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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
in țările Americii Latine
UN EVENIMENT

_____  _______ V _ _____

DE IMPORTANȚĂ ISTORICĂ
Vizita pe care președintele 

Consiliului de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. o 
întreprinde in mai multe 
țări din America Latină 
— constituie un eveniment 
de importantă istorică in 
cronica relațiilor dintre po
porul român și popoarele 
din această parte a lumii,

V

I

un moment de seamă al 
vieții internaționale actuale.

Semnificațiile acestei că
lătorii sint multiple si pro
funde, fiind vorba nu numai 
de prima vizită a unui șef 
de stat român in țările Ame
ricii Latine ci. de 
de întîiul turneu 
în această vastă 
conducătorul unui 
cialist de pe alt

asemenea, 
întreprins 
zonă de 
stat so- 
continent.

în aceeași ordine de idei 
trebuie subliniată amploarea 
deosebită in timp, spațiu și 
problematică a acestei vizi
te precum și consecințele, 
fără îndoială favorabile, pe 
care Ie va avea atit asupra 
dezvoltării relațiilor dintre 
România și statele vizitate, 
cit și asupra evoluției in
ternaționale in general.

Situînd in centrul politicii

sale externe dezvoltarea pri
eteniei și colaborării cu ță
rile socialiste. România se 
preocupă consecvent de ex
tinderea continuă a relațiilor 
sale cu toate statele, indife
rent de sistemul lor social- 
politic. In acest cadru, de o

BAZIL ȘTEFAN
(Continuare in pag. a Vl-a)

CONSUMURI MINIME
EFICIENTĂ SPORITĂ !
LA FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE

rARDELEANA" DIN ALBA IULIA

Nici un gram de
materie primă irosit
• UN SFERT DIN ÎNCĂLȚĂMINTEA PRODUSĂ PESTE PLAN A FOST 
REALIZATA DIN MATERIALELE ECO NOMISITE. • CROIREA Șl ȘTANȚAREA 
COMBINATA - METODĂ DE LUCRU ECONOMICĂ, CARE SE GENERALI
ZEAZĂ CU REPEZICIUNE. • ANGAJAMENTUL ANUAL A FOST ÎNDEPLINIT.

De la începutul anului, colectivul 
secției croit și stanțat a economisit 360 
de metri pătrați de piele și 500 kg de 
talpă din care s-au confecționat 1 800 
perechi de pantofi bărbătești. Cu alte 
cuyinte, Un sfert din încălțămintea pro
dusă peste plan de la începutul anu
lui — 7 100 perechi — a fost realizată 
din materiale economisite. Un succes 
care vorbește elocvent despre dărui
rea, priceperea și abnegația colectivu
lui Fabricii de încălțăminte „Ardelea-

na“ format într-o proporție covîrși- 
toare din tineri.

Ne oprim la intîmplare, în dreptul 
unei muncitoare. Se numește Lucia 
Filipescu și are 23 de ani. Ceea ce ne 
reține atenția de la început este canti
tatea redusă de resturi rămase de la 
croit.

AL. BĂLGRĂDEAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

Comitetului Central al

Partidului Comunist Român,
tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Mobilizați de chemarea conducerii partidu

lui, a dumneavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Centralei de construcții-monta.i a Capitalei, 
raportează că in cinstea Zilei de 23 August 
au terminat și dat in folosință toate școlile 
și grădinițele prevăzute pe acest an, spații 
comerciale însumind o suprafață de peste 
20 000 metri pătrați, noi baze și amenajări 
sportive, precum și alte obiective social-j '11- 
turale. De asemenea, am dat în folosință 
11 700 apartamente, realizindu-se sarcina de 
pian pe primele 9 luni ale anului.

Angajați în continuare pentru crearea de 
condiții mai bune de viață și de muncă 
cetățenilor Capitalei, vom țermina și da in 
folosință pină la sfirșitul lunii septembrie 
încă 3 800 apartamente, precum și toate cre- 
șele prevăzute a fi realizate pe acest an.

Prim-secretar
al Comitetului municipal București al P.C.R.

GHEORGHE CIOARĂ

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURA
• RECOLTAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPO

/IIAPEA FĂRĂ PIERDERI A RECOLTEI
• ASIGURAREA VIITOAREI

PRODUCȚII DE GRÎU
Traseul nostru de azi include satele Mehedin- 

țiului. Sarcina de a recolta, transporta și înma
gazina fără pierderi noua recoltă și de a spori 
simțitor producția viitoare de griu generează 
aici ample acțiuni. Dintre toate se detașează, insă, 
inițiativele uteciște : „Fiecare tînăr — zilnic să 
recolteze o tonă de porumb", „Cu fiecare trac
tor să pregătim și să semănăm cu griu cel puțin 
50 hectare", „Săptămînal, în trei nopți acțiuni 
ale tinerilor la eliberarea terenurilor de coceni".

IMPERATIVELE CAMPANIEI 
SINT Șl SARCINILE TINERILOR

E de părere Ilie Neamțu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la cooperativa agricolă din Pris
tol. Cei 214 tineri ai satului, 
alături de membrii cooperatori, 
participă în aceste zile la pre
gătirea spațiilor de depozitare 
pentru viitoarea recoltă de po
rumb și floarea-soarelui, revi
zuiesc atelajele, autocamioanele 
și remorcile ce vor concura în 
campania transporturilor, ferti
lizează terenul, impulsionează 
ritmul la lucrările aflate acum 
pe agenda stringențelor. Nu nu
mai de la o zi la alta, dar și în 
cursul aceleiași zile obiectivul 
muncii se schimbă. Dar i se fa
ce față ! Mecanizatorii, treizeci 
dintre ei fiind uteciști, au în
cheiat deja arăturile, in aceste 
zile desfășurînd acțiunea de fer
tilizare pe ultimele zeci de hec
tare dintre cele planificate a fi 
semănate cu griu ; 20 de atelaje 
deservite numai de către „echi
paje uteciste" transportă în cîmp 
gunoiul de grajd, iar la însilo- 
zarea furajelor peste o sută de

s
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
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a intîlnit cu tovarășul Paul VergesK

9
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit, 
luni, cu tovarășul Paul Verges, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Reunion, aflat la 
odihnă în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

în cadrul întrevederii,' condu
cătorii celor două partide au 
abordat unele probleme ale ac
tivității și preocupărilor din 
etapa actuală ale Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Reunion, ale apro
fundării și diversificării rapor
turilor de colaborare dintre ele 
și au făcut un schimb de vederi 
asupra principalelor probleme 
ale situației politice internațio
nale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale frontului anti- 
imperialist.

în acest cadru, au fost rele
vate schimbările pozitive inter
venite în viața internațională, 
pe calea colaborării, destinderii, 
a soluționării pe cale politică a 
litigiilor interstatale și a fost 
subliniată însemnătatea Intensi
ficării aportului maselor largi 
populare la lupta pentru zădăr
nicirea politicii imperialiste de 
dictat și agresiune, la lupta 
pentru pace și înțelegere între 
popoare.

Cele două partide și-au expri- 
.mat solidaritatea cu mișcările 
de eliberare națională, cu lupta 
popoarelor împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru preluarea 
în mîinile 
naționale,

proprii a bogățiilor 
pentru respectarea

dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, calea dez
voltării sale și au reliefat im
portanța deosebită a întăririi 
unității forțelor revoluționare, 
democratice și progresiste, a în
tregului front antiimperialist.

Ambele partide și-au reafirmat 
hotărîrea de a milita și în viitor 
pentru unitatea și solidaritatea 
tuturor țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești

pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, ale respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător politica 
internă și -externă.

Exprimîndu-se satisfacția pro
fundă pentru relațiile de prie
tenie și conlucrare frățească 
statornicite între cele două par-

tide, a fost reliefată voința 
comună de a extinde și diversi
fica aceste raporturi, în intere
sul reciproc al 
al solidarității 
pretutindeni.

întilnirea s-a 
atmosferă de 
tovărășească, 
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român șț Partidul Comunist din 
Reunion. •

ambelor partide, 
comuniștilor de

desfășurat intr-o 
caldă prietenie 

caracteristică re-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu tovarășul Santiago Carrillo

Tovarășul 
secretar 
Comunist Român, s-a intîlnit 
luni seara cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

întîlnirea, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere reciprocă și cordia
litate, a prilejuit o continuare a 
convorbirilor între conducătorii 
celor două partide în legătură 
cu dezvoltarea raporturilor fră
țești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania și asupra unor probleme 
internaționale.

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
delegația parlamentară din Republica Arabă Egipt

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 27 au
gust, delegația parlamentară 
din Republica Arabă Egipt, 
condusă de dr. Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporului, 
care face o vizită in țara noas
tră, la invitația 
Naționale.

La convorbire 
tovarășii Emil 
Niculescu-Mizil, 
pescu, Ștefan Voitec, 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, Tra
ian Ionașcu și Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanen
te ale M.A.N., Ion Mărgineanu, 
secretar al Marii Adunări Na
ționale, Stanciu Stoian, secreta-

tării în legătură
Marii Adunări

directă
1N PAG. A III-A
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Se adună rodul grădinilor 
de legume

au luat parte 
Bodnaraș, Paul 
Dumitru Po- 

George

Cu șantierele

de CONSTANTIN STOICIU

• Vacanta ’73

(pe teme cetățenești)

LA CLUJ

Convorbire cu

e-

(Continuare in pag. a IV-a)OVIDIU PĂUN
tContinua'e in pag a /V -ai

Debutul noului an universitar va avea loc, 
la 15 septembrie. Apropierea acestui termen 
cum era și firesc, intensificarea pregătirilor, a

studenți și cadre didactice — de 
a transforma acest an intr-un 
an al calității, de a ridica pe 
plan calitativ . întreaga lor acti
vitate.

DUMITRU CIUPERCESCU
președintele C.U.A.S.C. din Cluj

Peste zece mii de tineri ai satelor și încă pe a- 
tîția elevi și-au formulat angajamente concrete 
în campanie, ni se spune la comitetul județean 
al U.T.C. O treime din volumul muncilor de toam
nă va însemna efort al tinerilor. Iar în aceste 
zile preocuparea generală ține de organizarea 
muncii, de intensificarea activității la arături, 
insilozarea furajelor șl încheierea recoltării inu
lui și a legumelor de vară.

cosași sint tineri. în sat, nu este 
tinăr care să nu se numere zil
nic printre participanții la mun
că. Este un succes al organiza
ției U.T.C., un factor esențial 
satisfăcut — participarea la 
muncă. Aproape 800 de tone de 
legume au fost culese și sortate 
de către tineri — circa 80 dintre 
ei fiind elevi aflați in vacanță. 
Au contribuit în felul acesta la 
obținerea de către cooperativa 
agricolă a unui venit bănesc 
de aproape două milioane de lei.

CAMPANIA GRIULUI A FOST 
DECLANȘATĂ

Gîrla Mare este mult mai 
mult decît „cooperativa agri
colă fruntașă a județului". Este 
unitatea a cărei experiență o 
impune ca o autentică stațiune 
de cercetare... Argumente ? Pro
ducțiile obținute — anual, prin
tre cele mai mari din țară. Iar 
aici, nu numai președintele Ilie

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)
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ACTIVITATEA CULTU
RALĂ ÎN STAȚIUNILE 
BALNEO-CLIMATERICE ;

9 Invitații peste 
vitații și pînă 
urmă cu 
te alegi

nimic

• „Gospodina 
noi acasă

FASCINAȚIE

după cum se știe, 
a determinat, așa 
eforturilor tuturor 

acelora care au atribuții in organizarea invățămintului. superior. 
Despre pregătirile întreprinse în centrul universitar Cluj am 
solicitat citeva amănunte tovarășului asist, univ. Dumitru Ciu- 
percescu. președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Cluj.

— Vă rog să notați pentru 
început că toate pregătirile 
fecluate s-au desfășurat sub 
semnul cerințelor puse in fața 
invățămintului superior de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie a.c., al recomandărilor cu
prinse in cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU cu pri
vire la dezvoltarea și perfecțio
narea invățămintului. Am avut, 
de asemenea, în centrul atenției 
prevederile cuprinse în Rezolu
ția celei de a IX-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., recomandările făcute

și cu acest prilej de secretarul 
general al partidului.

Iată de ce tot ce s-a întreprins 
in această vară fierbinte pentru 
noi a urmărit să creeze condiții 
optime de pregătire pentru stu- 
denți, să răspundă dorinței una
nime a universitarilor clujeni —

De fiecare dată cînd plec undeva, de fiecare dată cînd 
știu că voi ajunge să cunosc oameni noi și locuri noi, și de 
fiecare dată cînd mă reîntorc lingă oameni și în locuri alături 
de care am mai fost și pe unde, in călătoriile mele, e drept, 
nu prea numeroase, dar mereu necesare pentru primenirea 
privirii și a înțelegerilor, am trecut îmi aduc aminte de una din 
ultimele zile ale șantierului de la Porțile de Fier. Era aproa
pe totul sfirșit, cei mai mulți dintre constructori îmbrăcaseră 
hainele de drum și căutaseră alte șantiere pentru patima 
lor virtuoasă, mai întirziau acolo, în acel teritoriu in care pă- 
mintul, piatra și apa fluviului se topiseră pentru totdeauna 
în acea izbîndă omenească a hidrocentralei, doar cei care, 
într-o ciudată îndeletnicire, se grăbeau să șteargă urmele 
marelui șantier. Peste tot fluturau steaguri și peste tot erau 
prinse lozinci scrise cu litere mari, și loviturile curate de cio
can apăsind cuie obișnuite în seîndură crudă reverberau ca 
într-un peisaj de început de lume, intr-o margine a ceea ce 
mai părea să fi fost o stație de betoane se adunau unul cite 
unul, cu valizele lor de lemn și din plastic imitind pielea 
șarpelui lipite de genunchi, călătorii acelei dimineți, sfioși și 
tăcuți, ca și cum s-ar fi aflat la prima lor încercare de a 
trăi pe șantierele țării, și nu cunoșteau încă ce-i așteaptă. 
Chiar și cei rămași, purtînd saloDete ce-și risipiseră de mult 
culoarea în cenușiul cimentului, și în albul sănătos al varu
lui umblau cu pași rari și nesiguri pe aleile de beton suspen
date, puțini melancolici, cu auzul izbit la răstimpuri de ecoul 
turbinelor lucrînd meticuloase sub albia Dunării, cu ochii 
întorși uneori spre vasele clipocind în ecluze. Dar era totuși, 
liniște, liniștea grea și frumoasă a orelor unei dimineți de re
culegere rivnite poate în anii de muncă și de îndrăzneală, și 
acum, iată, părăsită firesc, ca o emoție de prisos sau ca o trufie 
de neințeles pentru alții de cei ce-o meritau cu prisosință, și 
trăită intimplător de zugravi și mozaicari, de responsabilii cu 
pavoazarea și de unul ca mine, nimerit acolo înainte de 
inaugurarea oficială și sentimentalizat de dispariția șantie
rului. Umblam, deci, de unul singur meditind la viata de 
loc ușoară și de loc bogată in ceea ce privește micile bine
faceri ale unei epoci de evident progres a oamenilor șantie
relor. la simplitatea exemplară cu care ei iși ridică destinul

î î î î î î î î î î î I î î î î 
l î î I I î
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O MESERIE A PREZENTULUI,
O MESERIE A VIITORULUI:
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N
u numai la noi ci in Întreacă lume industria 
chimiei a luat in ultimii ani o amploare nebâ- 
nuită. Mari eforturi materiale sînt dirijate spre 
noi combinate pentru mase plastice, spre noi 
unități de îngrășăminte chimice ori industria 
farmaceutică, de la un an la altul sporește pon
derea acestei ramuri in venitul statelor. Explicația este cit 

se poate de firească : chimia deține secretul înnobilării ma
teriei, a descoperirii de noi valențe a acesteia. Miracolul pe 
care l-au visat alchimiștii Evului Mediu, se Înfăptuiește 
astăzi in retortele chimiei moderne.

In tara noastră industria chimică este relativ tinără, ea • z 
intrat cu adevărat in drepturile ei de-abia după naționalizarea S 
principalelor mijloace de producție clnd partidul a trecut la , 
Înfăptuirea politicii de industrializare socialistă a Urii. In ( 
1971, producția acestei industrii a fost de 62 de ori mai mare j 
ea cea obținută in 1950. De ia un eincinal ia altul au fost alo- < 
cate tot mai importante fonduri in dezvoltarea industriei 3 
chimice pe baza rezervelor de materii prime existente. Au ( 
apărui autentice cetăți ale chimiei românești : Săvinești, X 
Borzeșii. Victorie, Turnu Măgurele, Tg. Mureș, Craiova etc. > 
S-au născut orașe noi ale chimiștilor. Produsele acestei in- \ 
dusirii acoperă astăzi o arie extrem de întinsă a nevoilor J 
noastre. Practic societatea modernă este de neconceput in \ 
afara industriei chimice. De la pasta de scris pină la con- ș 
slructia trenurilor interstelare, pe intreaga filieră a industriei / 
moderne, chimia are un cuvint greu de spus. >

Firește, dezvoltarea chimiei a însemnat și Însemnează In 1 
același timp pregătirea forței de muncă corespunzătoare și 4 
rare presupune zeci de specialități care mai de care mai inte- 1 
resanle. mai pasionante. Pătrunderea masivă a automatizării f 
in acest domeniu a ușurat pină la excluderea completă a e- 3 
forturilor fizice, munca în industria chimică simbolul acestei ( 
profesii fiind imaculatul halatelor, strălucirea laboratoarelor. S 
Ca urmare, afluența tinerilor spre profesiile chimiei este / 
intr-o continuă și spectaculoasă creștere. în prezent tot al 1 
cincilea absolvent al școlii generale, se îndreaptă spre o mo- / 
serie solicitată in industria chimică. j

Centrul școlar pentru chimie orașul Victoria Condifii excepționale de viată fi învățătură.

LICEE INDUSTRIALE DE CHIMIE
• Liceul industrial de chimie — BRAILA — Șoseaua Bu

zăului km. 1, telefon 3 09 36 : utilaje în industria chimică.
• Liceul industrial de chimie —- BUCUREȘTI — bd. Ion 

Șulea nr. 216. tel. 43 39 20 : utilaj în industria chimică.
• Liceul industrial de chimie — CRAIOVA — str. Pașcanii 

nr. 26—28, tel. 1 35 37 : prelucrări prin așchiere.
• Liceul industrial de chimie — IAȘI — str. Socola nr. 61 a, 

tel. 1 64 67 : utilaje în industria chimică.
• Liceul industrial de chimie — FAGARAȘ — colonia 

Combinatului chimic nr. 1, tel. 1 18 49 : utilaje în industria 
chimică ; prelucrări prin așchiere ; prelucrări la cald.

• Liceul industrial de chimie — orașul GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ — str. Republicii nr. 60, tel. 1 19 22 : teh
nologie chimică anorganică.

• Liceul industrial de chimie — PITEȘTI — str. Mircea 
Vodă nr. 42, tel. 3 04 00 : utilaje tn industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — PITEȘTI — șos. Bucu
rești — Ploiești, km. 57, tel. 2 36 62 : utilaje in industria chi
mică.

• Liceul industrial de chimie — PIATRA NEAMȚ — str. 
Victoriei nr. 162, tel. 126 17: utilaje în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — RM. VÎLCEA — bd. Tra
ian nr. 22 a, tel. 1 31 76 : tehnologie chimică organică ; teh
nologie chimică anorganică ; utilaje în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — TR. MĂGURELE — str. 
Taberei nr.2, tel. 13 27 : tehnologie chimică anorganică ; uti
laje în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — TURDA — str. Amurgu
lui nr. 2, tel.. 16 03 : tehnologie chimică organică ; tehnologie 
chimică anorganică ; utilaje în industria chimică.

• Liceul Industrial de chimie — CLUJ — str. Giordano 
Bruno nr. 46 : utilaje în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — CODLEA — șos. Măgu- 
rei nr. 4, tel. 5 13 34 : utilaje în industria chimică.

e Liceul industrial de chimie — COPȘA MICA — str. 
Chimiștilor nr. 23. tel. 147 : utilaje în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — NĂVODARI — tel. 1 49 70/ 
548 : utilaje în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — ORADEA (localul Liceu
lui nr. 2) : utilaie în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — TIMIȘOARA — str. Pe
nes Curcanul nr. 5. tel. 3 37 43 : utilaie în industria chimică.

• Liceul industrial de chimie — TG. MUREȘ — str. lalo- 
miței nr. 2, tel. 1 53 05 : utilaje în industria chimică.

