
Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceausescu,3 5 5

a primit pe directorul general al U.N.E.S.C.O., Ren6 Maheu
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășul’ Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a primit, joi, la a- 
miază, pe directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, ca
re ne vizitează țara cu ocazia 
inaugurării la București a Cen
trului european U.N.E.S.C.O. 
pentru învățămîntul superior.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej au fost

abordate probleme privind pre
ocupările actuale și de pers
pectivă ale U.N.E.S.C.O., rolul 
însemnat al acestei organizații 
în procesul de cunoaștere și a- 
propiere spirituală * a popoare
lor. A fost evidențiată contri
buția pe care trebuie s-o adu
că U.N.E.S.C.O. la statornicirea 
unui climat de pace și coope
rare pe continentul nostru, da 
pregătirea și succesul Confe
rinței general-europene, la 
promovarea progresului și co
laborării internaționale.

Directortil general, Rene Ma

heu, a adresat călduroase mul
țumiri președintelui Consiliu
lui de Stat pentru atenția ma
nifestată și înaltul sprijin a- 
cordat cooperării între Româ
nia și U.N.E.S.C.O., pentru a- 
portul important al țării noas
tre la activitatea organizației, 
precum și la înființarea Cen
trului european pentru învă
țămîntul superior deschis la 
București.

Președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
hotărîrea țării noastre de a
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sprijini în continuare ac
tivitatea multilaterală a 
U.N.E.S.C.O., pentru ca organi
zația să-și poată îndeplini în 
cît mai bune condiții înalta sa 
misiune de promovare a idei
lor nobile ale umanității, de 
pace și înțelegere între po
poare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

★
După întrevedere, președinte

le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a ofe
rit un dejun în cinstea directo
rului general al U.N.E.S.C.O. 
Rene Maheu. ,

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, pre
cum și Corneliu Mănescu. Mir
cea Malița, loan Ursu, miniștri, 
Miron Nicolescu. președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Pompiliu Macovei, 
ambasador, delegatul perma
nent al țării noastre pe lîngă 
U.N.E.S.C.O., Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Jean Livescu, președintele 
Comisiei naționale pentru 
U.N.E.S.C.O.

Au participat, de asemenea. 
J. Herman, directorul diviziei 
învățămîntului superior din ca
drul U.N.E.S.C.O., și S. Du
mitrescu, directorul oficiu
lui de hidrologie din cadrul 
U.N.E.S.C.O., care îl însoțesc 
pe oaspete în vizita sa.

Dejunul s-a desfășurat î'ntr-o 
ambianță de caldă cordialitate.

în prezența președintelui Consiliului de Stat a avut loc
Constructorii

intensifica ritmul
o METALURG1ȘTI1 de la uzina „Oțelul Roșu" din județul 

Caraș-Severin, au elaborat a 2 800-a tonă oțel peste preve
derile planului la zi, cantitate care depășește simțitor angaja, 
montul asumat pe întregul an. Acest spor de producție este 
efectul direct al măsurilor aplicate pentru creșterea indicilor 
de utilizare a agregatelor, reducerea duratei de elaborare a 
șarjelor și îmbunătățirea tehnologiilor de întreținere a cup
toarelor și a instalațiilor siderurgice. Inaihte de termen și-au 
îndeplinit angajamentul anual și laminoriștii acestei uzine, care 
prin ridicarea gradului de folosire intensivă a liniilor de lami
nare în toate schimburile de lucru, au produs în plus față d» 
planul la zi. m?t mult de 2 300 tone laminate, tablă, profile.

• LA GRUPUL INDUS
TRIAL de petrochimie de 
la Brazi a început să pro
ducă a treia instalație de 
anhidridă ftalică — produs 
solicitat în procesul de fa
bricație a plastifiantilor si 
rășinilor sintetice. Realiza
rea acestei investiții are 
drep scop sporirea și diver
sificarea producției, precum 
și valorificarea superioară a 
hidrocarburilor — materii 
prime livrate de rafinăria 
din cadrul grupului. Auto
matizarea completă a proce

sului de producție, ca și ni
velul de pregătire a cadre
lor. oferă garanția obținerii 
unei substanțe cu însușiri 
calitative superioare celor 
produse pînă acum, competi
tivă pe piața externă

De menționat că Instalația 
a fost realizată de Uzina 
constructoare de utilaj chi 
mic Ploiești și Doate realiza 
o producție egală cu a celor 
două unități similare exis
tente pe platforma petrochi
mică de la Brazi.

• PÎNA IN PREZENT 10 unități din județul Brașov au în
deplinit sarcinile de producție pe 9 luni ale anului. Printre 
fruntași se numără constructorii de rulmenți care au lansat 
chemarea la întrecere către toate unitățile din ramura res
pectivă și prețioasa inițiativă generalizată în zeci de între
prinderi sub denumirea „Micronul, gramul, secunda — în 
slujba eficienței", muncitorii uzinelor de prototipuri și repa
rații utilaj chimic din Făgăraș, ai uzinei chimice din Rîșnov, 
fabricii de zahăr-Bod, și întreprinderii de prefabricate și ele
mente de construcții din Brașov.

(Agerpres)

„Dîmbul pietros" este denu
mirea celui mai nou cartier al 
municipiului Tg. Mureș, cartier 
care își rezervă de pe acum 
dreptul de a fi cel mai modern 
și cel mai mare, numărînd în 
final peste 8 000 de apartamen
te. Printre constructorii acestui 
mic „orășel" am reîntîlnit după 
mai bine de un an, vechi cu
noștințe, pe brigadierii conduși 
de tînărul loan Covrig, locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.C. al Grupului de șantiere 
nr. 1 din cadrul Trustului de con- 
strucții-montaj Mureș. Despre a- 
ceștia maistrul Marian Cîmpean, 
șeful lotului în care lucra briga
da atunci, faptul se petrecea la 
numai cîteva luni de la înfiin
țarea ei, îmi declara : „Calitatea 
și cantitatea lucrărilor executate 
de ei sînt factori care fac pro 
ba cunoștințelor lor profesionale 
a responsabilității, care situează 
brigada în rîndtd celor mai bune 
colective din cadrul organizației 
noastre de construcții".

Referințele de astăzi la adresa 
brigăzii a cărei vîrstă medie nu 
depășește 21 de ani o plasează 
pe aceleași coordonate cu cele 
formate din constructori cu vechi 
State de servici, cu o bogată ex
periență a șantierelor. Incercînd 
o succintă caracterizare a activi
tății ei, tovarășul Teodor Truța. 
secretarul comitetului coordona-

MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a lll-a)

AL U.N.E.S.C.O. PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
In prezența președintelui 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut loc, în Capitală, în dimi 
neața zilei de joi, 21 septem
brie, inaugurarea Centrului 
European al U.N.E.S.C.O 
pentru învățămîntul superior, 
eveniment cu multiple și pro
funde semnificații nu numai 
în sfera colaborării interuni- 
versitare și științifice pe con
tinentul nostru ci și pe planul 
promovării unui climat fie co
laborare și înțelegere între 
statele europene.

Ora 11,00. In aplauzele 
asistenței sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer.

Conducătorii de partid tși 
de stat ’ sînt întîmpinați cu 
cordialitate de Rene Maheu. 
directorul general al U.N.E.S. 
C.O., de Mircea Malița, mi
nistrul educației și învăță- 
mintului, și de alte persona
lități.

La ceremonia deschiderii

au participat tovarășii Leonte 
Răutu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, și alți membri ai gu
vernului, delegatul perma
nent al României pe lîngă 
U.N.E.S.C.O., președintele Co
misiei naționale a țării noas
tre pentru U.N.E.S.C.O., per
sonalități de seamă ale vieții 
științifice și culturale, rectori 
și profesori universitari, re
prezentanți ai Uniunii asocia
țiilor studențești, ai Consiliu
lui popular al Capitalei.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, 
Alexander Rotival, reprezen
tantul permanent al Progra
mului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, Jose Jaz, șeful 
Proiectului P.N.U.D./U.N.E.S. 
C.O. de la Institutul Politeh
nic din Capitală.

(Continuare în pag. a ll-a)

Cuvîntarea domnului
RENE MAHEU

ÎNSEMNĂRI

ffort 
și per

spectivă
Una din consecințele po- 

zitive pe care o resimțim în 
întreg ansamblul structurilor 
sociale, ca și în plan indivi
dual uman, este dobîndirea 
capacității de perspectivă, 
consolidarea acesteia, pe te
meiul realităților și posibilită
ților de acțiune concretă, 
■racordarea ei la înseși ce
rințele și exigențele ideii 
de dezvoltare și progres. 
Intre accentele noi pe caiv 
această calitate deosebită 
le îmbracă, se numără și acela 
al dimensiunii ei, sau, mai 
precis spus, puterea de dozare 
a perspectivei, și de aci și un 
mod propriu de urmărire a 
ei, în ansamblul propriilor 
sale părți componente.

Deși nu în mod expres, și 
aceasta mai cu seamă la ni
velul microclimatelor, al co
lectivelor de muncă restrînse, 
în sfera instituțiilor publice 
mai ales, realitatea cotidiană 
ne oferă însă și unele răstur
nări ale perspectivei, frag
mentarea ei în calcule și in
terese mărunte, atrofiante, 
atestînd cel puțin o carență 
de gîndire. în vecinătatea 
imediată se întîlnește și co
moditatea în acțiune. Astfel, 
pot fi întîlniți inși care, „obiș- 
nuiți" a li se spune de fiecare 
dată și aproape tot ce trebuie

MARIN MOCANU
(Continuare în pag. a ll-a)
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• Ora de audiență a „Scînteii tineretului"
• Forumul electrotehnicienilor
• Cibinium '72

Domnule Președinte al Consi
liului de Stat,

Domnule Președinte al Consi
liului de Miniștri,

Domnilor ambasadori,
Domnilor rectori.
Doamnelor, domnilor, ,

Inaugurînd Centrul european 
pentru învățămîntul superior.

țin în primul rînd să adresez 
autorităților române expresia 
profundei mele recunoștințe 
pentru generozitatea cu care 
au binevoit să găzduiască la 
București acest nou organism.

Campion al cauzei cooperării 
europene, pe care se străduieș-

(Continuare în pag. a ll-a)• ••••••••••• • • • • ••••

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule director general,
Domnilor ambasadori.
Dragi tovarăși,

Doresc în primul rînd să ex
prim bucuria noastră de a par
ticipa la inaugurarea Centru
lui european pentru învăță- 
mintul superior, organizat de 
U.N.E.S.C.O., considerînd că a-

ceasta reprezintă un moment 
important în dezvoltarea cola
borării între țările europene în 
domeniul învățămîntului.

• ••• ••••••••••••••

Culesul, iu cel mai scurt Imp I
Cum răspund tineriir ce întreprind organizațiile U. T. C. 

pentru realizarea acestui important obiectiv

• UN FOTO REPORTAJ

PE OGOARELE ILFOVULUI

• 0 inițiativă a Comitetului județean Vilcea 
al U.T.C. ECHIPE PERMANENTE DE TINERI 
INTERVIN ÎN REALIZAREA LUCRĂRILOR 
URGENTE

• Discordanțe in județul Brăila
— UNII GATA SĂ SEMENE
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România acordă o atenție 
deosebită dezvoltării colabo
rării între statele europene în 
toate domeniile de activitate. 
Pornim de Ia faptul că Europa, 
care a contribuit mult la dez
voltarea civilizației omenești, 
trebuie să devină un continent 
al colaborării pașnice, care 
să-și aducă contribuția activă 
nu numai la instaurarea unor 
relații noi între popoare — 
bazate pe egalitate în drepturi, 
pe respectarea independenței și 
suveranității naționale — dar 
și la cauza cooperării pașnice, 
a afirmării principiilor uma
nismului în întreaga lume.

In acest spirit, guvernul ro
mân a salutat și a sprijinit ini
țiativa directorului general 
U.N.E.S.C.O., domnul Ren£ 
Maheu. de a înființa un centru 
pentru învățămîntul superior 
căruia i-a oferit posibilitatea 
de a funcționa în România.

Este cunoscut că învățămîn
tul, în general, constituie un 
factor esențial de cultură și 
progres, că învățămîntul su
perior joacă un rol impor
tant în formarea cadrelor fie
cărei națiuni 
domeniile de

pentru toate 
activitate. Cu

atît mai mult în condițiuni- 
le actualei revoluții tehnico- 
științifice, progresul rapid al 
învățămîntului și, îndeosebi, al 
învățămîntului superior consti
tuie o condiție de bază pen
tru dezvoltarea economică-so- 
cială a fiecărei națiuni. Tocmai 
de aceea România acordă o
mare atenție dezvoltării învă
țămîntului și colaborării în a- 
cest domeniu cu celelalte state.

Sperăm că înființarea acestui, 
centru va contribui la o mai 
bună cunoaștere între centrele 
de | învățămînt europene, la un 
schimb mai activ de experien
ță și de păreri în privința mo
dernizării și dezvoltării învăță
mîntului, în scopul servirii in
tereselor de progres ale fiecă
rui popor și, totodată, a»l cau
zei promovării culturii și civi
lizației europene și universale. 

