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Actualitatea

politică

Ieri dimineață la întreprinderea „București" 

și pe șantierul sălii polivalente din Capitală
Pregătirea
ideologică

a tinerilor
In concepția partidului 

« nostru, premisele materiale 
și cele spirituale ale făuririi 
societății socialiste multila
teral dezvoltate se află intr-o 
strinsă unitate. Viața de zi 
cu zi a societății noastre re
levă o preocupare continuă 
a partidului pentru ca per
fecționarea conducerii intre- 
gii activități economico-so- 
ciale, a relațiilor sociale so
cialiste să beneficieze de un 
climat în care democrația să 
se conjuge cu răspunderea, 
drepturile cu indatoririle so
ciale, deschizind astfel un 
drum larg activizării iniția
tivelor, dezvoltării capacită
ții creatoare a tuturor oame
nilor muncii. In acest climat 
social este mereu actuală ce
rința formării unui tineret 
cu o gindire înaintată, demn 
de epoca socialismului și co
munismului; un tineret inar- 
mat cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și culturii, capa
bil să ințeleagă. să interpre
teze și să folosească just 
legile obiective ale dezvoltă
rii sociale, să acționeze cu 
fermitate revoluționară pen
tru progresul multilateral •>! 
patriei.

Această cerință ridică exi
gențe tot mai mari in acti
vitatea de pregătire politico- 
ideologică din organizațiile 
U.T.C. Apar răspunderi noi. 
între care deosebit de im
portantă este aceea că astăzi 
munca propagandistului nu 
se mai poate reduce la trans
miterea unor cunoștințe; 
esențial pentru fiecare pro
pagandist este să-i sprijine 
pe tineri să dobindească sin
guri aceste cunoștințe, să 10 
arate mijloacele și să le 
inspire dorința s-o facă. In 
domeniul pregătirii politico- 
ideologice. planul I trebuie 
să fie ocupat de gindirea 
independentă a tinăruiui.

Cerința continuității în în- 
vățămintul politico-ideologic 
U.T.C., derivă din necesita
tea creării unui sistem care 
să-i ofere in permanență iî- 

„nărului posibilitatea cunoaș
terii științifice a vieții, să-i 
înlesnească cunoașterea exac
tă a tuturor domeniilor acti
vității umane, să-i formeze 
un mod propriu de a înțelege 
lumea.

Desigur, fiecare trebuie să 
dobindească in primul rînd 
o temeinică pregătire de 
specialitate. Numai in calita
te de specialist foarte bun 
tinărul — fie el muncitor 
sau inginer, profesor sau 
medic etc. — va putea 
stăpîni un domeniu al acti
vității sociale și va pute_a 
participa cu eficiență maxi
mă la realizarea bunurilor 
materiale și spirituale. Dar 
nu este posibil ca tinărul să 
pornească in exclusivitate pe 
calea specializării sau chiar 
a ultraspecializării. El tre
buie să-și asigure acel bagaj 
de cunoaștere care să-l ajute 
să se poată orienta in desci
frarea principalelor fenome- 
ne ale civilizației moderne; 
să dobindească o metodă de 
gindire. de lucru, de acțiune, 
mai ales o receptivitate la 
prefacerile continue ale vieții,

Organizațiile U.T.C. au 
răspunderi deosebit de mari 
în ceea ce privește realiza
rea pregătirii politico-ideo- 
logice in raport cu cerințele 
pregătirii de specialitate. A- 
ceastă cerință de sinteză și 
armonie — echilibrul intre 
activitatea profesională și 
pregătirea politică a tinăru
iui — se impune astăzi ca o 
coordonată esențială a for
mării omului multilateral 
dezvoltat.

ADRIAN VASILESCU
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MULȚUMIM
DIN INIMĂ PARTIDULUI!

Cu prilejul ce'ei de-a 25-a aniversări a organizației pionierilor, 
Consi'id Naronai a! Organizației Pionierilor precum și un mare număr de 
organizați c n județe, municipii și orașe, comune și școli din întreaga 
țară au adresat Comitetului Central al P.C.R., secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame prin care 
mulțumesc din inimă pentru atenția deosebită pe care o acordă celei 
mai tinere generații a țării.

(TEXTUL TELEGRAMELOR lN PAG. A III-A)

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolo* Ceausescu «ocretor generai al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialist» România a 
examinat, luni dimineața, in codrul unei vizite de lucru in Ca
pitală, aspectele esențiale ale dezvoltării, prezente fi m 
perspectivă, a industrializării construcțiilor.

A fost o analiză profundă, multilaterală, a felului cum acest 
însemnat sector industrial isi îndeplinește sarcinile de răspundere 
ce-i revin din programul elaborat de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului, staWindu-se, totodată, pe baza 
realizărilor și experienței dobindiie, acțiunile concrete, eficiente, 
de creștere , sub raport cantitativ și calitativ, a producției de uti
laje de mare randament pentru extinderea mecanizării construc
țiilor industriale, corespunzător cerințelor și exigențelor actuale. 
Importanța măsurilor hofărite. a concluziilor desprinse foc ca 
această analiză să aibă imolicații pozitive intr-un plan mult ma: 
larg, și anume al progresului accelerat al economiei naționale, 
avind in vedere ponderea deosebită pe care o ocupă investițiile 
in programele noastre de dezvoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, llie Verde}, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului.

Cadrul de desfășurare al aces- toare expoziție, organizată In aer
tui dialog fructuos l-a constituit 
o mare unitate de profil — în
treprinderea „București", al că
rei colectiv l-a intîmpinat cu 
multă căldură și Însuflețire pe 
secretarul general al partidului.

La discuție sint de față Ma
tei Ghigiu. ministrul construc
țiilor industriale. Alexandru 
Dimitriu. directorul general al 
Centralei pentru mecanizarea 
construcțiilor industriale. Du
mitru Cheroiu, directorul între
prinderii. alte cadre de condu
cere, numeroși specialiști.