MUNCITOR
IN INDUSTRIA

CHIMICA

ȘCOLI PROFESIONALE Șl UCENICIE LA 
LOCUL DE MUNCĂ

• Școala profesională de chimie — BRAILA — șos. Bu
zăului km. 1, tel. 3 09 36 : operatori chimiști.

• Școala profesională de chimie nr. 1 — BUCUREȘTI — 
bd. Ion Șulea nr. 216, sector 4, tel. 43 39 20 : operatori chi
miști ; lăcătuși mecanici pentru industria chimică și de ra
finării ; electricieni de întreținere și reparații.

• Școala profesională de chimie nr. 2 — BUCUREȘTI — 
comuna Popești-Leordeni, tel. 83 41 40/154 : operatori chi
miști, lăcătuși mecanici pentru industria chimică și de ra
finărie ; frezori-rabotori-mortezori ; strungari ; sudori.

REȚEAUA ȘCOLARA
• Școala profesională de chimie — CODLEA — str. Mă- 

gurei nr. 4, tel. 5 13 34 : operatori chimiști ; lăcătuși mecanici 
pentru industria chimică și de rafinării.

• Școala profesională de chimie — COPȘA MICA — str. 
Chimiștilor nr. 23, tel. 147 : operatori chimiști ; lăcătuși me
canici pentru industria chimică și de rafinării.

• Școala profesională de chimie — CRAIOVA — str. Paș
cani nr. 26—28, tel. 1 35 37 : operatori chimiști ; lăcătuși me
canici pentru industria chimică și de rafinării.

• Școala profesională de chimie — FAGARAȘ — colonia 
Combinatul chimic nr. 1, tel. 1 18 49 : operatori chimiști ; lă
cătuși mecanici pentru industria chimică și de rafinării ; 
cazangii ; frezori-rabotori-mortezori ; strungari ; sudori și 
turnători-formatori.

• Școala profesională de chimie —• IAȘI — str. Socola 
nr. 61 a, tel. 1 64 67 : operatori chimiști.

• Școala profesională de chimie — NĂVODARI — tel. 
1 49 70/546 : operatori chimiști, lăcătuși mecanici pentru in
dustria chimică și de rafinării ; cazangii.

• Școala profesională de chimie — OCNA MUREȘ — str. 
Războieni nr. 1, tel. 13Ș : operatori chimiști.

• Școala profesională de chimie — orașul VICTORIA — 
str. Salcîmilor nr. 1, tel. 142 : operatori chimiști ; sudori.

• Școala profesională de chimie — orașul GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ — str. Republicii nr. 60, tel. 1 19 22 ; sudori.

• Școala profesională de chimie — PITEȘTI — str. Mircea 
Vodă nr. 142, tel. 3 04 00 : operatori chimiști ; lăcătuși me
canici pentru industria chimică și de rafinării ; frezori-rabo- 
tori-mortezori-strungari.

• Școala profesională de chimie — PIATRA NEAMȚ — 
str. Victoriei nr. 165, tel. 1 26 17 : operatori chimiști.

• Școala profesională de chimie — PLOIEȘTI — bd. Pe
trolului nr. 14, tel. 2 35 82 : operatori chimiști ; lăcătuși me
canici pentru industria chimică și de rafinării ; strungari ; 
cazangii.

• Școala profesională de chimie — RM. VÎLCEA — bd. 
Traian nr. 22, tel. 1 31 76 : operatori chimiști ; lăcătuși meca
nici pentru industria chimică și de rafinării ; sudori ; ca
zangii.

• Școala profesională de chimie — TR. MĂGURELE — 
str. Taberei nr. 2, tel. 13 27 : operatori chimiști.

• Școala profesională de chimie — TÎRNAVENI — str. 
Republicii nr. 30, tel. 221 : operatori chimiști, lăcătuși meca
nici pentru industria chimică și de rafinării.

• Școala profesională de chimie — TIMIȘOARA — str 
Peneș Curcanul nr. 5, tel. 3 37 43 : operatori chimiști.

o Școala profesională de chimie — TURDA — str. Amur
gului nr. 2, tel. 16 03 : operatori chimiști ; electricieni între
ținere ; sudori.

• Școala profesională de chimie — BUZĂU — str. N. 
Bălcescu nr. 50, tel. 1 48 60 : operatori chimiști, strungari, 
frezori, rabotori.

• Școala profesională — GAEȘTI — șos. București—Pi
tești, Ungă Uzina de utilaj chimic, tel. 134 : cazangii ; turnă
tori-formatori.

ȘCOLI DE SPECIALITATE POSTLICEALA
• BUCUREȘTI — bd. Șulea 216, tel. 43 39 20 : proiectări 

în industria chimică, curs de zi și seral.
• PLOIEȘTI — bd. Petrolului 14, tel. 2 35 82 : proiectări 

în industria chimică, curs de zi.
• FAGARAȘ — colonia Combinatului chimic nr. 1, tel. 

1 18 49 : proiectări în industria construcțiilor de mașini, curs 
de zi.

• GAEȘTI — șos. București — Pitești, tel. 134 : proiec- 
tanți în industria construcțiilor de mașini, curs seral.

• IAȘI — str. Sooola 61 a, tel. 1 64 67 : aparatură electrică 
pentru instalații de automatizare în industria chimică, curs 
de zi.

I
DE REȚINUT:

Concursul de admitere se organizează între 1—10 sep
tembrie pentru liceele industriale, școlile profesionale fi uce
nicie.

Intre 10—15 septembrie are loc concursul de admitere 
pentru școlile de specializare postliceale, vizita medicală 
urnind să se efectueze intre 8-—10 septembrie.

CONDIȚII DE ADMITERE :
• în școlile profesionale și pentru ucenicie la locul de mun

că : sc pot inscrie absolvenții a 10 sau 8 clase ai școlii generale 
în vîrstă de pină la 18 ani împliniți în 1973 — elevii admiși 
încheie contracte de școlarizare cu întreprinderile Ministerului 
Industriei Chimice din partea cărora primesc burse ți alte drep
turi (ucenicii beneficiază de indemnizații).

• în liceele industriale • — la concursul de admitere se pot 
prezenta absolvenții a 8 clase ai școlii generale în vîrstă de cel 
mult 17 ani împliniți in cursui anului 1973.

— Concursul de admitere constă in probe scrise și orale la 
obiecte de concurs prevăzute pentru fiecare specialitate în in
strucțiunile Ministerului Educativi și învățămlntului ; matema
tică, fizică sau chimie, la alegere, și limba, română, din mate
ria studiată în clasele V-VIII.

— Pe timpul școlarizării un mare număr de elevi primesc 
bursă precum și alte drepturi acordate de legislația în vigoare.

• în școlile de specializare postliceale :
— Se pot prezenta absolvenți ai liceelor, iar concursul de ad

mitere se ține între 10—15 septembrie.
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— Dumneavoastră cum ați 
devenit chimist ?

— Cum se poate mai simplu. 
Eram in clasa a Vll-a fi profe
sorul de chimie a organizat cu 
noi o excursie la Combinatul chi
mic din Făgăraș. M-a impresio
nat attt de mult munca operato
rilor, incit m-am hotărlt pe loc : 
urmez școala profesională din 
acest oraș.

Cel cu care stau de vorbă pe 
platforma Săvineștilor — acum 
maistru chimist — și-a respectat 
hotărirea „de ultim moment", 
cum se exprimă, și a bătut la 
porțile unei meserii care-l fasci
nase.

— Ce a urmat apoi, cum v-ați 
acomodat cu peisajul acestei- în
crengături de conducte și coloa
ne ?

— O imensă curiozitate îmi 
aprindea imaginația — poves
tește maistrul Petru Munteanu 
— doream să știu ce se petrece 
in interiorul instalației, cum 
poate fi transformată materia 
attt de miraculos, cum e posibil 
ca. dintr-un gaz invizibil să 

apară lina pufoasă — melana de 
pildă — și cu nimic deosebită 
de cea naturală. Țin minte că 
șeful secției unde făceam prac
tica, ghicindu-mi curiozitatea,

UN DESTIN
PROFESIONAL

mi-a spus : dacă vrei să înțelegi 
totul, n-ai declt o singură solu
ție : să citești, să înveți mult, 
pină vei vedea prin conductele 
și sferele metalice, ca prin sti
cla transparentă. Așa a și fost. 
Când am înțeles bine procesul 
chimic și tehnologic, tainele au 
început să se destrame.

Dar chimia este o știință des
chisă, cu fiecare nouă combi
nație moleculară, se deschid o- 
rizonturi noi. Niciodată in chi
mie, curiozitatea profesională nu 

este pe de-a-ntregul satisfăcută.
— Cred că tocmai de aceea 

noi ne iubim attt de mult pro
fesiile noastre — continuă tî- 
nărul maistru — pentru că pa
siunea ne este mereu ațlțată. 
adică n-ai timp să te plictisești, 
noi și noi satisfacții ți se dez
văluie în procesul muncii.

— Ce perspective deschide a- 
ceastă profesie, unui tînăr ?

— Ar trebui să încep prin a 
vorbi despre condițiile excepțio
nale existente în școlile Ministe
rului Industriei Chimiei, condi
ții de viață, de miuncă și de 
educație, expresie a grijii deo
sebite a partidului pentru tînăra 
noastră generație, dar aceste con
diții sînt destul de cunoscute 
pentru că sînt specifice între
gului nostru învățământ. Pers
pectivele sînt însă dintre cele 
mai tentante : viitorul acestei 
profesii este de altfel, viitorul 
întregii industrii chimice. Pe 
plan personal, fiecare tinăr mun
citor are posibilitatea să-și con
tinue studiile, perfecționarea, să 
urmeze cursurile serale ale li
ceelor industriale, sau de cultură 
generală, școli de maiștri etc. 
Meseria de chimist (mă refer Ut 
toate profesiile din această in
dustrie) este meseria afirmă-ii 
plenare a celor ce-i trec pragul.

Redactorul paginii
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ievele. J
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• RĂSĂRITUL ZORI
LOR II GĂSEȘTE PE 
ȘANTIER

găsesc 
la 
pe 

obiective 
itinerariu 
km care

CONSUMURI MINIME - EFICIENTĂ SPORITĂ /

Oțel mai mult
(Urmare din pag. I)

Zorii fiecărei zile îi 
pe constructorii ieșeni 
locurile lor de muncă, 
șantierele viitoarelor 
industriale pe un 
lung de peste 15 
traversează lașul, pornind din 
marginea podgoriilor de la 
Valea Lupului pină aproa
pe de Țuțora. Extinderea în
treprinderii de antibiotice, con
strucția cartierului de locuințe 
„Alexandru cel Bun", a labora
torului și halei de produc
ție la Institutul politehnic 
care coboară astfel pe teii Co- 
poului lingă inima industriei, 
extinderea Uzinei de prelu
crarea maselor plastice, ex
tinderea Combinatului de fibre 
sintetice, extinderea întreprin
derii metalurgice, iată o parte 
din siluetele în unele cazuri iar 
în altele scheletul noilor capa
cități industriale ale lașului. 
Peste 2 500 de tineri din unită
țile economice, școli și instituții 
au solicitat Comitetului jude
țean U.T.C. să lucreze în zilele 
de 23 și 24 august și du
minică 26 august alături de 
constructori. Pe 23, la 7 dimi
neața majoritatea dintre ei erau 
deja înveșmîntați în uniformele 
de sărbătoare și de lucru. Ma
joritatea, pentru că o parte — 
detașamentele de tineri briga
dieri și cele de pregătirea tine
retului pentru apărarea patriei — 
au luat această demnă hotărtre 
chiar 
prin 
Piața
mare 
să-și continue „demonstrația" pe 
itinerariul coloanei de construc
tori.

La extinderea Combinatului 
de fibre sintetice Maria Zelin- 
că, Alexandru Olteanu, Alexan
dru Vizitiu, Viorel Vizitiu, Chie- 
lemîndră Teodor ți Elena Avă- 
căriței de la întreprinderea 
„Progresul", Nicolae Cluculeț și 
Ion Garofeanu de la liceul nr. 
5, Chelsan Siminică, Constantin 
ți Vasile Ciobanu. Radu Dănilă 
ți Mihai Alverescu de la Com-

binatul de fibre sintetice, alături 
de alte 12 echipe sporeau de- 
vansul de 30 de zile al lucrări
lor, apropiind darea capacității 
in funcțiune. Iată, dacă s-ar fi 
făcut, intr-adevăr, pancartele 
acestor demonstranți, cu tot cu 
textul lor. raportul celor 2 zile 
de muncă patriotică : 2 500 ti
neri — 120 000 lei. în 2 zile nu
mai. Și aceasta alături de ho- 
tărirea fermă a organizațiilor 
de tineret din Iași de a continua 
să-i sprijine astfel pe construc
tori și 
toare.

• PROIECTANT1I — CU 
UN PAS ÎNAINTEA 
CONSTRUCTORILOR

in zilele săptăminii vii-

Institutului de proiectări pen
tru construcția de mașini — 
I.P.C.M., în calitatea sa de pro
iectant general al uzinelor con
structoare de mașini, ii revine 
sarcina ca, prin proiectele noi
lor unități, să asigure din timp 
documentația necesară. astfel 
incit, ritmurile stabilite prin 
documentele de partid și de 
stat să fie realizate, pe. cit po
sibil, cu scurtare

Tocmai de aceea, colectivul re
numitului institut s-a angajat 
să realizeze sarcinile actualului 
cincinal in patru ani și jumă
tate.

Cum se' achită I.P.C.M. de 
aceste obligații ? Planurile sale 
de lucru, judicios întocmite, au 
vizat urmărirea îndeaproape a 
prevederilor tuturor studiilor 
tehnico-economice și a proiec
telor de execuție necesare noi
lor obiective, corelate, bineînțe
les, cu planurile de investiții, 
în acest fel. numai în primele 
șase luni ale acestui an au fost 
finalizate un număr de 16 STE 
pentru obiective de primă im
portanță. în perioada la care ne

în momentul trecerii lor 
fața tribunei oficiale din 
Unirii, urmînd prin ur- 

cu 2 ore mai trîziu

termen.ION CHIRIAC

Au început lucrările la etapa a IlI-a de dezvoltare a Combinatului de îngrășăminte chimice din 
Valea Călugărească. Se lucrează fără întrerupere la fundațiile instalației de fosfat dicalcic. Fie
rarii betoniști din echipa lui Gheorghe Bîrlă au început și ei să împletească dantelăria de armare 

a viitoarelor silozuri.
Foto : ORESTE PLECAN

referim, planul de investiții pe 
1974 al uzinelor pentru care 
I.P.C.M. este proiectant general, 
este acoperit în medie de 113 la 
sută, urmind ca, in cel de al 
doilea semestru, să fie finaliza
te proiectele de execuție pentru 
totalitatea uzinelor care au stu
dii tehnico-economice aprobate 
pentru anul viitor. Pentru a 
accelera ritmul de intrare in 
funcțiune a investițiilor, I.P.C.M. 
a urmărit, ca pe baza aprobări
lor legale să elaboreze proiec
tele de execuție înaintea apro
bării studiilor tehnico-economi
ce, fapt ce permite ca in mo
mentul aprobării studiilor să 
se poată trece direct la execuție, 
eliminînd ciclurile de proiec
tare.

Activitatea care polarizează 
în această perioadă atenția pro- 
iectanților se referă la asigura
rea unui volum sporit de uti
laje de concepție și execuție 
românească care urmează să in
tre în dotarea uzinelor, renun- 
țîndu-se astfel la importuri.

Pentru a contura tabloul de 
ansamblu al acestei activități, 
I.P.C.M. livrează anual proiecte 
pentru circa 100 de utilaje speci
fice acestui domeniu, realizîn- 
du-se astfel o economie anuală 
de circa 40 000 000 lei.

în același context, institutul 
proiectează în prezent liniile de 
galvanizare automatizate, care 
pină nu de mult se importau, 
precum și cuptoarele de forjă 
și tratament termic primar care 
se realizează la performanțele 
tehnice ale celor mai bune in
stalații similare din străinătate. 
Concepția tehnică a acestui co
lectiv a fost sesizată de specia
liștii străini care și-au mani
festat dorința de a colabora și 
coopera cu acest institut. Acest 
fapt justifică prezența tot mai 
activă a obiectivelor proiectate 
de I.P.C.M. pe arena tehnică 
mondială.

Intensă este și activitatea de 
proiectare pentru export : pînă 
în prezent, I.P.C.M. a finalizat 
un număr de 5 lucrări : Fa
brica de tractoare pentru Iran ; 
Fabrica de montaj tractoare 
pentru India ; 
întreținere și 
R.D. Vietnam 
execuție de 
pentru firme
Acțiuni de proiectare și ofertare 
realizate în aproape 40 de țări 
din America de Sud, Africa, 
Asia.

cu cheltuieli
mai mici

Pe șantier există
mulți uteciști,

organizația lipsește însă!
în urmă cu mai bine de două 

luni, l-am informat pe tovară
șul Andrei Fabian, prim secre
tar al Comitetului județean 
Harghita al U.T.C. în legătură 
cu realitatea deloc plăcută întâl
nită" la lotul Voșlobeni, al șan
tierului T.C.M.M. Leșul Ursu
lui, lot care execută lucrările 
de extindere și modernizare a 
carierei de dolomită din locali
tate.
reau 
me 
sint 
nu există organizație de tineret 
și in consecință uteciștii de aici, 
peste 60 la număr, nu trăiesc 
o viață de organizație, nu au 
un program al lor, care în afa
ra orelor de lucru să vizeze 
formarea lor politică, culturală, 
sportivă. Cu alte cuvinte, in 
afara producției, domeniu in 
care rezultatele atestă o înaltă 
responsabilitate muncitorească, 
calitatea de angajare ca utecist 
pornită din organizație, e o 
noțiune abstractă. Ceea ce exis
tă în conștiințele lor este doar 
o amintire a locurilor din care 
au provenit și unde organizația 
U.T.C. constituia un factor de 
decizie, de activizare și dina
mizare a vieții întreprinderii, a 
tinerilor angajați.

Curiozitatea profesională, ori 
poate mai mult decît aceasta, 
dorința de materializare a unei 
propuneri care viza direct acti
vitatea comitetului U.T.C., ne-a 
purtat din nou pașii printre 
constructorii minieri de la Voș
lobeni. Am discutat cu tinerii 
care lucrează pe șantier. Am 
aflat că in ceea ce privește 
organizația de tineret situația 
este aceeași ca în luna martie, 
sau dacă vrem ca în ianuarie 
la deschiderea șantierului. Ni
meni nu s-a gîndit să constituie 
organizația U.T.C., să-i învețe 
pe tinerii de aci cum să-și or
ganizeze munca, viața în timpul 
liber.

— De mai multe ori am vor
bit cu tovarășa Ioana Ținea, se
cretara comitetului comunal 
U.T.C., în legătură cu constitui
rea organizației U.T.C. la noi, 
ne relatează B. Mîrcea. A 
snus că va veni odată împreu
nă cu instructorul de la județ. 
Aceasta se întimpla nrin lunile 
martie și aprilie. însă de atunci 
tot vine, și, cu toate că distan
ța de la șantier pînă în comu
nă nu e mai mare de un kilo
metru. încă n-a ajuns.

— Mă mir cum organizația 
județeană e atît de indiferentă 
față de noi. intervine în discu
ție. Maria Mihalache. Cred că 
activistul care răspunde de co
muna Voșlobeni ar av°a o obli
gație, cel puțin morală. chiar 
dacă, să zicem, n-ar fi nici un 
utecist aici, să se intereseze de 
un nou obiectiv, care se con
struiește în perimetrul său de 
activitate. Calificativul pe care 
îl dau eu secretarei comitetului 
comunal U.T.C.. sau dacă vreți, 
tuturor membrilor amintitului 
organ, este comoditatea, ori

Relatările noastre se refe- 
la faptul că deși o trei- 
din angajații șantierului 

tineri, de virstă utecistă,

mai bine zis lipsa de interes 
pentru îndeplinirea cu cinste a 
mandatului încredințat de că
tre uteciștii comunei. Niciodată 
n-am fost invitați la o acțiune 
a lor. La o horă, la o acțiune 
culturală, politică sau sportivă. 
De fapt, părerea mea, este și 
sint aproape convinsă că spun 
un adevăr, că de pe agenda de 
lucru a comitetului comunal 
lipsesc astfel de activități sau 
chiar dacă există, ele sint for
male.

Lăcătușul Dumitru Ungurea- 
nu ne mărturisește că lucrează 
pe șantier din luna ianuarie, 
însă din noiembrie anul trecut, 
pe cînd era militar, n-a mai 
achitat cotizația de membru.

