
la „bar" (peste linia de 65 m.) 
sau prin țintirea adversarului. 
Ultimele jocuri, programate du
minică, au fost echilibrate și 
întrecerea a avut un final ine
dit : pentru desemnarea campi
oanei s-au disputat două me
ciuri de baraj intre echipele 
Dinamo și Combinatul Poligra
fic București. Victoria a revenit 
dinamoviștilor, care au ocupat 
primul loc, cu 25 puncte, iar 
medaliile de argint și bronz au 
fost cucerite de formațiile 
C.P.B. și, respectiv, Dinamo 
Tulcea.

M. LERESCU

BALCANIADA DE ȘAH
• LA ATENA A ÎNCEPUT Bal

caniada de șah, la care participă 
echipele Bulgariei, Iugoslaviei, 
României, Turciei și Greciei.

In prima rundă a competiției 
masculine, echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 4—2 formația 
Bulgariei.

Selecționata Greciei conduce cu 
3—2 în meciul cu formația Tur
ciei, o partidă fiind întreruptă.

Echipa României a avut zi li
beră, urmînd ca în runda a doua 
să întîlnească redutabila formație 
a Iugoslaviei,

majoritară, din inventarele mor
mintelor mai făceau parte și 
vase grecești de lux cu vernir 
negru sau cu figuri roșii la care 
se adaugă amforele lucrate la 
Chios sau Rhodos demonstrînd 
relațiile comerciale întreținute 
de către cei înmormântați în ne
cropola de la Enisala.

Armele sînt și ele numeroase : 
vîrfuri de săgeți din bronz de tip 
scitic, săbii de fier scurte sau 
lungi, vîrfuri de lănci sau pie
se de harnașament. Podoabele 
ocupă un alt loc important in 
cadrul descoperirilor de la Eni
sala, lucrate din bronz, fier, ar
gint sau sticlă. Numeroase sînt 
fibulele (agrafe pentru prins îm
brăcămintea) de tip tracic, bră-

țările. inelele, mărgelele etc. în 
mormintele de femei, pe lingă 
podoabe, s-au mai descoperit o- 
glinzi de bronz de tip grecesc.

Piesele inventarelor funerare 
descoperite la Enisala, partici
panta la cel de-al II-lea Con
gres internațional de tracologie, 
le-au putut admira în noua și 
moderna expoziție a muzeului 
din Tulcea, alături de alte nu
meroase descoperiri de o deose
bită valoare, rod al cercetărilor 
făcute în acești ani. cercetări ce 
dovedesc permanența și conti
nuitatea de locuire geto-dacică, 
daco-romană și apoi româneas
că în acest colț de țară. Tulcea 
a devenit în ultimii ani un im
portant centru de cercetări ar
heologice și in același timp de 
popularizare a rezultatelor obți
nute, contribuind in largă măsu
ră la formarea multilaterală a 
oamenilor muncii din acest ju
deț, la educarea în spiritul dra
gostei față de țară și al patrio
tismului revoluționar, socialist.

PROF. UNIV. IO VAN MICLEA. 
„Bogata și variata tematică 
a lucrărilor prezentate în cele 
trei concerte ale festivalului se 
înscrie — evident — pe linia tra
sată de Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste, fiind 
inspirate din simțămintele, munca 
și pregătirea de luptă a militari
lor armatei noastre. Este prezent 
în toate lucrările sentimentul dra
gostei față de patrie și partid, este 
cîntat spiritul de abnegație și dă
ruire al ostașilor, gata oricînd 
a lupta pentru apărarea patriei și 
a cuceririlor revoluționare. Sînt 
convins că reușita acestui festi
val al cîntecului ostășesc va con
tribui și mai mult la cultivarea în 
rîndul militarilor noștri a gustului 
pentru frumos și a dragostei pen
tru arta muzicală".

PETRACHE VALENTIN, elev In 
clasa a Vil-a la Școala generală 
198. „Am urmărit la televizor con
certele festivalului, M-a impre
sionat în mod deosebit prezența 
Corului de copii al Radioteleviziu- 
nii Române în mijlocul Ansam
blului artistic „Doina" al Armatei 
interpretînd cîntecul compozitoru
lui Sergiu Eremia intitulat „Azi 
pionier, mîine ostaș".

ELEV SERGENT ALEXANDRU 
MARIAN, anul V, Școala militară 
de muzică din București, mem
bru în comitetul U.T.C. pe școală. 
„Am participat la toate edițiile 
acestui festival împreună cu an
samblul nostru coral din care fac 
parte și eu. Pentru noi acest fes
tival constituie o importantă sursă 
de îmbogățire a repertoriului de 
cîntece patriotice, ostășești și de 
muzică ușoară cu noi lucrări. Așa 
cum edițiile anterioare ale festi
valului au lansat nenumărate cîn
tece de valoare preluate cu drag 
de formațiile corale ostășești ale 
țării și această a IlI-a ediție cu
prinde — după părerea mea — 
nenumărate titluri de cîntece ce 
se vor înscrise în repertoriul tu
turor formațiilor".

Valorificarea maximă a 
propunerilor și inițiaiive'cr

® Eficienta economică — car
tea de vizită a activității tineri
lor specialiști. Pornind de la în
semnătatea deosebită pe care o 
are introducerea cuceririlor ști
inței și tehnicii în producție, in 
creșterea eficienței întregii acti
vități economice, tinerii specia
liști ploieșteni, organizați in co
misii de creație tehnică, au reu-"* 
șit de la începutul anului să-și 
aducă un aport substanțial la 
modernizarea proceselor tehno
logice, la introducerea unor noi 
tehnologii de fabricație, la îm
bunătățirea calității producției. 
La nivelul municipiului comi
siile au contribuit la antrenarea 
și stimularea întregului poten
țial de creație al tinerilor spe
cialiști în cadrul mișcării ..Știin
ță — Tehnică — Producție". In 
acest sens, s-au organizat mul
tiple acțiuni de propagandă teh
nică, dialoguri Științifice, sim
pozioane, sesiuni de comunicări 
științifice etc. în această acțiune, 
la noi există o tradiție, deoarece 
tinerii noștri specialiști sînt par
ticipant activi în cadrul iniția
tivei „Fiecare specialist — un ca
dru de concepție". Și pentru că 
sintem în trimestrul IV al anu
lui trebuie menționat și faptul 
că la sfîrșitul acestui an vom 
finaliza la nivelul județului ini
țiativa „Trofeul inovatorului" pe 
care îl acordăm în fiecare an cer 
lei mai valoroase invenții creata 
de tineri. Prin aceste inițiative» 
tinerii noștri specialiști tși aduc 
un considerabil aport la crește
rea eficienței economice. In ac
tivitatea de cercetare — atit de 
diversificată, pe toate sferele de 
activitate la care participă tineri 
din toate domeniile — s-au ob
ținut pînă in prezent rezultate 
deosebite prin aplicarea lor di
rect în producție, și cu o efi
ciență economică de peste 15 mi
lioane lei. Din palmaresul suc
ceselor cîteva exemple sînt edi
ficatoare pentru preocuparea ti
nerilor specialiști. De exemplu, 
la întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești cercetarea efectuată pen
tru reducerea importurilor — 
prin asimilarea unor piese spe
ciale are o eficiență anuală ce 
se ridică la suma de 60 de mii 
de lei. în cursul trimestrului IV 
se va realiza înlocuirea unor in
stalații electronice din import 
care va aduce o eficiență eco
nomică de peste 800 000 lei anual. 
La aceeași întreprindere s-a. reu
șit să se înlocuiască metalul cu 
textolitul in confecționarea unor 
inele, acțiune care a condus la 
economii de peste 800 000 lei. 
Institutul de cercetări și proiec
tări pentru rafinării, tinerii spe
cialiști. au îmbogățit în acest an 
zestrea de invenții și inovații 
pentru chimia românească, cu 
încă 6 brevete, la care o activi
tate laborioasă au desfășurat ti
nerii cercetători Titus Rogojan, 
Floreta Constantine seu, Constan
ta Soare, Rodica Ganea și alții, 
în continuare, in centrul preocu
părilor comisiilor de creație teh
nică ale unităților municipiului 
Ploiești vor sta problemele pri
oritare ale economiei pe care 
vor încerca să le soluționeze cu 
cea mai mare eficiență. (Alex. 
Bănică — președintele Consiliu
lui tineret muncitoresc al Co
mitetului municipal Ploiești al 
U.T.C.).

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI 

CONSERVATORUL DE MUZICĂ 
CIPRIAN PORUMBESCU" BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi
FACULTATEA DE 

INSTRUMENTE ȘI CANTO
ștatul de funcțiuni, disciplina 
acompaniament.

Catedra V — Teorie-Dirijat- 
Pcdagogie :

Catedra I 
Coarde.

Instrumente

• 1 post conferențiar, poz. 2 
din ștatul de funcțiuni, disci
plina vioară ;

• 1 post lector, poz. 7 din 
statul de funcțiuni, disciplina 
vioară ;

• 1 post lector, poz. 18 din 
statul de funcțiuni, disciplina 
violoncel.

FACULTATEA DE PEDAGO
GIE, COMPOZIȚIE MUZICALA, 

MUZICOLOGIE

Catedra IV — Armonie, Con
trapunct, Compoziție :

Catedra II — Instrumente 
Suflat percuție — Muzică de 
cameră, Ansamblu de orches
tră, pian.

• 1 post conferențiar, poz. 3 
din ștatul de funcțiuni, disci
plina clarinet ;

• 1 post lector, poz. 5 din 
ștatul de funcțiuni, disciplina 
trompetă ;

• 1
statul 
pian ;

• 1 
statul 
muzică de cameră ;

• 1 
statul

post lector, poz. 33 din 
de funcțiuni,

post asistent, 
de funcțiuni,

disciplina

poz. 13 din 
disciplina

• 1 
statul 
pian ;

• 1

poz. 24 din 
disciplina

post asistent, 
de funcțiuni,
acompaniament-corepeti-

post asistent, poz. 36 din 
de funcțiuni, disciplina

post asistent, poz. 27 din

• 1 post profesor, poz. 11 din 
statul de funcțiuni, disciplina 
Principii de Contrapunct și 
Fugă. Contrapunct. Tehnica 
contrapunctului și a fugii ;

• 1 post conferențiar, poz. 18 
., disci-

— 1 post lector, poz. 7 din 
ștatul de funcțiuni, disciplina 
Elemente de Teorîe-Solfegiu- 
Dictat. Principii de contrapunct 
și fugă. Contrapunct ;

— 1 post lector, poz. 23 din 
statul de funcțiuni, disciplina 
Citire partituri.