Pe agenda de lucru — studie
rea la fața locului a calităților 
tehnice ale unei largi game de 
utilaje și agregate a căror in
troducere sau extindere pe șan
tiere reprezintă modalități prin
cipale de industrializare mai 
accentuată a lucrărilor de con
strucții, la uri nivel înalt de 
productivitate, precum și anali
za perspectivelor de dezvoltare 
a întreprinderii chemată să rea
lizeze în serie cele mal multe 
din instalațiile prezentate.

In acest scop, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează o cuprinzâ-

liber, care atestă căutările crea
toare ale specialiștilor In vede
rea realizării unor mașini și uti
laje cu performanțe tehnice deo
sebite, care să asigure con
tinua modernizare a lucrărilor 
pe șantierele țării, sarcină de 
deosebită importanță pusă in 
fața sectorului de construcții. 
Multe dintre aceste strădanii 
și-au găsit deja finalizarea, a- 
gregatele contribuind deja, 
pe șantiere, la creșterea pro
ductivității muncii. îmbunătă
țirea calității betoanelor tur
nate. transportul acestora la 
mari distanțe, reducerea con
sumului de combustibil și lu- 
brifianți, diminuarea timpului de 
staționare și scăderea cheltuieli
lor de întreținere și reparații ale 
utilajelor, micșorarea importului. 
Ilustrative stnt, fin acest ’ sens, 
exponatele de față : autobeto- 
niera Beta 6, care permite adu
cerea betonului fără a fi altera
tă calitatea sa, pină la dis-

(Continuare în pag. a IlI-a) Pe șantierul sălii polivalente, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt urmărite cu deosebită atenție

ORAȘUL CARE A CRESCUT»
DIN ADlNCURI

© Motru 1968 : cîteva blocuri; 1974 : un oraș

1968. Așezarea minieră Motru număra doar cîteva blocuri de 
locuințe; Grupul școlar activa cu două cadre didactice și cîteva 
zeci de elevi, care erau pregătiți pentru profesiunea de miner. 
Minele Leurda și Roșiuța produceau de puțină vreme. Ploștina 
realiza cam 15 000 tone cărbune anual. Lupoaia, unul din prin
cipalele zăcăminte <lin zonă, abia intra în exploatare. Era de
servită de nu mai mult de 50 de cadre.

1974. Leurda, Horășii, Roșiuța. Ploștina produc anual fiecare 
între 700 000 și 1 milion tone cărbune. Sint prezente aici tehno- 
gii și utilaje originale de exploatare, dispozitive electronice de 
control și comandă. Mina este deservită de peste 900 de cadre. 
Se inscrie printre cele mai moderne exploatări carbonifere din 
țară.

modern, cu peste 15000 locuitori. • „Electroni

ca"... în subteran • Obiectiv-record : 10 milioane

tone în 1980.

...Despre toate etapele acestei 
deveniri mi-au vorbit numeroși 
motreni: inginerul Ion Cernita, 
Ion Bălan, secretarul Comitetu
lui U.T.C. al întreprinderii mi
niere Motru, tehniciană Ioana 
Barbu, maiștrii Vamvu și Pe- 
tricu, Ion Ciobanu, directorul 
Grupului școlar. Emilian Mata- 
ca, directorul minei Lupoaia șl 
mulți alții. Mi-au vorbit cu

mîndria și siguranța, cu auten
ticitatea pe care le conferă tră
irea intensă, nemijlocită, ori
cărei relatări.

Consecințe ale acestei rapide 
amplificări a „uzinei subterane": 
așezarea minieră Motru devine

ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. a IV-a)

CINCINALUL ÎNAINTE

DE TERMEN

Succese 
de prestigiu 
în întrecere

• COLECTIVUL COMBINA
TULUI DIN HUNEDOARA, 
care se pregătește să aniverseze 
împlinirea a 90 de ani de la 
punerea in funcțiune a primu
lui furnal și 220 de ani de 
atestare documentară a indus
triei siderurgice pe aceste me
leaguri, întimpină aceste eve
nimente sub semnul îndeplinirii 
cu succes a angajamentelor asu
mate in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al 
XI-lea al partidului. Ridi- 
cind la parametri superiori 
indicele de utilizare a agre
gatelor, formațiile de lucru 
de la cuptoarele Martin și 
electrice au elaborat suplimen
tar, de la Începutul anului și 
pină acum, aproape 40 000 tone 
de oțel, cu peste 30 la sută mai 
mult decît s-au angajat să dea 
in plus pină la 31 decembrie.

• 22 ÎNTREPRINDERI ȘI 
UNITATI ECONOMICE DIN 
JUDEȚELE PRAHOVA, DÎM
BOVIȚA ȘI BUZĂU au raportat 
de pe acum îndeplinirea preve
derilor semestriale de plan la 
producția marfă. Avansul ciști- 
gat va permite ca la finele a- 
cestei luni, colectivele acestor 
unități fruntașe să înscrie in 
contul celui de-al doilea semes
tru al anului o producție marfă- 
industrială evaluată la circa 120 
milioane lei, concretizată în u- 
tilaje petroliere, chimice și 
tehnologice, produse din sîrmă, 
din mase plastice, cărbune, ma
teriale de construcții, țesături și 
alte bunuri.

• COLECTIVUL ÎNTREPRIN
DERII TEXTILE „MOLDOVA" 
din Botoșani a îndeplinit sar
cinile primilor patru ani ai cin
cinalului. S-a creat, astfel, po
sibilitatea ca pină la 31 decem
brie să se obțină o producție 
suplimentară de țesături in va
loare de peste 250 milioane lei.

Sub semnul marilor evenimente ale anului

a XXX-a aniversare a eliberării și Congresul XI al partidului

VARA BRIGADIERILOR 
și-a deschis amfiteatrele

• 23000 dintre elevii 
claselor mici, pionieri și 
uteciști, din școlile gene
rale ale județului Ilfov 
s-au alăturat familiilor 
lor, pentru a ajuta 
C.A.P.-urile la treburi de 
campanie.