— De atunci, ni se destăi- 
nuie el, atît eu cit și colegii 
mei, Viorel Badali, Gheorghe 
Volonski, ori care vreți dv., 
dintre tineri, sintem uteciști 
doar cu numele. N-am făcut o 
ședință, n-am inițiat o acțiune 
tinerească. Și cite am putea 
face noi ! a continuat. Să vă 
dau numai un exemplu. Timpul 
liber, ni-1 petrecem mai mult 
Ia cofetărie singurul loc posibil 
de întîlnire. Terenul de fotbal 
e „închis" pentru noi cei ve- 
niți din altă parte. Pe șantier 
se găsește atîta fier care nu 
mai poate fi folosit. Dacă l-am 
colecta și valorifica prin I.C.M., 
ne-am putea crea fonduri pen
tru a cumpăra o minge de 
fotbal, niște jocuri, am putea 
organiza excursii etc. Așa, fiind 
la sute de kilometri de satele 
noastre, duminica abia aștep
tăm să treacă. Mai mergem 
uneori, pe la Gheorghieni, pe 
la Izvorul Mureșului.

în legătură 
nită, am stat 
Ioana Ținea, 
tului comunal

— Am fost

Dacă pe linia organizației de 
partid s-a realizat dorința 
noastră în ceea ce privește 
ganizația U.T.C., se pare 
există un refuz nemărturisit 
partea organizației locale, 
aceasta este situația și 
locuri, unde executăm 
crări de construcții în 
Harghita,

Am venit din nou la 
tul județean U.T.C. și 
expus din nou situația, 
ția organizatorică am 
însă, priviri mirate. I 
problema amintită s-a discutat 
intr-o ședință plenară (?).

Dacă discuții au fost in legă
tură cu aspectul relatat, dacă 
s-au adoptat, cum se spune, și 
măsuri, am dori 
spațiu distanțează 
vorbele de fapte ?

MIRCEA

or- 
că 

din
Și 

alte 
lu-

în 
noi 
județul

comite- 
i le-am 

La sec- 
i întîlnit 
Cum că

să știm ce 
la Harghita

BORDA

Cind l-am întilnit pe Ștefan 
Neagu, secretarul organizației 
U.T.C. din oțelărie, aveam deja 
consemnate in carnet realizări
le colectivului lor de la începu
tul anului și pînă în prezent : 
peste 14 000 tone oțel în afara 
prevederilor.

— Cota 
lizare — 
secretarul 
ce revine 
majoritatea muncitorilor sînt ti
neri se ridică la peste două mii 
de tone.

Un alt obiectiv pe care și l-au 
propus tinerii din oțelăria reși- 
țeană, ca răspuns la inițiativa 
Comitetului Central al U.T.C. : 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului inainte 
de termen" — este reducerea 
cheltuielilor materiale, diminua
rea la minimum a consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale. Și la acest capitol, 
uteciștii oțelari raportează 
succese de seamă.

— A fost recuperată, 
muncă patriotică, adaugă zida
rul Ștefan Neagu, o cantitate 
de cărămizi refractare echiva
lentă cu necesarul obișnuit la 
refacerea unui cuptor, adică 
două milioane lei.

Dar biografia oțelului începe 
la furnale. Aici ni se dau alte

parte din această rea- 
ține să ne precizeze 
organizației U.T.C. — 
cuptorului nr. 1. unde

prin

explicații, ni se aduc alte argu
mente în sprijinul acțiunilor în
treprinse de tineri.

— Un minut înseamnă 
oțelărie 0,4 tone oțel, 
ciștigind un minut la o șarjă 
— încearcă secretarul 
încă un calcul — înseamnă 
1 800 tone oțel peste plan, și 
in același timp, un kilogram de 
feromangan economisit. La o 
sută tone feromangan, deci, re
vine o valoare de 4 600 000 lei. 
în discuție intervine șeful secți
ei furnale, tovarășul inginer 
Călinescu :

— Avem pentru acest an un 
angajament de 12 000 tone fon
tă, dar deja am obținut aproa
pe 9 000 de tone. Mîndria noas
tră este cu atît mai mare, cu 
cît am reușit ca in aceeași pe
rioadă să economisim 372 tone 
de cocs.

Lupta 
cocs se 
planuri, 
această 
ne : 
distanța celor trei 
linie ferată dintre 
Mociur și furnale, 
cheiată cu zeci de 
adunate și repuse

in
Așadar,

U.T.C.

pentru economiile de 
duce insă pe multiple 
Tinerii și-au propus in 
, rivință încă o acțiu- 

recuperarea pe 
de 

din 
în-

cocsului 
kilometri 
depozitul 
acțiune 
tone de cocs 
în valoare.

ION DANCF.A

— După cum vedeți — preci
zează tinărâ muncitoare — lu
crez concomitent cu mai multe 
tipare și dimensiuni. Dacâ-mi 
rămine o bucată pe care n-o pot 
folosi la un pantof nr. 44, o uti
lizez la unul mai mic. în acest 
fel ivj mai ajunge la deșeuri ca 
altădată, cînd croiam cu un 
singur model.

— Și totuși, mai rămin unele 
bucățele. Le aruncați ?

— Nici vorbă ! răspunde Lu
cia Filipescu. Le folosim pentru 
executarea fețelor combinate a 
sandalelor și a ghetuțelor pen
tru copii. Deși le-am introdus in 
fabricație de puțin timp, reali
zăm zilnic, din deșeuri, 50 pe
rechi. Socotiți cit se obține in
tr-o lună, intr-un an... Nici firi- 
șoarele astea — precizează ea -r- 
care orice-ai face nu le poți 
evita — nu se aruncă la gunoi.

PRIMĂ IROSIT!

cu situația întîl- 
de vorbă și cu 
secretara comite- 
U.T.C.

de două ori la 
șantier, ne răspunde dumneaei, 
însă niciodată n-am întilnit 
vreun șef cu care să stau de 
vorbă.

întrebarea care se pune, dacă 
intr-adevăr a fost pe șantier, 
este de ce era neapărat nece
sar să ia legătura cu „șefii", 
și nu cu tinerii a căror viață 
ar trebui să o intereseze în 
primul rînd ? Răspunsul ei vă
dește însă o pronunțată tendin
ță de mușamalizare a neglijen
ței. întîmplarea face ca și re
porterul să fi fost pe șantier 
tot de două ori și de fiecare 
dată l-am întilnit pe șeful lo
tului, 
chiar 
nerul 
avînd 
nai trece pe 
județul Harghita.

— Cînd am început lucrul 
aici, ne-a declarat dînsul. noi 
ne-am prezentat la organele lo
cale și odată cu mărturisirea 
intențiilor noastre pe aceste 
meleaguri, cu solicitarea spriji
nului în rezolvarea unor pro
bleme de cazare, ne-am mani
festat și dorința de integrare 
in viața politică a comunei.

A doua oară, am discutat 
cu șeful șantierului, ingi- 
Gheorghe Floareș, care 
sediul la Frasin, săptămî- 

la loturile din

Sînt măcinate și din ele se pro
duce pielea artificială. Materia 
primă o folosim integral, pină 
la ultimul gram. Nimic nu se 
pierde...

De fapt, aceasta este perfor
manța pe care a ținut s-o evi
dențieze și stanțorul Ion Hațe- 
gan. Dacă cu numai 5—6 lum în 
urmă se mai arunca talpă, a- 
cum nimeni nu-și mai permite 
s-o risipească. înainte se ștan- 
ța după modele denumite „in 
brăduleț" și „in paralelogram". 
S-a trecut insă și aici la șlan- 
țarea combinată prin car» se 
evită pierderile de material. U- 
tilizarea acestei metode a per
mis muncitorului Virgil Moan- 
gă să economisească luna trecu
tă 80 kg. de talpă din care se 
pot confecționa 450 perechi de 
ghetuțe. Tinerii și-au insușit cu 
repeziciune noua tehnologie. Un 
exemplu grăitor il oferă Simion 
Mihălțan in virstă de 19 ani. 
„elev al lui nea Hațegan", cum 
îi place să se numească. La în
ceput i-a venit greu să lucreze 
cu mai multe forme dar primind 
un ajutor permanent și concret 
din partea „profesorului" a reu
șit ca după numai 6—7 luni să 
obțină rezultate remarcabile. Si
mion ne-a declarat că tinerii și 
virstnicii secției s-au angajat să 
economisească pină la finele a- 
nului 500 kg. de talpă/dar de- 
prinzind cu toții noua tehnolo
gie și-au dat seama că pot mai 
mult. în consecință și-au propus 
ca angajamentul anual să fie in-

Ateliere 
reparații

; proiecte 
hale industriale 

din Austria ;

ing. DAN VAITEANU

Azi răspund cei vizați în articolul nostru
LA RELON IV SE RECLAMĂ LIPSA FORȚEI DE 

MUNCĂ.
Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" 
rești

Bucu

INSTALAȚIA VA AJUNGE
IN CEL MAI
POSIBIL LA

SCURT TIMP
BENEFICIAR!

In articolul cu titlul menționat mai sus, publicat de ziarul 
nostru cu puțină vreme în urmă, se menționa că restantele în
registrate la punerea in funcțiune a obiectivului RELON IV din 
cadrul Șantierului de extindere a Combinatului de fire sintetice 
Săvinești se datoresc și nelivrării in termenele specificate în 
contracte a unor utilaje. Printre intreprinderile rămase datoare 
calității lor de furnizoare, cuvîntului dat, era amintită și Uzina 
„Grivița roșie" — București. Să-i dăm cuvintul, așadar, tovară
șului Ion Chivăran, inginerul șef al Uzinei „Grivița roșie" din 
București.

— De la început o precizare : întirzierea livrării utilajului des
pre care este vorba — un vas de separare de 15 tone — s-a 
datorat imposibilității finisării lui din lipsa unor materiale din 
import. La ora actuală, după cite sînt informat, aceste materiale 
au plecat de Ia beneficiarul extern, in scurtă vreme vor ajunge 
Ia noi. Și așa stind lucrurile, pregătirile pentru cit mai grabnica 
terminare a comenzii pentru RELON IV sint aproape încheiate, 
nici un efort, pot să vă asigur, nu va fi precupețit pentru ca, 
la rîndul nostru, să expediem vasul de separare montorilor de 
la Săvinești. Deși în mod normal pentru finisarea utilajului 
amintit sint necesare 45 de zile, specialiștii noștri — intre ei 
mulți uteciști — sint deciși să reducă cu 10—15 zile efectuarea 
acestor operații.

GH. GHIDRIGAN

Continuînd acțiunea „SCÎNTEII TINERETULUI" referitoare la 
căminele muncitorești — la diversele aspecte pe care le implică con
strucția sau gospodărirea acestora — ne oprim astăzi asupra cămi
nului de la Fabrica de tricotaje din orașul Miercurea Ciuc, con
strucție ce ar trebui predată tinerilor săi beneficiari la 31 decembrie 
1973.

2 (două) milioane lei ! Conside
răm că alte comentarii necesa
re demonstrării necesității ame
najării urgente a căminului de 
la Fabrica de tricotaje smt de 
prisos...

pe care 
căminu-

că circa 
care lu

Deși termenul acesta se apro
pie, beneficiarul este încă in 
căutarea unui constructor. Se 
caută și nu-1 găsește de... un an 
de zile ! Să analizăm pe scurt 
care sînt, in acest interval (care 
riscă să se prelungească — după 
cum a rezultat în urma investi
gațiilor noastre — cam cu încă 
un ...an !), prejudiciile 
le aduce unității lipsa 
lui așteptat.

— Datorită faptului 
jumătate din tinerele
crează la noi — mărturisea unul 
din membrii comitetului U.T.C. 
pe fabrică, Edith Ianosi — nu 
locuiesc în oraș, ci în comune 
învecinate, a căror distanță me
die este de aproximativ treizeci 
de kilometri, sint nevoite să 
recurgă Ia navetă. Aceasta de
termină serioase dificultăți pen
tru producție : numeroase ab
sențe și intirzieri, randament 
scăzut la locul de muncă. De 
asemenea condițiile pe care le 
implică efectuarea navetei de 
către un număr atit de mare de 
cadre tinere stinjenesc simțitor 
desfășurarea programului de 
acțiuni și activități propuse de 
către cele 42 de organizații 
U.T.C. din fabrică, realizarea 
unei munci educative corespun
zătoare în general.

Să adăugăm o ultimă observa
ție : anual, pentru transportul 
navetiștilor, fabrica cheltuiește 
3,5 milioane lei. Cit costă reali
zarea căminului (care ar solu
ționa în cea mai mare parte a- 
ceastă problemă, precum și „ca
ruselul" de deficiențe pe care 
le implică) ? Nu mai mult de

★
Deci constructorul lipsește ; 

care sint, însă celelalte „date

Solicitările Fabricii de trico
taje au primit un prim răspuns 
din partea Consiliului Popular 
Județean abia la sfirșitul anu
lui trecut : întreprinderea jude
țeană de construcții montaj 
urma să fie obligată a deschide 
începerea lucrărilor în martie 
1973. Termenul nu a fost res
pectat ; mai mult : întreprin
derea amintită a comunicat re
fuzul de a mai efectua lucrarea! 
Problema amenajării căminului 
este ridicată și cu ocazia Con
ferinței județene U.T.C. ; solici
tările paralele ale conducerii 
întreprinderii întîmpină același 
refuz prompt din partea între-

Șantierul Școlii profesionale M.I.U. Oradea. „Zidari! gospodă
riți cu grijă fiecare cantitate de mortar, executați tencuieli în 
straturi uniforme respectînd indicațiile tehnologice"., O lozincă, 
un îndemn, o chemare la care tinerii, toți constructorii șantierului 
2 a T.C.L. Oradea, răspund în fiecare zi pe schelele obiectivelor 
la care lucrează. In tot acest an ei s-au situat suh consumurile 
specifice de ciment planificate, merit — printre altele — pentru 
care deține locul I pe țară între întreprinderile care construiesc
obiective social-culturale. deplinit pînă la 23 August, ceea

FOTO : ȘTEFAN WEISS ce au și reușit.

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURA |
(Urmare din pag. I)

Bărăitaru, dar și cooperatorii, 
specialiștii și mecanizatorii a- 
firmă că griul este, prin exce
lență, cultura ale cărei cote de 
producție sint determinate de 
tehnologie și calitatea lucrărilor, 
adică de efortul mecanizatorilor 
și al specialiștilor. Pentru anul 
viitor cei de aici și-au propus 
obținerea unei producții medii 
de cel puțin 5 000 kilograme la 
hectar. Este o cotă foarte înaltă, 
dar, prin ceea ce se face zi de zi, 
oră de oră, se contribuie la rea
lizarea ei. Aproape patru sute 
de hectare au și fost excepțional 
de bine pregătite, iar restul de

650 vor urma culturilor de sfeclă 
de zahăr, foarea-soarelui și po
rumb. Pentru această suprafață 
gunoiul de grajd a și fost trans
portat in cîmp, iar ingrășămin- 
tele chimice se află in magazie. 
Tot în magazie se află griul din 
soiurile valoroase, prin produc
țiile asigurate, „Aurora", „Lo- 
vrin“ și „San Pastore". De fapt, 
aceste soiuri au și fost genera
lizate în unitățile agricole me- 
hedințene, — cooperativa agri
colă din Gîrla Mare fiind prin
cipala producătoare de semințe, 
în acest sens, tovarășul Cons
tantin Bulugiu, directorul Di
recției generale a agriculturii 
județului Mehedinți, exprima

angajamentul agricultorilor me- 
hedințeni „de a realiza in 1974 
o depășire a producției medii 
reprezentind cel puțin o optime 
din recolta unui an“.

IN VIE, STRUGURII S-AU COPT

ale problemei" ?! Amplasamen
tul a fost asigurat printr-o de
cizie a Consiliului popular ju
dețean Harghita încă din apri
lie 1972 ; proiectul și documen
tația au fost realizate de către 
Institutul de proiectări județean 
în iunie 1972 ; tot de atunci 
întreprinderea beneficiară este 
in măsură să ofere fondurile 
necesare realizării lucrării. Sin
gurul motiv care împiedică des
chiderea finanțării în bancă — 
și implicit inaugurarea șantie
rului — este deci lipsa con
structorului.

marte parte din tinere textiliste, 
nu ne permite să realizăm sin
guri construirea căminului. Este 
necesară prezența unui con
structor calificat. Se înțelege că 
tinerele sint gata oricînd să-i 
acorde tot sprijinul.

Dar, in ciuda acestei valoroa
se propuneri, nici o întreprin
dere constructoare nu se „gră
bește" să-și asume descinderea 
lucrărilor...

Și totuși există în oraș nu 
mai puțin de trei unități care 
au această posibilitate : între
prinderea de construcții mon
taj, Trustul 5 construcții mon
taj Brașov și Uniunea județea-

SE CAUTA
UN CON

STRUCTOR
prinderii de construcții montaj. 
Și săptăminile, lunile, trec fără 
a se întreprinde nimic.

Cei care acționează primii 
sint uteciștii Fabricii de trico
taje care, pe baza hotăririi co
mitetului U.T.C. și Comitetului 
orășenesc U.T.C., realizează, 
prin munca patriotică, demolă
rile și operațiunile de pregătire 
a deschiderii șantierului.

— Din păcate — ni se spune 
la comitetul U.T.C. pe între
prindere — efectivul unității 
noastre, alcătuit in cea mai

nă a Cooperativelor meșteșugă
rești, care posedă un grup spe
cializat de construcții. Din in
vestigațiile noastre, desfășurate 
la aceste nivele, a rezultat că 
fiecare dintre unitățile aminti
te este în măsură să realizeze 
construcția. Lipsește insă spiri
tul de inițiativă și de mobili
zare în acest scop, precum și 
preocuparea fermă pentru re
zolvarea acestei probleme de 
către Consiliul Popular Jude
țean, unde am putut afla doar 
că „întreprinderile constructoare 
sint, în general, destul de aglo-

merate și că, probabil, dc con
strucția căminului de la Fabri
ca de tricotaje se va ocupa in 
trimestrul IV, poate, întreprin
derea județeană de construcții 
montaj...".

— Anumite „speranțe" — ne 
declara Dionisie Demeter, di
rectorul Fabricii de tricotaje — 
ne-a dat recent, ca răspuns la 
multiplele noastre solicitări, 
Uniunea județeană a Coopera
tivelor meșteșugărești. Aceasta 
s-ar obliga să înceapă lucrări
le in curind, cu condiția ca noi 
să le asigurăm materialele și 
utilajele necesare. Lucrul este 
însă destul de dificil de reali
zat și va face, în orice caz, cu 
neputință onorarea termenului 
inițial de dare in folosință a 
căminului. Evident, o hotărîre 
fermă din partea forurilor ad
ministrative locale, unde pro
blema este atît de bine cunoscu
tă, in sensul desemnării ca 
realizator al lucrării a între
prinderii județene de construc
ții montaj sau Trustului 5 de 
construcții, ar fi singură in mă
sură să rezolve in condiții co
respunzătoare problema.

— Atit Comitetul județean 
Harghita al U.T.C. — ne infor
ma activistul Ioan Pop — cit și 
Comitetul orășenesc Miercurea 
Ciuc al U.T.C. depun serioase 
eforturi spre a determina gă
sirea unui constructor pentru 
căminul de la Fabrica de trico
taje ; conform indicațiilor C.C. 
al U.T.C. cite un activist din 
ambele comitete se ocupă de a- 
ceastă problemă. Totuși rezol
varea sa depinde în ultima in
stanță de Consiliul popular ju
dețean. Numai în cazul că la 
acest nivel se vor lua în sfir- 
șit măsuri ferme, rapide, situa
ția va putea fi rezolvată în 
timp util sau, măcar, cît mai 
aproape de termenul prevăzut 
inițial.