De altfel, întotdeauna oame

nii de știință și cultură înain
tați au fost printre cei mai ac
tivi în susținerea politicii de 
prietenie și cooperare între po
poare. Știința, cultura nici nu 
pot fi concepute decît în con
diții de pace, de colaborare în
tre popoare. Cu atît mai sem
nificativă consider înființarea, 
în toamna anului 1972, a aces
tui Centru, cu cît există pers
pective reale ca în această 
toamnă, — sau spre sfîrșitul ei 
și începutul iernii, — să se 
treacă, în fine, la lucrările pre
gătitoare pentru Conferința 
general-europeană.

înființarea acestui Centru —- 
pe lîngă realizarea obiectivelor 
despre care a vorbit directorul 
general U.N.E.S C.O. — va a- 
vea, cred, și un important rol 
în unirea eforturilor universi
tăților, ale oamenilor de învă
țămînt în înfăptuirea securită
ții, în preocuparea pentru o 
lume mai bună, pentru a face 
ca Europa să nu mai cunoască 
războaie, pentru ca ea să ac
ționeze în~ direcția dezarmării, 
a desființării blocurilor milita
re, a înlăturării restricțiilor de 
tot felul care împiedică și ridi
că bariere în calea dezvoltării 
învățămîntului și științei, a 
cooperării între popoare, în ca
lea ridicării bunăstării și feri
cirii oamenilor.

După cum vedeți, domnule 
director general, noi acordăm 
o mare semnificație acestui 
Centru și sperăm că el va jus
tifica, realmente, și așteptările 
dumneavoastră — care sînt și 
aje noastre — în direcția învă
țămîntului, că el va justifica, 
totodată, și așteptările mai ge
nerale în ce privește participa
rea mai activă a oamenilor din 
învățămînt Ia înfăptuirea aspi
rațiilor popoarelor spre coope
rare și pace.

De altfel, nici nu se poate 
concepe un profesor universi
tar care să nu fie și un mili
tant activ pentru pace și coo
perare, care să nu se preocupe 
de educarea tineretului în spi
ritul prieteniei și cooperării. 
Aceasta este, de asemenea, o 
latură care am dori să-și gă
sească un loc important în ac
tivitatea acestui Centru. El va 
trebui să studieze și să găseas
că mijloacele pentru ca învăță
mîntul să sădească în conștiin-

(Continuare în pag. a ll-a)
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Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice ai statelor eu
ropene acreditați la București

După ce a salutat pe înalții 
oaspeți, Mircea Malița, a sub
liniat în cuvîntul său, impor
tanța organizării acestui Centru. 
Vorbitorul a arătat că, așa cum 
a fost unul din promotorii iden 
de înființare a acestei instituții. 
România va sprijini intens acti
vitatea noului organism al

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I) 
ța tineretului — odată cu cu
noștințele generale și de spe
cialitate — ideile prieteniei și 
păcii, pentru că numai astfel 
își va îndeplini cu adevărat 
menirea sa în lume.

Desigur, trăind în Europa, 
noi dorim ca și în acest do
meniu continentul nostru — 
care a realizat multe lucruri 
bune dar și multe războaie — 
să poată da o contribuție mai 
mare la cauza civilizației, a 
cooperării și păcii în lume. 
Sîntem, de altfel, într-o peri
oadă în care pașii spre destin
dere se accentuează, deși în 
lume mai există încă focare de

Cuvîntarea domnului 
RENE MAHEU

(Urmare din pag. I) 

te s-o promoveze în toate îm
prejurările, desfășurînd uflț e- 
fort considerabil de rcîrfnoîre 
a învățămintului, mai ales a 
învățămintului superior, guver
nul român a doved’t un interes 
foarte viu și c't se poate de 
activ față de acțiunea cate se 
înfăptuiește asțăzl. El a con
cretizat acest interes în mod 
elocvent punind la dispoziția 
Centrului. în inima orașului, a- 
ceastă agreabilă clădire, per
fect utilată si acordîndu-i toa
te facilitățile de ordin juridic 
si tehnic capabile să-i favori
zeze activitatea si strălucirea sa 
internațională. Profunde mui- 
țiymirî pentru toate ăea«tea

Participarea, cu înaltă sem
nificație, la această inaugurare 
a Excelenței sale, domnul 
Nicola" Ceaușescu. președintei»' 
Consiliului de Stat, pe care îl 
salut cu respect, constituie o 
garanție a sprijinului pe care 
il va avea Centrul in această 
țară și, in același t:mp. o nouă 
și expresivă dovadă a atașa
mentului Renublicii Socialiste 
România față de acțiunea de 
pace si progres a U.N.E.S.C.O., 
și îndeosebi față de eforturile 
sale in favoarea cooperării și 
securității europene.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
inițiativele privind organizarea 
Centrului, în cadrul diferitelor 
reuniuni desfășurate sub egida 
U.N.E.S.C.O.

Centrul european pentru în
vățămîntul superior — a arătat 
vorbitorul — va contribui, pe 
măsura mijloacelor «ale. la dez
voltarea și îmbunătățirea aces
tui învătămint, a’ cărui rol esie 
sub m”lte aspect" esențial FI 
își va înscrie efortul în cadrul, 
g^-grafic lur»-<:»» d" o sem
nificație politică de prim rang, 
al Unei cooperări pe care noi 
dorim să o vedem dezvolt^du- 
se din ce în ce mai mult în
tre țările Europei.

După ce a abordat unele as

Oră de audiența a 
SCÎNTEII TINERETULUI

O ANONIMĂ... 
SEMNATĂ

O scrisoare primită din co
muna Negraș, ' satul Mozacu, 
județul Argeș, purta semnătura 
a nu mai puțin de 11 elevi ai 
scolii generale din localitate. 
Trecem peste numele autorilor 
ei nu pentru că am ține ca ele 
să rămî'nă necunoscute ci, din 
cu totul alt motiv. Rîndurile 
ce urmează vor oferi explica
ția acestei rezerve. înainte 
însă, să revedem conținutul 
scrisorii. Nu o vom face trans
criind aici toate faptele așa 
cum ne-au fost ele prezentate, 
ci ne vom opri asupra cauzei 
care a dictat, se pare, trimite
rea scrisorii.

In luna mai a.c., profesorului 
Ion Luca de la Școala generală 
din Mozacu i s-a desfăcut dis
ciplinar contractul de muncă, 
fiind eliberat din învățămînt 
printr-un ordin al , Ministeru
lui Educației, și învățămintului. 
Măsura nu putea fi luată, de
sigur, decît în urma sâvîrșirii 
unor grave abateri, dăunătoare 
procesului de învățămînt din 
școală, activității instructiv- 
educative. Abateri dovedite 
care să înlăture orice îndoială 
în privința vinovăției profeso
rului în cauză. Așa este fi
resc, legal. Scrisoarea primită 
însă, nu numai că ridica seri
oase semne de întrebare asu

U.N.E.S.C.O., nutrind convinge
rea că schimburile și colaborare* 
interunicersitară europeană, p1 
care le practică cele peste 40 de 
instituții de învățămînt superior 
de la noi, în spiritul politicii tării 
noastre, instituții ce sînt antre
nate din plin și la programele 
U.N.E.S.C.O., au o importat* 
esențială pentru dezvoltarea coo
perării generale între statele con
tinentului european.

In continuare ia cuvîntul Ren* 
Maheu, directorul general «/ 
U.N.E.S.C.O.

încordare, de război. Sperăm 
că Europa, cadrele din învăță- 
mîntul superior, tineretul stu
dențesc vor participa activ la 
înfăptuirea dezideratelor gene
rale ale realizării unei Europe 
noi, care să asigure fiecărei 
națiuni posibilități depline de 
a se dezvolta corespunzător 
voinței sale, să excludă forța 
și amenințarea cu forța, să ga
ranteze drepturi egale fiecărui 
popor, fiecărui cetățean din fi
ecare țară la învățămînt și 
cultură, la o viată liberă și fe
ricită.

Aceasta este dorința noastră 
și în acest spirit România a 
hotărît să găzduiască cu plă
cere acest Centru, fiind con

pecte ale structurii și rolului 
învățămintului superior, ale a- 
daptării acestuia la necesitățile 
și aspirațiile societății Contem
porane, directorul general al 
U.N.E.S.C.O. a arătat că insti
tuția nou creată se va strădui 
să dea statelor interesate 
posibilitatea de a proceda la 
comparații rodnice, pentru ca 
fiecare să poată beneficia de 
rezultatele tuturor. Ea va avea 
ca obiective prioritare strîn- 
gerea unei documentații în pro
blemele învățămintului postii* 
ceal in Europa si conrdor',ir»’a 
activității centrelor de docu
mentare din diferite țări în 
acest domeniu, efectuarea stu
diilor asupra unor aspecte e- 
sențiale ale evoluției sisteme
lor si instituțiilor europene de 
învățămînt universitar si difu
zarea rezultatelor acestor stu
dii.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că Centrul va recur
ge ia cele mai moderne meto
de de documentare și difuzare 
a informațiilor ținind seama, 
pentru a evita paralelismul, de 
lucrările realizate sau în curs 
de realizare de către alte insti
tuții — Biroul Internațional al 
învățămintului de la Geneva 
și Consiliul european de la 
Strasbourg. Centrul va treb'i 
să joace mai ales un rol de 
catalizator, dispunînd efec
tuarea unor studii, efectuind 
el însuși asemenea studii, or
ganizând întîlniri ale specia
liștilor și cerînd institute
lor corespunzătoare să realizeze 
experiențe-pilot, în numele său. 
Lista subiectelor la care se poate 
referi cooperarea Universitară 
este aproape nelimitată și, în 
afara problemelor de structură 
și metodă, cărora Centru! va 
trebui să se consacre cu priori*» 
tale, este evident de dorit să se 
instaureze și schimburi de in
formații asupra conținutului 
însuși al învățămintului supe
rior, ca și asupra conținutului 
cercetărilor universitare.

pra obiectivitătii sancțiunii 
date dar, înfățișa lucrurile în-> 
tr-o cu totul altă lumină. Pro
fesorul Ion Luca, se spune în 
scrisoare, putea constitui pen
tru fiecare din ceilalți dascăli 
ai școlii, un model de corecti
tudine profesională, era apro
piat si îndrăgit de elevi, res
pectat de toți cetățenii satului. 
Iar scoaterea sa din. învăță
mînt s-a datorat unei înscenări 
„montate" cu abilitato de cîțiva 
colegi. Intr-un cuvînt rîndurile 
erau o caldă pledoarie pentru 
fostul profesor, devenit victi
ma unor intrigi meschine, țe
sute cu scopul de-a fi înlăturat 
din școală.

Acestea sînt datele scrisorii. 
Care este însă realitatea ? Pen
tru a afla răspunsul, ne-am a- 
dresat Inspectoratului școlar al 
județului Argeș. Răspunsul 
primit ne precizează din capul 
locului că măsura luată se jus
tifică întru totul. De altfel cer
cetările efectuate pe marginea 
scrisorii au reliefat și un alt 
fapt, nu lipsit de importanță : 
nici unul din cei 11 semnatari 
ai scrisorii trimise redacției nu 
și-au recunoscut semnăturile 
și nici nu știau nimic de rîn
durile scrise în numele lor... 
Cît despre nevinovăția susținu
tă, atitudinea avută în școală 
de profesorul Ion Luca, consti
tuie ea însăși un răspuns, fap
tele sale determinînd și cu alte 
ocazii un șir de anchete ale 
organelor județene. Cîteva din

A vorbit, tpoi. tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Cuvîntarea președintelui Con
siliului de Stat al României este 
urmărită cu vie atenție, ea fiind 
subliniată cu îndelungi fi nu 
ternice aplauze.

Tccarașul Nicolae Cea ușescu, 
ceilalți conducători de partid șt 
de stat, precum și partici- 
cipanții la solemnitate, vizitează, 
după aceea, Centrul european al 
U.N.E.S.C.O. pentru înoățămin- 
tul superior.

vinsă că el \a avea un rol im
portant în toate aceste dome
nii.

Cu aceste gînduri doresc să 
urez tuturor celor care vor lu
cra în Centrul U.N.E.S.C.O. 
pentru învățămîntul superior, 
precum și centrelor universita
re care vor conlucra în cadrul 
lui, succes deplin in găsirea 
celor mai bune căi de a cola
bora în toate domeniile de ac
tivitate. Doresc Centrului să 
devină un factor activ care să 
contribuie la progresul învăță- 
mîntului și științei, la întărirea 
păcii și prieteniei între popoa
re. (Aplauze puternice).