• 5000 de elevi din 
județul Mureș vor îm
brăca zi de zi salopeta 
muncii.

• La Poiana Brașov s-a 
inaugurat un șantier al 
tineretului, 
construirea a trei hote
luri turistice. Primii bri
gadieri : 120 elevi.

Obiective :

Front de lucru pentru 
fiecare elev și student

Cursurile școlare s-au încheiat 
simbătă. Curind, pun punct unei 
sesiuni de examene severe, stu
denții. Evident, cu asta spunem 
implicit, că a început vacanța. 
In vacanță fiind, însă, elevii și 
studenții continuă să se întîl- 
nească în aceeași formație — la 
practică ji muncă patriotică. 
Pentru o mare parte dintre ei 
locul muncii se află In agrioul- 
tură. Factorii care concură la 
organizarea acestei activități — 
Uniunea Tineretului Comunist,

Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
Organizația Pionierilor și Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
de Producție au stabilit indicații 
comune potrivit cărora organi
zarea muncii elevilor în agricul
tură trebuie făcută ireproșabil. 
O asemenea organizare presupu
ne, în primul rînd. obligația 
adresată comitetelor județene ale 
U.T.C., consiliilor A.S.C., consi
liilor județene ale organizațiilor

pionierilor de a colabora cu fac
torii răspunzători pe plan jude
țean, sub îndrumarea directă u 
organelor de partid. in stabilirea 
unui cadru ferm de lucru — 
acolo unde treaba aceasta nu s-a 
realizat încă. Începerea activită
ții să-i găsească pe organizatori 
cu toate detaliile puse la punct: 
cunoașterea exactă a numărului

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare In pag. a ll-a)

La I.A.S. Afumați și I.A.S. 
Mogoșoaia, fotoreporterul a 
găsit elevi de la Liceul „I.L. 
Caragiale" din București , și 
Liceul nr. 35 cu program de 
educație fizică și sport. De
pășeau cifra 100. Cu toa
te că sînt orășeni nu le' dis
place un loc de practică în 
agricultură. Pentru două săp- 
tămîni au devenit lucrători ai 
I.A.S. Din prima zi le-au 
fost repartizate sarcinile. Ieri, 
pentru cele opt ore de pro
gram, la I.A.S. Afumați le-a 
fost stabilită o normă: să 
lucreze la întreținerea a 10 
ha cu soia. Nu se poate spu
ne că se pricep. Dar se vor 
pricepe, vor învăța. Au dove
dit din prima zi că se stră
duiesc.

Foto: O. PLECAN
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CÎND(șiunde) ÎNCEPE 
ZIUA DE MUNCĂ 
A ACTIVISTULUI

POEZIA MĂRUNTĂ

Am sosit într-o dimineață, la 
ora opt, la Comitetul municipal 
Sibiu al U.T.C. împreună cu pa
tru din cei șapte activiști cîți nu
mără în prezent acest comitet. La 
ora opt și un sfert și-au făcut 
apariția și ceilalți trei. Ora nouă 
găsește cele trei telefoane ale 
municipiului supra solicitate.

A doua zi, la ora opt vin doar 
doi, ca peste un sfert de oră să 
își mai facă apariția încă unul. 
La nouă și treizeci din teren se 
întoarce deja un activist; peste 
o jumătate de oră altul; Ia ora 11 
lista se încheie cu al treilea.

în a treia zi situația nu suferă 
modificări esențiale; se modifică 
numai orele de sosire și plecare.

„Avem peste 31 000 de ute- 
ciști în evidență — ne spunea 
tovarășul Vasile Zidaru, primul 
secretar al Comitetului municipal 
Sibiu al U.T.C. — și trebuie să 
recunoaștem că este destul de 
greu să facem față la toate sar
cinile..." Nu contestăm acest lu
cru și tocmai din dorința de a 
stabili clar care sînt posibilitățile 
de folosire rațională și eficientă 
a forțelor existente am declanșat 
ancheta noastră cu întrebarea, în

„SĂ CINSTIM 
CARNETUL 

ROȘU'
Festivitatea organizată zi

lele trecute la Casa de cultu
ră „Vasile Alecsandri“ din 
Bacău de către Comitetul 
municipal al U.T.C. a avut 
drept sărbătorit! 100 de ti
neri, elevi din clasele a 
Vil-a, primiți de curînd în 
rîndurile organizației revolu
ționare a tineretului. Emoții
lor noilor uteciști li s-au a- 
dăugat cele ale colegilor mai 
mari, veniți să-i felicite și să 
le ureze mult succes in ac
tivitatea de zi cu zi pe care 
de acum o vor desfășura ca 
tineri comuniști purtători ai 
carnetului roșu de membru 
U.T.C. După festivitatea de 
înminare, tuturor participan
telor le-au fost prezentate 
recitalul de poezie patriotică 
intitulat „Să iubim patria, 
partidul" și montajul literar- 
muzical „Să cinstim carnetul 
roșu", pregătite anume în 
cinstea sărbătoriților.

I. TOMESCU

„Excursie" 
industriei

La „Ateneul tineretului" din 
Capitală a avut loc, în. cadrul ci
clului „România XXX", dedicat 
aniversării eliberării patriei, ac
țiunea intitulată „Industria Româ
niei în cei treizeci de ani". Ti
nerii prezenți au participat la o 
„excursie" vizuală, cu ajutorul 
seturilor de diapozitive „Reșița 

aparență simplă, și anume : cînd 
începe de fapt ziua de muncă a 
activistului do la municipiu? Si
tuația, aproape statistică, prezen
tată mai sus, discuțiile cu activiș
tii și urmărirea pe teren a unor 
deplasări ne-a oferit posibilitatea 
consemnării cîtorva concluzii.