ANDREI BARSAN

întreprinderea agricolă de stat 
Dealul Viilor a inceput recoltatul 
strugurilor. Zilnic, citeva mii de 
oameni expediază spre vinifica- 
ție și spre piețe cantități... in
dustriale de struguri. Producți
ile medii depășesc zece tone la 
hectar. De la ferma 6. condusă 
de inginerul Ștefan Bălan, au 
fost trecute prin teascuri pri
mele o sută de tone de struguri, 
iar alte 200 de tone au fost 
pediate piețelor jumătate 
această cantitate la export, 
reținut evenimentul pentru 
peste două mii de tinerii din
tele învecinate și din municipiul 
Drobeta-Tr. Severin au îmbră
cat haina culegătorilor de stru
guri, determinind un ritm in
tens la executarea acestei lu
crări ce nu suportă aminare.

ex- 
din 
Am 

că 
sa-

CIMPUL IȚI DA, DAR CLAIE 
NU-ȚI FACE

Ne referim, firește, la furaje. 
Pentru că la polul opus bunelor 
rezultate obținute la Pristol. Bu- 
toiești, Vinju Mare, Strehaia, 
Obirșia de Cîmp, Pătule, Girla 
Mare și Almăjel. unde volumul 
furajelor insilozate întrece, în
că de pe acum, necesarul, sint 
alte unități unde nu s-a însilo- 
zat nici măcar o tonă de furaj. 
La Livezile și Prunișor, de pil
dă, s-a pierdut deja o coasă Ta 
lucerna pe motiv că ,.au lipsit 
cosașii". De asemenea, la Bu- 
rila Mare, Bistreț, Ilovăț și Ma- 
lovăț ceea ce s-a așezat in de
pozitele de furaje înseamnă 
mult prea puțin in comparație 
cu necesarul, cu toate că in cîmp 
lucerna, trifoiul și pajiștile au 
rodit foarte bine. îrisilozarea fu
rajelor — cel mai economic mij
loc de conservare a furajelor 
verzi — se desfășoară intr-un 
ritm neconcludent. Nici o ac
țiune a organizațiilor U.T.C. nu 
vizează această lucrare strin
gentă a perioadei actuale. De 
ce ? Poate că tovarășii din ca
drul Comitetului județean Me
hedinți al U.T.C. vor găsi moda
litatea stimulării interesului ma
nifestat de către 
U.T.C. — îndeosebi 
rămase în urmă — 
acțiuni convergente 
de a asigura hrana 
male. Pentru că, cîmpul îți dă, 
dar claie nu-ți face... Prin ac
țiunile lor. dezvoltind o tradi
ție, uteciștii mehedințeni ar pu
tea corecta acest proverb.

Organizațiile 
în unitățile 
de a iniția 
preocupării 

pentru ani-
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Mă aflu la Slănic Moldova de 
citeva zile bune, consumind a- 
cea perioadă de timp cunoscută 
sub numele de concediu legal 
de odihnă și, mărturisesc, n-aș 
fi apelat la condeiul profesio
nal dacă nu mi-ar fi ieșit in 
cale, cu o frecvență ispititoare, 
un afiș : Casa orășenească de 
cultură vă invită să participați 
Ia seara culturală complexă..." 
însoțit de tot dichisul : data, 
ora, locul, acțiunile. Am dat 
curs invitației, ca orice locuitor... 
flotant și de bună credință. Pri
ma surpriză a fost însă că soco
teala de pe afiș, vorba prover
bului, nu se potrivea cu cea din 
realitate. Alte afișe apoi, care se 
lăfăiau țanțoș la tot pasul, m-au 
îndemnat la o cercetare mai dlr» 
interior a lucrurilor.

Teodor Cosma, metodist al 
respectivului așezămînt. imi ex
plică pe îndelete, cu multă satis
facție și cu ajutorul unei sche
me afișate pe perete, multitu
dinea de activități pe care casa 
de cultură le desfășoară, de la 
brigăzile științifice la jocurile 
distractive. Slănicul găzduiește 
permanent circa 3 000 de oa
meni ai muncii veniți la odih
nă și tratament, care constituie 
covirșitoarea majoritate a be
neficiarilor actului de cultură 
produs aici. Este lesne, astfel, 
de înțeles că mandatarii actului 
de cultură trebuie să țină sea
ma in ceea ce întreprind de a- 
cest publie special, cunoscut În
deobște ca neunitar în privința 
profesiei, gradului d receptare, 
vîrstei. dorinței, interesului — 
și că cele citeva conferințe pe 
teme medicale nu sint de natu
ră să pună capăt unei activități 
de profil.

în ajutorul tovarășului Cosma 
intervine directorul casei de cul
tură. Viorel Savin : „Avem un 
teatru popular — Îmi spune dtn- 
sul — cu un repertoriu adecvat. 
Dar pînă acolo să vă vorbesc 
de citeva inițiative ale noastre 
pe care le socotim unice". Con
semnez astfel, ca pe o experi
ență nemaiîntilnită. faptul că 
teatrul local colaborează cu un 
singur regizor, ceea ce asigură 
manifestărilor o concenție sce
nică unitară, iar artiștilor ama
tori un pedagog permanent și 
cunoscut. Ptnă acum au fost 
montate două piese, o a treia 
se află în repetiție. Publicul a 
luat, insă, cunoștință mai mult 
de un „concert — spectacol" 
de estradă decît de aceste piese. 
L-am văzut și eu și susțin aici, 
cel puțin cu responsabilitatea 
spectatorului de bun simț, că 
spectacolul n-are nici cap nici 
coadă, ii lipsește ideea regizo
rală. compus fiind din niște me
lodii de muzică ușoară alterna
te cu „momente vesele". între 
care unele cu vădită tentă vul
garizatoare. Cu toate acestea, pe 
afișul frumos colorat — pe care 
etteva nume netntîlnite ne 
scenă și invers — o bandă de 
hîrtie anexează, cu litere de-o 
șchioapă, vestea de ultimă oră : 
regia — Mircea Stroe de la Tea
trul „Notfara". De faot, o șu- 
șanea : actorul, aflat la odihnă, 
s-a gindlt că nu-i strică o mie 
de lei, din moment ce este ru
gat cu insistentă s-o primească, 
pentru două glume nesărate a- 
duse unui spectacol ce ființea
ză. sub diverse denumiri, aido
ma de ani și ani de zile. (Poate, 
că tovarășii stau bine cu planul 
la Încasări — mi-am zis — din 
moment ce-și permit un ase
menea lux. Mi se spune că au 
avut loc, de la începutul anului 
si ptnă acum, 25 de spectacole 
de teatru si estradă, remunera
te cu 45 900 lei. Socotind că în
căperea in care au Ioc repre
zentațiile are 420 locuri si că un 
bilet costă in general 10 lei, se

În Editura științifică:

„ACȚIUNI SECRETE 
ÎN ROMÂNIA"

Lucrarea lui Horia Brestoiu 
„Acțiuni secrete în România", 
publicată de Editura științifică, 
se oprește, folosind un material 
de arhivă inedit și greu acce
sibil, asupra uneia dintre cele 
mai dramatice perioade ale is
toriei României : 1939—1940.
Prinsă in vîrtejul evenimente
lor ce aveau să preceadă marea 
conflagrație mondială, România 
face eforturi deosebite pentru 
a-și păstra neutralitatea și inte
gritatea teritorială. Horia Bres
toiu, utilizind arhivele servi
ciilor de informații române, al
te documente ale epocii, face o 
trecere în revistă a tuturor eve
nimentelor, urmărind pas cu 
pas activitatea informativă și 
contrainformativă a organelor 
specializate românești, insistînd 
asupra penetrației economice și 
politice a hitlerismului în Româ
nia, a cărui primă forță de șoc

PE TEME
CETĂȚENEȘTI 

■

O revistă de profil evalua 
timpul răpit zilnic unei femei 
de treburile gospodărești la 
cinci ore. Că socoteala nu e cu 
nimic exagerată, ne putem da 
ușor seama, chiar cu ochiul li
ber, fără a mai apela la calcule 
și statistici. Știm cu toții ce în
seamnă „cozile" în magazine, 
drumurile lungi și așteptările în 
statii cu plasele încărcate, cură
țitul zarzavaturilor, preparatul 
mîncării. Și, ne-am oprit numai 
la o parte din ceea ce constituie 
grijile cotidiene ale gospodinei. 
Dacă socotim că o femeie ajun
ge acasă, după opt ceasuri de 
muncă, în jurul orei 16 și adău
găm cele cinci ore „suplimen
tare", rezultatul este de natură 
să ne pună pe ginduri. „Progra
mul", astfel alcătuit, se încheie 
la orele 21. Se mai poate pune 
problema cititului unei cărți, 
vizionării unui spectacol, acor
dării unui răgaz pentru sport 
sau plimbare ? Evident, nu. Ca 
să nu se ajungă la această stare 
de lucruri, cu totul de nedorit, 
gospodina trebuie ajutată. Tre
buie ajutată, și este în nenumă

poate deduce ușor că de fiecare 
dată s-a jucat cu sala pe ju
mătate goală. Slabă recoltă față 
de cei 3 000 de oaspeți prezenți 
zilnic aici ; însă, mai ales, slabă 
calitatea ofertei).

Dar să continuăm cu „expe
riențele unice" ale tovarășului 
director Savin. Una mi-a reți
nut în mod deosebit atenția. 
„Am reconsiderat brigada artis
tică de agitație. Ca să mă înțe
legeți mai exact vă voi da un 
exemplu. La una din sesiunile 
Comitetului executiv al consiliu
lui popular orășenesc, în care 
s-a discutat despre pregătirile 
deschiderii sezonului turistic de 
vară, după dezbaterea primului 
punct — părțile pozitive, expu
se de primar — al doilea punct

Activitatea culturală 
in stațiunile balneo

climaterice

INVITAȚII
PESTE INVITAȚII

Șl PÎNĂ LA URMĂ 
CU NIMIC

NU TE ALEGI
— deficiențe, lipsuri — a fost 
susținut de brigadă. Au urmat 
discuții fructuoase. Acum ne 
luptăm să impunem formula la 
nivel județean — de ce nu și 
dincolo de județ — pentru ge
neralizare. E drept, întîlnim u- 
nele rezistențe..."

îl ascult pe director și nu-ml 
vine să-mi cred urechilor. De
sigur, departe gindul de a sub
aprecia valoarea unei brigăzi ar
tistice de agitație. Ea are un 
ecou puternic în rindul opiniei 
publice pe care, de altfel, o și 
reprezintă — cu efecte concre
te, practice, uneori din cele mai 
favorabile. Dar de aici și pină 
la a o interpune drept punct 
pe ordinea de zi a unei sesiuni, 
chemată să dezbată și să solu
ționeze cu alte instrumente stă
rile de lucruri din viața și mun
ca unui oraș, mi se pare o dis
tanță cam mare... Brigada are 
felul ei specific de influență, și 
ea nu se poate substitui unei ac
tivități cu legi riguros precizate. 
Cercetînd documentele Consiliu
lui popular legate de sesiupea 
respectivă — 10 mai a.c. — 
n-am întîlnit nici o consemnare 
legată de respectiva brigadă. 
Tovarășul Ghiță Antohi. insnec- 
tor șef în cadrul serviciului fi
nanciar și membru în comite
tul executiv îmi spune că da, 
brigada a dat un spectacol, dar 
înaintea sesiunii, „pînă să se 
adune oamenii", și că în nici un 
caz nu poate fi vorba de un 

au constituit-o serviciile de 
spionaj economic și elementele 
fasciste din țară.

în acest context este relevat 
conciliatorismul și duplicitatea 
guvernelor francez și britanic 
care, prin atitudinea lor, au 
facilitat ofensiva germană in 
România. Astfel, lucrarea ce 
face obiectul acestor rinduri 
aduce o nouă contribuție la 
cunoașterea acestei perioade din 
istoria țării noastre valorificind, 
așa cum am subliniat deja, do
cumente inedite și greu acce
sibile unui public mai larg. In
teresul pe care-1 reprezintă epo
ca tratată, ineditul documente
lor ce-i stau la bază vin să 
suplinească unele carențe sti
listice ce fac lectura mai greu 
de urmărit, solicitînd cititoru
lui un efort suplimentar.

D. ALEXANDRU

rate cazuri, de membrii familiei 
sale, dar, in primul rind tre
buie ajutată de forurile în mă
sură s-o facă in modul cel mai 
eficient. Ne referim, desigur, la 
comerț și la acea parte a indus
triei însărcinată cu producerea 
bunurilor de consum.

în țara noastră, unde grija 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a națiunii este evidentă, s-au 
făcut și se fac în continuare 
eforturi meritorii în acest sens. 
Iată doar citeva dintre ele, pri
vind sfera de care ne-am propus 
să ne ocupăm azi, a alimenta
ției : prin hotârîri ale conduce
rii de partid și de stat, au luat 
ființă 494 cantine-restaurant, 34 
puncte de preluat comenzi din 
întreprinderi, 900 bufete de in
cintă, 160 case și micro-case de 
comenzi. în toate orașele țării, 
întreprinderile comerciale au 
mărit cdntinuu numărul maga
zinelor tip „Gospodina" și al 
raioanelor de acest fel din com
plexele alimentare, care desfac 
zilnic zeci de sortimente de 
semipreparate și preparate culi
nare. învățîndu-se să apeleze la 
aceste „ajutoare", femeia zilelor 
noastre poate smulge procente 
importante timpului afectat tre
burilor gospodărești in favoarea 
dezvoltării sale spirituale.

O dată mai mult, în plenara 
din 18—19 iunie a.c.. anreciin- 
du-se eforturile făcute pînă a- 
cum, s-au trasat de către con
ducerea de partid noi sarcini 
forurilor răspunzătoare de dez
voltarea bunurilor de consum.

Pentru început, ne-am adresat 

program specific sesiunii, ci de 
unul obișnuit, al brigăzii. în a- 
fară deci de citeva asemenea 
inițiative — șocante cu orice 
preț — nu prea ai ce vedea pe 
tărîmul culturii din Slănic. O 
teorie bombastică șl goală, o 
jonglare cu noțiuni „sociologice" 
— la modă ! — aeriană și de 
prisos. Ai insă de-a face cu o 
periculoasă atitudine in forma
re, o concepție savant — sforăi
toare. menită să poleiască golul 
adevăratei, necesarei activități, 
întîlnești aici, mai abitir ca 
oriunde, preocuparea pentru pa
iul din ochiul altuia odată cu 
miopia față de propria birnă. 
Un argument : afișele anunță 
concursuri de șah, remy, biliard, 
în cadrul „serviciului" jocuri 

distractive al casei de cultură, 
în fapt ai de-a face cu — nici 
mai mult, nici mai puțin — o 
patimă desăvîrșită a jocurilor 
de noroc. Zilnic, de dimineața 
pină seara tirziu, uneori toată 
noaptea, mesele sînt ocupate de 
niște indivizi, localnici și de aiu
rea, care joacă pe bani. Se ma
nipulează sute, mii de lei. se în
cing dispute sau se scrîșnește 
din dinți în surdină. Am întîlnit 
chiar profesori ai locului, oa
meni investiți cu educația unor 
întregi generații, palpitind de 
emoție pentru suma de 25 de 
lei. Fenomenul e public, cunos
cut de toată lumea, și se pe
trece sub privirile blaj in-ocroti
toare ale activiștilor casei de 
cultură.

N-am putea susține că lucru
rile ab avut dintotdeauna aceas
tă față. Cu circa doi ani în ur
mă cunoscusem la Slănic un om 
dăruit pentru activitatea cultu
rală : Marin Cimponeriu. Un
sprezece ani, de la Înființarea 
casei de cultură aici, el fusese 
director, regizor și artist al tu
turor numeroaselor activități 
cultural-artistice. Lui i se da

(Urmare din pag. I)

Spectacol în aer liber in pădurea de la Pustnicul
FOTO: GH. CUCU

FASCINAȚIE
|i și-l apără de încremenire prin perpetua lor încredere în 
adevărul trecerii lor grave de-a lungul și de-a latul țării, 
oriunde a fost și oriunde va fi nevoie să se sape o fundație 
și să se pună cărămidă peste cărămidă pentru a se alcătui 
un zid împotriva vremelniciei -, cînd, deodată, în fața unei 
barăci în care se refugiaseră o parte din birourile fostului 
șantier, am zărit vreo zece sau cincisprezece bărbați de vîrste 
amestecate așteptînd răbdători alături de valizele lor din 
lemn și din plastic imitînd pielea șarpelui înghesuite după 
obiceiul statornic al recruților. Mi-am închipuit că sint con
structori de-ai locului picați într-o încurcătură administrativă, 
și, apropiindu-mă tocmai ia vreme să prind primele cuvinte 
ale funcționarului ieșit in pragul barăcii să dea explicații 
m-am oprit mirat să văd și să pricep că ce vroiau de fapt 
acei bărbați de vîrste amestecate nu era nimic mai puțin și 
nimic mai mult decît să se angajeze pe șantierul hidrocen
tralei.^ Zadarnică străduința blîndului funcționar să-i lămu
rească că șantierul se terminase, zadarnice reproșurile lui 
cuviincioase că nu citiseră ziarele și nu ascultaseră radioul 
și nu se uitaseră la televizor, zadarnice sfaturile și îndemnu
rile de-a porni în altă parte, acolo și acolo, unde era ne
voie de oameni, poftim,le aranjează și pentru foi de drum, 
bărbații aceia de vîrste amestecate o țineau una și buna, că 
veniseră să se angajeze pe șantier și ei nu înțeleg în ruptul 
capului de ce nu se mai poate, de ce ei, oameni în putere 
și dornici de muncă, nu pot să rqmtnă acolo, ia Porțile de 
Fier, despre care, poftim citiseră in ziare, ascultaseră la ra
dio și văzuseră la televizor...

De fiecare dată cînd plec undeva, de fiecare dată cînd 
știu că voi ajunge să cunosc oameni noi și locuri noi, și de 
fiecare dată cînd mă reîntorc lîngă oameni alături de care 
am mai fost și în locuri unde am mai trecut, îmi aduc aminte 
de acele ultime zile ale șantierului de la Porțile de Fier și 
de acei bărbați de la țară de vîrste amestecate căutîndu-și 
fascinați destinul.

Direcției generale pentru produ
se alimentare și alimentație pu
blică din cadrul Ministerului 
Comerțului Interior, pentru a 
afla ce noutăți ni se pregătesc 
pentru perioada imediat urmă
toare.

— Toate măsurile care, urmea
ză să fie luate, ne spune tova- 

„GOSPODINA" 
LA NOI ACASĂ

tășul Ion Lungu, șef de servi
ciu plan în direcția amintită, 
sint privite prin prisma diver
sificării și ridicării continue a 
calității produselor alimentare 
și a serviciilor. Cantinele-res- 
taurant și bufetele din incinta 
întreprinderilor au dat în cele 
mai multe cazuri rezultate ex
celente. Pentru perioada urmă
toare. eforturile noastre se con
centrează în special asupra ur
măririi modului în care lucră
torii acestor instituții își fac da
toria și asupra impunerii unui 
meniu cit mai variat. în privin
ța bufetelor din incintă, ne 

torează înființarea teatrului 
popular, obținerea locului II pe 
țară la cel de-al patrulea festi
val „Caragiale" și a locului III 
la festivalul „Omagiu partidu
lui", ca și inițierea „Festivalul 
Slănicului". întrebînd de soarta 
lui, tovarășul Constantin Si- 
miuc, contabil șef al stațiunii 
balneo-climaterice — care ținea 
locul directorului plecat în con
cediu — mi-a spus că Marin Cim- 
poneriu a plecat la cerere ; i 
s-a aprobat demisia. Greu de 
crezut ca un om. după 11 ani de 
meritorie activitate culturală, 
care a urcat zi de zi pe scenă 
cu întreaga familie (soție, fiu), 
a considerat că nu aceasta îi 
este adevărata vocație și 
și-a aflat Împlinirea în me
seria de funcționar Ia servi
ciul personal (muncă stima
tă. de altfel) al Fabricii 
de blănuri „Vidra" din Orăștie, 
în timp ce familia continua să 
trăiască în Slănic. Și in timp ce 
tot omul, de la contabilul șef la 
plasatorul de bilete de la cine
matograf, susține că activitate 
culturală ca pe vremea fostului 
director este greu de realizat, 
că între ceea ce a fost și ceea 
ce există se cască o distanță ca 
o prăpastie.

N-aș putea încheia aceste 
rinduri fără a aminti o reacție 
specifică pentru starea de spi
rit existentă aici. în discuția 
cu tovarășul metodist Teodor 
Cosma (care este și secretarul 
comitetului orășenesc U.T.C.), a- 
cesta îmi relata, cu vădită indig
nare și reținut reproș, că trebuie 
să răspundă la o critică făcută 
de ziarul „Sctnteia" pe care 
dumnealui o considera total ne
firească. Despre ce este vorba 1 
în numărul din 11 august a.c. 
al „Sctnteii", la rubrica „Faptul 
divers", era inserată nota „S-au 
dat în ...spectacol". Citez : „Ob- 
servînd, pe semne, că la casa de 
cultură din stațiune programul e 
cam „subțirel" (șl așa este) lui 
Gheorghe Bogătoiu din Slănic 
Moldova i s-a năzărit să ofere el 
însuși un spectacol inedit celor 
veniți la odihnă și tratament" — 
după care urmează consemnarea 
acidă a faptei reprobabile săvir- 
șită de acest individ. Supărarea 
este, însă, alta. „Auzi, domnule
— se indigna tovarășul Cosma
— să fim criticați într-o paran
teză. Și ce legătură are parante
za cu Bogătoiu ? Mai ales că e și 
gratuită. O să le răspund tova
rășilor că lucrurile nu stau deloc 
așa. că noi avem activitate bo
gată, le voi trimite și un program 
de-al nostru, tipărit, și invitația 
de a veni la fața locului, să se 
convingă personal".