Catedra VI — Muzicologie :

din statul de funcțiuni, 
plina Compoziție.

— 1 post lector, poz. 6 din 
ștatul de funcțiuni, disciplina 
Istoria muzicii universale și 
românești. Stilistică muzicală.

Candidații la concurs
țiar, lector, vor depune ... ______ _________„___ ____ ____ , „
turtle de asistent în termen de 15 zile de la data publicării aces
tui anunț cererea de înscriere însoțită de actele și lucrările pre
văzute în Legea nr. 6, privind statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial Par
tea 1, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățămintului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățământ superior 
sînt obligați să comunice in scris, rectorului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Concursul se va tine la sediul Conservatorului de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" din București, str. Știrbei Vodă nr. 33, sec
tor 7, la data de 6 decembrie 1976.

Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul Con
servatorului. zilnic intre orele 13—14, telefon 14 26 10.

Cont virament B.N. R.S.R., Filiala sector 7 București, 
61.30.5.00.21.34.

Termenul de înscriere la concurs se socotește de la data pu
blicării acestui anunț în Buletinul Oficial.

Concursul pentru posturile de asistenți va avea loc după 15 
zile de la data încheierii înscrierii la concurs.

pentru __  __ „____
in termen de 30 de zile, iar pentru pos-

posturile de profesor, conferen-

nr.

Participarea tinerilor 
la îndeplinirea exemplarii 
a programului de creație 

tehnico-științif ică
Ținînd seama de progresul tot 

mai rapid al științei și tehnicii, 
de necesitatea însușirii și apli
cării în producție a noilor cuce
riri, împreună cu Comisia eco
nomică de la Consiliul județean 
al sindicatelor, comisia jude
țeană a inginerilor și tehnicieni
lor și Cabinetul județean pentru 
probleme de organizare științifi
că a producției și a muncii, in 
acest an am lansat „programul 
de propagandă tehnico-economi- 
că" și „concursul cercurilor ino
vatorilor".

Prin tematica simpozioanelor, 
dezbaterilor, meselor rotunde și 
consfătuirilor inițiate in cadrul 
programului de propagandă teh- ■ 
nică urmărim creșterea eficienței 
aplicării metodelor noi de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii din întreprinderi, cu
noașterea noutăților și tendințe
lor de dezvoltare a fiecărei ra- i 
muri economice, generalizarea ’r 
celor mai bune forme și metode 
de acțiune pentru îmbunătățirea 
calității produselor, a tehnolo
giilor de proiectare și execuție, 
creșterea productivității muncii, 
aprofundarea legislației econo
mice și juridice, perfecționarea 
pregătirii tehnico-profesionale a 
tuturor încadraților.

Comparativ cu anii anteriori, 
cind asemenea activități le irți- 
țiam mai ales la nivel județean, 
unde participa un număr mic 
de tineri, in acest an ne-am 
orientat îndeosebi către organi
zarea unor cicluri de acțiuni pe 
unități economice.

Lansind concursul cercurilor 
inovatorilor și inventatorilor, 
stabilind criteriile de avreciere a 
rezultatelor obținute am urmărit 
atragerea unui număr sporit de 
tineri muncitori și specialiști la 
rezolvarea unor probleme teh
nice, ridicarea gradului de efi
ciență economică a inovațiilor 
aplicate, realizarea cit mai ra
pidă a documentațiilor, schițelor 
și prototipurilor in vederea a- 
plicării lor în producție, cuprin
derea în planurile tematice de 
inovații a celor mai importante 
probleme tehnico-economice ce
rute de bunul mers al producției.

Pe baza dezvoltării accelerate 
a industriei județului nostru, pa
ralel cu primirea de noi cadre 
de specialitate, avem in vedere 
organizarea pe lingă Casa de cul
tură a tineretului din Slobozia 
a unui „club al tânărului spe
cialist" care să constituie un a- 
devărat, laborator de creație teh- 
nico-științifică. (Titi Constanti- 
nescu — președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al Comitetu
lui județean Ialomița al U.T.C,).



VIZITA MAIESTĂȚII SALE BAUDOUIN, REGELE BELGIENILOR
Vizită protocolară

Maiestatea Sa Baudouin, re
gele belgienilor. și Maiestatea 
Sa Regina Fabiola au făcut 
luni seara o vizită protocolară 
președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae 
peaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Regele Baudouin și-au ex
primat satisfacția pentru aceas
tă nouă întâlnire, pentru dia
logul constructiv existent pe 
multiple planuri între cele două 
state, dialog care ilustrează 
bunele raporturi ce s-au sta
bilit și se dezvoltă între Româ
nia și Belgia.

In acest cadru a fost evocată 
importanța vizitei în Belgia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
în întărirea continuă a relații
lor tradiționale româno-belgiene.

In timpul convorbirii a fost 
reliefată dorința comună ca ra
porturile de colaborare și coo
perare dintre cele două țări să 
cunoască o permanentă extin
dere în interesul popoarelor 
român și belgian, al păcii și 
înțelegerii în Europa și în lume.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Regele Baudouin a depus 

o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 

poporului și a patriei,

DINEU OFICIAL OFERIT ÎN ONOAREA ÎNALȚILOR OASPEȚI
Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Toastul Maiestății Sale 

Regele Baudouin
pentru

La scurt timp, de la sosirea 
în Capitală Maiestatea Sa Bau
douin, regele belgienilor, a depus 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu suveranul Bel
giei, la solemnitate au luat parte 
Renaat van Elslande, ministrul 
afacerilor externe și al coope
rării pentru dezvoltare, Herman 
Liebaers. mare mareșal al 
Curții. Jacques Graef fe, amba
sadorul Belgiei la București, ce
lelalte persoane oficiale belgiene.

Au participat sgeneral-colonel 
Ion Coman, ministrul apărării 
naționale, Ion Dincă. primarul 
general al Capitalei. Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

REGINA FABIOLA A VIZITAT 
MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
In cursul după-amiezii, Ma

iestatea Sa regina Fabiola a 
vizitat Muzeul de artă popu
lară al Republicii Socialiste 
România, deținător al unor 
inestimabile valori culturale.

La sosire, distinsa oaspete a 
fost salutată de loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Pe parcursul vizitei. Maiesta
tea Sa regina Fabiola a avut

Sosirea
în Capitală

(Urmare din pag. I)

Suveranul și suverana Belgiei 
sînt însoțiți în această vizită de 
Renaat van Elslande, ministrul 
afacerilor externe și al cooperă
rii pentru dezvoltare, Herman 
Liebaers, mare mareșal al 
Curții, de alte persoane oficia
le.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de 
stat ale Belgiei și României. în 
semn de salut au fost trase 21 
de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Regele Baudouin au trecut, 
apoi, în revistă garda de onoare.

A urmat prezentarea persona
lităților române venite în întâm
pinare și a șefilor misiunilor 
diplomatice.

Solemnitatea sosirii s-a înche

socialism
Au asistat, de asemenea, mem

brii misiunii de onoare atașată 
pe lîngă înaltul oaspete — Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finan
țelor. Alexandru Lăzăreanu. am
basadorul României la Bruxelles, 
general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al Șefului Mare
lui Stat Major. Mircea Andrei, 
director în M.A E.

La sosirea înalților oaspeți, o 
gardă militară aliniată pe platoul 
din fata monumentului a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
Imnul de stat al României și 
Imnul de stat al Belgiei.

După depunerea coroanei de 
flori, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere-

In încheierea solemnității, su
veranul Belgiei a primit defila
rea gărzii de onoare.

cuvinte de admirație pentru 
frumusețea și originalitatea 
colecțiilor, pentru măiestria ar
tistică a creatorilor populari, 
apreciind grija pe care statul 
nostru o acordă acestei impre
sionante bogății spirituale pe 
care o constituie arta populară, 

în încheierea vizitei, Maiesta
tea Sa a semnat în cartea de 
onoare a muzeului.

iat cu defilarea gărzii de 
onoare.

In aplauzele mulțimii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Regele Baudouin părăsesc aero
portul, îndreptîndu-se într-o 
mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, spre reședința re
zervată suveranilor belgieni.

Pe traseul străbătut, un mare 
număr de locuitori ai Capitalei 
au salutat cu căldură pe pre
ședintele României și pe suve
ranul Belgiei, dind glas senti
mentelor de prietenie și stimă 
pe care poporul român le nu
trește față de Belgia și poporul 
său.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Regele Baudouin au răspuns 
cu cordialitate manifestărilor de 
simpatie ale populației.

Maiestate,

Este o mare plăcere pentru 
mine și soția mea să vi salutăm 
pe pămintul României, pe Ma
iestatea Voastră și pe regina 
Fabiola, să vă adresăm, cu a- 
eest prilej, urarea de a vă simți 
cit mai bine in țara noastră.

Vizita pe care • faceți este • 
expresie a bunelor relații din
tre România și Belgia, a voinței 
Ier de a conferi dimensiuni tot 
mai largi raporturilor dintre ele. 
Dealtfel, între popoarele noas
tre au existat din cele mai vechi 
timpuri legături prietenești, ba
zate pe dorința sinceră de cola
borare. pe stimă și respect re
ciproc.