Relevînd făptui că Centrul 
inaugurat va activa ca o insti
tuție europeană, regiune în 
care mai mult decît în alte 
părți obiectivul universalist al 
tj.N.ES.C.O. trebuie să se in
sereze și să Se adapteze diver
sității unor comunități istorice 
profund originale, directorul 
general al U.N.E.S.C.O. a pus 
în evidență caracteristica domi
nantă a acestei regiuni : o ve
che civilizație, varietatea cul
turilor, a regimurilor social- 
politice, moravurilor. Dar a- 
ceasta — a spus vorbitorul 
— nu poâte să ne facă să ui
tăm că dincolo de deosebiri 
și opoziții. Europa oferă un ex
cepțional exemplu de omogeni
tate, atît pe planul tradițiilor 
culturale, cît șl pe cel al pro
gresului tehnic. Necesitățile geo
grafice și economice și interac
țiunile seculare in domeniile ar
telor, științelor, ideilor și valo
rilor au creat între aceste po
poare o profundă solidaritate și 
ceea ce s-ar putea denumi un 
sistem intelectual de referință 
comună. Această unitate in va
rietate constituie o bază deose
bit de favorabilă unei colaborări 
și unor schimburi care să urmă- 
iească să ajute diversele țări 
ale regiunii să-și sporească mij
loacele de activitate, inspirîndu- 
se din ceea ce se face nu numai 
în țările cele mai apropiate și 
asemănătoare, dar și în cele 
care la prima vedere par a fi 
cele mai îndepărtate și mai di
ferite. U»N.E,S.C<O. a încurajat 
în diferite moduri coooperarea 
intereuropeană. înființarea la 
București a unui Centru pentru 
învățămîntul superior nu este 
deci o inițiativă izolată ; 6ă se 
înscrie într-o serie sistematică 
de măsuri menite să confere o 
formă concretă cooperării eu
ropene, axînd-0 pe o serie de 
probleme precise de competen
ța Organizației și dotînd-o cu 
instrumente instituționale adec
vate acestui scop — a spus în 
încheiere vorbitorul.

aceste fapte : folosirea unui 
arsenal de epitete și expresii 
jignitoare (pe care nu le re
producem din jenă), atît față 
de colegi cît și față de elevi ; 
se prezenta nepregătit la clasă, 
persecutînd elevii prin notări 
neprincipiale în aprecierea cu
noștințelor ; în anul școlar tre
cut a modificat, în catalog, no
tele cîtorva elevi ; a sustras 
din școală cărți și alte materi
ale...“. Dar nu numai în școa
lă ci șl în comună conduita sa 
morală, cetățenească, a consti
tuit obiectul mai multor recla- 
mații din partea cetățenilor, 
toate confirmate ca reale. Frec
ventele conflicte cu tinerii din 
sat, cu organele locale, refuzul 
de a-și plăti chiria la gazdele 
unde locuia sînt alte cîteva 
fapte ce au dictat în cele din 
urmă scoaterea sa din învăță
mînt. Așa stînd lucrurile ne 
întrebăm unde este nedrepta
tea, înscenarea despre care ne 
vorbea adevăratul autor al 
scrisorii ?

De fapt o înscenare există. 
Ea aparține însă aceluia care 
nu s-a sfiit să abuzeze de fal
suri, să mistifice realitatea, în 
speranța că poate convinge.

CURIER JURIDIC

• VIRGINIA TOMESCU — 
Tîrgoviște, județul Dîmbovița. 
Neprezentarea absolvenților in
stituțiilor de învățămînt supe
rior la locurile de muncă unde 
au fost repartizați atrage unele 
consecințe despre care am mai 
scris în cadrul rubricii noastre. 
Reamintim una din ele și anu
me. plata unei penalități civile 
care este de 5 000 lei în cazul 
absolvenților facultăților cu du
rata studiilor mai mică de 4 
ani sau 8 000 lei în cazul absol
venților facultăților cu du
rata studiilor de cel puțin 
4 ani. Decretul nr. 158 in?A

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui Co
mitetului Militar de Eliberare Națională, șeful statului și pre
ședintele Guvernului Republicii Mali, Colonel MOUSSA 
TRAORE, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Mali, în numele 
Consilului de Stat, al poporului român și al meu personal 
adresez Excelenței Voastre. Comitetului Militar de Eliberare 
Naționala, guvernului și poporului malian cordiale felicitări.

Folosesc această plăcuta ocazie pentru a transmite Exce
lenței Voastre cele mai bune urâri de fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului malian.

Cu cea mai înaltă considerație.

Joi, 21 septembrie, tovarășul 
Miu Dobrescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășul Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție Ja C C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, condusă de Frantisek 
Hrazdira, adjunct de sef de 
secție la C C. al P.C. din Ceho
slovacia. care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara 
noastră.

In ultima zi a vizitei între
prinse In S.U.A., membrii dele
gației de președinți ai Consi
liilor populare din România, 
condusă de Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Popu
lar al municipiului București, 
primarul general al Capitalei, 
au fost oaspeții guvernatorului 
statului New York, Nelson Roc
kefeller. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de opinii în legă
tură cu contribuția administra
țiilor locale la promovarea 
schimburilor internaționale, ro
lul acestora în comerțul exte
rior, precum și în legătură cu 
o serie de probleme privind 
dezvoltarea rurala și urbana.

în aceeași zi, delegația a fă
cut o vizită la sediul Organi
zației Națiunilor Unite.

Joi seara, delegația a sosit 
în București.

în cadrul schimburilor cul
turale dintre România și India, 
începînd de joi ne vizitează 
țara un prestigios ansamblu ar- 
tistic indian.

FORUMUL
ELECTROTEHNICIENILOR

Joi dimineață au început 
în Capitală lucrările celei 
de a lll-a Conferințe a elec- 
trotehnicienilor, organizată 
de Consiliul Național al In
ginerilor și Tennicienilor, 
Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Minis
terul Industriei Construcții
lor de Mașini. Ministerul E- 
nergici Electrice și Ministe
rul Educației și învățâmîntu- 
lui. în cadrul ședinței de 
deschidere a Conferinței, to
varășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a adus participanți- 
lor salutul C.C. al P C.R., al 
tovarășului Nîcolae Ceaușescu 
personal si al guvernului 
R.S.R.

Lucrările se desfășoară în 
opt secțiuni în cadrul căro
ra vor fi prezentate 280 de 
referate și comunicări ale 
specialiștilor români și de 
peste hotare. Flectrotehni- 
cienii și energeticienii din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elve
ția, Franța, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia. Polonia, Ungaria. 
Uniunea Sovietică și Româ
nia vor avea un valoros și 
util schimb de experiență.

Despre această prestigioa
să manifestare ne vorbește 
tov. dr. ing. Florin Tănăses- 
cu, directorul Institutului de 
Cercetări și Proiectări pentru 
industria electrotehnică.

„Conferința electrotehnicieni
lor se înscrie ca o tribună a 
noului^ a generalizării rezulta
telor celor mai valoroase. Con

privind repartizarea în pro
ducție a absolvenților, pre
vede însă cîteva situații cînd 
penalitatea nu se aplică. Este 
vorba de acele cazuri cînd, ne
prezentarea la post sau neefec- 
tuarea integrală a stagiului obli
gatoriu, se datorează unor mo
tive temeinice cum ar fi ; acci
dent, boală, sau alte asemenea 
situații, apreciate ca atare de 
către conducerea organizațiilor 
socialiste unde absolvenții au 
fost repartizați. încadrarea în 
producție în aceste cazuri, intră 
în obligația organului central 
sau local, în subordinea căruia 
se află organizația șocialistă la 
care absolventul a fost reparti
zat.

• MIHAI AXINTE — Cluj. 
Fiind trimis de către conduce
rea unității Ia un curs de spe
cializare, vreți să aflați dacă 
după absolvirea acestuia, la re
venirea în aceeași întreprindere, 
mai este nevoie să susțineți un 
examen saui concurs, pentru 
ocuparea postului. Nu mai este 
nevoie. Contractul de muncă nu 
vi s-a desfăcut prin trimiterea 
la cursul de specializare? El a 
fost numai suspendat, în pri
vința executării, pe durata stu
diilor, urmînd ca la revenirea 
în unitate să vă reluați activi
tatea în temeiul aceluiași con
tract de muncă.

• IOANA GEANA — Cîmpi- 
na, jud. Prahova. Absolvenții 
instituțiilor de învățămînt su
perior, fără examen de stat, 
sînt salarizați în perioada sta
giului, pînă la promovarea exa
menului de stat, cu salariul ta
rifar prevăzut pentru primul 
an de activitate. Sînt exceptați 
de la această regulă absolvenții 
repartizați în învățămînt unde 
se aplică normele legale privind 
salarizarea personalului didac
tic. Dar nu e cazul dv.

Redactorul rubricii 
MIRCEA NICOLAE

Ansamblul național „Auca- 
man“ din Chile, care se află 
într-un turneu în țara noastră, 
a prezentat, joi seara, la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Ploiești, un spectacol folcloric.

In cursul zilei de joi, Rene 
Maheu. director general _ al 
U.N.E.S.C.O.. a avut întrevederi 
cu Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Mircea 
Malița. ministrul educației și 
învățămintului.

In onoarea oaspetelui, Jean 
Livescu. președintele Comi
siei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., a oferit un dineu.

La data de 21 septembrie 1972. 
a fost depus, la Moscova, in
strumentul privind ratificarea 
de către Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
Acordului cu privire la crearea 
sistemului internațional și a 
Organizației de telecomunicații 
spațiale „Intersputnik". înche
iat la Moscova, la 15 noiembrie 
1971. Acord al cărui original 
este depus pe lingă guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, desemnat ca guvern 
depozitar.

La invitația Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii 
Socialiste România. joi după- 
amiază a sosit în Capitală. 
Walter Wodak, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Austriei. însoțit de 
Walter Magrutsch, ministru 
plenipotențiar in Ministerul 
Afacerilor Externe.

cluziile conferințelor preceden
te n-au făcut decît să ne impu
nă să păstrăm jTeriodicitatea lor, 
intrată în tradiția vieții științi
fice a electrotehnicienilor din 
România. La actuala ediție se 
conturează cîteva aspecte mai 
deosebite. Am să încep cu par
ticiparea. Se copstatâ o eviden
tă concentrare a forțelor tehni- 
co-științifice din cercetare, in
dustrie și învățămînt, chemate 
să rezolve numeroasele proble
me ale economiei naționale. A- 
poi, o înțelegere mai clară că 
cercetarea științifică trebuie să 
se bazeze pe o industrie . puter
nică care să-i constituie un su
port. dar pe care trebuie sâ o 
ridice la nivelul etapei noastre, 
iar învățămîntul să intre mai a- 
dînc in acest circuit atî£ de 
complex — iată de fapt sropOF” 
pe care ni l-am propus. In al 
doilea rînd ar trebui insistat și 
asupra ,,motto“-ului pe care și 
l-a propus conferința „Tehnica 
modernă în serviciul calității și 
competitivității produselor elec
trotehnice și electronice**, ceea 
ce ne-a impus nouă, organizato
rilor, o concentrare a tematicii 
cu scopul de a găsi rezolvări și 
răspunsuri prompte pentru una 
din problemele care se situează 
pe primul plan al activității e- 
conomice : calitatea. Aceasta va 
răspunde la una din sarcinile pe 
care secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a pus-o la o recentă 
îmîlnire cu colegiul Ministeru
lui industriei construcțiilor de 
mașini și anume, de a găsi re
zolvări mai rapide și mai opti
me, de a cîștiga lupta cu timpul".

IOAN VOICU

A apărut

REVISTA DE FILOZOFIE

Nr. 8 1972, tomul 19

Din sumar : 
întreaga noastră responsa
bilitate și întregul nostru e- 
fort spre înfăptuirea pro
gramului și a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român.

STUDII ȘI ARTICOLE : 
ION FLOREA, Partidul Co
munist Român și democrația 
socialistă ; PAVEL APOS
TOL, Filozofia si studiul 
viitorilor ; MIHĂI BOTEZ, 
PAUL DIMITRIU, Viziunea 
sistemică în cercetarea vii
torului : MIHAIL DUMI
TRESCU, Cadrele de con
ducere și problematica vii
torului : H. CULEA, Socio
logica anticipației științifi
ce ; HASAN OZBEKHAN 
(Pennsylvania), Spre o teo
rie generală a planificării ; 
HERBERT STACHOWIAK 
(Berlin-Vest), Anticiparea, 
previziunea, planificarea ca 
funcții specifice.

COMUNICĂRI : NICULAE 
BELLU, Omul comunist ca 
personalitate morală.

OPINII DESPRE CĂRȚI : 
CALINA MARE, Determi
nismul într-o viziune filozo
fică contemporană ; AL. 
T AN ASE, Determinism si 
știință ; LUDWIG GRUN- 
BERG, Valoarea determinis
mului.

CRITICA Șl BIBLIOGRA
FIE : Dialog și confruntare 
în filozofie (Gheorghe Socol)

VIAȚA ȘTIINȚIFICA : 
Manifestări științifice în în- 
tîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului (M.B.).

După meciul de la Hei 
sinki : 
„REZULTATUL EGAL — 
o surpriză !"

HELSINKI 21 (Prin telefon de 
la trimisul Agerpres. A. Berger): 
Ziarele care au apărut joi dimi
neața la Helsinki comentează pe 
larg meciul de fotbai Finlanda— 
România din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. încheirt 
ia egalitate: 1—1. ,.Echipa Româ
niei, care a participat la ultimul 
turneu final al campionatului mon
dial. a trebuit să se mulțumească, 
la Helsinki, cu un meci egal în 
fața Finlandei-*, scrie ziarul „Hei- 
singin Sanomat". Printre altele, 
comentatorul acestui ziar remarcă/ 
următoarele, privind evoluția fot
baliștilor români: „Formația oas
peților a jucat în continuă mișca
re. însă a folosit unilateral des
chiderile np aripa dreaptă. Echina 
finlandezilor, ca și în meciurile 
anterioare din arest sezon, a ju
cat bine, confirmînd că se află. în
tr-un accentuat progres".