Două sint motivele care m-au 
determinat să povestesc această 
întîmplare. Mai întîi, pentru că 
ea are o anumită semnificație în 
ceea ce privește rezistența tova
rășilor de aici la critică. în al 
doilea rînd, țin să confirm că lu
crurile stau așa cum le-a semna
lat ziarul citat. însă după optica 
tovarășilor de aici, n-ar fi exclus 
să primim iarăși și iarăși o invi
tație de „a veni la fața locului" 
pentru a ne convinge „personal" 
etc. etc. înțelegem că la Slănic 
vin oamenii la odihnă și trata
ment, însă nu înțelegem atîta 
tihnă și nenăsare a factorilor 
responsabili fată de criticile pe 
deplin întemeiate care li se 
aduc.

ION andreița

preocupăm de diversificarea 
produselor desfăcute, astfel in
cit să se poată oferi consuma
torilor adevărate gustări, con
sistente și la prețuri accesibile, 
in pauzele de lucru.

— Prin înființarea cantinelor- 
restaurant, completează econo
mista Elena Sima, timpul afec

tat treburilor gospodărești a fost 
serios micșorat. Același lucru se 
poate spune și despre înființarea 
micro-caselor de comenzi, în 
întreprinderile cu pondere mare 
de forță de muncă feminină. Am 
căutat să dăm o rezolvare ase
mănătoare și problemei mesei 
de seară, servită acasă in fami
lie. Experimental, am cerut 
cantinelor-restaurant din citeva 
mari unități industriale să ofere, 
la ieșirea din schimb, semipre
parate și preparate culinare 
pentru acasă. Deși experiența nu 
a fost concludentă (din motive 
de ordin subiectiv), dorim să

LA PIATRA NEAMȚ

O CUPĂ DEȘARTĂ
în școlile din municipiul Pia

tra Neamț, la începutul acestei 
veri afișe cu antetul organiza
ției de tineret alăturau bucuri
ilor aduse de sfirșitul anului 
școlar, promisiunile unei bine
meritate vacanțe. Nu lipseau din 
planul elaborat de cei trei fac
tori de răspundere (comitetul 
municipal U.T.C., inspectoratul 
școlar și consiliul municipal al 
pionierilor) nici acțiunile spor
tive, nici munca patriotică, nici 
drumețiile, nici cintecul, nici 
dansul. Patru cluburi ale elevi
lor, trei in incinta școlilor șl 
unul in sediul clubului tineretu
lui din cartierul Zorile, urmau 
să demonstreze că Piatra și 
munții Neamțului — care oferă 
vacanță plăcută prin tradiție 
atitor tineri de prin alte locuri 
— pot fi la fel de ospitaliere șl 
plăcute și pentru prieteni. Se-a- 
dăugau acestor patru cluburi 
bazele sportive școlare existente 
în municipiu, viața culturală a 
orașului, intensă in timpul ve
rii, prin colaborarea instituțiilor 
de artă și cultură ale acestuia 
cu altele din țară, Îndeosebi ie
șene și sigur, înseși fantezia e- 
levilor pietrenl. Dar cum pro
iectele nu devin fapte niciodată

de la sine, și mai ales atunci 
cînd înșiși cei ce le-au dat naș
tere le abandonează, nici cele 
făurite la Piatra Neamț nu au 
făcut excepție. Precum in cin
tecul cu „Zece negri mititei" din 
cele patru cluburi de vacanță au 
rămas, doar... unul, cel al tinere
tului, școlile fiind închise. Și din 
cei trei factori de răspundere 
au rămas doar doi... comitetul 
municipal U.T.C. și consiliul 
pionierilor. Inspectoratul, mai 
precis, cadrele didactice planifi
cate să rămină in activitate pen
tru a deservi aceste cluburi și 
a ajuta elevii in organizarea va
canței au înregistrat absențele 
cele mal multe in catalogul ce
lui de al patrulea trimestru.

Așa se face că și acțiunile 
propuse s-au redus. Cupa va
canței, chiar aceea pusă în dis
pută la Clubul tineretului, e 
cam deșartă, sau umplută cu a- 
mărăciuni și plictiseală căci în- 
tr-un campionat de șah cine în
drăznește să se declare campion 
școlar ? în final au rămas doar 
acțiunile de muncă patriotică.

Elevii, 60 la număr în fiecare 
zi, sint folosiți fără sfială ca o 
forță de muncă excedentară, a- 
desea puși — ca in ziua de 9

• Ultimele serii de stu- 
dențl din centrul universitar 
Craiova petrec aceste zile 
de vară In diferite tabere. 
Astfel, la Izvorul Mureșului, 
Brașov și Suceava, 76 de 
membri ai activului A.S.C. 
din Craiova participă la ta
bere de instruire. Aici, dez
baterile și schimbul de expe
riență intre reprezentanții 
diferitelor centre universi
tare, se fac cu gindul la noul 
an de învățămint, la sarcinile 
majore pe care și le asumă 
studenții în lumina Hotăririt 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie a.c.

• Alte aproape cinci sute 
de studenți au participat la 
taberele de odihnă. Succe- 
dindu-se în scrii de cite 12 
zile, ei s-au bucurat de soare 
și aer la Costinești sau Buș
teni, la Constanța sau Piriul 
Rece. In afară de odihna 
binemeritată după încheie
rea unui an de studii, progra-

perseverăm, ținînd cont de ob
servațiile făcute pe teren : 
pentru impunerea unui aseme
nea serviciu este necesar să fie 
supravegheate îndeaproape cali
tatea și prezentarea produselor. 
Compromiterea lor are drept 
consecință depărtarea pentru 
mult timp a consumatorilor.

Sperăm că in anul următor, pe 
baza comenzilor primite dimi
neața de la consumatori, canti- 
nele-restaurant să ofere odată 
cu masa de prinz, produse pre
parate în laboratorul propriu, 
pentru masa de seară. O altă 
preocupare vizează extinderea 
secțiilor gospodina existente in 
orașele țării și diversificarea 
produselor lor. în acest sens, 
avem în vedere mai multe mă
suri cum ar fi : introducerea 
schimbului doi și trei la labora
toarele care nu au făcut incă a- 
cest lucru, utilarea și reutilarea 
spatiilor comerciale si a labora

mul taberelor a fost bogat 
șl divers ; excursii și Între
ceri sportive, concursuri ar
tistice, jocuri, cîntecul și

dansul, toate acestea au făcut 
ca timpul să treacă prea re
pede parcă, lăsind amintiri 
de neuitat. Noile prietenii 
legate in aceste zile sint 
trainice, stringind legăturile 
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toarelor cu aparatură modernă 
de mare randament. Astfel uni
tățile din Capitală — deocamda
tă — vor fi dotate cu un nou 
tip de utilaje, care ambalează 
prin vacumare. procedeu ce mă
rește durabilitatea produselor 
de la 12 ore la 4 zile. După mo
delul unității etalon UNIC din 
București, intenționăm să intro
ducem și Ia alte case de co
menzi, pe lîngă desfacerea pro
duselor obișnuite și livrarea 
semipreparatelor sau a prepa
ratelor de tip „Gospodina". în 
momentul de față, doar Casa de 
comenzi UNIC este in măsură 
să ofere la domiciliul cumpără
torilor un meniu complet. Or. 
aceasta este ambiția fiecărei 
case de comenzi. în privința 
diversificării produselor, atenția 
este îndreptată spre sporirea 
sortimentelor din carne de pasă
re și pește, plăcute la gust și 
hrănitoare. Putem recomanda de 
pe acum citeva dintre produsele 
care se vor găsi în curind în 
magazine : perișoare cu verdea
ță din carne de pasăre, mărun
taie de pasăre cu zarzavat crud, 
sarmale din carne de pasăre, cod 
cu zarzavat crud (produs diete
tic), borș de pește cu zarzavat 
crud etc.

Pentru a face evidentă dez
voltarea pe care a cunOscut-o în 
ultimii ani desfacerea prepara
telor și semipreparatelor culina
re, vom apela la graficul de 
dezvoltare al I.C.S. Comaliment- 
Bucuresti. Luînd drept bază 
anul 1970. vinzarea acestui tip 
de produse a crescut cu 182 la 

august — la diferite corvezi ne
cesare tipăririi, împachetării sau 
difuzării unor materiale. Aceasta 
în condițiile în care la comple
xul sportiv de la Bîtca Doam
nei se cere un volum enorm de 
lucrări la săpături și terasa- 
mente, treabă care poate fi rea
lizată prin muncă patriotică.

Fără îndoială că entuziasmul 
se usucă în urma unor astfel de 
transplantări. Se usucă sau, 
fără să metaforizăm prea mult, 
chiar putrezește ca in cazul 
plantelor medicinale care, depo
zitate in sediul comitetului mu
nicipal U.T.C., in loc să dea ce
lor ce le-au adunat satisfacția 
muncii Împlinite, le-au solicitat 
încă un efort pentru... a fi că
rate la gunoi. 1 000 de kilograme, 
nu mai mult, adunate de elevii 
liceelor „Petru Rareș" și peda
gogic, depuse la gunoi pentru 
neglijența comitetului municipal 
U.T.C. și a întreprinderii de 
plante medicinale Roman : frun
ze de pătlagină, sunătoare, și, 
culmea, flori de tei

Ce fel de vacanță este aceea 
în care se participă organizat la 
lnmormîntarea florilor de tei ?

ION C.

dintre universitarii din toate 
colțurile țării...

• 120 de studenți craioveni 
și-au petrecut sau își petrec 
trei săptămini din vacanță in 
taberele de tratament de la 
Govora, Slănic-Moldova, Că- 
ciulata, Techirghiol sau Băile 
Felix, astfel că deschiderea 
noului an de invățămint ii 
va găsi in plenitudinea for
țelor...

• In Tabăra de inițiere in 
orientare turistică și înot de 
la Cluj, participă, ca invitați, 
și 18 studenți din Craiova, 
in timp ce alții iau parte la 
excursiile organizate de Con
siliul asociației la Vîrful cu 
Dor sau la tabăra de corturi 
de la Eforie...

Precum se vede, U.A.S.C. 
din centrul universitar Cra
iova a oferit o vacanță bo
gată fiilor Almei Mater.

ALEXANDRU VĂDUVĂ 

sută. în 1971, 227 la sută în 1972 
și 286 la sută în 1973, prcconi- 
zîndu-se pentru 1971, o creștere 
de 329 la sută. Astăzi I.C.S. 
Comaliment oferă zilnic con
sumatorilor 35 de produse, 
iar în anul viitor va oferi 
42. Am apelat la acest grafic, 
pentru a lămuri mai ușor o si
tuație oarecum paradoxală care 
guvernează, încă, desfacerea 
preparatelor și semipreparatelor. 
Deși eficiența acestui tip de 
comerț este evident, cu excepția 
cîtorva unități dintre care și cea 
amintită mai sus. dezvoltarea sa 
cunoaște indici destul de lenți. 
După studiile specialiștilor, se 
fac simțite două feluri de reți
neri, ambele la fel de nejustifi- 
cate, din partea lucrătorilor din 
comerț și din partea... gospodi
nelor (tocmai cele pentru care 
au fost concepute aceste servi
cii I). Experiența pozitivă a 
I.C.S. Comaliment București ca 
și studiile efectuate în alte uni
tăți din țară, cum ar fi cele din 
Cluj, Tg. Mureș și Brașov, do
vedesc că succesul acestui gen 
de comerț este determinat in 
mod hotărîtor de calitatea și 
modul de prezentare al produ
selor, de publicitatea care li se 
face. Dar acesta este un alt 
aspect, de care ne propunem să 
ne ocupăm într-un alt, viitor, 
articol.

MONICA ZVIRJINSCHI

Inițiative 
de bun 
augur 

(Urmare din pag. I)

— Una din cele mai impor
tante recomandări făcute in- 
vățămîntului superior este 
mai strînsa legare a pregă
tirii teoretice de cea practi
că. Ce măsuri s-au luat in 
acest scop ?

— Sub îndrumarea cadrelor di
dactice de specialitate, studenții 
de la Institutul politehnic au 
lucrat cot la cot cu muncitorii 
reușind să termine noul atelier 
de practică al institutului. A- 
telierul — care va fi dat in folo
sință odată cu începutul anului 
universitar — va satisface, im- 
preună cu vechile ateliere e- 
xistente, necesitățile studenți
lor acestui institut în domeniul 
pregătirii practice. Trebuie să 
menționez că au fost deja pri
mite primele comenzi din partea 
unor Întreprinderi și instituții, 
ceea ce va face ca inireaga ac
tivitate practică a studenților să 
aibă un caracter productiv, să 
poată fi pe deplin asimilată 
muncii productive.

In acest an va fi extinsă ac
tivitatea Centrului studențesc de 
studii, cercetare și proiectare 
care a obținut bune rezultate și 
In anul trecut. Contractele pe 
care studenții — îndrumați de 
cadrele didactice de specialitate 
le vor onora în cadrul acestui 
centru însumează circa un mili
on lei.

Tot in legătură eu activitatea 
practică a studenților, trebuie 
menționat că in clipa de față 
toate laboratoarele din institute
le clujene sint deja revizuite,, 
dotate cu materialele necesarie 
și gata să-i primească pe stu
denți.

— Ce s-a întreprins pentru 
asigurarea celorlalte mate
riale necesare studiului ?

— O pregătire de calitate su
perioară impune, firesc, asigu
rarea din timp a materialului 
documentar. în acest sens pot 
să vă spun că reprezentanții a- 
sociațiilor care au vizitat biblio
tecile s-au declarat pe deplin 
mulțumiți de cele constatate.

în bibliotecile institutelor ca 
și în Biblioteca centrală uni
versitară fondului documentar 
existent i s-au adăugat în a- 
ceastă vară citeva mii de cursuri 
tipărite sau multiplicate cu posi
bilități locale, alte citeva mii de 
volume reprezentînd cele mai 
recente apariții în domeniul 
științei și tehnicii, beletristicii, 
criticii și istoriei literare sau de 
artă etc. Consider deci că, și 
din acest punct de vedere vom 
putea păși _ cu dreptul în acest 
an al calității, că studenții vor 
dispune de suficient material 
și pentru o pregătire teoretică 
de calitate.

— Ce alte măsuri, inițiati
ve clujene se înscriu pe li
nia perfecționării invăță- 
mintului superior ?

— Revin pentru o clipă la 
problema practicii. Vom căuta 
ca, in acest an, să oferim o so
luție mai bună pentru efectua
rea practicii pedagogice, in 
sensul de a asigura tuturor stu
denților din facultățile de profil 
posibilitatea de a-și desfășura 
orele de practică și in școlile din 
mediul rural.

Referitor la condițiile de 
viață ale studenților menționez 
că in acest an s-a dat in folo
sință cel de-al 23-lea cămin, 
ceea ce ne creează posibilitatea 
de a descongestiona unele din 
cămine și, pe de altă parte, de 
a asigura o cazare corespunză
toare celor căsătoriți, familiilor 
de studenți.

Majoritatea căminelor au fost 
deja pregătite pentru a-și primi 
oaspeții ca, de altfel, și cele 7 
cantine, asigurate din timp cu 
tot ce e necesar pentru a oferi 
studenților o hrană de calitate. 
E demn de reținut și faptul că, 
pentru a ‘ evita aglomerația in 
primele zile ale anului universi
tar, au fost organizate centre 
de îndrumare pe institute, iar 
repartizarea pe camere a fosl 
deja întocmită, urmind ca stu
denții să fie cazați cu maximă 
operativitate. Pentru a se face 
la fel de operativ și vizita me
dicală în fiecare cămin sînt or
ganizate puncte sanitare speci
ale.

Mai trebuie amintit că ne-am 
gindit și la timpul liber al stu
denților, fiecare complex de 
cămine fiind înzestrat de pe 
acum cu terenuri de sport și 
material sportiv, fiind de ase
menea, asigurate dotările cul
turale necesare (cluburi, biblio
teci, televizoare etc).

— O ultimă întrebare are 
ca obiect acțiunile proprii ale 
U.A.S.C. din Cluj in acest 
nou an universitar.

. — Secretarul general al par
tidului ne-a chemat pe noi, 
studenții, la o prezență cit mai 
susținută, mai activă, mai com
plexă în întreaga viață universi
tară. Pe de altă parte acest an 
universitar înseamnă pentru 
studențimea clujeană anul Con
gresului al XI-lea al P.C.R, 
anul celei de-a XXX-a aniver
sări a Eliberării, anul 1850 din 
existența atestată documentar 
a municipiului nostru.

Despre intențiile noastre și 
despre măsurile luate pe plan 
profesional v-am vorbit. Este 
pregătită, de asemenea, rețeaua 
punctelor de informare și do
cumentare politică din institute 
și facultăți. Adunările de dări 
de seamă și alegeri la anii de 
studiu, care vor avea loc la 
începutul anului universitar, vor 
concretiza acțiunile profesio
nale, politice, cultural-sportive, 
sarcinile fiecăruia in acest com
plex de domenii, de activități. 
Sînt deja achitate o serie de 
acțiuni comune cu tinerii din 
fabricile și uzinele județului, iar 
pentru a întări legăturile cu 
tinerii satelor vom permanenti
za reușita experiență a Brigă
zilor complexe de studii și do
cumentare. Mai multe asemenea 
brigăzi vor fi prezente la fiecare 
sfirșit de săptămînă in localități
le rurale, efectuind studii, cerce
tări, acțiuni de oropagandă a- 
teist-ștlințifică, participînd și 
la diferite acțiuni comune cu 
uteciștii din comunele județului.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația parlamentară 

din Republica Arabă Egipt
(Urmare din pag. I) 

rul general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
fi Africa.

Din delegația parlamentară e- 
gipteană fac parte Hassan Ta
man, vicepreședintele Comisiei 
pentru agricultură, Ahmed Hei- 
mi Badr și Nawal Amer, depu- 
tați de Cairo, Fahmi Mansur, 
deputat de Gouhai, Ahmed El 
Nahas, vicepreședinte al Comi
tetului pentru Educație, Mustafa 
Gubashi, președintele ad-interim 
al Comisiei Legislative, Abdel 
Samed Mohamed, deputat din 
provinciile de sud, Fathi El Wa- 
keel, președintele Comisiei ad
ministrative, Rashad Hassan, 
secretarul Adunării Poporului, 
și Ismail Younis, ziarist.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la Bucu
rești.

Conducătorul delegației a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut de 
prietenie din partea președinte
lui Anwar Sadat, a poporului 
egiptean, subliniind că vizita 
făcută de conducătorul Româ
niei socialiste, in urmă cu un 
an, a lăsat o impresie profundă 
Întregului popor egiptean, a 
deschis o nouă pagină, o nouă 
etapă pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și 
popoare, în toate domeniile de 
activitate. Președintele Adună
rii Poporului din Republica 
Arabă Egipt a exprimat deose
bita bucurie a tuturor membri
lor delegației pentru prilejul de 
a participa, în cursul vizjtei, la 
marea sărbătoare națională a 
României, de a fi martori direcți 
ai unității trainice a poporului 
român, in jurul partidului, a 
conducătorului său, ai entuzias
mului cu care oamenii muncii 
au raportat marile victorii pe 
drumul înfloririi și progresului 
patriei, al socialismului, al inde
pendenței și libertății. Conducă
torul delegației parlamentare 
egiptene a subliniat, totodată, 
faptul că poporul egiptean, po
poarele lumii, văd în persoana 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un luptător neobosit împotriva 
imperialismului, un om politic 
profund, care are un rol deose
bit de important în apărarea

Superba

performanță INCONSECVENȚĂ 
Șl MONOTONIE

VIRGINIA BONCI-IOAN s 
1,90 m. I

In decurs de numai opt 
zile, tinăra atletă Virginia 
Ronci-Ioan, de la clubul Ra
pid, a realizat un salt spec
taculos in proba de săritură 
in înălțime. După ce săptă- 
mina trecută, la Moscova, a 
ciștigat titlul de campioană 
mondială universitară, cu 
1,84 m., simbătă, la Bal
caniada de la Atena, 
concurind alături de re
cordmana mondială Iordan- 
ka Blagoeva (Bulgaria), a 
obținut o performanță remar
cabilă. trecînd peste ștache
ta ridicată la 1,90 m., reali- 
zînd, pe lingă un valoros re
cord personal, cea de a treia 
performanță mondială a se
zonului.