România, care va sărbători, 
anal viitor, centenarul indepen
denței sale naționale, nu uită că 
Belgia a fost printre primele 
țări europene care au recunoscut 
șutul independent român și au 
stabilit cu el relații diplomatice, 
încercările istoriei, marile frâ- 
mintări pe care Europa le-a cu
noscut în decursul ultimului se
col n-au putut întrerupe cursul 
pozitiv al acestor relații. Astăzi 
aceste raporturi își găsesc ex
presie atit în amplificarea 
schimburilor economice, tehni- 
co-științifice și culturale, în dez
voltarea cooperării, cit și în în
tărirea conlucrării celor două 
țâri pe arena internațională. In 
decursul ultimilor cinci ani. vo
lumul schimburilor comerciale 
româno-belgiene a crescut de 
aproape două ori — și sint po
sibilități ca ele să înregistreze 
progrese și mai însemnate, in 
condiții reciproc avantajoase.

Contactele tot mai frecvente, 
schimbul de vizite la diferite 
niveluri au dus Ia mai buna cu
noaștere și apropiere dintre cele 
două țări și popoare. Personal, 
păstrez frumoase amintiri des
pre vizita pe care, împreună cu 
soția mea, am făcut-o acum pa
tru ani in Belgia, despre întâl
nirile și convorbirile pe care 
le-am avut eu acel prilej. De
clarația Solemna comună, sem
nată atunci, a statuat princi
piile și bazele juridice ale co
laborării româno-belgiene șl 
s-a înscris, totodată, ca o con
tribuție concretă a țărilor noas
tre la eforturile pentru destin
dere și colaborare, pentru întă
rirea încrederii și conlucrării 
între popoarele de pe continent. 
Trăinicia relațiilor româno-bel
giene este conferită de faptul 
câ la baza lor stau principiile 
deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc — principii 
pe care viața le-a verificat pe 
deplin ca singurele in măsură 
să chezâșuiascâ dezvoltarea 
unor raporturi viabile intre 
națiuni. Fără îndoială că vizita 
pe care o faceți astăzi va mar
ca o nouă etapă in evoluția ra
porturilor româno-belgiene, in 
întărirea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele celor două 
țări.

Sintem astăzi martorii afir
mării tot mai evidente a unul 
spirit nou in relațiile dintre 

state, ca rezultat al profun
delor mutații petrecute pe 
arena mondială, al creșterii 
voinței popoarelor de a se dez
volta deplin stăpine pe desti
nele lor, de a colabora tot mal 
strins, intr-un climat de pace 
si înțelegere. Acest curs nou — 
deși aflat incă la inceput — în
dreptățește speranțele popoa
relor in posibilitatea edificării, 
prin eforturi comune, a unei 
lumi mai bune, a unei lumi a 
colaborării, securității și păcii, 
deși trebuie spus câ, in această 
direcție, mai sint forțe care pot 
in orice moment pune in pe
ricol pacea. Tocmai de aceea, 
țările noastre, împreună cu 
toate popoarele europene și ale 
lumii, trebuie sâ acționeze cu 
tot mai multă hotărire pentru 
a asigura pacea, independența 
tuturor națiunilor.

Conferința general-europea- 
nă de la Helsinki — in 
cadrul căreia România și 
Belgia au conlucrat fructuos 
— s-a înscris, după con
vingerea noastră, ca un mo
ment istoric in viața Europei, 
în eforturile popoarelor de a 
instaura un climat trainic de 
securitate și pace pe continent. 
Din păcate, pină acum s-a fă
cut insă prea puțin pentru 
transpunerea concreta in viață 
a principiilor înscrise in docu
mentele semnate Ia Helsinki. 
In vederea intilnirii din 1577. 
de la Belgrad, se impun, după 
părerea noastră, eforturi susți
nute din partea tuturor state
lor in această direcție, îndeosebi 
in ce privește dezvoltarea unei 
largi și neîngrădite colaborări 
economice, tehnico-ștâințifiee, 
culturale și de altă natură, pre
cum și trecerea la măsuri prac
tice de dezangajare militară, 
fără de care nu poate fi con
cepută pacea și securitatea pe 
continent.

Este necesar să acționăm 
cu toată energia in direcția 
dezarmării, in primul rind a 
celei nucleare, pentru lichidarea 
blocurilor și a bazelor militare, 
pentru reducerea trupelor, di
minuarea bugetelor de război și 
alte măsuri care să ducă, pină 
la urmă, la eliberarea popoare
lor de spectrul unei noi confla
grații nimicitoare.

In fața omenirii stau, desigur, 
numeroase probleme complexe, 
care pot și trebuie să fie rezol
vate prin eforturile conjugate 
ale tuturor popoarelor. Mâ re
fer, in primul rind, la necesita
tea soluționării pe cale politica, 
pașnică, a conflictelor și stări
lor de încordare existente in 
lume, la excluderea definitivă a 
forței și amenințării cu forța ca 
mijloc de reglementare a liti
giilor dintre state. Popoarele 
sint, de asemenea, profund in
teresate in lichidarea definitivă 
din viața contemporană a poli
ticii de dominație și asuprire, in 
respectarea strictă a dreptului 
fiecărei națiuni de a fi stâpină 
pe bogățiile proprii, de a-și or
ganiza viața corespunzător inte
reselor și năzuințelor sale, fără 
nici un amestec din afară.

Am în vedere, totodată, nece

sitatea soluționării spinoaselor 
probleme pe care le-a generat 
faptul că o mare parte din ome
nire trăiește incă in stare de 
subdezvoltare, a lichidării mari
lor decalaje dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor po
poare. imperativul instaurării 
unei noi ordini economice inter
naționale bazate pe egalitate și 
respect reciproc.

Aceasta impune, totodată, de
mocratizarea relațiilor interna
ționale. participarea cu drepturi 
egale la soluționarea probleme
lor complexe ale contempora
neității a tuturor statelor și, în 
primul rind, a celor mici și 
mijlocii, a statelor in curs de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate.

In epoca uriașelor cuceriri ale 
științei și tehnicii se impune, 
mai mult ca oricind, de a face 
totul pentru ca tot ceea ce ome
nirea a dobindit mai bun. toa
te cuceririle științei, ale cunoaș
terii umane să fie puse in ser
viciul bunăstării, fericirii și in
dependenței popoarelor.

Este necesar să acționăm cu 
toată energia pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte, pentru promovarea in 
viața omenirii contemporane a 
unui umanism nou, care sâ se 
bazeze pe respectul indepen
denței și suveranității fiecărui 
popor, pe lichidarea oricăror 
inegalități sociale și naționale, 
creindu-se astfel condiții pen
tru afirmarea omului cu ade
vărat liber și stăpin pe desti
nele sale, pentru instaurarea 
unei păci trainice și a unei co
laborări fructuoase pe planeta 
noastră.

România consideră că tre
buie sâ facem totul pentru 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale in soluțio
narea problemelor complexe, in 
interesul tuturor popoarelor. Vă 
pot asigura că poporul român 
este ferm hotărit să-și aducă în
treaga contribuție la soluțio
narea acestor probleme comple
xe. Sintem convinși că stă in 
puterea popoarelor să asigure 
pacea pe planeta noastră !

Este un motiv de deosebită 
satisfacție pentru noi faptul că 
România și Belgia conlucrează 
fructuos, atit în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, cit și în 
alte organisme internaționale, 
pentru soluționarea problemelor 
intr-un mod democratic — și 
îmi exprim convingerea câ și în 
viitor guvernele țărilor noastre 
vor colabora activ și își vor 
aduce contribuția la înfăptuirea 
nobilelor idealuri de pace, secu
ritate și progres.

Avînd această convingere și cu 
dorința ca vizita pe care o fa
ceți in România să dea noi im
pulsuri colaborării româno-bel
giene, doresc să ridic un toast

— în sănătatea Maiestății Sale 
Regele Baudouin și a Maiestății 
Sale Regina Fabiola !

— pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului belgian prie
ten !

— pentru prietenia și cola
borarea româno-belgiană !

— în sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor ! (Aplauze).

Domnule președinte, doamnă,

Aș vrea, în primul rînd, să vă 
mulțumesc pentru primirea ce 
ne-a fost rezervată și pentru 
cuvinteie amabile pe care ni 
le-ați adresat. Regina și cu 
mine sintem cu atit mai sen
sibili la ele cu cît le considerăm 
ca o dovadă a prieteniei ce lea
gă țările noastre.

Sintem fericiți să răspundem 
vizitei pe care ne-ați făcut-o cu 
patru ani in urmă, împreună cu 
doamna Ceaușescu. Asemenea 
multor compatrioți ai noștri, încă 
de multă vreme doream să cu
noaștem această frumoasă țară 
a dacilor, pe care Roma a pus 
pecetea de neșters a culturii 
latine. Destinele României și 
Belgiei se aseamănă in multe 
privințe. Ca și noi, dumneavoas
tră ați cunoscut nenumărate 
războaie și ocupații străine. Ați 
depășit toate aceste încercări și 
se cuvine să aducem un omagiu 
energiei cu care poporul român 
a luptat întotdeauna pentru a 
rămîne independent.

Astfel, spre sfirșitul acestui 
secol, al XX-lea, după cele două 
războaie — cele mai mari pe 
care le-a cunoscut omenirea — 
ne întâlnim însuflețiți de aceeași 
dorință de a vedea țările noastre 
consacrîndu-se activității în fa
voarea păcii.

Eforturile dumneavoastră, dom
nule președinte, în apărarea a- 
cestei cauze au avut ecou în 
Belgia deoarece ați fost primul 
șef de stat căruia i-a fost de
cernat un premiu al „Universi
tății Muncii" din Charleroi, pen
tru activitatea dumneavoastră 
neobosită în slujba apropierii 
intre popoare.

Guvernele noastre au aceleași 
obiective fundamentale : de a 
garanta securitatea țărilor noas
tre și a asigura concetățenilor 
noștri prosperitatea spre care 
aspiră. Poziția geografică pe ca
re o au cele două țări ale noas
tre in Europa și împreju
rările istorice create de cel 
de-al doilea război mondial 
ne-au îndemnat să ne căutăm 
securitatea pe căi care nu pu
teau fi identice. Pentru o țară 
ca Belgia, care nu poate, ea 
singură, să-și asigure apărarea, 
alianța din care face parte este 
un factor de echilibru și o ga
ranție de pace. Ea n-ar putea 
să renunțe^ la ea atîta vreme 
cît această garanție nu va 
fi înlocuită de altele cel puțin 
echivalente.