..Seria surprizelor și a rezultate
lor bune ale fotbaliștilor finlan
dezi continuă", notează comenta
torul ziarului ..Kansan Uutiset". în 
ultimele minute, pline de tensiune 
ale meciului cu România, ei au 
reușit să egaleze și «ă oiști?" încă 
un punct în lUDta pe'ntru calificare 
in camnionatul mondial. FotbOiș
tii români au o tehnică bună. Lu- 
cescu a fost cel mai bun atacant 
și din centrarea sa, Nunweil’er a 
marcat un gol spectaculos". în le
gătură cu jocul lui Răducanu, ace
lași ziar scrie: „Portarul român a 
clarificat multe situații periculoa
se, însă a ținut prea mult mingea 
în ultimele minute, ceea ce i-a fost 
fatal".

★
Comentatorul de fotbal al agen

ției de presă finlandeze apreciază 
că Mircea Lucescu și Radu Nun- 
wriller au fost cei mai buni ju
cători români. Corespondentul a- 
genttei A.p. consideră ca o sur* 
uriză rezultatul e®al, smuls de fin
landezi în ultimele minute de joc. 
în fața echipei României.

★

• SELECȚIONATELE secunde 
de fotbal ale Bulgariei și Iugo
slaviei s-au întîlnit într-un meci 
amical, care a avut loc la Vidin. 
Au cîștigat fotbaliștii bulgari cu 
scorul de 2—1.

• PESTE 3 090 de spectatori au 
urmărit în orașul La Valletta me
ciul de fotbal dintre echipa locală 
Floriana (Malta) și formația ma
ghiară Ferencvaros din Buda
pesta. contînd pentru „Cupa cu
pelor". Gazdele au repurtat, o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 
1—0 (1—0). Unicul punct a fost 
marcat de Louis Arpa în minutul 
2.

• COMPETIȚIA de fotbal dotată 
cu ..Cupă U.E.F.A." a programat 
două întîlniri încheiate cu urmă
toarele rezultate: Pacing White 
(Belgia)—Barreirense (Portugalia) 
0—1: F.C. Porto—Barcelona 3—1.

★

• IN LOCALITATEA Montceau-
les Mines s-au întîlnit într-un meci 
internațional de baschet echipele 
feminine ale Franței și Ceho
slovaciei. Baschetbalistele ceho
slovace au-dbtinut victoria cu sco- 
rlil de 5fr-58 (29—27).

COMPETIȚIA ciclistă iriterna- 
-țjpnală „Turâil Bulgariei** va reuni

CIBIblIUM 72
Și în ziua a V-a Sibiul a găz

duit interesante manifestări cul- 
tural-artistice și educative. în 
prezența unui public numeros, a 
sportivilor modelisti concurenți 
din Bulgaria, R.D.G., R.F.G., Ita
lia și România și a unui juriu 
internațional, vicepreședintele 
Federației de navomodelism 
„Naviga", colonel-inginer de ma
rină Ilia Boitcev din Bulgaria,-a 
declarat deschisă expoziția or
ganizată cu prilejul celui de al 
VUI-lea concurs european de 
navomodele, concurs ce se des
fășoară între 19 și 24 septembrie 
la Sibiu. Cei 49 de concurenți 
au etalat la această expoziție 81 
dn machete clasele CI și C4. La 
orele 12 în sala festivă a biblio
tecii Astra colectivele de redac
ție de la revistele școlare din 
Sibiu au fost invitatele unei 
mese rotunde organizată de re
vistele „Transilvania" și „Vatra" 
cu tema : „Locul șj rolul tine
retului în mișcarea culturală 
contemporană". Tot aici; .în 
după-amiaza zilei de ieri a fost 
deschisă' expoziția „Cartea pen
tru tineret" urmată de simpo
zionul „Tineretul și literatura" 
la care au particioat scriitori și 
reprezentanți ai Editurilor Po
litică, Albatros, Criterion și Ion

o Centrala industrială de îngră- 
o șăminte chimice Făgăraș recru- 
o tează pentru Combinatul chimic 
° Făgăraș absolvenți ai școlii ge- 
£ nerale de 8—10 ani pentru în- 

scrierea la concursul de admite- 
£ re la următoarele forme de învă- 
g tămînt și meserii

■— operatori la fabricarea 
produselor explozive ;

•— lăcătuși mecanici 
industria chimică ;

— lăcătuși mecanici 
turbine cu aburi ;

— tîmplari manuali 
săli;

pentru

cazane

univer-

LA ȘCOALA PROFESIONALĂ
— operatori la fabricarea 

compușilor azotului și în
grășămintelor cu azot;

— operatori la fabricarea 
compușilor sulfului și în
grășămintelor cu fosfor;

— ooeratori la fabricarea co- 
ioranților si intermediari
lor ;

— ooeratori la fabricarea 
materialelor plastice ;

UCENICIE LA LOCUL DE 
MUNCA

— iăcătuți-mecanici în indus
tria chimică ;

— strungari ;
— sudori.
Înscrierile se fac zilnic la cen- 

trui școlar pentru industria chi
mică Făgăraș pînă în ziua de 27 
septembrie 1972 inclusiv.

Se primesc numai băieți, 
în perioada școlarizării se a- 

sigură cazarea.

o 
c<
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la start 75 de alergători din Aus
tria, Italia. Olanda, Polonia, Româ
nia. U.R.S.S., Iugoslavia, Ceho
slovacia și alte țări. Traseul tradi
ționalului tur va măsura 1 530 km 
împărțiți în 13 etape. Competiția 
suscită un interes deosebit. Ulti
mele trei ediții ale Turului Bulga
riei au fost cîștigate de Poloni (Ita
lia) în 1969, Hertog (Olandă) în 
1970 și polonezul Szurkowski, anul 
trecut. ,I

LOS ANGELES : Tur
neul „open" de tenis

NĂSTASE INCOMO
DAT DE TERENUL DE 
CIMENT
• TURNEUL internațional „o- 

pen“ de tenis de la Los Angeles a 
continuat cu desfășurarea altor 
întîlniri. Unul din favoriții con
cursului, americanul Stan Smith, 
l-a învins cu 6—2, 7—6 pe india
nul Vijay Armitraj. Australianul 
Bob Carmichael a reușit să-1 eli
mine pe Eric van Dillen, compo
nent al echipei S.U.A. pentru 
..Cupa Davis“. cu 7—5, 3—6, 6—3. O 
partidă spectaculoasă a avut loc în
tre veteranul Pancho Gonzales și 
tînărul american Roscoe Tanner. 
Jucînd foarte bine Tanner a obți
nut victoria cu 7—6, 7—6. în turul 
următor, el îl Va întîlni pe Iile 
Năstase (România), cîștigătorul 
turneului de la Forest Hills. într-o 
declarație făcută reprezentanților 
presei, Tlie Năstase (România) a 
arătat că este incomodat de su
prafața terenului acoperit cu 
ciment. Printre altele. el a 
spus : „Desigur că este dificil 
ca la numai un interval de 7 
zile să joci pe o asemenea su
prafață. De mai mult timp, am ju
cat numai pe terenuri gazonate. 
Schimbarea suprafeței de joc, în 
interval foarte scurt poate in
fluența evoluția oricui".

SKOPLIE : Olimpiada 
de șah

ECHIPA ROMÂNIEI 
CONDUCE...

• OLIMPIADA masculină de șah
care se desfășoară la Skoplie a 
programat partidele din cea de-a 
doua rundă. Echipa României con
duce cu 2.5—0,5 puncte, o partidă 
fiind întreruptă. în meciul cu Tu
nisia. Ghițescu a remizat cu Drira, 
Ghizdavu a cîștigat la Tebourbi, 
iar Partos a obținut victoria la Na- 
jar. Alte rezultate din grupa a 8-a: 
Filipine—Iran 1—1 (2) : S.U.A.—
Austria 2—1 (1): Insulele Faroe— 
Insulele Virgine 4—0.

în clasamentul grupei conduce 
echipa României cu 6,5 puncte (1), 
urmată de S.U.A. cu 5 puncte (1).

Rezultatele înregistrate în cele
lalte grupe: Belgia—Republica Do
minicană 2—0 (2): U.R.S.S.—Dane
marca 3.5—0.5: Cuba—Luxemburg 
1—0 (3): Siria—Elveția 0—2 (2); 
Peru—.Tanonia 4—0; Anglia—Brazi
lia 1—1 (2): Iugoslavia—Cinru 4—0: 
Indonezia—Bolivia 3—1: Ungaria— 
Maroc 4—0: Norvegia—Scotia 2—1
(1) ; Polonia—Liban 2.5—0.5 (D : R.F.
a Germaniei—Islanda 2,5—0,5 (1); 
Noua Zeelandă—Franța 1,5—0.5 (2): 
Grecia—Mexic 2—1 (1): Portuga
lia—Cehoslovacia 1.5—1,5 (1): R.P. 
Mongolă—Israel 1.5—0.5 (2); Irlan
da—Spania 1—0 (3); Hong Kon?- 
Malavezia 3.5—0.5: Italia—Suedia 
1.5—0.5 (2): Canada—Turcia 1—0 
'3): p.n. Germană—Malta 2—0 (2);

Tara Galilor—Șin^aDore 3—1: Irak— 
Porto Ricn o—1 (3): Andora—Alba- 
r’a 0—2 (2); Columbia—Olanda 0—2
(2) .

Creangă. Au fost prezenți peste 
150 de tineri.

„La fagul cu frUnza lată" se 
rtumește spectacolul Teatrului 
de păpuși din Galați care a fost 
oaspetele micilor spectatori si- 
bieni.

Tot ieri, la Mediaș, la Casa de 
cultură a municipiului, simpo
zionul „Personalitatea multila
teral dezvoltată în societatea 
socialistă" organizat, în colabo
rare cu Institutul de filozofie 
din București și revista „Tînărul 
leninist" a polarizat atenția unui 
mare număr de tineri. La clubul 
„I. L. Caragiale" tovarășul 
Ilie Constantin de la Cabinetul 
județean de organizare științifi
că a producției a condus’consfă
tuirea „Maistrul, figură centrală 
în organizarea eficientă a pro
cesului de producție". Dintre 
manifestările Cibiniumului din 
ziua de ieri se mai remarcă și 
masa rotundă Tineretul și 
arta" organizată la Agnita cu 
participarea scriitorilor, artiști
lor plastici și actorilor din ju
deț și vizitarea unor locuri le
gate de mișcarea muncitorească, 
de activitatea unor personalități 
progresiste.

PETRU NICOLAE

TENIS
Aspecte ale pregă

tirii copiilor ți junio
rilor

Este prezentă, în librării, 
lucrarea sub titlul de mai sus 
apărută în Editura „Stadion" 
și semnată de Eugen Cristea. 
Autorul, cunoscut specialist 
în acest domeniu, prezintă 
date orientative care să-i a- 
jute pe antrenori, pe profe
sorii de educație fizică în 
desfășurarea activității in
structiv educative în munca 
cu copiii și juniorii la tenis. 
Sînt descrise, de asemenea, 
aspecte tehnice și metodice 
conform succesiunii învățării 
tenisului, prezentarea proce
deelor tehnice pe etapele de 
pregătire.

Lucrarea conține șl O serie 
de tabele care ajută pe cei 
amintiți mai sus să descifre
ze tehnica și pregătirea vii
torilor pasionați ai acestui 
sport tot mai îndrăgit în ța
ra noastră.

• TURNEUL internațional femi
nin de tenis, care se desfășoară la 
Albany (California) a programat 
întrecerile ■ turului doi, solda
te cu următoarele rezultate : 
Billie Jean King (S.U.A.)—Jill 
Cooper (Anglia) 6—0, 6—2 ;
Betty Stove (Olanda)—Cecilia
Martinez (S.U.A.) 6—7. 6—3, 6—2; 
Corrine Molesworth (Anglia)—Su
san Minford (Irlanda) 6—3, 6—0; 
Margaret Court (Australia)—Mar
garet Cooper (S.U.A.) 6—1, 6—1.

EM 
și per

spectivă
(Urmare din pag. I)

să facă, sînt în stare să aș
tepte zile întregi sarcini, indi
cații, lămuriri, golind de ener
gie și vidînd însuși climatul 
de lucru, spațiul altfel armo
nizat al relațiilor interumane.

Ba, mai mult, unii sînt dis
puși să-și însușească, în felul 
cel mai comod, sarcinile res
pective și să apuce, asemenea 
proiectilului scăpat neochit, pe 
căi de rezolvare cu totul lătu
ralnice.