MERIDIAN
• Proba de dublu bărbați din 

cadrul turneului internațional 
de tenis de la South Orange 
(New Jersey) a revenit perechii 
Hie Năstase (România), Jimmy 
Connors (S.U.A.), care a învins 
in finală cu 6—7, 6—3, 6—2 cu
plul Tom Gorman. Pancho Gon
zales (S.U.A.). La simplu băr
bați, australianul Collin Dibley 
a ciștigat cu 6—4, 6—7, 6—4 fi
nala susținută cu tînărul jucă
tor indian Vijay Amritraj.

• In sfîrșit, iubitorii foibalu- 
lui din Capitală au posibilita
tea de a viziona un cuplaj. Me
ciurile programate duminică la 
București, in cadrul etapei a 
5-a. se vor disputa pe același 
stadion : 23 August. în deschi
dere, Dinamo va întilni, de la 
ora 17.00, pe Sportul studen
țesc, iar in meci vedetă, de la 
ora 19,00. Steaua va juca cu 
Ran-'1 

păcii, întemeiată pe justiție șl 
dreptate, in instaurarea în rela
țiile internaționale a principii
lor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru salutul ce 
i-a fost adresat din partea pre
ședintelui Anwar Sadat, a po
porului egiptean, pentru cuvin
tele calde de apreciere față de 
munca și realizările poporului 
român și i-a rugat pe oaspeți 
ca, la înapoierea în patrie, să 
transmită președintelui Anwar 
Sadat un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate, iar 
poporului egiptean prieten — 
urarea de a obține cit mai cu- 
rînd împlinirea aspirațiilor sale 
de pace și prosperitate.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a re
afirmat poziția României pri
vind rezolvarea pe cale politi
că a conflictului din Orientul 
Apropiat, în spiritul Rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967, asigurindu-se re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, dez
voltarea liberă și independentă 
a tuturor popoarelor din aceas
tă zonă, rezolvarea problemei 
populației palestiniene in confor
mitate cu voința și interesele 
sale legitime.

în cadrul convorbirii au fost 
relevate cu deosebită satisfacție 
relațiile de prietenie și coope
rare statornicite intre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt, evoluția lor 
continuă, in spiritul convor
birilor și Înțelegerilor conve
nite intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele An
war Sadat. în acest context, a 
fost exprimată dorința recipro
că de a extinde și dezvolta 
colaborarea între țările și po
poarele noastre, între Partidul 
Comunist Român și Uniunea So
cialistă Arabă, între Marea A- 
dunare Națională și Adunarea 
Poporului din Egipt, In intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
generale a păcii și colaborării 
internaționale, al luptei antiim- 
perialiste.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Astfel poate fi caracterizată, In două cuvinte, 
etapa a patra. Dar să vedem și de ce.

Liderul, Universitatea Craiova, performeră In 
celelalte etape, s-a chinuit enorm ca să marche
ze golul victoriei — gol care a venit odată cu 
fluierul final, după cum ne-a declarat antreno
rul oaspeților, Ilie Oană, în minutul...93 (meciul 
a fost prelungit cu 5 minute) — în față avînd un 
adversar ce părea o pradă ușoară. Echipa Stea
ua, după ce cu o săptămînă în urmă demonstrase 
ambiție și spirit ofensiv, iată că la Tg. Mureș a 
fost dominată fără drept de apel, manifestîndu- 
se ca o echipă oarecare. Rapidul, senzația aces
tui început de campionat, practică un joc de o 
incoerență, lipsă de orizont și incisivitate îng'i- 
jorătoare. După draw-ul de duminică, efect al 
unui joc extrem de slab, antrenorul Macri își 
săruta „elevii" la ieșirea de pe teren. Derutant și 
neavenit acest gest de noblețe și mărinimie cînd 
băieții lui s-au întrecut în greșeli și ratări...

Fac excepție de la regula... inconsecvenței 
team-urile din Reșița și Constanța care, luînd 
campionatul și fotbalul la modul cel mai serios, 
ne rezervă satisfacții cu fiecare etapă. Este ex
plicația că la aceste cluburi se muncește aproape 
cit trebuie, că jucătorii sint supuși, la pregătire, 
unor eforturi care vizează pregătirea fizică, șle
fuirea tehnică și concepția de ansamblu a forma
ției. Nu este o surpriză victoria la Arad a dina- 
moviștilor — campionii n-au fost „generoși" de
loc cu arădenii care i-au făcut... campioni — în 
fața formației U.T.A. care, după modul cum 
joacă, cum se prezintă în competiție, lasă să se în
țeleagă că jucătorii ei sint lipsiți de orice velei
tăți și ambiții, etapele nefiind altceva decât suita 
de trepte a unui calvar. Și cînd te gîndești că 
acolo joacă fotbaliști care au încurcat atâtea so
coteli, au detronat mituri în edițiile trecute ale 
campionatului: Domide, Broșovschi, Kun, Po-
povici, oameni care au figurat, pentru valoarea, 
pentru clasa lor in loturile naționale. Cam ace
leași aprecieri se pot face la adresa altor două 
formații cindva de elită, și care acum ocupă ul
timele două locuri în clasament: S.C. Bacău și 
Jiul. Veți spune că, la această oră, locul ocupat 
în clasament nu spune mare lucru : e adevărat, 
însă, îngrijorarea noastră vine de la maniera de 
joc a celor două echipe, de la felul în care în
țeleg să lupte pentru salvarea reputației, pentru 
culorile clubului. In meciul pe care l-au susținut 
băcăoanii. pe stadionul Republicii, în fața stu
denților bucureșteni, ei păreau — după concep
ția și potențialul de joc — fotbaliști din oricare 
eșalon, numai din divizia A nu. Internaționalul 
Dembrovschi e doar o umbră a ceea ce știm că 
a fost...

In contrast cu aspectele prezentate, apar drept 
o revelație jocul și poziția Sportului studențesc — 
în prima jumătate a clasamentului. Jocul echipei 
din Regie s-a maturizat, se poate vorbi de o idee 
de joc cristalizată, axată pe spirit ofensiv, pe 
contraatacuri purtate în viteză și soldate cu go
luri. Se conturează, treptat, și formula de echipă. 
Ni se pare un câștig aducerea lui Sandu Mircea

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea șefului statu
lui și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiel, 
NORODOM SIANUK, următoarea telegramă :

Rog pe Excelența Voastră să primească profundele mele mul
țumiri pentru condoleanțele frățești pe care a binevoit să mi 
le adreseze cu ocazia decesului fiului meu Racvivong, în zona 
eliberată a Cambodgiei.

Sint mindru că fiul meu defunct a putut să servească poporul 
și rezistența khmeră timp de peste doi ani și că el a murit 
in timpul luptei de eliberare națională.

Găsesc o mare consolare în prietenia și ajutorul constant al 
Excelenței Voastre și al marelui popor român.

Delegația parlamentară egip
teană condusă de dr. Hafez Ba
dawi, președintele Adunării 
Poporului din Republica Arabă 
Egipt, împreună cu tovarășul 
Ștefan Voitec. președintele Ma
rii Adunări Naționale, a făcut 
duminică o vizită în județul 
Constanța.

Cu acest prilej, oaspeții au a- 
vut o întrevedere cordială cu 
Vasile Vîlcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului popular al județului 
Constanța.

în aceeași zi, tovarășul Vasile 
Vilcu a oferit un dejun în o- 
noarea parlamentarilor egipteni.

★
Luni, în cursul dimineții, dr.

Miting de prietenie și solidaritate

cu poporul chilian
La Uzina „Autobuzul" din Ca

pitală luni a avut loc un miting 
de prietenie și solidaritate cu 
poporul chilian.

Au participat Constantin Pe
tre, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din marea întreprindere bucu- 
reșteană.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Republi
cii Chile la București.

Mitingul a fost deschis de 
Mircea Constantinescu, preșe
dintele Comitetului sindical al 
Uzinei.

Au luat apoi cuvintul Constan
tin Dilță, muncitor lăcătuș, și 
electricianul Gheorghe Șerban.

După ce a scos in evidență 
profundele mutații revoluțio
nare de importanță istorică să- 
virșite in Chile în perioada gu
vernării Unității Populare, care 
au impulsionat lupta pentru 
construirea unei societăți noi, 
corespunzătoare aspirațiilor și 
intereselor legitime ale poporu
lui prieten chilian, Ion Nenciu, 
secretarul Comitetului de par
tid al uzinei, a spus :

între Republica Socialistă Ro- 
mînia și Republica Chile s-au 
statornicit relații de strinsă 
prietenie și colaborare, care 
se dezvoltă continuu, pe te
melia durabilă a principii
lor respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecul in treburile interne, 
egalității in drepturi și a schim
burilor reciproc avantajoase. O 
contribuție fundamentală la dez

Hafez Badawi, și membri ai 
delegației parlamentare egip
tene au avut o Întrevedere la 
Ministerul Comerțului Exterior 
cu Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat, in cadrul căreia 
au fost abordate aspecte ale re
lațiilor economice româno-egip- 
tene, precum și posibilitățile de 
dezvoltare in continuare a 
schimburilor comerciale și a 
cooperării economice.

★
Cu prilejul vizitei în 

țara noastră a delegației parla
mentare egiptene, condusă de 
dr. Hafez Badawi, președintele 
Adunării Poporului, ambasado
rul Republicii Arabe Egipt la 
București, Osman Assal, a oferit 
luni o recepție.

voltarea acestor relații au a- 
vut-o întilnirile și convorbirile 
conducătorilor partidului și sta
tului nostru cu membri ai con
ducerii statului chilian, cu lideri 
ai partidelor care compun Uni
tatea Populară. Un eveniment de 
o deosebită importanță în întări
rea continuă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Chile îl va constitui 
vizita de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o va 
efectua in această țară în luna 
septembrie a acestui an, vizită, 
care constituie o nouă și puter
nică manifestare a prieteniei 
româno-chiliene.

In încheierea mitingului a 
luat cuvintul ambasadorul Re
publicii Chile la București, 
Homero Julio, care, după ce 
s-a referit la lupta poporului 
chilian împotriva reacțiunii in
terne și a imperialismului, care 
caută să împiedice transfoi mă
rile revoluționare, pe calea in
dependenței și suveranității na
ționale ale Republicii Chile, a 
mulțumit poporului român, con
ducerii partidului și statului 
nostru pentru sentimentele de 
adincă solidaritate cu lupta 
dreaptă și aspirațiile oamenilor 
muncii din Chile. Noi, a ară
tat vorbitorul, apreciem acțiu
nile de solidaritate internațio
nală, care se desfășoară in în
treaga lume și cărora dv. le 
oferiți aici, cu acest prilej, o 
frumoasă expresie, dovedind 
astfel că nu are importanță dis
tanța care separă popoarele 
noastre, ci profundele sentimen
te de prietenie care le leagă.

în postura de vîrf de atac. Este un jucător teh
nic, impetuos, cu o bună intuiție și un clar simț 
al porții. Ceea ce ne-a plăcut în mod deosebit, 
urmărind meciul de pe Republicii, a fost faptul 
că studenții au practicat un fotbal spectaculos 
și eficace. Păcat că a fost vizionat doar de trei 
mii de spectatori. Dar asta-i povestea cu cupla
jele... Am văzut patru goluri unul mai frumos 
decit celălalt, pentru că fiecare avea la origine o 
altă întâmplare, o altă acțiune sau o altă greșea
lă a băcăoanilor... Dar și pe Sportul Studențesc, 
ca și pe celelalte formații universitare, le aștep
tăm să confirme, să se exprime intr-un stil cit mai 
propriu și eficace.

Dar iată și alte elemente care justifică aprecie
rea noastră că etapa a fost caracterizată de in
consecvențe, monotonie, că ea ne-a oferit jocuri 
incolore și surprize... fără fotbal, asupra cărora 
vă propunem să reflectăm împreună.

• Observatorii federali — și nu numai ei — 
prezenți la meciurile etapei a patra, ne-au rela
tat că la Timișoara, Craiova, Brașov, Ploiești, Tg. 
Mureș, precum și pe stadionul Giulești, au asis
tat la partide de un nivel tehnic și spectacular 
scăzut. Ce altceva poate să explice aceasta decit 
lipsa de pregătire corespunzătoare a jucătorilor 
la toate capitolele ?

• Indisciplina revine, din nou, în primul plan. 
Arbitrii au eliminat doi jucători: pe Bălosu (F.C. 
Constanța) și Niță (Universitatea Craiova) și au 
arătat cartonașul galben la alți 17. Asta ilustrează 
o stare de nervozitate și irascibilitate care ar fi 
fost oarecum explicabile la sfîrșitul sezonului, dar 
nicidecum la început... De unde se vede că lec
ții educative despre fair-play nu prea se țin pe 
la cluburi...

• Observăm, cu neliniște, că majoritatea selec- 
ționabililor, nu au trecute numele, în cronici, cu 
majuscule. Nu s-au remarcat — și nu numai în 
această etapă — Răducanu, Deleanu, Sătmărea- 
nu, Antonescu, Velea, Dumitru, Radu Nunweiller, 
Țarălungă, Marcu, Iordănescu... In schimb e de 
observat că se impun, meci de meci, o serie de 
jucători : Nestorovici (C.S.M. Reșița). Rîșniță 
(Rapid). Anghelini si Anghel (Steagul roșu), Lică, 
Mărculescu, Vigu (F.C. Constanța), Lucuță (Di
namo), Mircea Sandu și Rădulescu (Sportul Stu
dențesc), portarii Costaș (Poli. Iași), Lăzăteanu 
(„U“ Cluj).

• O imagine deplorabilă ne-a lăsat ținuta stu
denților clujeni, echipați în tricouri ponosite și 
rupte.

• In cele mai multe dintre partide, dar mai 
ales în cele de la Craiova, Ploiești și de pe Giu
lești s-a practicat un antifotbal...perfect. Cauza ? 
Accentul excesiv pe apărare pus de echipele oas
pete. Cînd vor înțelege formațiile noastre sensul 
acestui paradox : „cea mai bună apărare este... 
atacul". Dovadă — Univ. Craiova, despre care 
toată lumea înclină să creadă că are cel mai bun 
atac, a primit un singur gol!

VASILE CABULEA

întilniri la C.C. 
al P.C.R.

Luni dimineața, tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.F., 
Aldea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R.. ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
Alexandru Szabo și Constantin 
Vasiliu, adjuncți de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., s-au intil- 
nit cu delegația Uniunii Socia
liste Sudaneze, condusă de Badr 
Fddin Suleiman, membru al 
Biroului Politic al C.C. al U.S.S. 
și asistent al secretarului gene
ral al U.S.S.. care — la invitația 
C.C. al P.C.R. — face o vizită 
de prietenie in Republica Socia
listă România.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații, in legătu
ră cu activitatea actuală a 
P.C.R. și U.S.S.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță prietenească.

*
în aceeași zi, membrii dele

gației U.S.S. au avut intilniri la 
secții ale C.C. al P.C.R., la 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
C.C. al U.T.C. și Consiliul Na
țional al Femeilor, la conduce
rile U.N.C.A.P. și Ministerului 
Sănătății.

De asemenea, în cursul vizi
tei pe care o efectuează în țara 
noastră delegația U.S.S. a vizi
tat obiective social-edllitare și 
culturale din municipiul Bucu
rești.

Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, s-a 
intilnit luni după-amiază cu to
varășii Domenico Ceravolo, 
membru al Direcțiunii P.C. Ita
lian și Sergio Segre, membru 
al C.C. al P.C. Italian, 
șeful secției externe a C.C. 
al P.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., și-au petrecut conce
diul de odihnă în țara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Recent a avut loc ședința ple
nară a Comitetului de conduce
re a Automobil Clubului Român, 
care a examinat activitatea ge
nerală desfășurată pe primul 
semestru al anului. Cu acest pri
lej s-a hotărit întărirea sub
stanțială a asistenței tehnice pe 
șosele, sporirea parcului de ma
șini de intervenție, dotarea a- 
cestora cu mijloace de comuni
care rapidă, specializarea at.e- 
lierelor-garaj ale filialelor 
A.C.R. pentru desfășurarea ope
rațiunilor de verificare tehnică, 
testare, reglaje și remedieri. O 
atenție deosebită a fost acorda
tă elaborării unui program na
țional al mișcării de carting.

Pentru fotocronica de astăzi am ales... 
meciul de la Giulești

Primii nemulțumiți de spectacolul fotbalistic derizoriu sint... antrenorii.
...ba chiar și jucătorii. Gestul lui Anca sau privirea-n pămînt a lui Dumitriu II nu sint altceva decîi 
expresii ale neîncrederii în propriile forțe...

Antrenorul Tache Macri i-a felicitat și sărutat — in imagine Marin Florin — pe elevii săi ca și cînd 
ar fi obținut victoria la scor, dar noi nu înțelegem gestul...
Cam incomode locurile pentru a urmări un meet de fotbal. Acestea sint condițiile pe care le oferă sta
dionul Giulești spectatorilor. Fotografii de Emanuel Tânjală
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DEPARTE DE TIPPERARY : 
Patria (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21).

ALADIN ȘI LAMPA FERMECA
TA : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14;
16.30 ; 18,30 ; 20,15), Grădina Ca
pitol (ora 19,45).

VALTER APARA SARAJEVO : 
Festival (orele 9,30; 13; 17,45; 20.30), 
Grădina Festival (ora 19,45).

EVA Șl ADAM : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

POLIȚISTUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16.30; 
18,45; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădina
București (ora 19,30), Grădina Di
namo (ora 20).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Excelsior (orele 9; 12; 15,15; 18;
20,30), Melodia (orele 9 ; 12 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18,15 ; 20,30), Grădina Mo
dern (ora 20).

CUTEZANȚA : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Lira (ora 20).

EGLANTINE : Viitorul (orele
15.30 : ie : 20,15).

EXPLOZIA : Doina (orele 11;
13.30; 15.45; 18; 20,30).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30- 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18,15: 20,30), Grădina 
Buzești (ora 20), Arenele Romane 
(ora 19.45).

INFAILIBILUL RAFFLES • To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Vă prezentăm
OASPEȚI AI CELUI DE AL 
VI-LEA FESTIVAL INTERNA
ȚIONAL „GEORGE ENESCU"

COLLEGIUM 
AUREUM

Trebuie să fie foarte impor
tant să cauți în filele istoriei 
muzicii pentru a găsi ceva nou, 
ceva care nu a mai fost ascul
tat, sau să reușești să redai 
muzica așa cum a sunat ea cu 
citeva secole în urmă, in am
bianța, stilul, maniera și sono
ritatea acelor vremuri. Dar 
pentru aceasta este necesar să 
găsești cițiva muzicieni care cu 
răbdare și migală să se dedice 
studiului instrumentelor vechi, 
acelor instrumente care numai 
in muzee se mai pot intllni sau 
în unele descrieri. Aceste dezi
derate au fost întrunite de an
samblul COLLEGIUM AUREUM.

înființat inițial numai pentru 
imprimări pe disc, ansamblul 
s-a evidențiat imediat prin ori
ginalitatea și valoarea sa inter
pretativă.

Ei au scos Ia iveală valori 
muzicale despre care nimeni, in 
secolul nostru, nu mai avea cu
noștință, și cărora le-au dat 
viață in sonoritatea acelor vre
muri, fapt ce a determinat pe 
unii să numească ansamblul ,.o 
capellă de curte' — reînviată". 
Folosirea instrumentelor speci
fice a necesitat și dezvoltarea 
tehnicii de cînt adecvat. Ast
fel, ideea realizării unui tablou 
sonor fidel muzicii trecutului — 
pină în sec. al XIX-lea. s-a în
făptuit iar numele COLLEGIUM 
AUREUM a fost împrumutat 
după o gravură in aur din sala 
Cedrilor — enoca Renașterii — 
din castelul Kirchheim.

Pasiunea, valoroasa contribu
ție a fiecărui instrumentist, per
fecta omogenizare și colaborare 
a făcut inutilă prezenta unul 
diriior în fruntea ansamblului.

COLLEGIUM AUREUM s-a 
făcut remarcat și apreciat șl 
peste granițele țării prin con
certele susținute in diverse fes
tivaluri muzicale cum sint cele 
din Elveția, Anglia, Olanda etc.

Prezenta formației <n cadrul 
Festivalului ..George Enescu" in 
seara zilei de 15 septembrie, la 
Ateneul Român, va constitui un 
eveniment care, sperăm, va dăi
nui mult timn în amintirea iu
bitorilor muzicii camerale.