Situația economiilor noastre 
nu este identică. Belgia, a că
rei principală — dacă nu uni
ca — resursă este munca ei. a 
găsit în Comunitatea Economi
că Europeană condițiile indis
pensabile prosperității sale. In 
ce privește scopurile pe care Ie 
urmărește România, dumnea
voastră sînteți preocupați in 
primul rînd de dezvoltarea in
dustriei și de modernizarea a- 
griculturii. Admirăm eforturile 
considerabile pe care le-ați de
pus in ultimii ani și care și-au 
adus deja roadele. Sintem feri

ciți că am putut contribui la 
aceasta într-o oarecare măsură.

Nici condițiile specifice care 
determină liniile noastre poli
tice și economiile noastre, nici 
diferența dintre sistemele noas
tre economice și sociale nu 
ne-au împiedicat totuși să coo
perăm încă de mulți ani.

Acest lucru este încurajator, 
dar nu este nici pe departe un 
paradox. Intr-adevăr, ideolo
gia, regimul social-politic nu 
trebuie să fie decît mijloace 
care să servească omului în 
dezvoltarea sa în condiții de e- 
galitate, dreptate și libertate, 
mijloace care, aș spune, trebuie 
adaptate neîncetat la condițiile 
unei lumi în evoluție. Un re
gim, dealtfel permanent perfec
tibil, își găsește unica lui jus
tificare în acceptarea sa de că
tre bărbați și femei care sâ se 
poată exprima liber, în confor
mitate cu conștiința și concep
ția lor de viață. Aceasta im
plică, după părerea noastră, ca 
nici o țară — independent de 
forța ei — să nu aibă dreptul 
să-și impună altor popoare 
punctele sale de vedere sau 
ideologia sa.

Sînt fericit, de asemenea, sa 
constat că am fost, atit unii cit 
și ceilalți, printre primii în Eu
ropa care au inițiat dialogul 
între țările din Vest și cele 
din Est, dialog care este unul 
dintre elementele esențiale ale 
evoluției spre ceea ce numim 
astăzi destindere.

Cu prilejul vizitei dumnea
voastră oficiale în Belgia, am 
fost, de asemenea, primele două 
țări europene care am semnat o 
Declarație solemnă comună în 
favoarea dezvoltării relațiilor de 
prietenie și cooperare. Ne-am 
obișnuit să ne consultăm în nu
meroase probleme ce stau în 
fața țărilor noastre ; din 1972, 
vizitele reciproce ale unor miniș
tri și personalități politice s-au 
intensificat.

Am acționat, de asemenea, îm
preună în vederea reușitei Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa și am apărat, 
adesea, și în alte foruri interna
ționale puncte de vedere asemă
nătoare. în documentele pe care 
le-am semnat la Bruxelles și 
Helsinki găsim un amplu pro
gram de activitate pe care ne 
revine sarcina să-1 punem în a- 
plicare.

Avîntul schimburilor noastre 
comerciale a fost, de asemenea, 
remarcabil. Putem spera, cu în
dreptățire, că. după depășirea 
actualelor dificultăți economice, 
aceste schimburi vor continua să 
progreseze. Belgia nu-și va pre
cupeți eforturile pentru a se rea
liza acest lucru. Acordul de co
operare economică, industrială și 
tehnică pe termen lung, pe care 
miniștrii noștri de externe l-au 
semnat anul trecut, ne permite 
nu numai să intensificăm și să 
diversificăm colaborarea noastră 
în aceste domenii, ci ne deschide 
și perspective de acțiune comună 
cu terțe țări.

Belgia, ca și România, acordă 
o importanță primordială menți

nerii securității în Europa și 
drepturilor fiecărei țari euro
pene de a-și hotărî în mod liber 
soarta. Pentru noi, ca și pentru 
dv, securitatea, încă fragilă, for
mează lin tot ; nu este posibilă 
separarea elementelor sale po
litice ele cele militare. Știm că în 
acest domeniu noi nu putem a- 
vea decît o contribuție limitată 
și că luarea unor măsuri eficien
te de dezarmare depinde în e- 
sență de marile puteri. Noi sîn- 
tem totuși hotărîți ca în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, 
precum și la negocierile de la 
Viena să continuăm să depu
nem eforturi astfel îneît dezar
marea să nu fie doar o simplă 
temă de discursuri, ci să devină 
o realitate, în care echilibrul 
de forțe se va situa la un nivel 
mai scăzut.

Belgia are un profund atașa
ment față de libertățile indivi
duale pentru care ea a fost o- 
bligată să lupte de-a lungul se
colelor. Ar trebui ca statele eu
ropene să acorde în relațiile 
lor reciproce o importanță mai 
mare problemelor umane, de
oarece în Europa zilelor noas
tre țările nu mai pot trăi izo
late ; ele nu pot evita ca ho- 
tărîrile pe care le iau în exer
citarea firească a drepturilor 
lor suverane să aibă consecințe 
asupra vieții cetățenilor altor 
țări. Nu este oare una dintre 
sarcinile conducătorilor euro
peni de a căuta, în cadrul Ac
tului final de la Helsinki, so
luții ale problemelor, uneori 
dureroase, pe care le întîmpină 
cetățenii Jor, precum și cei ai 
altor țări ale continentului da
torită reglementărilor pe care 
le-au stabilit ? Realizarea de 
progrese în acest domeniu este 
esențială, deoarece noi consi
derăm că, dacă statele vor să 
trăiască în bună înțelegere, 
ele nu pot trăi închise în sine, 
ci trebuie să depună eforturi 
pentru a permite cetățenilor 
lor de a se cunoaște mai bine 
și de a se înțelege mai bine : 
pe scurt, pentru apropierea 
popoarelor.

Intr-adevăr, învățînd să se 
cunoască mai bine Belgia și 
România, țări cu o veche cul
tură, vor putea să contribuie 
la îmbogățirea lor reciprocă.

Domnule președinte, relațiile 
dintre Belgia și România, deja 
de lungă durată, au cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare ac
celerată. Putem, pe drept cu- 
vînt, să fim satisfăcuți de ceea 
ce am realizat împreună. Co
operarea noastră în toate do
meniile poate și trebuie să fie 
dezvoltată, și acestei sarcini tre
buie să facem să i se dedice 
oamenii de bună credință.

In acest spirit, vă propun, 
doamnelor și domnilor, să ridi
cați paharul în sănătatea Exce
lenței Sale, domnul președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și a doamnei Ceaușescu, 
pentru fericirea poporului ro
mân și pentru prietenia dintre 
cele două țări ale noastre. 
(Aplauze).

AGEXOA
Președintele Republicii Socialiste Romania, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Admi
nistrativ Militar Provizoriu și al Consiliului de Miniștri al Etiopiei 
socialiste, general de brigadă TEFERI BANTE, următoarea tele
gramă :

In numele poporului și Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei 
socialiste, precum și al meu personal, adresez mulțumiri Excelentei 
Voastre pentru mesajul de felicitări transmis cu ocazia celei de-a 
doua aniversări a revoluției noastre.

Cu cea mai înaltă considerație.

Sosirea In Capitală a primului ministru 
al Guvernului Republicii Democratice Sao Tome și Principe
La invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Ma
nea Mănescu, luni dimineața a 
sosit în Capitală tovarășul Mi
guel Anjos Trovoada, primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Democratice Sao Tome și Prin
cipe. care, împreună cu soția, 
face o vizită în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de tova
rășii Aida Grața do Espirito 
Santo, ministrul informațiilor, 
Teutonio de Alva Terres, direc
torul planificării și al dezvoltă
rii. de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări. Miguel Anjos 
Trovoada a fost salutat de pri
mul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, împreună cu 
soția, de Nicolae Ionescu, mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internațio
nale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Vizita primului ministru al 
Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe în țara noas
tră se înscrie pe linia hotărîri- 
lor convenite cu prilejul întâlni
rii la București din decembrie 
1975 dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Ma
nuel Pinto da Costa, președintele 
Republicii Democratice Sao To
me și Principe.

Luni dupâ-amiazâ, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Nahit Oz- 
gur, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Turciei in Re
publica Socialistă România. în 
legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

♦

Nurul Hasan, ministrul edu
cației, bunăstării sociale și cul
turii din India, care face o vi
zită în țara noastră, a avut luni 
o întrevedere cu Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învăță- 
mîntului.

Oaspetele indian s-a întîlnit, 
de asemenea, la Universitatea 
din București cu cadre didacti
ce, precum și cu membri ai A- 
sociației de prietenie româno- 
indiană și a asistat la un spec
tacol susținut de studenți.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist (K.I.S.Z.), din 
R.P. Ungară, care, la invita
ția Uniunii Tineretului Co
munist din România, va efec
tua o vizită în țara noastră.

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Calificarea 
tinerilor constructori

importante acțiuni pentru re
crutarea și calificarea, încă din 
primele zile ale anului viitor, 
a peste 2 000 de muncitori.

— Concret, vă rugăm să vă 
referiți la citeva din aceste ac
țiuni.

— O primă măsură are în ve
dere stabilizarea forței de mun
că în localitățile unde avem 
șantiere de investiții. Pînă a- 
cum, construiam de exemplu, o- 
biective în județele Argeș sau 
Vîlcea cu forță de muncă adu
să din Moldova sau din alte zo
ne ale țării, fapt care favori
za fluctuația, alte aspecte care 
privesc disciplina muncii. La 
cursurile de calificare și per
fecționare deschise în șantie
rele noastre, în școlile profe
sionale cu care avem contracte 
pentru pregătirea unor noi ca
dre, am căutat să cuprindem 
tineri din localitățile apropiate 
localităților unde urmează ori 
s-au deschis deja șantiere de 
inveitiții. Tot in acest sens, am 

acționat pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață pe 
șantierele noastre, pentru con
struirea de noi cămine, canti
ne, cluburi. Pentru a nu fi des- 
coperiți la capacitățile ce le vom 
construi anul viitor, am de
vansat în acest trimestru mai 
multe cursuri prevăzute să în
ceapă în 1977. Vom califica ast
fel, pînă în luna fnartie, peste 
450 de tineri în meseriile mai 
deficitare pe șantierele noastre. 
Am organizat, de asemenea, mai 
multe cursuri de calificare, în 
zonele cu tradiții în construc
ții unde cadrele noastre tehnice, 
condițiile de studiu sînt cele 
mai potrivite pentru însușirea 
unor temeinice cunoștințe.