Acest exces de optică poate 
conduce și la ' perturbări' de 
natură morală, dar cel mai 
adesea la anomalii în ceCă ce 
privește rentabilitatea efortu
rilor productive. Există inși 
cărora le place să lucreze fără 
„dureri de cap", adică fără un 
gram de risc, în înțelesul ccl 
mai util al cuvîntului, rezolvă 
în manieră personal-teoretică 
problemele, pînă în cele mai 
mici detalii, pe care le trans
mite apoi numai pentru exe
cutare. Orice eventuală aba
tere de la rețetarul respectiv, 
este mustrată cu degetul, a- 
vertizată. Inițiativa, spiritul de 
inițativă intră astfel în umbră, 
se atrofiază și se transformă, 
prin recul, în inerție. La fel se 
întîmplă cu perspectiva atun
ci, cu capacitatea de per
spectivă și dozare a acesteia. 
Una în lipsa celeilalte for
mează cercul închis al inade
renței Cerc, care trebuie spart 
și, ori de cîte ori st întilnește, 
curățat de tot ceea ce naște, 
și contribuie la uzura morala.
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Toată lumea- 
la recoltat

— Aseară s-a oprit ploaia, 
astăzi avem în cîmp toate for
țele de care dispune .coopera
tiva. Satul, e pufetiu, birourile 
sînt... geale. Sîntem prea aglo
merați de lucrări ca să ne per
mitem un răgaz pînă ce se 
zvîntă pămîntul.

Cu aceste cuvinte ne-a în- 
tîmpinat, alaltăieri, tovarășuj 
Dinu Daniliuc, președintele 
Cooperativei agricole din Gur
bănești, cînd l-am întrebat 
despre ritmul muncilor din a- 
ceastă campanie. Și pentru că 
de-a lungul a 57 de kilorrtetri, 
între București și Gurbănești, 
străbătusem suprafețele a nu 
mai puțin de zece unități agri
cole, și nu întîlnisem pe ni
meni la recoltat, spusele pre
ședintelui ne-au surprins. Dar 
nu erau exagerări. De acest 
lucru ne-am convins atunci 
rjnd am părăsit satul, îndrep- 

indu-n° sore cîmp, pe dru
muri pline de aoâ și noroi. In 
dreapta și in stingă noastră 
lanuri de porumb ajunse la 
maturitate.

— Toată suprafața s-a lucrat 
în acord global, ne dă amă
nunte Ion Decu, secretarul co
mitetului U.T.C. Foarte mulți 
dintre oameni au aplicat și ci
te cinci prașile. îar producția 
este cum se vede.

Rupem cițiva știuleți — trei 
sute și patru sute de roabe are 
fiecare. Densitatea este așa 
cum scrie la carte. Calculul 
dezvăluie faptul că în aceasta 
toamnă producția obținută la

porumb va fi dublă planificării. 
O dovadă grăitoare a eficienței 
măsurii adoptate de condu
cerea partidului — generaliza
rea acordului global ca mijloc 
de organizare și retribuție a 
muncii în cooperativele agri
cole.

La cîteva sute de metri, gă
sim miriștea de floarea-soare- 
lui. Toata suprafața a fost re
coltată mecanizat. Iar în zare, 
pe măsură ce înaintăm, se pro
filează tot mai clar concentra
rea de forțe la recoltatul sfe
clei de zahăr, 120 hectare sînt 
acum, imediat după ploaie, lo
cul de muncă pentru mai bine 
de două sute de membri coo
peratori-

îi întîlnim apoi pe cei de la 
legumicultura, pe mecanizato
rii care, sfidînd dificultățile 
deplasării pe drumurile înbi- 
bate de apă, au ajuns totuși în 
cîmp și ară. Execută lucrarea 
pe terenurile care, la anul, vor 
fi semănate cu porumb. Iar 
dinspre cîmp și magazii spre 
bazele de recepție, cîteva zeci 
de autocamioane și remorci 
transportă produsele contrac
tate.

— Se lucrează fără întreru
pere, iar tinerii noștri, pînă la 
anul, sînt angrenați în acest 
efort. ne încredințează secre
tarul comitetului U.T.C. Am 
discutat în adunările pe sate 
asupra cerințelor acestei cam
panii de toamnă și tinerii și-au 
asumat obligația de a lucra 
zilnic cite 10—12 ore la recol

Deși au demarat în condiții 
atmosferice nefavorabile lucrările 
campaniei agricole de toamnă se 
desfășoară în județul Vîlcea cu 
succes. în ultimele zile lucrătorii 
din unității» agricole, tinerii din 
organizațiile U.T.C. ale acestora 
au intensificat îndeosebi lucrările 
de recoltare a strugurilor pe care 
ploile neîntrerupte amenință să-i 
deprecieze calitativ. Ca urmare a 
eforturilor orientate în acest sens 
pînă miercuri fusese strinsă recol
ta de pe o suprafață de peste 
1 200 hectare viță de vie. Mi se 
pare semnificativ faptul că rezul
tatele cele mai bune s-au înregis
trat în unitățile unde acționează 
echipele permanente de tineri 
viticultori organizate din inițiati
va comitetului județean U.T.C. 
Astfel la Ștefănesti peste 200 de 
tineri au lucrat toată săptămina 
într-un ritm susținut încheind 
recoltarea strugurilor de pe în
treaga suprafață de 500 hectare. 
Același succes l-au înregistrat și 
cei 135 tineri viticultori care își 
desfășoară activitatea în cadrul 
C.A.P. Orlești. Recoltarea stru
gurilor este practic terminată la 
Prundeni, Ionești și în alte loca
lități. în vestita podgorie a Dră- 
gășanilor am întîlnit la lucru, 
alături de lucrătorii din I.A.S. și 
Institutul de cercetări hortivitico- 
le. peste 2 000 elevi ai liceelor 
agricol și teoretic din localitate. 
Fe parcelele I.C.H.V. elevii Ma

rin Ceaușu, Marin Cosmescu, 
Constantin Barbu și alți colegi ai 
lor de la liceul agricol au desfă- 

0 Inițiativă a Comi
tetului județean 
Vilcea al U.T.C.;
ECHIPE PERMA 

NENTE DE TINERI 
INTERVIN IN REA
LIZAREA LUCRĂ
RILOR URGENTE 

șurat o muncă rodnică, apreciată 
de conducerea acestei unități de 
cercetare și producție. Peste 700 
tone struguri recoltați în cîteva

zile iată bilanțul provizoriu al 
muncii •• depuse la I.A.S. Drăgă- 
șani de către elevii liceului teo
retic din localitate.

In ciuda ploilor din ultimele 
zile în județ a fost declanșată și 
campania de recoltare a porum
bului. Dar, deși în unele locali
tăți ca Fumureni, Lungești, Pu- 
iești, Crețeni, Stoienești s-au în
registrat rezultate bune pc ansam
blul județului ritmul recoltării nu 
poate fi socotit satisfăcător. Din 
cele 22 000 hectare însămînțate 
cu porumb n-au fost recoltate 
pînă marți decît 2 000.

— Am acordat prioritate re
coltatului strugurilor care erau 
mai perisabili, ne-a declarat tov. 
Aurel Vlădoiu, președintele con
siliului tineret sătesc al comite
tului județean U.T.C. Acum însă 
cînd timpul este din nou favo
rabil vom mobiliza toți tinerii sa
telor la recoltatul porumbului. 
Roadele de pe întreaga suprafață 
cultivată vor ajunge în hambare 
la timp.

Intenția exprimată în cuvintele 
de mai sus, este fără îndoială 
lăudabilă. Esențială este însă 
acum trecerea la stabilirea și în
făptuirea operativă a măsurilor 
organizatorice necesare pentru ca 
ea să devină chiar în zilele ur-, 
mătoare realitate.

DORU MOȚOC

tat, iar apoi alte 3—4 ore la e- 
liberatul terenurilor de restu
rile vegetale sau la transpor
turi. Sînt lucrările ce pun cele 
mai mari probleme în fața 
conducerii cooperativei. Faptul 
că producțiile sînt foarte bu
ne, superioare planificărilor, 
ne obligă să transportăm din 
cîmp cu peste 500 vagoane mai 
mult porumb, sfeclă de zahăr, 
legume și alte produse. E vor
ba de un efort deosebit, de ne
voia unei utilizări complete — 
24 de ore din zi — a tu'uror 
mijloacelor de transport. De a-

ceea s-a și adoptat hotărîrea 
de a se lucra în două schim
buri pe tractoare și autocami
oane. Totodată, am apelat la 
tinerii din sat care lucrează în 
întreprinderile bucureștene ca 
la sfîrșitul săptămînii să ne a- 
jute la executarea lucrărilor 
de campanie. Ne-au înțeles, iar 
mulți dintre ei au hotărît să-și 
ia concediul de odihnă și în 
toată această perioadă să ajute 
cooperativa agricolă. Pînă a- 
cum am strîns recolta de pe 
aproape o treime din suprafa
ță. Și apreciem ca neconclu

dentă această realizare, știind 
că operativitatea la recoltări 
înseamnă cîștig Ia producția 
înmagazinată. Iar noi, coopera
torii din Gurbănești, ne-am 
angajat să realizăm producția 
globală a acestui cincinal în 
numai patru ani.

...Am mers în cîmp, am dis
cutat cu oamenii, am fotogra
fiat. Ne-am convins că aici, la 
Gurbănești, /campania concen
trează cu adevărat toate forțe
le satului 24 de ore din 24 ale 
zilei.

GH. FECIORU

Pe piață li se simte lipsa, 
iar aici mucegăiesc...

PENALIZATA

PENTRU CĂ A MUNCIT...

— Domnișoară, te anunț că 
ai fost .penalizată cu 20 la sută 
din< salariu pentru pă;ri-ai ve
nit la ședință.. Știu-ce ai să-mi 
spui, că a fost nevoie,de dum- 
neatg;_7Jj,^(*Q£jpefativă. dar asta 
nuwțihe. dumneata ești salaria
ta _'3f nu a - eooperati-
vei-.\ ... • ;

Cel;^cfe"fâ'c‘Pâ..CDniunicarea era 
tovarășul-V-irgil P one seu, direc- 
tor-adjrmțtzaj I.P.V.L.F. în za
dar. a. -încercat inginera Maria
na -Viadimirescu, șefa fermei 
legumicole, să explice că pre
zența sa la grădina de legume 
era absolut necesară, funcționa
rul n-a vrut să înțeleagă faptul 
că în aceste zile de maximă în
cordare locul specialistului este 
acolo unde se hotărăște soar
ta recoltei. Contrar indicațiilor 
conducerii partidului, la Bră- 
nești. 18 șefi de fermă legu
micolă din zonă și-au pierdut 
ziua de miercuri în ședință, iar 
cel care — hotărire lăudabilă 
— rămăsese în cooperativă să 
epordoneze activitatea afla cu 
stupoare că este sancționat.

în cele mai multe unități agri
cole din județul Brăila s-au în
țeles imperativele acestei toam
ne și drept consecință a partici
pării rumeroase la muncile cîm- 
pului sînt consemnate realizări 
din ce in ce mai mari. La po
rumb. de exemplu, suprafața 
recoltată se ridică la aproape 
15 000 hectare, reprezentind un 
procent care situează județul 
pe un loc fruntaș pe țară. Nu
mai duminică 17 septembrie, zi 
declarată „Zi a muncii patrio
tice44, așa cum vor fi de altfel 
toate duminicile următoare pînă 
la încheierea campaniei, la lu
crările din lanuri, vii și grădini 
au participat peste 20 000 de 
cooperatori și mecanizatori, a*- 
proape 6 000 de elevi și 1 000 de 
tineri salariați din diverse in
stituții și întreprinderi, recol- 
tîndu-se porumbul de pe 850 
hectare, sfecla de zahăr de pe 
25 hectare, cartofii de pe 16 
hectare, strîngîndu-se 300 tone 
legume, 400 tone struguri, 50 
tone ricin. Contribuție a meca
nizatorilor a însemnat elibera
rea a peste 750 de hectare, exe
cutarea arăturilor pe 1 600 hec
tare și pregătirea 
însămîntărilor a 
tare. Tn zilele 
imediat ce starea 
condițiile meteorologice au de
venit prielnice, s-a trecut din 
nou la lucru. La C.A.P. din 
Ianca erau prezenti in lanurile 
de porumb peste 250 de coope
ratori cărora li s-au alăturat și 
150 de elevi ai liceului din lo
calitate. Aflăm că din cele 1 280 
hectare ne care le are coope
rativa, 400 au fost eliberate de 
povara știuleților, că strugurii

în vederea 
1 000 hec- 
următoare, 

terenului și

au fost culeși de pe întreaga 
suprafață de 25 hectare.

Exemplul cooperativei de la 
Ianca este tipic pentru multe 
cooperative agricole din județ.

Discordante
In județul Brăila;
- UNII GATA SĂ

SEMENE
- ALȚII SE

ÎNTREABĂ UNDE
LE SINT UNELTELE

Am întîlnit însă și situații în 
care realizările nu sint pe mă
sura posibilităților tocmai da
torită carențelor de organizare. 
Iată bunăoară la C.A.P. din

® e © • • ©

Lanurile deși e timpul să se 
treacă imediat la culesul masiv 
al strugurilor in vie erau pre- 
zenți foarte puțini cooperatori. 
Marin Buia, brigadierul care 
răspunde de acest sector dă 
vina pe ploile care „încurcă4* 
treburile, pe insuficiența pro
centului de zahăr în struguri. 
Uita. insă, să amintească ce se 
va intimpla dacă mucegaivfl se 
va extinde, dacă boabele de 
struguri crapă și se depreciază. 
Problema recoltării strugurilor 
trebuie rezolvată, de altfel cu 
cea mai mare urgență în în
treg județul deoarece mai sint 
de cules aproape 1 500 hectare 
și starea viilor o impune.