O primă constatare este aceea 
că pentru acea săptămînă nu e- 
xistau la comitetul municipal de- 
cît trei note de deplasare ale ac
tiviștilor. Restul se orientau după 
ureche: un telefon primit sau o 
sarcină receptată pe moment și 
care „nu suferea amînare". „Cred 
că am să mă duc pe la liceul de 
muzică" sau „aș avea ceva trea
bă pe la casa de cultură" sînt 
frînturi de discuții surprinse în 
acele zile, ce demonstrează că ac
tiviștii lucrau cam la voia întâm
plării, neapelînd la acel instru
ment care se cheamă planificare 
judicioasă a muncii.

Dar și o notă săptămînală de 
deplasare rămîne un simplu pro
iect dacă ea nu este respectată. 
Spre exemplu, Gheorghe Stoia 
într-una din cele trei zile la care 
ne-am referit mai sus, de dimi
neața și pînă seara avea plani
ficat să acorde sprijin organiza
ției U.T.C. „Dumbrava". La lo
cul prevăzut a ajuns de abia pe 
la ora 13 și a stat pînă aproape 
de ora 15. în rest, a mai trecut 
în fugă pe la încă trei întreprin
deri pentru a lua legătura cu 
cîțiva tineri care vor participa 1* 
un viitor concurs profesional. Si-

LECȚIA
DE ISTORIE

Ciclul de manifestări educa
tive inițiate de Comitetul ju
dețean Vîlcea al U.T.C. în ca
drul activității de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei — ciclu intitulat su
gestiv „Republică, iubit pă- 
mînt, te apăr, te laud și te 
Cînt“ — a prilejuit recent o 
emoționantă întîlnire a uteciș- 
tilor de la Liceul economic din 
Rm. Vîlcea cu tovarășul gene
ral maior în rezervă Alexan
dru Constantin Manolache, ve
teran al războiului antifascist. 
Au fost evocate cu acest pri
lej zilele memorabile ale insu
recției naționale antifasciste

vizuala in cetâflle 
socialiste

— oraș industrial" și „Hunedoa
ra — inima de oțel a țării", co
mentariul însoțind imaginile ce 
ilustrează convingător creșterea 
deosebită înregistrată de aceste 
vechi centre muncitorești în anii 
construcției socialismului.

MARIAN GRIGORE 

tuația, sub aceleași aspecte, nu 
se schimbă nici a doua zi cînd 
ajunge de abia în jurul orei 11 
la „Textila", deși conform notei 
de deplasare tot programul lui 
trebuia să se desfășoare aici.

Din discuțiile pe care le-am 
purtat cu activiștii am înțeles că 
intră în obișnuința lor ca în fie
care dimineață să se prezinte la 
sediu. Primul secretar mi-a spus 
însă că așa ceva nu se întâmplă 
decît atunci cînd sînt lucruri noi 
de transmis, care n-au fost tre
cute în notele de deplasare, și 
că în cele trei zile la care ne re
ferim nimeni nu a fost chemat 
dimineața la sediu pentru a i se 
transmite ceva nou. Lor le in
trase în reflex acest drum creînd 
astfel impresia că încep să mun
cească de la prima oră. Ce si 
unde nu mai contează Numai 
Aurelia Stroe — activistă care are 
o vechime de numai o lună și 
jumătate, poate pentru faptul că 
nu privește cu ochii activistului 
rutinat, are o altă părere: „Cînd 
am fost Intr-un colectiv de con
trol în luna trecută, la ora 7 eram 
în întreprindere și începeam ac
tivitatea. Cred că așa ar trebui 
să procedăm tot timpul". Pentru 
această părere subscriem și noi 
și o susținem. Ziua de muncă tre
buie să înceapă acolo unde sînt 
tinerii, în organizații, pentru că 
însăși noțiunea de activist recla
mă prezența în masa de uteciști.

ION TOMESCU

armate, lupta poporului nos
tru condus de partid pentru 
înlăturarea dominației străine, 
pentru independență națională 
și edificarea noii orînduiri so
cialiste. Cu același prilej, to
varășul Aurel Marin, secretar 
al Comitetului municipal Rm. 
Vîlcea al U.T.C a înmînat or
ganizației U.T.C. a liceului Di
ploma de onoare a comitetu
lui județean, decernată pentru 
merite deosebite în educarea 
tineretului. Răspunzînd în 
numele colectivului de elevi, 
Maria Ștefan, secretara comi
tetului U.T.C. pe liceu, a ex
primat hotărîrea unanimă a 
uteciștilor din această școală 
de a acționa împreună cu în
treaga tînără generație totdea
una în primele rînduri, aco
lo uride patria o va cere, pen
tru a se dovedi demni conti
nuatori ai luptei generațiilor 
anterioare pentru independen
ță națională, pentru progresul 
și prosperitatea patriei. Aceas
tă manifestare a reușit să în
cheie într-adevăr în mod fes
tiv anul de pregătire pentru 
apărarea patriei al elevilor din 
acest liceu.

DORU MOȚOC

FANFARA ORAȘULUI
ln fața publicului tîrgoviștean a început să apară cu regulari

tate o fanfară cu un bogat repertoriu, formată din elevi ai Crupu
lui școlar metalurgic din localitate.

Puțini știu Insă că aproape toți acești băieți frumoși care com
pun fanfara au pus mina pe un instrument de suflat doar cu un 
an foi urmă. Cel care i-a selecționat fi i-a format, dirijorul Ar- 
senie Zlătaru, acea deja experiența înființăm unor fanfare asemă
nătoare la Caransebeș, Lugoj, Timișoora, Arad fi ln alte localități 
din Banat. Cu concursul Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C. 
fi al Consiliului popular al municipiului Tîrgocifte, se vor asigu
ra instrumente pentru încă o serie de elevi, care cor urma, din 
toamnă, aceeași școală. Treptat, se tor crea astfel de fanfare și 
la Găiești, Titu fi Fieni.