— Este știut că în ramura 
construcțiilor, productivitatea 
muncii va crește în acest cin
cinal mai mult decît în toate 
celelalte sectoare de activitate 
ale economiei. Așa cum spu
neați vor li asimilate noi 

tehnologii de execuție a unor 
lucrări, in vederea realizării în 
condiții cît mai bune, cu so
luții moderne, eficiente, a obiec
tivelor ce vor fi construite. 
In ce măsură tinerii care se pre
gătesc acum în cadrul cursu
rilor organizate de ȚMUCI1 
București sînt Ia curent cu a- 
ceste metode noi de lucru, care 
sînt preocupările trustului în a- 
ceastă direcție ?

— Numeroși tineri care au 
dovedit interes, pasiune în ac
tivitatea depusă după absolvirea 
școlii profesionale sau a cursu
rilor de calificare urmează în 
prezent diferite cursuri de spe
cializare în executarea unor o- 
perații mai dificile. Am deschis 
astfel un curs pentru specializa
rea unor tineri în lucrări de su
dură automată, sudură sub pre
siune de CO 2, tratamentiști, 
controlori de îmbinări metalice 
prin metode moderne (ultrasu
nete, raze gama), operatori pen
tru controlul naturii materiale
lor de construcții. Totodată, în
treținem relații de colaborare cu 
Institutul de fizică nucleară 
Măgurele, cu alte institute de 
cercetare, unde specializăm în 
fiecare an numeroase cadre, în 
funcție de necesitățile șantiere
lor din cadrul trustului.

PRIN MUNCA UTECISTILOR 
SE REDUCE PERIOADA 

RECOLTĂRILOR
tile, Domnica Pintea, Vaier Ma- 
teșan, loan Copil. In final vom 
recolta și încărca circa 80 de va
goane mere". Cînd solicitările 
beneficiarului sînt mai mari, 
suplimentar' peste graficele sta
bilite inițial, echipele de tineri 
nu pregetă să iasă la muncă și 
în zilele de duminică. Cîteodată 
prînzul se servește direct în 
cîmp. Sînt fapte pe care le-am 
aflat de la Ion Fayghi, locțiito
rul secretarului comitetului co
munal Sanislău al P.C.R.

Din agenda activităților mai 
spicuim participarea a peste 1 000 
de elevi pe tarlalele întreprin
derii agricole de stat Satu-Mare 
la recoltat de tomate, legume și 
sfeclă de zahăr, peste 400 de 
elevi Ia I.A.S. Dorolț la cules 
de mere, porumb și cartofi 
și a 400 de elevi la cen
trele de legume-fructe pentru 
sortarea și conservarea produc
ției de toamnă a grădinilor. 
După cum ne spune Emil Tă- 
nase, contabil-șef la I.A.S. Do
rolț, „sprijinul elevilor este deo
sebit de prețios, pentru că efec
tuează o serie de operații destul 

de migăloase pentru care altfel 
nu aveam posibilități de reali
zare. Cînd se încheie suprafe
țele planificate, munca lor con
tinuă acolo unde îi solicităm, 
ceea ce pentru noi înseamnă 
efectiv scurtarea perioadei de 
campanie".

Și dacă efortul elevilor pen
tru strîngerea la timp și adă- 
postirea fără pierderi a recol
tei este în această toamnă mai 
activ decît oricînd, se impune 
ca și strădaniile organizatorilor 
să fie la același nivel. Pentru 
că, după cum ne spune prima
rul comunei Ardud, loan Ne- 
metiy, „cu sprijinul celor 400 
de elevi recoltăm porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, dar pe alocuri întâmpinăm 
dificultăți cu transportul. Pro
dusele stau în cîmp și se de- 
preciază, munca se pierde în 
zadar". Problema este cu atît 
mai acută cu cît numeroase 
grădini stau încă neculese din 
lipsa mijloacelor de transport, 
iar în curînd se vor declanșa 
masiv recoltările la porumb.
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pe scurt

genda politică a săptăminii trecute a Înscris la 
ioc de frunte un eveniment remarcabil în tra
diționala și bogata cronică a relațiilor prietenești 
de colaborare frățească dintre România și 
Polonia. Vizita de prietenie — la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu — pe care au întreprins-o în țara noastră 
tovarășul Edward Gierek, împreună cu tovarășa Stanislawa 
Gierek, convorbirile purtate cu acest prilej, desfășurate intr-o 
atmosferă caldă, sentimentele de stimă și prietenie cu care 
au fost înconjurați pretutindeni înalții oaspeți polonezi au 
constituit tot atîtca mărturii ale raporturilor strînse de soli
daritate și colaborare care leagă Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, România și Polonia, 
poporul român și poporul frate polonez.

In cursul convorbirilor, exprimîndu-se satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a conlucrării, pe multiple planuri, intre 
cele două țări și partide s-au stabilit liniile directoare ale 
diversificării și extinderii colaborării reciproce, care, servind 
intereselor fundamentale ale popoarelor noastre, contribuie, 
totodată, la întărirea unității statelor socialiste, la sporirea 
prestigiului socialismului in întreaga lume. Așa cum dovedesc 
statisticile, relațiile economice s-au ridicat, la cote deosebite, 
cu precădere în anii cincinalului trecut, s-a îmbogățit paleta 
formelor de colaborare economică în numeroase domenii ale 
activității industriale. Cu ocazia noului dialog, desfășurat in 
ambianța cunoscutei stațiuni montane Sinaia, s-a relevat 
existența unor largi posibilități de sporire a schimburilor 
economice, prevăzîndu-se pentru anii 1976—1980 o creștere 
de 2,5 ori, comparativ cu cincinalul trecut.

In afara problemelor bilaterale, vizind întărirea și extin
derea cooperării multilaterale reciproce, cei doi conducători 
au abordat, de asemenea, unele aspecte fundamentale ale 
situației internaționale. Potrivit Comunicatului, publicat la 
încheierea vizitei, s-a arătat că unitatea și conlucrarea fră
țească a statelor socialiste, suverane și egale in drepturi, 
reprezintă un factor hotărîtor al succesului in lupta lor 
pentru o dezvoltare mai rapidă economico-socială a fiecărei 
țări socialiste, pentru securitate, colaborare internaționala, 
pentru victoria cauzei păcii și socialismului. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek au subliniat necesitatea aplică
rii depline și consecvente de către toate părțile semnatare 
a Actului final al Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, a adîncirii și consolidării destinderii pe con
tinentul nostru, pentru adoptarea unor măsuri de dezangajare 
militară și de dezarmare, pentru dezvoltarea cooperării intre 
toate țările europene. S-a subliniat importanța Conferinței 
de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din 
Europa și a fost reafirmată solidaritatea cu lupta hotâriiâ 
a popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii de discriminare rasială și 
apartheid. Analizîndu-se realitățile lumii contemporane, se
cretarul general al P.C.R., și primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. au evidențiat cerința de a se acționa pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru așezarea relațiilor economice 
dintre state pe baza egalității și echității, pentru o nouă or
dine economică internațională.

Expresie a atmosferei tovărășești cordiale în care an avut 
loc convorbirile, ca și întreaga vizită, a spiritului de înțele
gere deplină și a identității de vederi asupra tuturor pro
blemelor fundamentale discutate, cei doi conducători ri-au 
exprimat convingerea că noua întilnire va constitui un puter
nic impuls pentru dezvoltarea și întărirea pe mai departe a 
relațiilor dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre România și 
Polonia, in interesul ambelor popoare, al păcii și ințeiegerii 
în întreaga lume.

Acționînd în deplină concordanță cu documentele isterice, 
programatice adoptate de Congresul al XI-lea al partiriaH. 
potrivit intereselor vitale ale poporului nostru, luînd in con
siderare năzuințele fundamentale ale tuturor națiunilor de a 
trăi intr-o lume mai bună și mai dreaptă. Partidul Comunist 
Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
desfășoară o amplă și rodnică activitate internațională, me
nită a asigura pacea, progresul, înțelegerea pentru («au sta
tele și popoarele. Nou^, dialog la nivel inalt româno-polon. 
desfășurat zilele acestea, demonstrează continuitatea și prin
cipialitatea politicii promovate de partidul și statul nostru, 
care așază în centrul activității internaționale intensificarea 
relațiilor frățești cu toate țările socialiste, preocuparea con
stantă pentru întărirea unității de, acțiune a tuturor forțelor 
înaintate ale contemporaneității.

IOAX TIMOFTE

Un nou ajutor în armament pentru Israel
Președintele Gerald Ford a 

aprobat un nou ajutor în arma
ment pentru Israel, inclusiv ti
puri de arme care nu au mai 
fost livrate anterior acestui stat 
— a anunțat purtătorul de cu
vînt al Casei Albe, Ronald Nes- 
sen. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că șeful executivului ame
rican a adoptat această decizie 
săptămina trecută, luînd în con
siderare cererile prezentate cu 
mult timp în urmă de Israel, 
privind livrarea de noi arme. El

a menționat că noile livrări fac 
parte din vînzările pe credit- în 
valoare de un miliard dolari, au
torizate deja pentru anul fiscal 
1977.

Purtătorul de cuvînt a arătat 
că, în conformitate cu procedura 
în vigoare, Congresul poate, în 
răstimp de 30 de zile, să se opu
nă acestor livrări. In ultimii doi 
ani totalul ajutorului economic 
și militar al S.U.A. către Israel 
s-a ridicat Ia 4,4 miliarde do
lari.