Deși semănatul griului se a- 
propie, nu în toate cooperati
vele agricole de producție se 
fac preparativele . de rigoare. 
In timp ce la unități ca Gri- 
vița Rosie din însurăței. V. I. 
Lenin-Viziru, Gabrielescu. s-au 
procurat cantitățile necesare de 
sămînță. s-au verificat utila
jele. se execută arăturile și fer
tilizările pe ultimele' hectare 
din cele prevăzute a fi semă
nate cu griu, la Liscoteanca și 
Bordei Verde utilajele nu au 
fost verificate, la prima unitate 
nici măcar întreaga cantitate de 
sămîntă de grîu si orz nefiind 
procurată. Aceste cazuri aduc 
din nou în atenție obligația 
elementară a specialiștilor de a 
se îngriji de toate pregătirile 
pentru semănat, de a fi ore- 
zenți pe cimp lingă semănători 
gata oricind să dea îndrumările 
necesare și să facă un control 
exigent al calității lucrărilor.

OCTAVIAN MI LEA

La Tîrgu Mureș;

...Castraveciori îmbâtrîniți, roșii mucegăite, 
ceapă înnegrită. Cum se explică ? Mașinile 
I.P.V.L.F. ocolesc,cooperativa agricolă din Gurbă- 
nești pentru că, pe bună dreptate, gospodarii de 
aici pretind să fie recepționate și plătite la ca
tegoria dictată de calitatea lor. Mai clar spus, 
nu acceptă să le fie dusă pe apa sîmbetei mun
ca de un an. Miercuri erau pregătite pentru a 
fi expediate „pe piață44 cu mașinile organizației

comerciale aproape zece tone de roșii de cali
tate „extra44 și cam tot atiția castraveciori. Dar 
sigur, cin$l șefii pun mai mare accent pe ședin
țe și mai puțin îi interesează terenul, subalternii 
— de regulă șcferii — își permit să se... răzbune 
pe aceia care, firesc, nu pot ti de acord cu cla
sarea calitativă a recoltei obținută cu sudoare 
și cheltuieli.

în sprijinul 
cooperativei Efectul acțiunii: 

recuperarea 
unui vagon de 

floarea-soarelui

Fotografii :
EMANUEL TÎNJALA

Iulian Banu este mecanic excavatorist la I.U.T. București, iar 
fratele său, Aurel Banu, mecanic auto la I.R.A.-l din Capitală. 
Miercuri însă lucrau cu tatăl lor, Ion Banu, la recoltatul po
rumbului d? pe Iotul lucrat de acesta în acord global. .Și, pentru 
că pămintul era ud, fiecare grămăjoară de știuleți era așezată 
pe snopi de coceni.

— Sîntem în concediul de odihnă, ne spunea Iulian Banu, si 
pentru că timpul a îngreunat atît de mult recoltatul ne-am gîn- 
dit să dăm o mină de ajutor. După ce terminăm recoltatul aici 
ne-am gind.it să ajutăm cooperativa și în alte sectoare. Ca noi, 
procedează acum la Gurbănești aproape 30 de tineri caro lu
crează în întreprinderile Capitalei.

Și, tot în -sprijinul cooperativei au venit și elevii din clasele 
mari ale școlii generale. In fiecare zi ei recoltează porumbul dc 
pe 2—3 hectare. Miercuri, această lucrare e» au executat-o p° 
un hectar și jumătate. Numai de pe atît pentru că din cauza 
condițiilor au început lucrul abia pe la orele

Aici, la „Trei sal- 
cîmi“ recoltatul flo
rii soarelui s-a în- 
cneiat încă de a ■ 
cum zece zile. Com- 
oinele au ușurat 
mult munca oame
nilor. Dar pentru 
că vîntul a culcat 
multe plante, ln 
urma mașinilor au 
ramas capitole ne
trecute prin batoza 
de treier. Gospodarii 
ciin Gurbănești n-au 
lăsat însă să se 
piardă nici aceste 
mici cantități. Or
ganizația U.T.C. a 
luat sub patrona* 
acțiunea de recupe
rare. 60 de tineri 
(ilcreazâ aici. La

zece pași descoperă 
cîte un capitol de 
floarea soarelui în
cărcat de semințe. 
II adună în saci sau 
în coșuri sl-1 tran
sportă la ariile sta 
bilite unde două 
combine treeră sta
ționar. Efectul ac
țiunii? Pînă acum, 
recuperarea tinej 
cantități de un va
gon semințe de cea 
ma! bună calitate. 
Și s? presupune că, 
în final, cantitatea 
va ajunge la circa 
un vagon și jumă
tate. Adică materia 
primă necesară pro
ducerii uleiului ce 
se consumă în

tr-un an de către 
locuitorii satului... 
Iar printre cei ce 
materializează e- 
ceastă ‘lăudabilă î- 
nițiativă se află 
Maria Matei, Con
stantin Radu, Ma
ria Marin, Nlcolae 
Tănase și Ion Ma- 
♦■ache — toți în a- 
dunarea generală 
de duminică pri
miți în rîndurile u- 
teciștilor, precum și 
tinerii Elena N,ăe, 
Vasile Turcitu, Ste- 
lian Vasile, Maria 
IIie, Gheorghe Cos 
tache și secretarul 
organizației U.T.C. 
pe brigadă, Petre 
Tănase.

CONSTRUCTORII
INTENSIFICĂ RITMUL

(Urmare din pag. 1)

tor pe trust, afirma că : „cei 33 
de zidari componenți ai brigăzii 
de tineret sînt mîndria organi
zației noastre". Nu e puțin spus 
și mai ales nu e puțin să faci 
parte din primul detașament al 
unei organizații ce numără peste 
1 200 de tineri.

Devansarea lucrărilor față de 
grafic a devenit o tradiție pen
tru ei după cum depășirea sar
cinilor profesionale este o reali- 
tâte cotidiană. Pentru membrii 
brigăzii îndeplinirea sarcinilor 
de plan în proporție ce oscilea
ză în jurul cifrei de 130 la sută 
e ceva obișnuit. Tendința șt 
preocuparea fiecăruia este depă
șirea baremului realizat, stabili
rea de noi recorduri. Pentru a- 
ceasta sînt hotărîți să facă totul 
începînd de la o mai bună or
ganizare a locului de muncă, fo
losirea cit mai eficientă a tim
pului de lucru, pînă la prelun
girea acestuia dacă e nevoie.

— Au existat și perioade mai 
grele în activitatea brigăzii — 
mărturisea zidarul loan Lazfir 
Aceasta, a continuat el, se tn- 
tîmpla prin luna marție cînd în 
fiecare zi o echipă rămînea după 
orele de program pentru a ne 
aproviziona cu materiale pentru 
a doua zi. Atunci deoarece nu 
era încă introdusă canalizarea 
căram apă cu gălețile de la 
sursă naturală situată la mai 
mult de 200 de metri. Acest lu
cru costa timp și scoaterea zil
nică din producție a unor oa
meni. Rezolvînd dezideratul ,.e- 
chipa de serviciu" ca și proble
ma aprovizionării cu celelalte 
materiale, puteam consacra ore
le de program în întregime în
deplinirii sarcinilor zilnice.

— Noi sîntem conștienti — a 
intervenit Dumitru Ciolaca — că 
spre noi se îndreaptă ochii cole
gilor de pe șantier. Lucrăm în

acord global și depășindu-rut 
norma, înregistrăm lună de lună 
substanțiale sporuri în retribuție. 
Dar nu numai acestea ne însu
flețesc pe noi. Gîndul de a do
vedi că putem și știm, conștiința 
că predind înainte de termen, 
cum a fost recent predarea blo
cului E-22 cu o lună în avans, 
contribuim la crearea mai de
grabă a condițiilor de locuit 
pentru numeroși oamei ai mun
cii, ne măresc responsabilitatea, 
ne sporesc eforturile.

însuflețiți de întrecerea socia
listă luna iulie le-a adus recor
dul în realizarea normei. Indice
le acesteia a fost depășit cu 42 
la sută ceea ce înseamnă 168 mc 
zidărie și 1 134 mp tencuială 
peste prevederile planului. In a- 
cele zile tînărul Gheorghe Mus
că, șeful unei echipe, a calcu
lat că printr-o sporire a aten
ției în manipularea materialelor, 
ei ar putea lucra două zile pe 
lună cu materiale economisite, 
respectiv să zidească trei aparta
mente și să tencuiască patru a- 
partamente.

Ideea a fost împărtășită de cei
lalți șefi de echipe, Mihai Vajda 
și Zoltan Hajdu, și comunicată 
șefului de brigadă. Intr-o scurtă 
ședință, acolo la primul nivel al 
blocului H-ll pe care îl con
struiesc acum au subscris la a- 
ceastă idee Teodor Sabău, Teo
dor Haba, Laios Kiss, Toma Ia- 
noși, Eugen Dascălu, oameni de 
bază ai brigăzii — cum îi place 
să-i numească Covrig și propu
nerea a devenit angajament și 
sarcină de * organizație a cărei 
scadență va fi 30 Decembrie, 
ziua aniversării Republicii. Pri
mul examen, luna august, a tos' 
trecut cu succes. Am greși însă 
dacă afirmăm că activitatea bri
găzii se reduce la rezultatele ob
ținute în producție. Ele însăși 
sînt dovada unei înalte conștiin
țe politice și profesionale care îi

caracterizează pe cei 33 de ti
neri și care s-a format la școala 
șantierului în timpul muncii. În
țelegerea perfecționării profesio
nale ca pe o necesitate a tim
pului nostru, și-a găsit ecou în 
acțiuni concrete. Concursurile pe <
diferite teme sînt una din for- *
mele mobilizatoare la studiu. /
Rezultatele acestora este, con
form cunoștințelor acumulate, 
trezirea ambiției pentru o califi- ’
care mai înaltă. Ioan Covrig, co
mandantul brigăzii a dat tonul. £ 
S-a înscris la Școala serală de '• 
maiștri și a absolvit-o. loan 
Toma și Dumitru Ciolaca, ur- 1 
mează cursurile serale ale liceu- e: 
lui teoretic, iar Aurel Pîncă. 
loan Lazăr, Teodor Haba și ' 
Teodor Sabău începînd cu a- 
ceastă toamnă sînt elevi ai li
ceului industrial de construcții, 
tot la seral.

— Intenționăm ca într-un 
timp relație scurt, 2—3 ani, re
leva loan Covtîg, :să! fabetn din 
fiecare membru al brigăzii un 
muncitor policalificat și de ce să 
nu spunem, că vrem să facem 
din brigadă o brigadă comple
xă, adică luată în ansamblu,, 
membrii ei să cunoască toate, 
meseriile presupuse de noțiunea 
de constructor. Primii pași, în 
această direcție i-am realizat 
prin orientarea unora dintre ei 
spre diversele secții ale liceului 
amintit, iar a altora spre cursu
rile de calificare ce se organi
zează la nivelul Tru^’d'^. P-'n- 
c'naiul este că toți doresc să-și 
ridice calificarea ori să învețe o 
altă meserie.

Glnduri și idealuri comune 
făurite în acțiunile organizației 
U.T.C., pe schele în timpul 
muncii, la club. Gînduri izvorîte 
din dorința împlinirii profesio
nale, a devenirii umane, cetă
țenești.

gind.it
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Lucrările sesiunii O.N.U
• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI IN COMITE- 

TUL GENERAL AL PLENAREI • A FOST RECOMANDATA ÎN
SCRIEREA PE ORDINEA DE ZI A PUNCTULUI PROPUS DE 
ȚARA NOASTRA : „CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. IN MENȚINE
REA $1 ÎNTĂRIREA PĂCII Șl SECURITĂȚII INTERNATIONALE, IN 
DEZVOLTAREA COLABORĂRII INTRE TOATE NAȚIUNILE, IN 
PROMOVAREA NORMELOR DREPTULUI INTERNATIONAL IN 
RELAȚIILE DINTRE STATE".

Delegația
română în

Dezvoltarea ascendentă
8 colaborării și cooperării

NEW YORK 21. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie. transmite: „Crea
rea condițiilor favorabile pentru 
accelerarea reunificării inde
pendente și pașnice a Coreei" — 
problemă înscrisă pe ordinea de 
zi provizorie a Adunării Gene
rale a O.N.U. din inițiativa a 28 
de state — printre care și Ro
mânia— a fost abordată într-un 
context procedural, miercuri 
după amiază, de către Comite
tul general al plenarei, însărci
nat cu definitivarea ordinii de 
zi șî repartizarea problemelor 
agendei pe comitete în vede
rea abordării lor de fond.

Reprezentanți ai multor state, 
printre care cei ai Algeriei, Chi
nei, Iugoslaviei, României, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei. Guineei, 
s-au pronunțat pentru înscrierea 
ac.estei probleme pe agenda de
finitivă a. actualei sesiuni a A- 
dunării Generale. împotriva 
propunerii au vorbit reprezen
tanții S.U.A., Angliei, Canadei, 
Japoniei și alții.