IUSTIN MORARU

Stagiunea estivală 
muzicală

După un an de susținută ac
tivitate creatoare, finalizată în 
montări originale, în prezenta
rea unui număr record de spec
tacole în premieră : Ion Vodă 
cel Cumplit, Doamna Chiajna, 
Olandezul zburător, Văpaia. 
Triptic de balet etc., Opera Ro
mână adresează publicului său 
o nouă invitație. In lunile iulie 
și august vom putea urmări re
citaluri ale unor prim-soliști ai 
operei îa Arenele libertății, iar 
pe scena Teatrului de vară din 
parcul Herăstrău, colective for
mate din interpreți unanim pre- 
țuiți ne vor oferi Bărbierul din 
Sevilla și Seară vieneză. Opere
ta, genul de largă popularitate 
și accesibilitate în rindul publi
cului de toate vîrstele, va fi și ea 
prezentă pe toate estradele es
tivale. La Arenele libertății, în 
parcurile 23 August și Herăs
trău, publicul se va putea în
tâlni cu opereta românească și 
cu cea din creația universală : 
Secretul lui Marco Polio, Se 
mărită fetele, Mătușa mea, 
Fausta/ Prințesa circului.

Filarmonica „George Enescu" 
pregătește, in colaborare cu Tea
trul de operetă, o manifestare 
patriotică : spectacolul de su
net și lumină ,.Mi-am slujit 
țară", dedicat lui George Enescu. 
Realizat pe un scenariu scris 
de muzicologul Radu Gheciu, 
spectacolul îmbină evocarea, au
diția muzicală, versul, diapozi
tivul. Aproximativ 30 de repre
zentații se vor desfășura in 
curtea interioară a Muzeului 
„George Enescu". Alte două 
concerte simfonice extraordinare 
vor invita publicul sub cupola 
Ateneului în preajma marii săr
bători naționale de la 23 August.

O agendă estivală deosebit de 
bogată anunță și formațiile mu
zicale ale Radioteleviziunii. Pro
digioasa stagiune ’73—’74 a stu
dioului din str. Nuferilor cul
minează cu o microstagiune în
chinată anului jubiliar. Sub ge
nericul „Decada muzicii româ
nești" sînt înscrise o serie de 
concerte consacrate celor mai 
reprezentative și valoroase crea
ții românești. Orchestra simfo
nică și de studio, orchestra de 
cameră, cvartetul „Philarmo- 
nica“ și „Musica", Corul 
„R.T.V.", vor interpreta sub 
bagheta dirijorului Iosif Con
ta, Carol Litvin, Petre Bocotan, 
Aurel Grigoraș, pagini din crea
ția de operă a lui George E- 
nescu, Gheorghe Dumitrescu, 
Doru Popovici, Pascal Bentoiu, 
lucrări corale și camerale anto
logice și in primă audiție, lu
crări simfonice de George E- 
nescu, Ion Dumitrescu, Tiberiu 
Olah, Mihai Moldovan. Liviu 

Glodeanu și alții. în programul 

emisiunilor radio-televlzate este 
inserat, de asemenea, un im
portant capitol : „Luna culturii 
românești". Nu mai puțin demn 
de remarcat în acest context, 
participarea Orchestrei de es
tradă a Radioteleviziunii la Con
cursul și festivalul național de 
muzică ușoară de la Mamaia 
din luna iulie și spectacolul fes
tiv al laureaților concursului co
ral interjudețean „Cîntare pa
triei".

ALINA POPOVICI

MECANICA FINĂ Șl BIOLOGIA
• Fabrica de la Sinaia s-a ex

tins și secțiile mutate la Brea
za au inceput să funcționeze i- 
mediat, din mers. Cei întrebați 
cum au făcut asta spuneau că 
nu e mare lucru. Un lucru bine 
știut se face și cu ochii închiși. 
Cei mai in virstă ridicau din u- 
meri — nu-i vedeam, numai vo- 

I cile ne arătau cum ridică ei
I din umeri, cei mai tineri, cei 

mai mulți. aveau o oarecare 
vioiciune orgolioasă in glas. Se 
observă această orgolioasă vioi
ciune la cei întrebați despre 
riscurile meseriei lor — la cei 
tineri. Dacă orgoliul se mani
festă astfel, orgoliul e o calita
te. O voce tînără explica repor
terului că mecanica fină e un 
lucru foarte fin, la care nu poți 
să te bagi fără să fii tobă de 
carte. Bunăoară, trebuie să stu
diezi tot felul de lucruri din fi
zică, chimie și biologie, pentru 
că acolo, în mașini sînt o serie 
de bacterii, de animale mici de 
tot, care pot influența. Reporte
rul, care nu se vedea nici el, o 
fi zîmbit. Cît trăiește omul în
vață. E de mirare că vorba este 
atît de veche. Cei care au năs
cocit-o doar nu trăiau pe vre
mea mecanicii fine și cu sigu
ranță nu le-ar fi trecut prin 
cap că e nevoie să știi biologie 
ca să fabrici piese finite. Care 
vor fi inima tractoarelor — cum 
spunea tot o voce orgolioasă, a- 
ceeașl voce care sublinia că oa
menii de aici nu știu numai o 
meserie ci mai multe, așa că a 
fost simplu să monteze mașinile 
rapide și să dea chiar, în luna 
mutatului la Breaza, o producție 
sporită. Cînd performanța a in
trat în obișnuit, trebuie să 'mu
tăm granițele spectaculosului. 
Căci nici fără spectaculos nu

Poezia noastră contemporană 
ființează — din ce In ce mai 
pregnant — în jurul unor expe
riențe existențiale, sociale, is
torice. Ea este, rînd pe rînd, 
figurare a ipostazelor lăuntrice, 
evocare a omului ln tensiunea 
existențială, elogiu al comuni
cării, al puterii de expresie și 
reprezentare a cuvintelor. O 
permanentă sufletească. ima
gine a devenirii, viziune asu
pra condiției umane. Atitudine 
și participare afectivă la edifi- 

I carea conștiinței socialiste, evi- 
I dent, cu mijloace specifice.