AMINAREA 
ALEGERILOR 
MUNICIPALE
IN SPANIA

Atmosferă încordată în Tailanda
• A FOST DESCOPERIT UN „COMPLOT POTENȚIAL" • DUBLA

REA PAZEI INSTITUȚIILOR GUVERNAMENTALE • ATRIBUȚIILE VII
TOAREI ADUNĂRI LEGISLATIVE.

Dificultățile economiei britanice
Ministrul de finanțe. Denis 

Healey, a declarat luni in Came- 
•a Comunelor că Marea Brita- 
iie este confruntată cu un drum 
ung și dificil spre refacerea 
economică și că guvernul nu va 
îzita să adopte noi măsuri de 
msteritate, dacă acest lucru va 
ii necesar. „Nu voi nega — a 
spus Healey — că unele dintre 
ajustările pe care a trebuit să 
e operăm pentru promovarea 
joliticii economice a guvernului 
iu impus anumite constrîngeri 
isupra „contractului social ‘ și 
isupra strategiei noastre indus
triale. Dar — a adăugat el — 
tcum începem să vedem unele 
rezultate pe care le speram. Dar 
nu trebuie să existe dubii că, in 
cazul în care vor apărea noi di
ficultăți, pe care nu le putem

prevedea in prezent, guvernul 
nu va ezita să adopte măsurile 
necesare-. Healey a respins ce
rerile privind introducerea unui 
control al importurilor in vede
rea facilitări: soluțiilor in pro
blemele economiei britanice, 
Cheia succesului politicii econo
mice a guvernului — a spus el 
— o constituie dezvoltarea „con
tractului social- cu sindicatele si 
o ameliorare importantă a efici
enței industriei britanice. De 
asemenea, Healey a susținut ne
cesitatea politicii de reducere a 
cheltuielilor publice, de dimi
nuare a inflației și a ratei șo
majului.

S. U. A

privind combaterea 
terorismului

Președintele Gerald Ford a 
semnat legea privind combate
rea terorismului. Noua lege sta
bilește că asasinarea, încercarea 
îe asasinare sau răpire a unor 
ambasadori sau a altor ..persoa
ne protejate de legile internațio
nale" pe teritoriul S.U.A., con
stituie infracțiuni care intră in 
competența tribunalelor federa
le. Amenințarea cu uciderea, ră
nirea sau atacarea persoanelor 
oficiale străine, oaspeților ofi
ciali și a altor persoane cu sta
tut diplomatic vor fi. de aseme
nea, asimilate acestui gen de 
.crime federale".

O altă prevedere a legii stipu- 
ează că legislația americană in 
acest domeniu se va aplica indi
ferent de locul unde a fost co
misă infracțiunea, de naționali
tatea victimei sau agresorului.

Cu prilejul semnării acestui 
ict normativ legislativ, pre
ședintele a anunțat și semnarea 
instrumentelor de ratificare a 
două acorduri internaționale a- 
vind ca obiectiv protejarea di- 
plomaților și combaterea tero
rismului.

MARȚI, 12 OCTOMBRIE 1976

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII: Luceafărul (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Gloria (ore
le 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30).

DOSARUL GERICAROV : Scala 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45).

MICA SIRENA : Capitol (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

ULTIMELE ZILE ALE VERII : 
Central (orele 9,15; 11.30; 13.45: 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15) ; Tomis (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 
18,15; 20,15).

AEROPORT ’75 : Victoria (orele

Reuniunea tripartită din Liban
• SCOPUL - ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE ÎNCETARE A FOCULUI 

LUPTELOR PE TREI FRONTURI
părțile angrenate în 
libanez au anunțat 

luptelor pe trei 
de-a lun-

în urma unui decret regal 
dat publicității la Madrid, 
alegerile municipale și pro
vinciale parțiale, care urmau 
să aibă loc in Spania in 
acest an și la începutul ce
lui viitor, au fost aminate 
după alegerile legislative 
prevăzute pentru prima ju
mătate a anului 1977.

Alegerile legislative pen
tru cele două Camere ale 
Parlamentului sint prevăzu
te în proiectul de reforme 
instituționale care va fi su
pus Cortesurilor și probabil 
ulterior unui referendum.

din 
re- 
tri- 

libanezo-siriano-pales-
Convorbirile se desfă- 

Arabe, 
Sabri

• CONTINUAREA
în localitatea Chtaura. 

centrul Libanului, au fost 
luate lucrările reuniunii 
partite 
tiniene.
șoară sub egida Ligii 
reprezentată de Hassan 
El Kholi. Scopul imediat al re
uniunii este încheierea unui a- 
cord cu privire la încetarea fo
cului in Liban.

într-o declarație făcută agen
ției France Presse. Karim Pa- 
kradouni, unul din liderii Fa
langelor libaneze, a apreciat 
că alcătuirea forțelor însărci
nate cu menținerea ordinii în 
Liban a fost examinată și sîm- 
bâtă. dar fără să se realizeze 
un acord asupra rolului, com
ponenței și efectivelor acestor 
forțe.

Potrivit aceleiași agenții de 
presă. Camille Chamoun, mi
nistrul afacerilor interne al Li
banului și conducătorul con
servatorilor creștini, a reafir
mat că „nu va exista o masă 
rotundă și nici negocieri" în
tre partidele implicate în criza 
libaneză ..înaintea realizării 
unei încetări globale a focului".

Referitor 
partite, 
..Dacă : 
trebui j

Dacă. 
gistra 
Știm 
tuia'.

Mahmuri Riad, secretar ge
neral al Ligi: Arabe, și-a expri
ma: speranța că eforturile ini
țiate dt 
soLca cu 
Liban, in 
log intre 
meni: să 
unui 
să 
F- să asigure 
F secsr.iăui

In tenp 
fost resxare 
tripartite

lestiniene, 
conflictul 
continuarea 
fronturi principale : 
gul liniei care separă sectoare
le de vest și de est ale Beirutu
lui, zonele de munte situate la 
est de capitală și orașul Tripoli 
din nordul țării. Au fost sem
nalate lupte și în regiuni din 
sudul Libanului.

• ÎN BAZA UNEI REFOR
ME introduse de junta militară 
argentiniană la „Statutul pen
tru procesul de reorganizare 
națională", ministrul planifică
rii va prelua atribuțiile șefului 
statului în timpul absenței a- 
cestuia din țară sau în caz de 
boală.

Potrivit agenției TASS, auto
ritățile militare din Tailanda, 
care au preluat recent puterea 
la Bangkok, au anunțat luni 
descoperirea unui „complot po
tențial" și arestarea lui Cha- 
larda Hiranyasiri, adjunct al 
șefului Statului Major al forțe
lor armate terestre. Despre Cha- 
larda Hiranyasiri se cunoaște că 
a fost scos din rîndurile arma
tei. în prezent se desfășoară o 
anchetă pentru a se stabili ce 
legături a întreținut acesta cu 
generali și ofițeri superiori.

La Bangkok, transmite aceeași 
agenție, se menține o atmosferă 
încordată. Patrule ale armatei 
percheziționează toate mașinile 
care intră și ies din oraș, la 
puncte fixe de control insti
tuite pe întreg teritoriul capita
lei, în timp ce paza instituțiilor 
guvernamentale a fost dublată. 
Efective ale poliției și elemente 
ale organizațiilor de dreapta de
vastează librăriile și bibliotecile, 
organizează percheziții în lo-

TINERETUL LUMII
Statistici internaționale apreciază că astăzi in 

lume, la peste o jumătate de mileniu de la in
ventarea tiparului, se află peste 800 milioane 
de analfabeți, consecință a decalajelor econo- 
mico-sociale din lumea contemporană.

la reuniunile tri-
Charr.oun a spus : 

« degajă un acord va 
să cunoaștem natura Iui. 
dimpotrivă, se va inre- 

un eșec, va trebui să 
care sint cauzele aces-

Liga Arabă se vor 
irceîarea focului in 

previziunea unui dia- 
părțiîe beligerante, 

conducă la încheierea
acord politic susceptibil 

pur.â capăt crizei libaneze 
restabilirea păcii 

in aceasta țară.
ce la Chtaura au 
luni convorbirile 

libanezo-siriano-pa-

„Coîmos-859"

în ultimele două 
decenii, prin corobora
rea eforturilor națio
nale cu cele întreprin
se la scară mondială 
de diferite organisme 
ale O.N.U., 600 mili
oane de oameni au 
descifrat cuvîntul 
scris, făcind să scadă 
proporția analfabeți- 
lor in populația lumii. 
Intre anii 1965—1971, 
cu sprijinul UNESCO, 
s-au realizat, în 11 țări, 
programe de alfabeti
zare insumînd circa 32 
mi:ioane dolari. Numă
rul persoanelor ce 
au frecventat școlile 
și universitățile a 
crescut in ultimii 10 
ani, cu 135 de milioa
ne. Dar cum in fieca
re an în lume, 95 mi
lioane de copii ajung 
la virsta școlară (și 
dintre aceștia 17 mili
oane nu au posibilita
tea să fie școlarizați), 
este necesar ca efortu
rile pentru eradicarea 
neștiinței de carte să 
fie depuse atît pe 
plan internațional, prin 
sporirea considerabilă 
a fondurilor destinate 
in acest scop — se 
poate aminti că suma 
investită de UNESCO 
in 6 ani pentru spriji
nirea acțiunilor de 
combatere a analfabe
tismului, in 11 țâri, 
este cu circa două mi
lioane de dolari mai 
mică decit cea cheltui
tă in lume într-o sin
gură oră. pentru înar
mare .’ — cit și pe plan 
național.