V. MEREUȚA

Culegătorii de folclor
S-a încheiat a treia ediție a 

Ștafetei tinerilor culegători de 
folclor, acțiune inițiată de Co
mitetul județean Botoșani al 
U.T.C. Ultimele 4 comune — 
Răchici, Stănceni, Roma și 
Curtești — au prezentat ștafeta

IR,15: 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20).

PE ARIPILE VlNTULUI : Fe
rentari (orele 10; 15; 19).

CARTEA JUNGLEI : Flacăra 
(orele 15,30; 18: 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Grivița (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
8,45: 10,45; 13,15; 15.45; 18,15: 20.45), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

DISTRATUL : Aurora (orele 9; 
11,15; 13 30: 15,45; 18; 20,15). Gră
dina Aurora (ora 19,30).

AUTOSTOP : Moșilor (orele
15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Giulești (orele 15,30: 18; 20.15),
Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15), Gră
dina Bucegi (ora 19.45).

CU COPIII LA MARE : Munca 
(orele 16: 18; 20).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURT : 
înfrățirea (orele 15 30 ; 18: 20 15), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15).

TU. EU ȘI MICUL PARIS : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Co- 
troceni (orele 15,30; 18: 20,15). Arta 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Arta (ora 20).

CTPRIAN PORUMBESCU : U-
nirea (orele 16: 19,30), Grădina 
Unirea (ora 20).

ORDONANȚA SELMENKO :
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Progresul 
(orele 16: 18: 20).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 

la centrul de județ organizînd 
cu această ocazie și un intere
sant spectacol folcloric. Pe du
rata a citeva luni de zile, șta
feta a circulat in toate comune
le județului, urmînd 4 trasee. 
Importanta cantitate de materi
al folcloric, va constitui obiec
tul unei colecții ce urmează a 
fi valorificată pe calea tiparului.

RADU CAJVANEANU

Concursurile de 
admitere

In cele trei săptămini care 
preced deschiderea noului an 
școlar urmează să se desfășoare 
diferite examene in invățămin- 
tul de toate gradele. Astfel în
tre 1 și 10 septembrie, in liceele 
de cultură generală și de spe
cialitate, ca și in școlile profe
sionale și de ucenicie la locul 
de muncă, se va organiza exa
menul de admitere pentru 
cursurile de zi și serale. Pen
tru invățămintul fără frecvență, 
concursul respectiv va avea loc 
intre 20 și 30 septembrie — in 
liceele de cultură generală și in
tre 1 și 10 septembrie — in li
ceele de specialitate.

La 1 septembrie va Începe al 
doilea concurs de admitere in 
invățămintul superior — cursuri 
de zi șl serale — excepție fă- 
cind numai institutele de arhi
tectură și de invățămint artis
tic, precum și Institutul de ma
rină, unde probele de aptitu
dini au fost fixate cu citeva 
zile mai devreme. Admiterea în 
invățămintul de subingineri va 
începe la 9 septembrie, iar în 
școlile de specializare postlicea- 
lă, la 10 septembrie.

Clubul navetiștilor
Tichilești, Cazasu, Șutești, co

mune situate în apropierea 
Brăilei, in care Comitetul 
județean pentru cultură și 
educație socialistă au orga
nizat cluburi ale navetiștilor. 
Interesant ni se pare mo
dul cum s-a realizat acest 
lucru. A fost editat un re- 
gulament-cadru în care se pre
conizează îndatoririle colectivu
lui de inițiativă, probleme legate 
de baza materială, acțiunile mai 
importante cu largă audiență la 
tineri. Activitatea se desfășoară 
în cadrul căminelor culturale. 
Acum, după un trimestru, putem 
aduna și roadele.

La Cazasu in cadrul clubului 
navetiștilor se prezintă infor
mări politice ; cu ajutorul Cor
neliei Calu, studentă la Galați, 
se pregătește o brigadă artisti
că de agitație. Deși muncitori la 
diferite întreprinderi ale Brăi
lei, membrii clubului participă 
la întreaga viață a comunei. 
Cînd s-a ridicat problema ter-

Lumina (orele 9; 11,15; 14,30; 17,15; 
20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : Pa
cea (orele 15,30; 19).

MONTE CARLO : Floreasca (o- 
rele 15,30; 18: 20,30).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15), Vi- 
tan (orele 15,30: 18: 20,30), Grădina 
Moșilor (ora 20), Grădina Vitan 
(ora 19,30).

TINEREȚE FARA BATRÎNEȚE : 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 in 
continuare).

-Qhhz
Programul I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10,05 
Un interpret îndrăgit : Dumitru 
Sopon. 10,20 Tele-enciclopedia. 11,00 
Telecinemateca pentru copii : 
„Aventurile lui Tom Sawyer”.
12.30 Valurile Dunării. 12,50 Auto
graf muzical : Mireille Mathieu. 
13,00 Telejurnal. 17,30 Curs de 
limbă rusă. Recapitulare (7). 18,00 
Telex. 18,05 Tehnic-club. 18,20 
Pe-un picior de plai... 18,40 Pano
ramic științific. 19,20 1001 de seri : 
Basme in siluete — „Trei dorințe".
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte
de termen. 1973 — an hotărîlor. 
20,00 Cintecul săptămtnli : „JoacS 
florlle-n grădini". 20,05 Reflector. 
20,20 Seară de teatru : „Marele
rol“ de Tudor Negoiță. 21.25 Cîn- 
tece gorienești cu Polina Manoilă. 
21.45 Publicitate. 21.50 Comici ves
tiți al ecranului. 22,20 24 de ore. 

minării recoltării griului intr-un 
timp mai scurt, cinci membri ai 
clubdlift, Împreună cu Vasile 
Nicolae, responsabil cu țaimca 
politică au participat la Încăr
catul și descărcatul griului. Al- 
tădată s-au organizat acțiuni de 
muncă patriotică. Opt hectare 
de islaz aparținind C.A.P. au 
fost curățate și întreținute.

Navetiștii din Tichilești au de 
puțin timp o formație proprie 
de muzică ușoară. Comitetul ju
dețean al U.T.C. a înzestrat clu
bul cu o stație de amplificare.

Colectivele de inițiativă or
ganizează, de asemenea, vizio
nări de filme, întreceri sporti
ve, dezbateri pe probleme eti
ce. în programele bilunare de 
activitate sint prevăzute activi
tăți interesante, între care, în
tilniri ale tinerilor cu conducă
torii unităților la care lucrează, 
„la ei acasă", aniversarea unor 
momente importante din viața 
tinerilor, simpozioane, microre- 
citaluri de poezie, muzică ușoa
ră, populară etc., acțiuni de 
muncă patriotică etc.

LIDIA POPESCU

La Brăila, Nicu Alifantis a 
devenit băiatul cu voce de 
aur și chitară fermecată. Con
certele sale sint urmărite cu 
interes, este răsplătit cu 
foarte multe aplauze. Gîndu 
rile, sentimentele, visurile i 
le regăsești în compozițiile 
pline de sensibilitate și mu
zicalitate ce-ți amintește 
unduirea valurilor Dunării.

19 ani înseamnă învățătu
ră, muncă, izbîndă. Pe versu
rile lui Eminescu, Miron Ra
du Paraschivescu, Prevert, 
Arghezi, Șt. O. Iosif, etc. Nicu 
Alifantis a realizat, în ultimii 
ani, peste 70 de compoziții.

„Muzica face parte din 
mine — spune Nicu. N-aș 
putea exista în afara ei. Nu 
cînt pentru trofee. Nu cînt. ca 
să mă afirm. Cînt ca să tran
smit ceva". Băiatul acesta 
modest, sîrguincios a cunos
cut aplauze și pe alte scene. 
Fiecare an a însemnat un 
succes: 1971 mențiune la
Festivalul „Floarea de lotus" 
— Oradea: 1972 premiul II 
la Festivalul „Floarea de 
stîncă" de la Rucăr; 1973,
premiul I la Festivalul „Vlăs
tarele ciutului" de la Iași, șt 
câștigătorul teletopului organi
zat de T.V.

L. P.

Redactorul rubricii: 
AL. DOBRE

ȘCOALA PROFESIONALA MI
NIERA - MOLDOVA NOUA 

județul Caraș-Severin

organizează

CONCURS DE ADMITERE

între 1—10 septembrie 1973 
la următoarele meserii ;

• mecanizatori minieri ;
• sondori mecanici foraj- 

extracție ;
• electricieni de mină ;
• lăcătuși de mină.

La primele două meserii 
limita de vîrstă este de 20 
ani, iar pentru ultimele două 
meserii se cere 18 ani îm
pliniți la 31 decembrie 1973.

Programul II
20,00 Avanpremiera. 20,05 Priete

nii lui Așchluță. „Se caută o năz
drăvană". 20,35 Agenda. 20,45 Trei 
băieți, trei meserii. 21.15 Film se
rial : Mannlx. 22,05 Telerama.

9,00 știri ; 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale ;
9.55 Melodia zilei. „Scrisoarea ma
rinarului" de Valențiu Grigores- 
cu ; 10.00 Femlna club ; 11,00
Știință și tehnică ; 11,10 Profil pe 
portativ — Petre ștefănescu-Goan- 
gă ; 11,30 Pentru prietenii magne
tofonului — muzică populară ; 
12,00 Transmisiuni directe din ta
ră ; 12,10 Invitație In fonotecă ;
12.55 Melodia zilei : 13.00 închide
rea emisiunii de dimineață : 17.00 
Știrile după-amlezll ; 17,05 . Alo,
Radio 1 — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor ; 18,00 Șapte zi
le, șapte arte. Teatru ; 18.10
Discuri rare : Opera „Othello" de 
Verdi ; 18,55 Melodia zilei ; 19.00
în direct... Cupa tineretului la 
sate — faza pe țară ; 19,30 Știri ;
19.35 Casa de discuri Electrecord ; 
20.00 Literatura și... vinurile. Con
curs cu public ; 20,30 Concertul 
pentru "dublă orchestră de coarde 
de Michael Tlpett ; 21,00 Radio-su- 
per-top — muzică populară ; 22.00 
Radiojurnal ; 22,30 Melodia zilei ;
22.35 Vedete ale muzicii ușoare ; 
23.15 Poetica. Florin Costlnescu ; 
23,20 Jazz ; 23,55 — 24,00 Ultimele 
știri.
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CAUZA TUTUROR POPOARELOR CONTINENTULUI,

UN EVENIMENT DE
IMPORTANTA ISTORICA

(Urmare din pag. I)

atenție deosebită se bucură, 
după cum se știe. statele in 
curs de dezvoltare, țările și 
popoarele angajate în lupta 
împotriva colonialismului și 
neocolonialismului. a tuturor 
formelor de dominație și a- 
suprire. Ca țară în curs de 
dezvoltare. România socia
listă sprijină activ popoarele 
care depun eforturi perseve
rente pentru a reintra in 
posesia resurselor lor națio
nale și a le valorifica, pen
tru a-și construi o economie 
puternică, pentril progres 
social și participarea activă 
la viața internațională. în 
această lumină apare firesc 
faptul că relațiile României 
cu statele de pe continentul 
latino-american cunosc in 
ultimii ani un curs ascen
dent.

De țările Americii Latine, 
România se simte legată 
atît prin aspirațiile de liber
tate, pace si progres, cit și 
prin numeroase elemente 
comune — etnice, lingvisti
ce, culturale. De altfel, le
găturile tării noastre cu o 
serie întreagă de state lati
no-americane au o istorie 
îndelungată, puțind fi con
siderate relații tradiționale. 
Astfel, după dobîndirea de 
către România a indepen
denței de stat, în 1880. gu
vernul român considera util 
și normal să notifice oficial 
acest lucru republicilor lati
no-americane. Acestea au 
salutat cu satisfacție apari
ția noului stat independent 
si încă din anul următor an 
fost de acord să facă schimb 
de consuli onorifici cu țara 
noastră. O etapă nouă a fost 
atinsă dună anul 1927 cind, 
din inițiativa marelui om 
politic care a fost Nicolae 
THulescu. în citeva capitale 
latino-americane și-au ince
put activitatea prunele mi
siuni diplomatice românești 
Ia nivel de legație. Un sta
diu calitativ superior s-a 
înregistrat după cei de al 
doilea război mondi’1. Inde
pendența reală a României 
socia'iste, dezvoltarea impe
tuoasă a. economiei sale, 
litica, sa externă activă 
cons'ructivă. precum si 
rentul din ce în ce mai
centuat care s-a conturat în 
America. Latină spre afir
marea dreptului asupra re
surselor și destinelor națio
nale, au dat puternice im
pulsuri dezvoltării acestor 
relații. Semnificativ în acest 
sens este, pe lingă dezvolta
rea schimburilor economice, 
care s-au dublat numai in
tre anii 1969 și 1972. faptul 
că România întreține astăzi

po- 
și 

cu- 
ac-

relații diplomatice, de regu
lă la nivel de ambasadă, cu 
16 țări latino-americane — 
adică cu marea majoritate a 
statelor din această zonă. 
Sint citeva date care atestă 
că nici distantele geografice 
apreciabile, nici deosebirile 
de orînduire socială nu pot 
constitui obstacole în calea 
colaborării între popoare, 
dacă la baza acesteia se a- 
sează consecvent principiile 
respectării suveranității și 
independentei naționale, ne
amestecul în treburile inter
ne, egalitatea in drepturi, a- 
vantajul reciproc, dreptul 
fiecărui popor de a-si hotări 
de sine stătător destinele, 
calea propriei dezvoltări.

Cifrele nu sint, evident, 
decit expresia sintetică a e- 
volufiei favorabile a relați
ilor dintre România si Ame
rica Latină. O privire mai 
atentă duce Ia concluzia că 
aceste relații se dezvoltă pe 
planuri multiple și că ten
dința este ascendentă in toa
te domeniile. Pe plan eco
nomic. dublarea volumului 
schimburilor comerciale, in
tr-o perioadă de numai trei 
ani, demonstrează ații dina
mica relațiilor economice cit 
Si posibilitățile ample de 
cooperare existente incă in 
acest domeniu. Ar trebui 
adăugat că România are re
lații comerciale cu toate ță
rile latino-americane. care, 
intr-o serie întreagă de ca
zuri, se dezvoltă pe baza 
unor acorduri comerciale și 
de cooperare economică și 
tehnică. Explicația înaltului 
ritm de dezvoltare al schim
burilor economico reciproce 
se află in potențialul indus
trial, tehnic și științific me
reu crescînd al României 
care oferă numeroase posi
bilități de colaborare reci- 
proc-avantajoasă și în inte
resul mutual de a folosi po
sibilitățile de coonerare ega
lă in drepturi. Partener co
mercial apreciat pe plan in
ternational. România furni
zează țărilor latino-america
ne o gamă largă de mașini 
și utilaje, importînd. în a- 
celasi timp, materii prime 
si produse industriale nece
sare economiei românești. în 
ultimii ani se manifestă 
pregnant tendința spre abor
darea formelor superioare 
d“ cooperare. Crearea de so
cietăți mixte, acordurile de 
coonerare și asistentă teh
nică încheiate cu Cuba, Chi
le. Peru și Venezuela nre- 
cum si cel privind folosirea 
energiei atomice în scopuri 
pașnice semnat între Româ- 

. nia și Argentina se circum
scriu unor asemenea preo
cupări. Dezvoltarea relațiilor

economice a fost 
pe plan politic, de 
sificare și lărgire 
a contactelor și vizitelor re
ciproce. în acest context pot 
fi menționate vizitele între
prinse in citeva state lati- 
no-americane de o delegație 
guvernamentală română
condusă de un vicepreședin
te al Consiliului de Miniș
tri, vizitele ministrului afa
cerilor externe, ale altor de
legații oficiale in diverse 
domenii si Ia diferite nive
luri — pe linia organizații
lor politice și obștești, sindi
cale, profesionale, de femei, 
etc. Printre acestea se nu
mără și o delegație a tine
retului român, condusă de 
ministrul pentru problemele 
tineretului.

Delegații guvernamentale 
sau parlamentare si diverse 
inalte personalități politice 
din țările latino-americane 
au vizat. de asemenea, 
România. După cum se știe, 
acestea au avut convorbiri 
eu conducătorul statului ro
mân. în cadrul cărora s-a 
exprimat dorința comună de 
a dezvolta continuu relațiile 
de prietenie și colaborare 
dintre popoarele noastre. în 
același context trebuie men
ționată colaborarea fructuoa
să la O.N.U. șl în alte fo
ruri internaționale în pro
bleme în care pozițiile gu
vernelor noastre sint adesea 
similare sau convergente.

O tendință pozitivă de 
creștere și diversificare au 
cunoscut si schimburile cul- 
tural-artistice. care se desfă
șoară in prezent in bună 
parte intr-un cadru organi
zat. pe baza unor acorduri 
sau înțelegeri între guverne 
sau instituțiile și organisme
le de specialitate. Schimbu
rile de valori culturale ro- 
mâno-latino-americane de
vin mai ample și mai vari
ate — știrile despre tradu
ceri de literatură. despre 
schimburi de filme și expo
ziții. de ansambluri artisti
ce. de filme și cărți, de stu- 
denti si profesori, de muzi
cieni si savanți sint din ce 
în ce mai dese.

însă, nivelul atins în pre
zent nu poate fi privit decit 
ca un inceput. existind nu
meroase posibilități de co
laborare in viitor. Identifi
carea acestor posibilități 
este unul din scopurile vi
zitei președintelui român. 
Există fără îndoială premise 
certe pentru, ridicarea ne o 
treaptă superioară a colabo
rării dintre România si ță
rile ce vor fi vizitate. în in
teresul popoarelor noastre, 
al cauzei destinderii, păcii și 
colaborării internaționale.

insotită, 
o inten- 
continuă

ANGLIA. - Poliția dezamorsind una din numeroasele bombe 
incendiare descoperite in ultimele zile la Londra.

Intervenția reprezentantului României
Sesiunea Consiliului UNCTAD, care are loc la Geneva, acordă 

o importanță deosebită interdependenței dintre comerțul in- 
internațional și finanțarea dei-ternaționai, sistemul monetar 

voltării economice.

IonReprezentantul român, 
a arătat că- trebuie să se 

importanța cuvenită a- 
relații de interdepen- 

pentru ca noul sistem e-

Barac, 
acorde 
cestor 
dență, 
conomic internațional, care este 
pe cale de a fi edificat, să poată 
să răspundă pe deplin exigente
lor unei economii mondiale di
namice și să poată să suporte 
schimbările structurale care au 
loc in comerțul internațional, 
ca urmare a dezvoltării econo
mice a țărilor în curs de dez
voltare.

Pentru a se putea edifica un

sistem de relații economice in
ternaționale mai eficace, care să 
asigure o mai justă și echitabilă 
diviziune a muncii, a spus de
legatul țării noastre, sint nece
sare crearea de condiții care să 
asigure participarea egală în 
drepturi a tuturor țărilor, indi
ferent de sistemul lor economic 
și social și de nivelul lor de 
dezvoltare economică, la nego
cierile internaționale și să se 
țină întru totul seama de inte
resele lor specifice atunci cind 
se elaborează noi reglementări 
comerciale și monetare inter
naționale.

A TINEREI GENERAȚII1

A doua fază a Conferinței
securității și cooperării europene

29 august se întrunește, la Geneva, în 
sa ședință de lucru, Comitetul de coordo-

Kurt Waldheim 
la Damasc

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, a 
sosit luni la Damasc, etapa inau
gurală a turneului proiectat 
printr-o serie de țări din Orien
tul Apropiat — Siria, Liban, 
Israel, Egipt, Iordania.

Secretarul general al O.N.U. 
a declarat, potrivit agenției 
Reuter, că nu va prezenta ofi
cialităților din statele respecti
ve propuneri privitoare la solu
ționarea situației din Orientul 
Apropiat. Scopul acestei călăto
rii, a spus el, este de a lua 
contact, în mod nemijlocit, cu 
problemele din zonă.

în drum spre Damasc, secre
tarul general al O.N.U. s-a oprit 
la Geneva unde a avută dumi
nică, o întrevedere cu repre
zentantul său special pentru O- 
rientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring.

Manifestări consacrate
zilei de 23 August

Cu 
nale 
august a avut loc în orașul Car
denas din provincia Matanzas 
o adunare populară urmată de 
inaugurarea expoziției de foto
grafii „România la a 29-a ani
versare".

prilejul sărbătorii națio- 
a poporului român la 24

Cu prilejul Zilei de 23 August 
ambasadorul român Ia Phenian 
Dumitru Popa, a oferit o recep
ție la care au luat parte gene
ralul de armată O Gin U, 
membru ' .........................
secretar 
Marelui 
armatei, 
Comitetului
P.M.C., Toi Ge U, membru su
pleant al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C., 
al Consiliului

Hong Ghi Mun, vicepreședinte 
al Adunării Populare Supreme 
al R.P.D.C., Giăn Du Hoan, mi
nistrul muncii, președintele A- 
sociației de prietenie coreeano- 
române, și alte persoane oficiale.