Totuși, citeva volume apărute 
i în ultimul timp — deficitare 
. sub raportul individualizării 
: universului artistic — par sim

ple notații ocazionate de cău- 
i țări sterile. complicate prin 
j alambicări de expresie. Maria 
I Petra în Orologii de apă (Edi- 
I tura Junimea). Valeriu Sirbu în 

Ora translucidă (Cartea româ- 
■ nească), Șina Dănciulescu in 
| Sub umbrela mea roz (Scrisul 

românesc), Nicolae Dolângă ln 
Tărimul cuvlntului (Facla), au 
comun înclinarea spre mimarea 
sentimentului tragic, predispo
ziția spre supraevaluarea teh
nicii și intr-un grad foarte 
înalt pentru logoreea fllozofar- 
dâ. Ei ilustrează genul de „li
teratură tîrlită". denunțată încă 
din 1929 de Al. Philippide, 
drept expresia unei gîndiri co
mode și a unui stil incolor.

Maria Petra — pentru care 
poezia e „firav șirag de cuvin
te" sau „caleașcă de ceată" — 
cultivă o lirică artificioasă, 
(Pasărea incoloră), placheta a- 
bundă în poeme afectate și 
edulcorate.

Intenția de a scrie după o 
formulă cunoscută nu poate fi 
condamnată *b initio, dar cînd 
observăm numai tiparele, nu și 
poezia care le umple — simplă 
versificație de cele mai multe 
ori — atunci întregul efort de 
adaptare la un alt registru liric 
nu mai are sens, eșuînd în mi- 

putem trăi, numai că parametrii 
lui se înalță pe negîndite, pre
siunea pretențiilor față de hol 
înșine, față de munca noastră 
este atît de acută, îneît ne-am 
obișnuit cu ea ca și cind ar fi 
aerul nostru firesc de respirat. 
Pericolul poluării aerului pro
priu zis este real, și din spirit 
de contradicție și din spirit de 
echilibru, mutăm ozonul in con
științe cu tot mai multă fer
voare. Sînt foarte multe lucruri 
cele pe care trebuie să le știi ca 
să lucrezi la uzina din Sinaia, 
dar sint la fel de multe lucruri 
pe care trebuie să le știi ca să 
fii bun reporter, numai că mai 

puțin precise. Anca Arion le 
știe, precis, pe toate. Reportajul 
său sinaiot, la „Seara pentru ti
neret" avea meritul că părea de 
servici — și nu era — cind de 
atîtea ori se întîmplă Invers !

• „Clanul sicilienilor" la Te- 
lecinematecă. Cine l-a revăzut 
(și toată lumea l-a revăzut, fiind 
unul dintre acele filme în care 
fascinația vedetelor este prea 
vindicativă ca să reziste cineva, 
toți am făcut coadă și ne-am 
dus la cinema) putea să obser
ve cu ochiul liber un lucru : că 
filmul nu era chiar rupere de 
nori și că domnul Verneuil este 
un șmecher. Face un film poli
țist de serie și Ii pune în frun
tea distribuției pe Jean Gabin, 
Lino Ventura și Alain Delon. 
Care joacă ce au de jucat, și 
nu au mare lucru, dar asta nu 
contează, pentru că noi tot îl 
privim fascinați, minunîndu-ne 

metism. Este cazul volumului 
lui Valeriu Sîrbu — Ora trans
lucidă, elaborat prin contrafa
cere. Stilul sorescian e subțiat 
pînă la caricatură : „Numai ve
cinul meu de deasupra și alte
ori de la subsol sau de ală
turi / are patima ornitologiei 
infiptă in piele / el le la, le 
colorează in diferite chipuri / 
le dă forme din ce in ce mai 
zvelte și elipsoidale / și împrăș
tie lumea cu ele / după ce le-a 
dresat în diferite / scopuri în
semnate eu plus șl cu minus 
orgoliu / deferentă omenie / 
sau chiar putină salivă / / Dar 
toate se intorc inapoi pocăite / 
și-i ciugulesc din palmă bucățe
le apriorice" (Vocația poeziei).

Modul de a crea prin sfări- 
marea structurii și abolirea 
punctuației — în fond de a de- 
mistifica prin mistificarea unui 
procedeu revolut — in măsura 
in care nu propune structuri li
rice inedite nu e de natură a 
fi recomandat. Poezia devine In 
acest caz versificare inconti
nentă, previzibilă și înscriere 
excesivă a silogismului facil, 
încercarea lui Viorel Sîrbu de 
a distruge limbajul convențio- 
nalizat — asumîndu-și riscul 
epigonîsmului — nu duce decît 
la... convenționalizare fără dis
tincție. operație de care pare a 
fi cel puțin conștient : „Oh 
numai ale mele nu-s în stare 
de zboruri lungi și iniregi / le 
ingroș cu vorbe alegorii și le 
stropesc cu fosfor / le descînt 
cu un bocet ușor și șăgalnio / 
le pun betele și ațele Ia aripi / 
și le dau chiar drumul de la 
mare înălțime. / Dar ele fil-fîl 
bat aerul speriate și cad repe
de cu ciocul in pămint, irosind 
fosforul și verbul". în Viorel 
Sirbu, autor, intre altele, al 
unor Poeme banale (E.P.L., 
1969) se ascunde un experimen
tator factice. El e un dezabuzat 
prematur, înainte de a lua con
tact eu marea poezie.

de zor că există — și oare a- 
ceastă copilărie în fața farme
cului indicibil al unor actori nu 
este unul din capetele de pod 
ale cinematografului ? Cui nu-i 
place să se copilărească ? Se 
suune că numai oamenilor obtuzi 
și răi.