• Sint cunoscute 
realizările obținute de 
Iran, de exemplu, ța
ră in care proiectele 
de dezvoltare econo
mică sint însoțite de

acțiuni de cuprindere 
a tot mai mulți copii 
în rețeaua de învă-

analfabete, moștenire 
grea a trecutului co
lonial, a avut ca rezul
tat, anul acesta, in
struirea a încă 72 000 
de cetățeni. Ei se a- 
daugă altor 475 000 care 
au învățat să scrie și 
să citească în ultimii

BATALIA ÎMPOTRIVA
NEȘTIINȚEI DE CARTE
• în ultimele două decenii 600 

milioane de oameni au descifrat 
tainele scrisului și cititului • Alte 
800 milioane așteaptă...

prezentînd un plus de 
circa 10 000 tineri, față 
de anul trecut.

• în ultimii doi ani, 
1,3 milioane de 
soane din zonele 
rale ale Somaliei 
urmat cursuri de alfa
betizare, organizate do 
guvern cu concursul 
studenților și al cadre
lor din învățămînt. De 
remarcat că Ia data 
obținerii independen
ței, în urmă cu șapte 
ani, doar 7 Ia sută din 
populație știa să scrie 
și să citească.

• în Peru, în urmă 
cu doi ani, au fost 
școlarizate circa 250 0U0 
de persoane, preconi- 
zîndu-se ca, pînă la 
sfîrșitul deceniului în 
curs, să fie lichidat a- 
nalfabetismul.

® în cursul 
trecut, în Nepal 
absolvit cursurile 
alfabetizare __
mativ 100 000 de 
soane. In prezent 
Nepal 
peste 4 000 
de cursuri, 
frecventate 
100 000 de

per- 
ru- 
au

țămint și de asigurare 
a condițiilor materiale 
necesare.

® Vasta acțiune dusă 
în Algeria pentru al
fabetizarea populației

patru ani. Noul an șco
lar a cuprins peste 
50 000 de studenți în 
universitățile și insti
tutele de învățămînt 
superior algeriene, re-

anului 
au 
de 

aproxi- 
per- 

in 
funcționează 
"de

care 
de 
persoane, 

iar pe ansamblul ac
tualului plan de dez
voltare se prevede ca 
600 000 de nepalezi să 
urmeze aceste cursuri.

După cum se vede, 
prin consemnarea ac
țiunilor de luptă con
tra neștiinței de carte 
din citeva țări, acțiuni 
soldate cu rezultat'e 
încurajatoare, o rezol
vare a situației există. 
Sini necesare însă mă
suri ferme în 
țările în care 
flagel anacronic ___
dăinuie, pentru ca toți 
oamenii să știe să scrie 
și să citească, pentru 
ca toți copiii din lume 
să trăiască bucuria 
cuceririi tainelor a- 
becedarului.

RODICA ȚEPEȘ

astfel 
sini 
alte

toate 
acest 

mai

Revoluție în domeniul medicinii ?

cuințe și confiscă literatura 
care, după părerea autorități
lor, „are un caracter subver
siv".

Consiliul pentru Reforma Ad
ministrației Naționale al Tai- 
landei a anunțat formarea unui 
Comitet legislativ — compus din 
militari și civili — însărcinat cu 
elaborarea noii Constituții.

Agenția France Presse, refe- 
rindu-se la atribuțiile viitoarei 
adunări legislative a Tailandei 
— care 
membri 
ceasta se va reuni 
terval de 
promulga o serie de legi pri
vind „reformele administrative 
care să permită instalarea unui 
guvern". Adunarea va putea, de 
asemenea, revizui legile exis
tente, precum și Constituția 
țării.

Pe de altă parte, după cum 
anunță postul de radio Bang
kok, citat de agenția France 
Presse, noul premier urmează să 
formeze un cabinet alcătuit din 
personalități ale cărui obiective 
vor fi combaterea elementelor 
de stînga.

va număra circa_ 300 
menționează că a- 

într-un in- 
două luni pentru a

CONDAMNARI IN EGIPT
• PRINCIPALUL ACUZAT 

în atentatul comis in luna au
gust la Complexul administra
tiv din centrul capitalei egip
tene a fost condamnat la moar
te de Tribunalul Militar Su
prem egiptean. Un alt acuzat a 
fost condamnat la muncă sil
nică pe viață, iar alți doi au 
fost achitați, anunță agenția 
France Presse.

DECRET-LEGE IN PORTUGALIA

• AGENȚIA PORTUGHE
ZA DE ȘTIRI, A.N.O.P., in
formează că guvernul, reunit 
într-o ședință extraordinară, 
a aprobat un decret-lege ca
re interzice restituirea în 
folosul foștilor lor patroni a 
întreprinderilor conduse de 
muncitori, chiar dacă vechii 
patroni își păstrează dreptul 
de proprietate asupra între
prinderilor.

Guvernul portughez a ho- 
tărît, pe de altă parte, majo
rarea tarifele- pentru toate 
categoriile de transport pu
blic (urban, feroviar, aerian 
intern) cu 25—30 la sută, 
măsură ce va intra in vigoa
re la 1 noiembrie a.c.

Atentat asupra ambasadei 

siriene din Roma
Clădirea ambasadei siriene 

de la Roma a constituit 
luni la prînz obiectivul unui atac 
din partea a trei persoane înar
mate. Atentatorii, folosind gre
nade de mină și puști mitraliere 
au ocupat etajul al doilea al 
clădirii, luînd cinci persoane ca 
ostatici și rănind un diplomat 
sirian. Atentatorii s-au predat, 
după două ore, poliției italiene.

Un purtător de cuvînt al Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei a declarat că O.E.P. nu 
are vreo legătură cu atentatul 
de la Roma.

TRATATUL SOVIETO-ANGOLEZ
• LA MOSCOVA A FOST 

SEMNAT Tratatul de prietenie 
și colaborare între U.R.S.S. și 
Republica Populară Angola. Do
cumentul, semnat de L. Brejnev. 
secretar general al C.C. aJ 
P.C.U.S., și Agostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A., președintei® 
R. P. Angola, evidențiază ho- 
tărîrea celor două țări de a ex
tinde colaborarea multilaterală 
in domeniile politic, economic, 
comercial, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii, pe baza 
respectului suveranității, inte
grității teritoriale, neamestecul 
lui în treburile interne și ega
lității in drepturi.

Tratatul, informează agenția 
TASS, a fost semnat pe o pe
rioadă de 20 de ani.

VICTIME IN IRLANDA DE NORD

PRETENȚIILE LUI 
IAN SMITH

• INCIDENTELE SURVE
NITE in ultimele 48 de ore 
în Irlanda, de Nord s-au sol
dat cu moartea a șase per
soane. Elemente extremiste 
au atacat, pe de altă parte, 
pe două dintre conducătoa
rele mișcării pentru pace a 
femeilor din provincia bri
tanică.

într-un interviu acordat re
vistei „Newsweek", primul mi
nistru rhodesian, Ian Smith, a 
reafirmat punctul de vedere al 
minorității rasiste aflate in pre
zent la conducerea țării, potri
vit căruia în cadrul unei vii
toare etape de tranziție contro
lul armatei și al poliției rho- 
desiene trebuie să rămînă un 
apanaj al său. Ian Smith a ară
tat că a primit asigurări de la 
secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, privind acor
darea portofoliilor apărării și 
menținerii ordinii unor repre
zentanți ai minorității rasiste, in 
tot timpul perioadei de tran-s 
ziție.

VIITORUL CLĂDIRILOR 
DIN SEVESO

• O COMISIE ȘTIINȚIFICĂ 
guvernamentală a recomandat 
sigilarea pentru o perioadă de 
cel puțin trei ani și apoi distru
gerea clădirilor din regiunea 
italiană Seveso, contaminată la 
10 iulie a.c. de un gaz toxic e- 
manat de o întreprindere chi* 
mică situată în zonă. Unii oa
meni de știință italieni care s-au 
ocupat de problema decontami
nării zonei amintite, au declarat 
însă că s-ar putea să nu fie ne
cesară distrugerea clădirilor 
din regiunea Seveso. Ei împăr
tășesc părerea că în anumite 
comune din această zonă locui
torii vor putea reveni peste ci
teva luni la casele lor.

Festivitățile

*
*
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Boom-ul îngerilor păzitori
îngrijorați de creșterea galopantă a crimina

lității. americanii bogați recurg din ce in ce 
mai des la serviciile protectoare ale detectivi
lor sau gărzilor particulare. Se estimează că nu
mărul acestor ingeri păzitori depășește de două 
ori numărul polițiștilor federali și locali. Atita 
timp cit există criminalitate, declara intr-un ac
ces de sinceritate șeful unei agenții de' plasare a 
detectivilor, acest soi de ..bussines" merge mai 
bine ca oricare altul. Dovada, respectiva agenție 
a avut, in anul precedent, peste un milion de 
dolari beneficii.

ocsesc in Kngele oamenilor sănătoși, tn faza 
ce început a bolii aceste părți din nucleul ce
lular al țesutului distrus circulă in singe. în 
funcție de cantitatea acestor particule se poate 
aprecia stadiul maladiei și se pot adopta re
mediile necesare.

Comoara lui Montezuma

Recorduri la... recorduri
Senzație cu orice preț, aceasta ar fi deviza 

„olimpiadei" sui generis organizată, nu de mult, 
in localitatea Lingfield din Anglia. Competi
torii nu s-au întrecut nici la atletism nici ia 
vreun alt sport, ci și-au propus să doboare 
cele mai năstrușnice recorduri. Un oarecare 
Rog Hatter a ținut un discurs „non stop" de 
29 de ore 12 minute și 30 de secunde, un altul 
a reușit să tragă 192 de fumuri dintr-o singură 
țigară, iar George Walters a cintat la acordeon 
26 de ere. Și pentru ca nimic să nu lipsească. 
Tim Hayes a stat 4 zile îngropat intr-un sicriu, 
fiind alimentat de la sol,prin tuburi de plastic.

După ce au zăcut timp de citeva secole in 
adâncurile mării, două corăbii spaniole ce trans
portau o parte din legendara comoară a împă
ratului aztec Montezuma au fost descoperite, 
de curir.d, in largul coastelor Mexicului, in a- 
propierea insulei Sacrificiului. Una dintre ele 
a fost localizată la 300 metri de coastă, iar 
cealaltă, in larg, la o distanță de 3 km. Se 
presupune că cele două epave ascund obiecte 
de o deosebită valoare ca : bijuterii, piese din 
aur și obiecte împodobite cu pietre prețioase. 
Inestimabilă insă este valoarea istorică a obiec
telor descoperite.