„Dacă se dorește cu adevărat 
ca procesul spre destindere și 
pace, care a început în Coreea, 
să progreseze mai rapid — sub-

Vizita în Anglia 
a președintelui 

Consiliului Culturii

CAMBODGIA : unitate de artilerie antiaeriana □ forțelor patriotice khmere

economice și tehnico-științilice
Luxemburg româno - ungarelinia George Macovescu. prim- 

adjunct al ministrului afacerilor 
externe al României, în dis
cursul rostit în ședința Comite
tului general — se impune ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
exercite, prin toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa. un rol 
pozitiv, constructiv, înlesnind 
crearea condițiilor pentru re- 
unificarea independentă și paș
nică a Coreei. Dezbaterea pe 
care o propunem nu are și nu 
poate avea ca obiect implicarea 
O.N.U. în treburile interne ale 
poporului coreean. deoarece, 
fără îndoială, rezolvarea proble
mei coreene este de competența 
exclusivă a coreenilor înșiși. A- 
ceastă dezbatere este însă meni
tă să ducă Ia soluționarea ace
lor probleme care depind de 
O.N.U. și a căror tergiversare 
nu poate decît sâ aducă noi 
prejudicii cauzei poporului co
reean".

Tn continuare, reprezentantul 
României a cerut înscrierea 
punctului inițiat de cele 28 de 
țări pe agenda defintivă a Adu
nării Generale.

„Principala noastră preocupa
re în susținerea acestei propu
neri, a spus vorbitorul, este de 
a contribui la întărirea păcii și 
securității internaționale într-o 
zonă importantă a lumii, la re
glementarea 'unei situații față 
de care organizația poate si are 
datoria sâ adopte măsuri de na
tură sâ creeze condiții propice 
rezolvării unor probleme c 
de mulți ani constituie o st 
de tensiune și pericole per 
pacea în Asia șî întreaga Iun

Această problemă va C 
nou dezbătută în plenara Ad 
nării, Generale, cînd va fi 1 
în discuție raportul Comiteri 
general privind agenda sesii 
și repartizarea puncte! 
cele 7 comitete ale piei

Delegația P. C R:

ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii 
COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE DE 

COLABORARE ECONOMICA
BUDAPESTA 21. — Corespon

dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea. transmite ; între 18 și 
21 septembrie 1972 a avut loc Ia 
Budapesta sesiunea a X-a jubi
liară a Comisiei mixte guverna
mentale româno-uagare de co

di că.labors
Delegația română a fost con

dusă de Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.CJS.. pre- 
sedînteie părții române în Co
misia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică, iar dele
gația ungară de Peter Valvy, 
■ icepresedir.te al Guvernului 
Revoluționar M uncitoresc-Țără - 
r.esc Ungar, președintele părții 
ungare în comis» e.

Ambele părți au subliniat im
portanța deosebită pentru acti
vitatea comisiei a indicațiilor 
ăâie de conducerile de partid și 
de stat cu prilejul convorbirilor 
de la Budapesta din mai 1967, și 
de ia București, din februarie 
1972, cu privire la dezvoltarea si 
adîr.cirea colaborării economi
ce dintre cele două țări vecine 
și prietene.

Conferința cvadripartită 
în problema PREMIERULVietnamuluipentru turbine, cazane pentru 

microcentrale și altele.
De asemenea, s-au încheiat 

înțelegeri de colaborare și 
cooperare în domeniile energiei 
electrice, transporturilor inter
naționale rutiere de călători și 
mărfuri, energiei nucleare, ști
inței și tehnologiei etc.

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
comisia a examinat stadiul tra
tativelor unor acțiuni de co
laborare și cooperare, precum și 
noi propuneri pentru care s-au 
stabilit măsuri corespunzătoare.

Asemenea măsuri se referă la 
cooperarea și specializarea în 
fabricarea de mașini-unelte, uti
laje energetice, combine de re
coltat porumb, diferite produse 
ale industriei electrotehnice și 
electronice. în domeniul indus
triei chimice s-a convenit ela
borarea de convenții de coope
rare și specializare pe termen 
lung cu privire la fibre chimice, 
mase plastice, medicamente, 
pesticide și alte produse. De 
asemenea, măsurile se referă la 
acțiunea de cooperare în dome
niile industriei metalurgice, in
dustriei miniere și petroliere, in
dustriei materialelor de con
strucții, gospodăririi apelor, 
transporturilor și telecomunica
țiilor.

La sesiune s-a examinat mo
dul de desfășurare a schimbu
rilor de mărfuri dintre cele 
două țări și au fost stabilite 
măsuri cu privire la dezvoltarea 
lor în continuare.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
de deplin^ prietenie și înțele
gere reciprocă.

Agenția V.N.A. anunță că, joi, 
s-au desfășurat în capitala Fran
ței lucrările celei de-a 160-a șe
dințe plenare a conferinței 
cvadripartite în problemele 
Vietnamului.

Luînd cuvîntul, Nguyen Thi 
Binh, șeful delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
a subliniat justețea și caracterul 
logic laie celor două cerințe 
fundamentale conținute în de
clarația din 11 septembrie 1972 
a G.R.P.

S.U.A. să respecte dreptul po
porului vietnamez la indepen
dență autentică și dreptul popu
lației din Vietnamul de sud la 
autodeterminare eficientă, să 
pună capăt agresiunii în Viet
nam, bombardamentelor, minării

și blocadei R. D. Vietnam, să 
renunțe la politica de „vietna- 
mizare" și la toate acțiunile mi
litare în Vietnamul de sud, să-și 
retragă rapid și definitiv trupe
le, consilierii, personalul mili
tar și tehnic, armamentul și 
materialele de război, precum și 
trupele celorlalte țări străine 
din bazele din Vietnamul de 
sud, să pună capăt implicării în 
Vietnam și să înceteze de a mai 
acorda sprijin administrației lui 
Nguyen Van Thieu.

Nguyen Thi Binh a arătat că 
soluționarea problemei interne 
în Vietnamul de sud trebuie să 
pornească de la realitățile exis
tente. Este necesar să se ajungă 
la un consens național, părțile 
din Vietnamul de sud trebuie să 
se unească pe bazele egalității, 
respectului rebiproc și neelimi- 
nării reciproce. Este necesar 
să se formeze în Vietnamul de 
sud un guvern provizoriu de 
consens național, cu trei com
ponente egale, care să-și asume 
rezolvarea problemelor în pe
rioada de tranziție și să organi
zeze alegeri generale cu adevă
rat libere și democratice. Res- 
pingînd punctul de vedere for
mulat de delegatul american, 
Nguyen Thi Binh a declarat că 
G.R.P. rămîne la părerea că 
populația din Vietnamul de sud 
își va determina viitorul regim 
politic pe calea alegerilor gene
rale.

VA VIZITA
R.P. CHINEZA
• Vizita va avea loc 
între 25 și 30 sep
tembrie • Pe ordinea 
de zi: normalizarea 
relațiilor dintre cele 

două țări
Primul ministru __

Tanaka va întreprinde, 
tre 25 și 30 septembrie, u 
vizită în R.P. Chineză, a in
format joi guvernul japonez. 
Anunțul oficial precizează 
ca premierul va face aceas
ta vizită cu scopul de a sta
bili „relații de bună veci
nătate și prietenești între 
cele două țări", de a „nego
cia și reglementa problema 
normalizării relațiilor dintre 
China și Japonia".

Șeful secretariatului cabi
netului, Susumu Nikaido, a 
declarat că primul ministru 
va fi însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Masayoshi 
Ohira și un grup numeros 
de experți. In cursul aces
tei vizite, prima după al 
doilea război mondial, a u- 
nui premier japonez în Chi
na — Tanaka va avea între
vederi cu premierul Ciu En- 
lai și cu alți conducători 
chinezi.

Kakuei 
în- 

o• DELEGAȚIA MINISTE
RULUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNVA- 
ȚAMlNTULUI, condusă de Vir
gil Cazacu, prim-adjunct al mi
nistrului, care face o vizită în 
Danemarca, la invitația guver
nului acestei țări, a fost primi
tă miercuri de ministrul educa
ției. Knud Heinessen. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire 
prietenească asupra unor pro
bleme de interes comun și asu
pra posibilităților de dezvoltare 
viitoare a relațiilor bilaterale.

Tn aplicarea acordului inter
venit intre tovarășii Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 

Kâdăr. prim-secre- 
P.M.S.U.. cu 
iin februa- 

București, 
tstatat că de la se- 

erîoară și pină in 
s-au finalizat importar.- 

imi de cooperare și spe- 
e în producție privind 

piese și subansamble pentru 
a jtccamioane și autobuze, piese

au fost abordate 
probleme majore 
de zi a sesiunii.

â, locții- 
i i Romă- 
sesiune a

O.N.U„ 
prim-ad- r ' -

poloneza

si Educației Socialiste
Ieri dimineața, tovarășul Du

mitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, s-a întîlnit cu 
directorul general al Consiliului 
britanic, F. J. LLeweUyn. în 
aceeași zi, oaspetele român a 
avut convorbiri cu Margaret 
Thatcher, secretar de stat pen
tru educație și știință, precum și 
cu lordul Eccles, ministru cu 
responsabilități în domeniul ar
telor, și cu Sir Hugh Willat, se
cretar general al Consiliului ar
telor. în cadrul discuțiilor s-a 
făcut un amplu schimb de ve
deri asupra posibilităților de 
intensificare a colaborării cul
turale româno-britaniee, în in
teresul comun, al cauzei păcii 
și destinderii internaționale.

în ședința sa din 21 septem
brie a.c.. Biroul Adunării gene
rale a O.N.U. a hotă rit sâ reco
mande înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a punctu
lui propus de țara noastră, in
titulat : „Creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in 
menținerea și întărirea păcii si 
securității internaționale. in 
dezvoltarea colaborării intre 
toate națiunile in promos area 
normelor dreptului internațio
nal in relațiile dintre state".

Scrutinul din Bahamas
PUTERNIC SPRIJIN POPULAR ÎN 

INDEPENDENTEIFAVOAREA

Sosit într-o vizită inopinată la 
Nairobi, secretarul general al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), Nzo Ekhan N’Gaki, a 
avut joi întrevederi cu pre
ședintele Kenyei, Jomo Kenya- 
ta. Agenția REUTER relatează 
că au fost examinate evoluția si
tuației de la frontiera dintre U- 
ganda și Tanzania, precum și 
modalitățile prin care O.U.Ă. 
ar putea aduce o contribuție e- 
fectivă la soluționarea acesțui 
conflict. în acest sens a fost e- 
vocată posibilitatea unei me
dieri kenyote a diferendului u- 
gando-tanzanian.

Convorbirile de la Nairobi, a- 
rată agenția citată, au avut loc 
după ce, la Addis Abeba, secre
tarul general al O.U.A. a confe
rit cu ambasadorii statelor în
vecinate cu Uganda: Sudanul, 
Kenya, Ruanda și Republica

Miercuri după-amîa 
torul șefului delegați 
niei la cea de-a 27-a 
Adunării Generale a 
George Macovescu, ,_______
junct al ministrului afacerilor 
externe, a făcut o vizită la se
diul Națiunilor Unite, preșe
dintelui actualei sesiuni, Sta
nislaw TrepczynskL

Cu acest prilej. George Ma- 
covescu l-a felicitat pe repre
zentantul Poloniei — țară so
cialistă cu care România în
treține relații apropiate, prie
tenești — pentru alegerea sa 
în unanimitate în postul de 
înaltă răspundere de președinte 
al sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. •

în cursul întrevederii, Ia care 
a participat Ion Datcu, amba
sador, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U., 

o serie de 
de pe ordinea

1 1
1 1

s» ■
t; ♦’ i

' A-
1 w

1 1 t; •>' t
1 1 1

construcții modeme in orașul Nijnekamsk

în cadrul alegerilor generale 
desfășurate marți în Bahamas 
(arhipelag format din 700 de 
insule cu capitala la Nassau și 
avînd o populație de 180 000 lo
cuitori, colonie britanică din 
1646), Partidul Liberal Progre
sist al premierului Lyndon O. 
Pir.dling a reușit să-și sporeas
că la 27, din totalul de 38, nu
mărul mandatelor în Adunarea 
reprezentativă locală.

După anunțarea rezultatelor 
definitive, premierul Pindling a 
apreciat că ele reprezintă „un 
mandat clar" pentru a continua 
convorbirile cu oficialitățile de 
la Londra • în vederea obținerii 
unei independențe complete de 
Marea Britanie, cu începere de 
Ia 10 iulie 1973.