• întrucît evenimentul spor
tiv la zi este dresajul de 
ciini, duminică după-amiază, 
la „Magazinul sportiv" am 
avut dresaj de ciini. Cu para
dă. Căței tunși scurt si căței 
pletoși, căței pitici și căței viței, 
pe numele lor Saint-Bernard, a- 
lias televizatul George. O rudă 
a lui, Perry, dovedind multă o- 
menie, a salvat de o avalanșă 
optsprezece persoane, a optspre
zecea, drept răsplată, l-a împuș
cat cîinește. Crainicul care dă
dea știrea era voios. Pe urmă au 
venit ciinii lup cunoscuți ca 
vajnici sportivi, practicînd mai 
ales judo si karate cu bandiții. 
Propun să reabilităm lupul, ca 
parte în vigilenta corcitură. în 
ceea ce privește sportul uman, 
concurentă cîinilor lup a făcut 
Olga Corbut, una dintre cele mai 
ambițioase sportive de pe toate 
meridianele. Caz tipic de prea 
mult talent. Turisceva are mai 
puțin, dar e mai stăpînită. S-a 
mai văzut.

• Se zice că a venit vara, a- 
proape a trecut o lună din ea, 
nu știu, n-am văzut, nici mă
car pauza cu marea care bate 
țărmul însorit n-a apărut Ia te
levizor. Nici măcar cîntecele 
duioase cu litoralul și cu Ca
bana Trei Brazi. Or, noi pînă 
nu-1 vedem seară de seară pe 
micul ecran, doi bani nu dăm 
că soarele luminează — sau nu 
luminează — pe cer 1

smaranda jelescu

„Originalitatea" plachetei Sub 
umbrela mea roz stă in pleto
ra de imagini care vor să tra
ducă Interogația continuă, exu
beranța trăirilor, identitatea 
stărilor : „Somnul nostru de 
nuntă / complex de plute șl 
Psihee — / dintr-o imberbâ
spaimă de beție / sufletul pi
păie totul / nimic nu fixea
ză... / / Mari suferințe se-ndul- 
cesc sub cer / în transhumante 
de ocol sau de refugiu / în 
transparențe de efigii și sim
bol / cu-asemănarea tuturor — / 
mari suferințe se opresc la dor / 
cu zimbetul necruțător in gura 
morților (Asemănarea dulce a 
tuturor). Monotone și manieris
te, versurile sînt viciate de re
torism. Delirul verbal diluează, 
nu o dată, substanța emotivă. 
Reducția universului la un 
„perpetuai stress", lamentația 
goală formează materia poemu
lui verbalist și pretențios filo- 
zofard : „Nil se mai pot opri cu
lorile de jind / nu se mai po
tolește lumina / cresc peste ea 
focul și apa țipind / hrăpăreț 
și de-a valma — / / Nu ne 
mai înduplecă pașii pripiți și 
semeți / inima bate bate ar 
înnebuni și nu poate / trupul 
se macină între dovezi / gindul 
intre surprize scapă — II Sînt 
grea de renunțare și abuz.

„Trăirile" și „interiorizările" 
autoarei nu se organizează li
ric, rămîn exterioare. De la 

' tiradele sentențioase cu apa
rența profunzimii se trece la 
imaginarea unui univers sum
bru, exacerbare a simțurilor in
suficient cenzurate : „Se mișcă 

■ albiile-n suplicii de smirc / șu- 
șuie capul de mort într-un flu
ture surd / crește crucea vie-n 
păianjenul orb / fulgeră pluta-n 
expulsii lipsite de rod... / Ci
ne-a sosit sub umbrela mea 
roz ? ! (Sub umbrela mea roz).

Nicolae Dolângă dovedește o 
mare facilitate de a versifica 
orice, cu egală aptitudine, ceea 
ce și determină caducitatea poe
ziei lui pastelistă și bucolică, 
livrescă și cu pretenții de filo
zofie. Ceea ce nu i se poate 
nega este vivacitatea ritmurilor 
poetice, turnura pe care o iau 
anumite poeme și chiar calita
tea de a crea, e adevărat izolat, 
citeva imagini viabile.. Se ob
servă. chiar dacă sub forme 
uneori rudimentare, matricea 
poetică a tradiției ardelenești : 
legăturile cu un fond ancestral 
folcloric și eticismul subiacent. 
Deocamdată, semnalăm la Ni.co- 
lae Dolângă lipsa unui limbaj 
adecvat substanței poetice. îm
prumuturile masive din Blaga 
(receptat prea exterior) și une
le stingăcii : ' „Cu mingea orei 
care bate / în pragul zilnicei 
cunoașteri, / Ne încercăm iu
țeala mîinii... (Vacanță).

încercind să-și structureze vo
lumele pe diferite motive liri
ce. autorii citați — și nu sint 
singurii — profesează o poezie 
fie anemică sub raportul idea
ției. fie alambicată, fără putere 
de sensibilizare a unor stări 
autentice. Deși majoritatea au
torilor citați nu sint la primul 
volum, versurile au încă tăietu
ră de diletant.

GEORGE GIBESCU

LA GALAȚI:

Expoziția „Trei 
decenii de literatură 

socialistă"
La Biblioteca V.A. Urechi» 

din Galați s-a deschis luni o 
expoziție de carte intitulată 
„Trei decenii de literatură so
cialistă". Expoziția prezintă 
selectiv creația beletristică ro
mânească contemporană.

Expoziția face parte dintr-o 
amplă suită de manifestări. 
„România socialistă deceniul 
trei", organizate de prestigi
oasa instituție de cultură din 
Galați in întâmpinarea celei 
de-a 30-a aniversări a elibe
rării patriei și Congresului al 
XI-Iea al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)

VARA
BRIGADIERILOR

Uniforma a fost pusă deoparte. Și servieta. Nu se mai stri
gă catalogul de la catedră. Și totuși, clasa este intactă, cu 
același efectiv de elevi - și cu dirigintele, desigur. Ținuța 
elevilor - de lucru. In locul servietei, caietelor și maculatoa
relor, fiecare a primit unelte trebuincioase muncii. Se strigă 
un alt catalog. Lecțiile au un orar aparte : se învață munca. 
La fața locului. Adică : în ateliere școlare, in întreprinderi, pe 
șantiere, în agricultură. Am încercat și noi un tur de forță, 
să vedem unde au răspuns elevii la apelul noului catalog. 
Unde vor răspunde, de fapt, căci azi, prima zi a fost, adevă
rat, și zi de muncă, dar și o zi de cunoștință, de stabilire a 
detaliilor organizatorice.