Un satelit plasat pe o orbită 
geostaționară deasupra Americii 
Latine, la o altitudine de apro
ximativ 40 000 km. a fost utilizat 
recent în mod experimental la 
transmiterea unor informații 
medicale, pentru salvarea per
soanelor victime ale crizelor 
cardiace sau ale accidentelor de 
circulație. Astfel, datele unei 
electrocardiograme au fost trans
mise de la un spital din orașul 
Hattiesburg (Mississippi) la cen
trul medical din Montgomery 
(Alabama), unde un specialist a 
dat instrucțiunile necesare pen
tru salvarea pacientului.

Experții americani în acest

domeniu apreciază că metoda a- 
mintită ar putea constitui o ade
vărată revoluție in domeniul a- 
sistenței medicale în zonele ru
rale și izolate din diverse părți 
ale lumii, unde cadre medicale 
cu pregătire medie sau cu puțină 
experiență pot apela la indica
țiile specialiștilor din centrele 
urbane. Pînă în prezent, legă
turile de acest fel erau limitate 
de raza mică de acțiune a ra- 
dioemițătoarelor (aproximativ 
50 km). în această perspectivă, 
autorităților federale americane 
le-a fost prezentat un program 
privind constituirea unui sistem 
național de transmitere a infor
mațiilor medicale prin satelit.

de la Florența
Florența — oraș distins 

medalia de aur a Rezistenței — 
a găzduit, sîmbătă și duminică, 
o impresionantă întilnire inter
națională consacrată împlinirii 
a 40 de ani de la crearea Bri
găzilor internaționale din Spa
nia, 
parte 
tători ________r_ __ ____
din 25 de țări din Europa, Sta
tele Unite și din alte părți ale 
lumii.

în cuvîntul său, tovarășul 
Valter Roman, membru al C.C. 
al P.C.R., conducătorul delega
ției române la această manifes
tare, a 
tivă a 
români 
arătînd 
forțele 
noastră 
eroicul 
grei 1936—1939, în lupta pe care 
acesta a dus-o pentru libertate, 
democrație și independență.

Solidaritatea și sprijinul in
ternaționalist al P.C.R. și al 
poporului român — a spus vor
bitorul — se manifestă și acum 
cînd forțele progresiste din a- 
ceastă țară sint angajate în 
crearea unei Spânii noi, demo
cratice.

cu

La manifestare au luat 
delegați ai foștilor lup- 
antifasciști din Spania,

relevat participarea ac- 
luptătorilor democrați 
în brigăzile din Spania, 

că poporul român și 
progresiste 
s-au

popor

din țara 
aflat alături de 
spaniol în anii

SCRUTINUL DIN CUBA
• LA 10 OCTOMBRIE — 

dată cu profunde semnificații 
istorice, mareînd începerea, m 
urmă cu 108 ani, a luptelor de 
independență în Cuba — în 
întreaga țară s-au desfășurat 
alegerile de delegați in orga
nele municipale ale puterii 
populare.

5 382 304 alegători au exerci
tat, la 10 octombrie, dreptul de 
vot in cele peste 16 000 de cir
cumscripții electorale. 7 888 de 
candidați au obținut majorita
tea simplă necesară pentru a 
putea intra în Adunarea mu
nicipală a puterii populare. In 
celelalte 2 837 de circumscripții 
va fi organizat un al doilea 
tur de scrutin, duminică, 17 oc
tombrie.

Din rindul delegaților în A- 
dunările municipale vor fi aleși 
reprezentanții populari în a- 
dunările provinciale. Procesul 
se va încheia la 2 decembrie 
prin alegerea, din rindul dele
gaților în adunările provincia
le, a deputaților Adunării na
ționale populare, organ suprem 
al puterii de stat.

SOLUȚII PENTRU CRIZA 
ECONOMICĂ DIN ITALIA

Peninsula vulcanilor

Diagnostic pentru un viitor infarct
Oamenii de știință sovietici au descoperit o 

nouă și eficace metodă de diagnosticare a in
farctului miocardic. Experiențele efectuate au 
relevat existența in singele celor predispuși la 
infarct a unor particule celulare care nu se

Erupțiile din anul trecut au ridicat numărul 
vulcanilor din peninsula Kamciatka la 160. 
Dintre aceștia, 28 sint activi, oferind oamenilor 
de știință sovietici un interesant material de 
studiu vulcanologic. A fost astfel întocmită o 
bogată colecție de roCi scoase din adincurile 
pământului, care vor aduce prețioase informa
ții privind istoricul geologic al Terrei. Pe
ninsula este extrem de bogată și in alte feno
mene ce suscită interesul specialiștilor : lacuri 
termale, in care temperatura apei ajunge la 
100 grade Celsius, izvoare termale, vulcani 
noroioși. R.S.F. IUGOSLAVIA. — Aspect de muncă din secția de verificare și împachetare a fabricii de 

rulmenți, din cadrul complexului industrial „Unis** din Saraievo

• într-un interviu acordat 
televiziunii, primul ministru 
al Italiei, Giulio Andreotti, 
s-a referit la maniera în 
care intenționează guvernul 
să folosească venitul supli
mentar de aproximativ 4 090 
miliarde lire ce va fi obținut 
în urma aplicării în practică 
a măsurilor de austeritate a- 
doptate săptămina trecută.

Aceasta importantă suma, 
a spus Andreotti, va servi
la finanțarea 
avînd ca scop 
regiunilor din 
(sudul Italiei), 
nea industrială,

inițiativelor 
dezvoltarea 

Mezzogiorno 
reconversiu- 

combaterea
șomajului în rindul tineretu
lui și modernizarea agricul
turii.

• POPULAȚIA INDIEI era, 
la mijlocul lunii iulie a.c., de 
peste 610 milioane locuitori

pe scurt
9,15: 11.30; 13.45 ; 16: 18.15 ; 20.30).

OSlNDA : Cotroceni (orele 10 ; 
12,30; 15 ; 17,30 ; 20) ; Miorița (o- 
rele 9 : 11,30; 14; 17 ; 19,30) ; Fla
mura (orele 11,30; 14.45; 17.15 ; 20).

DE CE NU POT SA FIU CU
MINTE : Flamura (orele 9).

NOAPTEA AMERICANA : Eforie 
(orele 9.15; 11,30; 13,45: 16; 18.15 ;
20.30) ; Grivița (orele 8,45; 11; 13,15; 
15.45: 18; 20.15).

STEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Timpuri Noi (orele 9; 12.30 ; 
16 ; 19,15).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Patria (orele 9 : 11,15; 13.30; 16 ; 
18.30; 21) ; București (orele 8.45 ; 
11: 13,30; 16: 18,30;20.45) ; Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16 ; 18,15;
20.30) .

APAȘII : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Doi
na (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20).

DACA TACE CÎNTARETUL : 
Festival (orele 9.15; 11,30; 13.30 ; 
16: 18.15; 20,30).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20.15).

ORIENT EXPRESS : Feroviar 
(orele 9: 11,45: 14.30; 17,15; 20).

KATINA : Unirea (orele 16; 18; 
20).

TARA ÎNDEPĂRTATA : Excel
sior (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11.15 ;
13.30 ; 16; 18.15: 20.30) ; Modern 
(orele 9 ; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) .

MICUL INDIAN : Bucegi (orele 
15.3Q; 17,45; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

NEBUNA DE LEGAT : Lira (o- 
rele 15.30; 13; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Ferentari (orele 14,30; 16).

ARIPI PUTERNICE : Ferentari 
(orele 18; 20,15).

PINTEA : Pacea (orele 16; 18 ; 
20 ; la ora 14,15 program de dese
ne animate) : Popular (orele 15.30; 
18: 20.15).

TEXAS. DINCOLO DE RlU : 
Giulesti (orele 10; 15.30: 17.45: 20).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : 
Cringași (orele 17).

CANGURUL : Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15).

CEI 13 DE LA BARLETTA : 
Volga (orele 9,30; 12; 14,30; 17; 
19.30).

COMEDIE FANTASTICA : Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,15).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20.15).

FINIST, ȘOIM VITEAZ : Munca 
(orele 15,45; 18 ; 20).

PINOCCHIO : Cosmos (orele 
15,30; 18).

DACII : Cosmos (orele 20,15).
SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 

Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).
CELALALT FRANCISCO : Arta 

(orele 15,30; 17,45; 20).

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

CIRC TN CIRC : Progresul (ore
le 15.30: 19).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADĂ t 
Palatul sporturilor și culturii (ore
le 18).

Programul 1

10,00 Teleșcoală. 11,00 Film artis
tic : „Prinși sub apă“. 12,30 Biju

terii muzicale. 13,05 Față în față. 
13,20 Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limbă engleză. 17,00 Telex. 
17,05 Vetre folclorice. 17,35 Pentru 
sănătatea dv. 17,50 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 18,20 
Atenție la... neatenție. 18,45 Melo
dii de Dan Stoian. 19,05 Telecroni- 
că pentru pionieri. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20.20 Teatru liric TV : „Re
gele Istros“. Premieră TV. 21,40 
publicitate. 21,50 Microvarietăți. 
22,10 24 de ore

Programul 2

20.00 Tezaur de cîntec românesc. 
Tineri compozitori pe podiumul 
de concert. 20,20 Ora științei și 
tehnicii. 21,00 Telex. 21,05 Reportaj

bucureștean. 21,25 Vîrstele pelicu
lei.

Teatrul de Operetă : VĂDUVA 
VESELA — ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : HEDDA GABLER — 
ora 19 ; (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — ora 19 ; Teatrul de Co
medie : PLICUL — ora 19,30; Tea
trul MIC : PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN — ora 19,30; Tea
trul Giulești (la Uzinele Republi
ca) : CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT — ora 15,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19,30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
LA HANUL CU ClNTECE — ora 
19,30.
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