Cu prilejul zilei naționale 
ambasadorul României a rostit 
o cuvintare la posturile de radio 
și televiziune din R.P.D. Core
eană.

de
i al Comitetului Politic, 

al C.C. al P.M.C., șeful 
Stat Major, general

, Să Ciol, 
Politic al C.C.

al
membru al

al

vicepreședinte 
administrativ,

Consulul general al României 
la Istanbul a oferit cu prilejul 
Zilei de 23 August un cocteil la 
care au luat parte guvernatorul 
Istanbulului, domnul Namik 
Kemal Senturk, alte personali
tăți ale administrației locale, 
membri ai corpului consular, 
oameni de cultură și artă, pro
fesori universitari, ziariști.
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•
P.C.R., 
al P.C. 
zită în 
luni la 
delegație a C.C. al P.C.A.

Din partea P.C.R. au parti
cipat tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Mocuța, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R.

Din partea P.C.A. au partici
pat tovarășii Hans Kalt și Karl 
Zenker, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al partidului și 
Heinrich Fritz, membru al C.C. 
al P.C.A., șeful secției relații 
externe a partidului.

DELEGAȚIA C.C. AL 
care, la invitația C.C. 
din Austria face o vi- 
această țară, a inceput, 
Viena convorbiri cu o

în Egipt. Cei doi șefi de stat 
examinează stadiul actual al 
proiectelor privind realizarea 
uniunii dintre Egipt și Libia.

Convorbiri 
indo-pakistaneze
DELEGAȚIA INDIANA ȘI

.....a la con— 
privind soluționarea

Tntîlnire Sadat- Gedafi
• PREȘEDINTELE Republicii 

Arabe Egipt, Anwar Sadaț. s-a 
reîntors luni seara Ia 
după o vizită întreprinsă între 
23 și 27 august în Arabia Saudi- 
tă, Qatar și Siria, anunță postul 
de radio Cairo, reluat de agen
țiile France Presse și Reuter.

Reîntors la Cairo, președintele 
Sadat s-a intilnit cu Moamer el 
Gedafi, președintele Consiliului 
Comandamentului revoluției din 
Libia, care a sosit intr-b vizită

Cairo.

• 1
CEA PAKISTANEZA 
vorbirile
problemelor umanitare rezulta
te din conflictul dip decembrie 
1971 s-au intilnit, luni, în două 
rinduri.

Declarațiile făcute ziariștilor 
de către șefii celor două dele
gații la sfirșitul întîlnirii de 
după-amiază îndreptățesc spe
ranțele in legătură cu un final 
pozitiv al actualei runde de 
convorbiri. Discuțiile vor fi 
continuate pînă va fi realizată 
o soluție de compromis, a ară
tat conducătorul delegației in
diene, P. N. Haksar.

• ÎN CAMBODGIA forțele 
patriotice continuă să exercite 
puternice presiuni asupra tru
pelor lonnoliste la nord-vest și 
sud-vest de Pnom Penh, in 
zona șoselelor nr. 4 și 5. Pa- 
trioții dețin controlul asupra 
unor importante sectoare ale a-

cestor șosele, impiedicind apro
vizionarea unităților lonnoliste 
din orașul Kompong Cham.

Forțele 
rezistența 
apără în 
kilometri 
producindu-i pierderi 
in oameni și tehnică de luptă.

patriotice au infrint 
inamicului care se 

sectorul Setbo, la 16 
sud-est de capitală, 

serioase

• LIDERUL ORGANIZAȚIEI 
de extremă dreaptă „Patrie și 
Libertate" din Chile, Roberto 
Thieme, a fost arestat, împreună 
cu alte șase persoane — a a- 
nunțat directorul politiei fede
rale. Alfredo Joignant. Roberto 
Thieme este acuzat de partici
parea la tentativă de lovitură 
de stat de la 29 iunie, activitate 
conspirativă și încălcarea legi
lor securității naționale.

Complot dejucat 
în Guineea

•
BLICII GUINEEA, Ahmed Se- 
Kou Toure, a anunțat că orga
nele securității de stat au des
coperit un complot antiguverna
mental, informează postul de 
radio Conakry, reluat de agen
țiile TASS și France Presse.

PRESEDINTELE REPU-
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buie să facă obiectul, - sub formă de declarații 
solemne, acorduri, tratate - ale unor angaja
mente ale tuturor statelor participante prin care 
să se statueze și garanteze aplicarea lor. Legat 
de aceasta este necesară, așa cum a propus 
țara noastră, adoptarea unui document privind 
măsurile menite să facă efectivă nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state și, in conexiune organică cu acest 
deziderat, găsirea de căi și mijloace corespun
zătoare care să împiedice orice încălcare.

Este, in același timp, evident că problemele 
securității europene nu pot fi separate de cele 
privind dezangajarea militară și, in general, de 
problemele dezarmării care constituie parte inte
grantă, esențială, a unei reale și trainice secu
rități. Această legătură organică intre aspectul 
politic și militar al edificării securității europene 
și-a găsit, de altfel, consacrarea și in Recoman
dările adoptate la prima fază a Conferinței, 
recomandări care urmează să stea la baza 
lucrărilor comisiilor și subcomisiilor. In acest spi
rit, țara noastră a acționat și acționează cu 
perseverență pentru ca in cadrul edificării secu
rității în Europa să se elaboreze și un program 
de măsuri de dezangajare militară și dezarmare 
la scara întregului continent și pe plan re
gional.

Nu putem încheia sumarul tablou de ansam
blu al obiectivelor ce stau în fața „fazei Geneva" 
a Conferinței securității europene, fără a aminti 
de imperativul pregătirii - pe baza numeroase
lor recomandări de la Helsinki - a proiectelor 
de documente menite să asigure intensificarea 
colaborării economice, culturale, științifice și _de 
altă natură între toate statele europene, fără 
discriminări.

Nimeni nu ignoră că apropiata fază, a doua, 
a Conferinței securității și cooperării europene, 
fază a negocierilor propriu-zise, va cere o activi
tate complexă și laborioasă. Premisele sint, însă, 
favorabile. Experiența acumulată pînă acum in 
pregătirea Conferinței și în desfășurarea fazei 
ei precedente atestă convingător că dacă există 
voința politică de a conlucra rodnic, dacă se 
respectă cu strictețe egalitatea în drepturi a tu
turor participanților, nu există dificultăți care 
să nu poată fi depășite. Este, deci, pe deplin 
posibil, ca printr-o muncă eficientă la Geneva 
în cadrul comisiilor și subcomisiilor, să se asi
gure desfășurarea, încă in acest an, a celei de-a 
treia faze a Conferinței (fază care în concepția 
unui șir de delegații, ar trebui să aibă loc la 
nivel inalt).

Așa cum s-a afirmat cu claritate in documen
tele de partid și de stat, în cuvintările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, România socialistă, care 
s-a manifestat ca un factor dinamic, activ, in 
promovarea securității și cooperării europene, va 
acționa și de aici înainte, împreună cu 
forțele iubitoare de pace pentru succesul 
ferinței general europene.

„Se poate spune fără a greși - aprecia tova
rășul Nicolae Ceaușescu - câ reuniunea general- 
europeană oferă o șansă unică pentru a făuri 
un nou destin de pace și colaborare, de înțele
gere între popoarele Europei. Trebuie să facem 
totul pentru a răspunde așteptărilor popoarelor 
noastre, tuturor națiunilor lumii care privesc cu 
încredere spre această Conferință".

Stă in puterea popoarelor Europei să trans
forme premisele create într-o victorie deplină 
a cauzei păcii, securității și cooperării pe conti
nentul nostru, cu ample și binefăcătoare conse
cințe asupra climatului politic din întreaga 
lume.

prima
nare alcătuit din reprezentanți ai statelor parti
cipante, care urmează să pregătească ți să or
ganizeze cea de-a doua fază a Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa. După cum 
se știe, așa cum s-a hotărit la faza anterioară - 
desfășurată in capitala finlandeză la nivelul mi
niștrilor de externe ai celor 35 de țări partici
pante - noua fază urmează să înceapă la 18 
septembrie ; lucrările vor avea loc in comisii și 
subcomisii de specialitate, obiectul lor fiind 
continuarea studierii și dezbaterii problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a Conferinței, negocie
rea și elaborarea proiectelor de declarații, re
comandări, rezoluții și alte documente finale pe 
baza propunerilor formulate in 
ca și a celor ce urmează 
zentate.

Ștafeta preluată de Geneva
este generatoare de perspective incurajatoare. 
intr-adevăr, ca urmare a laborioaselor lucrări 
pregătitoare și, mai ales, a cristalizării unor ho- 
tăriri in prima fază a Conferinței, au fost defi
nite principalele direcții și măsuri in vederea în
făptuirii 
ți 
life 
tiv pentru organele de lucru, 
tornicite norme de procedură in concordanță cu 
cerințele egalității in drepturi a tuturor state
lor. Aceasta reprezintă în sine un succes și o 
primă bază bună pentru reușita Conferinței. 
Este, totodată, de bun augur faptul câ înțele
gerile intervenite au fost realizate prin consens, 
faptul că s-a conturat convingerea generală - 
întărită și verificată prin practica dezbaterilor 
pan-europene de pînă acum - că nu pot exista 
soluții viabile decit prin strinsa conlucrare, prin 
respectarea și armonizarea intereselor 
statelor, egale și suverane, prin discuții 
în spiritul stimei și încrederii reciproce.

In lumina celor convenite și stabilire 
sinki, în fața celei de-a doua faze a 
rinței securității și cooperării europene 
primul rînd, obiectivul de a da formă concretă 
unor proiecte de documente finale care, adop
tate apoi în cea de-a treia fază a Conferinței, 
să asigure instaurarea unui sistem de securitate 
durabil pe continentul nostru.

Faza precedentă a evidențiat adeziunea largă, 
față de principiile de relații interstatale - ega
litatea in drepturi, respectarea independenței și 
suveranității naționale, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța - principii recunos
cute a fi cheia de boltă a unei trainice securi
tăți și a unei fructuoase cooperări în Europa. 
Este momentul ca de la adeziunea la aceste 
principii să se treacă la fapte concrete pentru 
traducerea lor integrală în viață, pentru reali
zarea tuturor măsurilor - de ordin politic, juri
dic, militar - pe care le presupune făurirea 
securității europene. Se impuge, deci, definirea 
clară a însuși conceptului de securitate euro
peană ca un sistem de angajamente liber con
simțite ale tuturor statelor și ale fiecărui stat in 
parte, angajamente însoțite de măsuri concrete 
si precise menite să pună la gdăpost orice țară 
față de o eventuală agresiune, să-i asigure o 
dezvoltare liberă conform intereselor și voinței 
sale suverane, o colaborare cu toate celelalte 
state de la egal la egal, pe baza principiilor 
fundamentale ale dreptului internațional. Aceas
tă necesitate a fost amplu subliniată și in dez
baterile fazei precedente, la nivelul miniștrilor 
de externe. De un remarcabil ecou s-a bucurat 
în acest sens îdeea exprimată la Conferință de 
România în sensul că principiile respective tre-

faza anterioară 
a mai fi pre-

de la Helsinki

dezideratului vital al securității 
cooperării europene, au fost slabi- 
instruețiuni cu un conținut construe- 

au fost sta-

tuturor 
purtate

la Hel- 
Confe- 
stă, în

toate 
Con-

EM. RUCAR

I zenti peste 2 000 de delegați, 
ț , juriști veniți din toate cele cinci
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Imaginea dominantă a Cubei, prima țară socialistă pe con
tinentul latino-american, este aceea a unui marc șantier in 
plin avînt creator. In cei 14 ani care au trecut de Ia victoria 
insurecției armate, victorie ce a deschis drumul unor pro
funde transformări, a fost scrisă noua istorie a Cubei, ca
racterizată printr-un șir de prefaceri adinei menite să cre
eze condițiile necesare unui progres multilateral al țării.

Cuba, numită și „Perla Antilelor" datorită frumuseții sale 
unice, a fost descoperită in anul 1492 cu totul intimplător de 
către Cristofor Columb, care pășise pe țărmul ei, convins că 
debarca pe una din peninsulele Asiei Răsăritene. Triburile in
diene care locuiau pe teritoriul de astăzi al Cubei, cea mai 
mare dintre insulele Ahipelagului Caraibilor, au fost aproa
pe in întregime exterminate, în prima jumătate a secolului 
al XVI-lea de către colonizatorii spanioli care aduc în locul 
lor, pentru munca pe plantații, sclavi negri din Africa. Au 
urmai secole de asuprire colonială, de răscoale reprimate de 
autorități. în anul 1868 izbucnește un adevărat război de eli
berare de sub dominația străină și de abolire a sclaviei. Cind, 
în 1898, este formal proclamată independentă. Cuba devine 
protectorat nord-american, adică o colonie subordonată din 
punct de vedere economic și politie Statelor Unite.

La 1 ianuarie 1959. detașamentele armatei revoluționare de 
eliberare, conduse de comandantul Fidel Castro, sprijinite de

Golful 
Mexic

^^LJiayana^__
de Nord Sania Clara

Camaguefi*
Mareei Caraibilor

Santiego
jamaica

întregul popor, au răsturnat regimul dictatorial al lui Batista.
Victoria insurecției armate nu a însemnat lichidarea auto

mată a stării de subdezvoltare, a grelei moșteniri a trecutu
lui. Realizările anilor ce au urmat, vizind adinei transformări 
structurale, au o semnificație deosebită dacă se au în vedere 
împrejurările excepționale in care ele au fost obținute, și 
anume sabotajul economic al burgheziei cubaneze, blocada 
economică și presiunile imperialiste. Cu toate acestea, prin 
mobilizarea puternică a întregului popor, chiar în anul 1959 
a avut loc cea dinții transformare de structură, reforma 
agrară, prin înfăptuirea căreia au fost împroprietărite 150 000 
de familii de țărani săraci, iar 70 Ia sulă din suprafața agri
colă și a pădurilor a trecut în proprietatea statului. Reformei 
agrare i-a urmat un an mai tîrziu naționalizarea proprietăți
lor străine din Cuba, trecerea in proprietatea obștească a bo
gățiilor subsolului, băncilor și serviciilor publice. In 1961 a 
fost înfăptuită și naționalizarea marilor proprietăți ale bur
gheziei cubaneze, punindu-se o primă bază solidă pentru în
făptuirea unor planuri îndrăznețe care să schimbe înfățișa
rea țării.

Programul de dezvoltare a Cubei s-a axat Ia inceput pe ini
țierea unui vast plan de diversificare a agriculturii tropicale, 
paralel cu înălțarea a numeroase centre industriale care să 
pună in valoare bogățiile naturale ale țării. Și astăzi se con
struiește peste tot : combinate industriale, un nou port pes
căresc, centrale termoelectrice, școli, zeci de mii de aparta
mente, baraje și lacuri de acumulare, șosele etc. Cuba con
tinuă în același timp să fie „țara aurului dulce" ; in timpul 
„zafrei" de anul trecut, recoltarea trestiei de zahăr a fost 
efectuată mecanizat în proporție de 70—80 la sută.

Transformările petrecute în viața Cubei se oglindesc și in 
succesele importante obținute in domeniul invățămintului. 
Cuba este prima țară din America Latină in care analfabe
tismul a fost lichidat. Au fost desființate taxele școlare, a 
fost introdus sistemul unic de instrucție in școlile elementa
re și medii, a fost înfăptuită reforma universitară.

Poporului român îi sint bine cunoscute eforturile consec
vente depuse de oamenii muncii cubanezi sub conducerea 
partidului comunist, in opera de dezvoltare economică a 
țării, de edificare a socialismului. Pe baza comunității de 
orînduire social-politică, relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite intre România și Cuba, intre partidele și popoa
rele noastre, cunosc o evoluție ascendentă. Un aport deosebit 
la întărirea și dezvoltarea continuă a raporturilor frățești 
dintre țările noastre l-au avut convorbirile purtate, in mai, 
anul trecut, intre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Fidel Castro, cu prilejul vizitei conducătorului poporului cu- 
banez in România.

Continuarea acestor convorbiri, cu prilejul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in Cuba, va prilejui o nouă trecere in 
revistă a stadiului relațiilor româno-cubaneze și găsirea de 
noi posibilități pentru adincirea și diversificarea colaborării 
pe multiple planuri intre țările noastre.
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Președintele Coastei de Fildeș, 
Felix Houphouet Boigny, a inau
gurat luni, în mod solemn, cea 
de-a 6-a conferință internațio
nală „Pacea mondială prin 
drept", care urmează să se des
fășoare timp de cinci zile la 
Abidjan. La lucrări sint pre-

continente. Din Republica Socia
listă România participă Marin 
Popa, judecător la Tribunalul 
Suprem, vicepreședinte al Aso
ciației Juriștilor, și Victor Pop, 
președintele Tribunalului Jude
țean Satu Mare, președinte 
Organizației județene S 
Mare a Asociației Juriștilor.

Președintele Consiliului 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a 
participanților la cea 
conferință internațio- 

mondială

Stat al 
România, 
adresat 
de-a 6-a 
nală „Pacea 
drept" un mesaj de salut.

în esență, ordinea de zi 
conferinței,. anunțată de Charles 
S. Rhynes, președintele Centru
lui „Pacea mondială prin 
drept", se referă la exami
narea măsurilor susceptibile să 
contribuie la promovarea și apli
carea principiilor dreptului in
ternațional în relațiile dintre 
toate statele in vederea asigu
rării unei păci trainice în lume.

..Skylab-ll”

CHILE. - Poporul chilian iși exprimă hotărirea de a apăra 
guvernul Unității Populare de manevrele sedițioase ale forțelor 
reacționare. La Santiago de Chile o lozincă face cunoscut că 

NU fascismului".„muncitorii spun

a efectuat
jumătate din program
Astronauții de la bordul labo

ratorului orbital american — 
„Skylab" — au intrat luni in a 
doua jumătate a misiunii lor, 
care are, după cum se știe, o 
durată de 59 de zile. Momentul 
a prilejuit la Houston elabora
rea unui prim bilanț asupra re
zultatelor obținute. ~ 
generală este că, în 
mentelor dificile de 
cind au întîmpinat 
adaptarea la starea 
derabilitate și mișcare în 
țiu, Alan Bean, Owen Garriott 
și Jack Lousma au reușit să e- 
fectueze în bune condiții toate 
experimentele din program și să 
colecteze un important volum 
de date științifice.

Problemele ridicate de defec
tarea sistemului de manevrare 
a cabinei „Apollo", care erau pe 
punctul de a aduce la un sfîr- 
șit prematur misiunea „Sky-

Concluzia 
ciuda mo- 
la început, 
greutăți în 
de impon- 

spa-

lab-2“, au fost depășite în cele 
din urmă. Pe rampa de lansare 
de la Cape Kennedy se află in 
continuare o rachetă „Saturn 
lb“ împreună cu capsula ei ,.A- 
pollo", care poate fi pregătită 
in cel mult citeva zile pentru o 
misiune de salvare. Oficialită
țile Nașa consideră însă că, cei 
trei astronauți vor fi capabili să 
revină pe Pămint cu ajutorul 
propriei lor cabine ,,Apollo". 
Trebuie adăugat că cele două 
ieșiri în spațiu, avînd ca obi
ectiv principal reajustarea um
brelei solare, au permis amelio
rarea condițiilor de desfășurare 
a activității orbitale.

Oamenii de știință de la Hous
ton au dat o înaltă apreciere 
realizărilor echipajului în dome
niul testelor medicale, al obser
vațiilor solare și al fotografierii 
resurselor terestre.

„APARTHEIDUL MI-A 
UCIS FIUL", se intitulează 
un impresionant articol pu
blicat de ziarul „Sunday 
Times" din Johannesburg, 
veritabil strigăt de protest 
împotriva discriminării ra
siale practicată de regimul 
de la Pretoria. Draconicelor 
legi ale apartheidului le-a 
căzut victimă și Robert 
Kaufman, un tînăr alb sud- 
african care, rănit grav în 
urma unui accident de circu
lație și-a pierdut viața deoa
rece un ofițer de poliție a 
refuzat să autorizeze trans
portarea sa la spital cu o 
ambulanță „rezervată negri
lor".

Ziarul, care-1 citează pe 
tatăl tinărului, arată că ofi
țerul respectiv a invocat „le
gea" ce interzice categoric 
transportul unui bolnav în- 
tr-o altă mașină de salvare 
decit cea rezervată... culorii 
epidermei sale. Chiar și cu 
riscul vieții.
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