O declarație oficială dată pu
blicității, miercuri, la Londra, 
de către „Foreign Office" recu
noaște rezultatul alegerilor ge
nerale din insulele Bahamas ca 
o dovadă „a unui puternic spri
jin popular" în favoarea inde
pendenței, pronunțîndu-se tot
odată în vederea organizării

convorbirilor în scopul negocie
rii unei constituții independen
te pentru actuala colonie din 
Marea Caraibilor.

o GUVERNUL INDIEI a ho- 
tărît să aloce dezvoltării învă- 
țămîntului suma de 32 milioane 
rupii, adică 10 la sută din fon
durile bugetare. Jumătate din 
această sumă va fi destinată mo
dernizării și perfecționării în- 
vățămîntului primar și mediu, 
avîndu-se în vedere cuprinderea 
unui număr cît mai mare de co
pii în școli.

si întreprinderea .. 
comerț exterior „Bumar". 
cesta este primul contract înche
iat de Polonia cu o firmă ame
ricană în cadru] măsurilor de 
înviorare a relațiilor economice 
bilaterale. El prevede colabora-

TED PRESS. El a precizat 
„întreaga problemă depinde 
găsirea unor condiții care 
creeze o atmosferă favorabilă 
unor asemenea relații". Obser
vatorii de Ia Ankara consideră 
că șeful guvernului turc înțele-

valcare de 150 000 dinari libieni, 
este furnizat, in proporție de 51 
și. respectiv. 49 Ia sută, de So
cieties națională libiană a pe
trolului și de societatea italia
nă «,,Sebin“.

CEL MAI LUNG TUNEL
DIN LUME

• ÎN CADRUL UNUI SE
MINAR INTERNAȚIONAL 
oentru problemele securității 
rutiere, care are loc la Bru
xelles, s-a anunțat că, în- 
tr-un singur an, accidentele 
de automobil s-au soldat cu 
pierderea a 200 000 de vieți și 
cu mai multe milioane de ră
niți. In afara măsurilor de 
organizare mai bună a cir
culației, seminarul a reco
mandat să se introducă stu
diul regulildr de circulație 
încă din anii copilăriei.

rea concernului american în do
meniul producerii, în Polonia, a 
unor tractoare grele, pe șenile, 
de 130—300 CP și vînzarea lor 
pe piața europeană și pe alte 
piețe.

Declarațiile 
premierului turc

AL

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA P.A.P., la Chicago a 
fost semnat protocolul de cola
borare între concernul „Inter
national Harverster Company"

• PRIMUL MINISTRU 
TURCIEI, FERIT MELEN, a de
clarat, miercuri, că guvernul 
său împărtășește dorința pre
mierului Greciei, Gheorghios 
Papadopoulos, privind stabilirea 
urior legături mai strînse de co
operare între cele două țări — 
informează agenția ASSOCIA-

ge că reglementarea problemei 
cipriote ar fi de natură 
impulsioneze relațiile 
cia și Grecia.

• agenția 
joi, în drum 
„Kondofrei". la 
vel peste calea ferată, autobuzul 
în care călătoreau sportivii ce
hoslovaci participau ți la cam
pionatul de parașutism al arma
telor prietene a suferit o ca
tastrofă, în urma căreia au pie
rit 11 sportivi cehoslovaci.
• IN LIBIA A FOST CREA

TA, MIERCURI, „Societatea na
țională pentru prospectări" — 
informează agenția France 
Presse. Capitalul companiei, în

să
între Tur-

anunță că, 
aeroportul

BTA
spre _ 
o trecere de ni

Pregătiri pentru 
programul „Skylab"

Astronauții Robert Crip
pen, William Thornton și Ka
rol Bobko, au părăsit, 
miercuri, camera specială de 
decompresie în care au lo
cuit în ultimele 56 de zile, în 
cadrul unui test medical în 
vederea zborului prevăzut 
pentru anul viitor, al stației 
extraterestre „Skylab". Cei 
trei astronauți ai N.A.S.A. au 
intrat în camera de decom- 
oresie la 26 iuiie. Camera a 
fost dotată cu absolut toate 
instalațiile care se vor afla 
Ia bordul stației „Skylab".

Reamintim că pentru anul 
’.iilor sînt prevăzute zboru
rile a trei misiuni „Skylab", 
două urmînd să dureze 56 dc 
zile, iar cea de-a treia, 26 de 
zile.

Inginerii japonezi lucrează în prezent la realizarea a ceea 
ce va deveni cel mai lung tunel submarin din lume. Denu
mit „tunelul Seikan" el va lega insula Honshu, cea mai 
întinsă din cele patru insule mari ale Japoniei, de Ilokaido, 
cea mai septentrională dintre ele, străbătînd strîmtoarea 
Tsugaru. Tunelul Seikan va avea, odată terminat, o lungime 
de 36,4 kilometri, dintre care 22 km sub mare și 14,4 sub 
pămînt. In prezent, cel mai lung tunel submarin din lume 
este Seven (17 kilometri) în Anglia, iar cei mai lung tunel 
subteran este Simplonul (19,8 km) între Italia și Elveția.

Planurile tunelului Seikan căpătaseră contur încă în 1939, 
dar a trebuit să fie aminate din cauza celui dc-al doilea 
război mondial. în 1946, căile ferate japoneze au reluat 
proiectul. Taifunul dezastros din 1954, în cursul căruia 
nava „Toya Maru" ce deservea strîmtoarea Tsugaru s-a 
scufundați a oferit un motiv în plus pentru definitivarea 
planurilor de construire a tunelului. Raportul comisiei teh
nice înființată în 1955, raport publicat în 1957, a avizat fa
vorabil trecerea la efectuarea lucrărilor.

Tunelul, care va fi terminat în 1975, nu va putea fi utilizat 
de automobile, pentru eliminarea gazelor de eșapament 
produse fiind necesară — datorită lungimii lui, dublarea 
diametrului prevăzut (ceea ce, din punct de vedere tehnic 
și economic este irealizabil). Din acest motiv, tunelul va fi 
destinat în exclusivitate traficului feroviar, al trenurilor 
electrice ultrarapide (in care, de altfel, Japonia este spe
cializată).

P. N.

măsuri pentru ex- 
culturilor agricole, 
animalelor și ex- 
bogățiilor subsolu- 
sare, bauxită, mi-

dc 1 204 000 
o populație de 

locuitori.
a fost înte-

GH. SPRINȚEROIU

Sărbătoarea națională 
a Republicii Mali

S
ituată în ves
tul Africii, cu- 
prinzînd bazi
nul superior al 
Nigerului, regi
unea de izvoare 

a Senegalului și o parte din 
Sahara, Republica Mali are 
o suprafață 
km. p. și 
peste 4 600 000

Statul Mali „ . .............. ..
meiat pe la sfîrșitul mile
niului I și începutul mile
niului al II-lea. Tn secolul 
IX—XIII, teritoriul de azi 
al Republicii Mali a făcut 
parte din străvechiul stat 
Ghana, iar în secolul XIII— 
XV din imperiul african 
Mali. Spre sfîrșitul secolu
lui al XIX-lea, țara a fost 
transformată în colonie, 
care, în 1920, a fost inclusă 
în Africa Occidentală Fran
ceză, sub denumirea de Su
danul Francez. în 1958 Su
danul Francez a devenit re
publică în cadrul Comuni
tății Franceze. Un an mai 
tîrziu fostul Sudan și Sene
galul au pus bazele unei 
uniuni statale federative, 
denumită Federația Mali, 
proclamată în iunie 1960 stat 
independent în cadrul Co
munității Franceze. După 
scurt timp, în august 1960, 
Senegalul s-a retras din fe
derație, iar la 22 septembrie, 
același an fostul „Sudan 
francez" s-a proclamat stat 
independent sub denumirea 
de Republica Mali.

Printre obiectivele princi
pale pe care guvernul Re
publicii Mali și Ie-a propus 
după acest eveniment im
portant din istoria statului, 
un loc de seamă îl ocupă 
consolidarea independenței

politice. Poporul din Mali 
și-a îndreptaț eforturile spre 
ștergerea urmelor lăsate de 
dominația colonială, spre li
chidarea înapoierii economi
ce, prin valorificarea resur
selor naționale si dezvolta
rea multilaterală a econo
miei. Primul plan cincinal 
a fost marcat de construirea 
a peste 30 de întreprinderi 
industriale — cum sînt cele 
din orașele Kayes, Segon 
Sikasso și Mopti — și lua
rea unor măsuri pentru ex
tinderea 
creșterii 
ploatăriî 
lui (aur, _______ _ ....
nereu de mangan, fosforite 
etc.).

In același timp, au fost 
luate importante măsuri și 
pe plan social. Invățămîntul 
a fost adaptat necesităților 
actuale ale statului si s-au 
depus eforturi pentru lichi
darea analfabetismului și 
dezvoltarea învățămîntului 
de toate gradele.

Pe plan extern, Republica 
Mali promovează o politică 
de pace și colaborare inter
națională cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor ' 
social-politică. Ea se pro- / 
nunță cu hotărîre pentru i 
lichidarea colonialismului si ( 
neocolonialismului, a discri- ( 
minării rasiale sub toate 
formele.

între. Republica Socialistă ! 
România și Republica Mali 
s-au statornicit și se dez- ’ 
voltă relații de prietenie și ] 
colaborare, în interesul am- a 

belor popoare. a

VINERI, 22 SEPTEMBRIE 1972
UN CANDIDAT LA PREȘEDIN

ȚIE : rulează la Patria (orele 9; 
11,30 14: 16,30; 19: 21,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la București 
(orele 8,45; 11; 13.30; 16,15; 18,45:

' SFINTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11.30: 13.45: 16; 18.15; 20,30); Toțnis 
(orele 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20.15) ; Flamura (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18.15: 20.30).

TORA i TORA ! TORA i : rulea
ză la Scala (orele 10; 13: 16.30;
20.15) , Feroviar (orele 9.15; 12,30; 
16; 19.30) Melodia (orele 9; 12,30:

16; 19,30), Modern (orele 9; 12,30; 
15: 17.45: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orcia 9.30; 12,15; 
15: 17.45; 20.30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11.15; 13,30: îfi; 
18.30: 21): Festival (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,30: 21); Favorit (orele 
9,15: 11,30; 13,45: 16: 18.15: 20.30).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30).

MESAGERUL : rulează la Capi
tol (orele 9: 11,15: 13.45: 16: 18.30: 
21).

BĂDĂRĂNII : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15: 
20.30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
rulează la Timpuri «Noi (orele 
9,45—20.15 în continuare).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Bucegi (orele 15.45: 18: 20.15).

CĂLĂREȚII : rulează la Excel
sior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;

^g, PENTRU TIMPUL DV. LIBERiC

18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.15).

LUPUL NEGRU : rulează la Da
cia (orele 9.30: *.2,45; 15,45; 17.30; 
20.15).

CREIERUL : ruiea2â la Grivița 
(orele 9; 11.15: 13.30; 15.45. 18.13;
20,30); Volga (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18.15: 20J0).

DIRECTORUL: rulează la Uni
rea (ora 16).

SUNETUL MUZICII : rulează -a 
Unirea (ora 19.30).

RIO BRAVO : rulează la Buzesti 
(orele 15.30: Î9).

BARB ATI CUMSECADE : rulea
ză Ia Drumul Sării (orele 15.30: 
17.45; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL ; rulează la Lira (orele 15.30; 
18: 20,15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20)

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30 : 
17,45; 20). Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18:
20.15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Moșilor (orele 15.30: 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS s rulea
ză la Cotrocenl (orele 15.30: 19).

PROVINCIALII : rulează la Glo
ria (orele 9,15; 11.30: 13.45; 16; 18,15:
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA

GRA : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează Ia Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.30).

NAUFRAGIAȚl IN SPAȚIU: ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Miorița (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18: 
20,30).

GREȘEALA FATALA : rulează la 
Munca (orele 16: 18; 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30; 19): 
Progresul (orele 10; 15,30; 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează Ia Arta (orele 15.30; 18; 20,15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI î rulează Ia Vi lan (orele 15,30; 
18; 20,15),

TREI DIN VIRGINIA : rulează Ia 
Rahova (orele 15.30; 18: 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17.30; 
19,30).

Teatrul „C. Tănase t (Sala Sa
voy): REVISTA ARE CUVÎNTUL

— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“: FETELE DIDINEI — ora 19,30. 
A.RI.A. ‘(la . Sala Palatului) ' con- 
certul cîntărețului Josef Laufer — 
R. S. Cehoslovacă — ora 20.

VINERI, 22 SEPTEMBRIE 1972

Programul 1

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Mai aveți o întreba
re? 9,55 Publicitate. 10,00 Curs de 
limba germană. 10,30 Revista lite
rară TV. 11.00 Pagini de umor. 
11,50 Cîntă Maria Ciobanu, Maria 
Pietraru și Gheorghe Turda. 12,05 
Film serial pentru copii. 12,35 Te
lejurnal 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de lim

ba engleză. 18,00 Jurnal de protec
ția muncii. „Atenție la... neaten
ție", 18,30 Satul contemporan. 18 50 
Tragerea Loto. 19,00 Drumuri în is
torie: „Ovidianum". 19.20 1001 de 
seri: „Poveștile bunicuței Oaie** 
(V). 19,30 Telejurnal. în cinstea a- 
niversării Republicii — cronica 
marii întreceri. 20.10 în dezbatere 
publică, Proiectul legii cu privire 
la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României. 20,25 Avan
premieră. 20,30 Film artistic: „Fan
tome de vînzare". 22,00 ,.24 de ore". 
22,30 Hochei: U.R.S.S.—Canada.

Programul 2

20,00 O viață pentru o idee: Nan
sen (II). 20,35 Biblioteca pentru 
toți: G. Ibrăileanu. 21,20 Agenda. 
21,50 Film documentar: „Despre o- 
menie". 22,00 Dans și muzică de 
pretutindeni.
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