FRONT DE LUCRU

• GALAȚI. O sută de elevi 
de la Liceul „Vasile Alecsan- 
dri“ lucrează de zor • în atelie
rul școlar : au de realizat indi
catorii planului de producție din 
acest an școlar. în județ, circa 
500 de elevi ai liceelor teoreti
ce din mediul rural iși desfășoa
ră activitatea,: incepîrid de azi, 
în C.A.P. și I.AS. Normal, se
diile școlilor se află la sat, aici, 
este, deci, și sediul muncii. Au 
ajuns la locurile de practică e- 
levii liceelor agricole : la I.A.S. 
Frumușița. Ivești, Sendreni, Tu- 
lucești, Smîrdan. Nicorești și 
Tecuci. O informație mai globa
lă : din municipiul Galați, 1831) 
elevi din licee teoretice vor lu
cra pe șantiere de muncă pa
triotică. 5 000 elevi ai liceelor 
de specialitate, școli profesiona
le și licee teoretice vor contri
bui la lucrările de sezon în 
I.A.S.

• ILFOV. începem cu cei mai 
mici, elevii din clasele V—VII 
ale școlilor generale, uteciști și 

pionieri au pornit la treabă, in 
C.A.P. Fără îndoială, munca cot 
la cot cu părinții și membrii fa
miliilor lor constituie o etapă 
de practică foarte instructivă. 
Sarcinile campaniei de primă
vară sint numeroase și foarte 
diverse, dar ei, ca tineri ai sa
telor, știu rostul acestor treburi.

• MUREȘ. Prima zi de va
canță a marcat pe meleagurile 
mureșene deschiderea șantiere
lor de muncă patriotică ale ele
vilor uteciști din liceele de cul
tură generală. La Miercurea 
Niraj, Reghin, Sovata, Luduș, 
Sighișoara, Tg. Mureș drapelul 
patriei arborat la punctele de 
lucru anunță prezența organiza
țiilor de tineret pe frontul mun
cii — o contribuție tinerească la 
realizarea actualului cincinal 
înainte de termen. Timp de 
două săptămini. aproape 5 000 
de uteciști vor îmbrăca zilnic 
salopetele de brigadieri. (M. 
BORD A).
• ORADEA, Ieri, în cadru

Un moment de pauză. Pînă la acest răgaz grupul acesta de 
elevi de la Liceul ,J.L. Caragiale", împreună cu profesorul lor, 
a lucrat la plivitul manual al 'soiei.

In curînd, vom scrie mai pe larg despre experiența microîn- 
treprinderii școlare care funcționează pe lingă Liceul nr. 2 Ro-

festiv, s-a deschis la Oradea 
șantierul tineretului pentru îm
bunătățiri funciare „Dealurile 
Oradei". Timp de patru luni, 
elevi ai liceelor agricole din 
Oradea și Salonta vor lucra la 
terasarea unei suprafețe de te
ren de 220 hertare, la plantări 
de pomi fructiferi, viță de vie 
și plantații silvice. Obiectivul 
destinat a intra in folosință a- 
nul viitor necesită investiții de 
aproape 28 milioane lei ; 13 mi
lioane vor fi realizate în acest 
an. Scopul investiției : darea în 
folosință a unei suprafețe de te
ren supus eroziunii, transfor
marea ei într-o bază de aprovi
zionare cu legume și fructe a 

județului. Lucrare complexă a- 
menajarea acestei suprafețe în
seamnă și construirea de dru
muri, baraje, canale, pentru iri
gații — operațiuni ce trebuie 
pregătite și executate cu deose
bită atenție și competență. „De 
fapt, ne spune tovarășul Man
dea Aurel, activist al Comitetu
lui județean Bihor al U.T.C., a- 
cest obiectiv se va constitui în
tr-o lucrare de diplomă colecti
vă pentru elevii celor două li
cee agricole. (N. ADAM).

• BUZĂU. Au fost prezenți 
pe șantierele locale ale muncii 
patriotice aproximativ 1 000 e- 
ievi-uteciști din licee și școli 
generale. Ei au desfășurat acti-

șiorii de Vede. Ce vedeți în imagine reprezintă un aspect de 
muncă din aceste zile: elevii fac totul ca să-fi realizeze planul de 
producție.

vități la următoarele obiective : 
3 creșe, stațiunea experimenta
lă legumicolă — Buzău, parcul 
tineretului din municipiul Bu- 

>zău, I.A.S. Pătirlagele și Rm. 
Sărat, la reparații de străzi și 
amenajarea parcului din Rm. 
Sărat.

• BRAȘOV. Luni după amia
ză, în vestita stațiune Poiana 
Brașov a avut loc deschiderea 
festivă a șantierului tineretului, 
unde vor lucra în această va
canță elevi imbrăcați in salope
te de brigadieri. Obiective : 
construirea a trei hotele turis
tice Vulturul, Sticlăriei, Alunul. 
Prima serie de brigadieri e al-
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cătuită din 120 de elevi al licee
lor nr. 1 și „Dr. loan Meșota" în
soțiți de profesori care, consti- 
tuiți în 4 brigăzi vor. lucra ală
turi de muncitorii Trustului de 
construcții la săpături, operații 
de dulgherie, zidărie și ca fie- 
rar-betoniști. Dirigintele șan
tierului, Iosif Varga, activist al 
Comitetului municipal Brașov al 
U.T.C., ne-a prezentat barăcile 
luminoase, condițiile excelente 
create anume pentru elevii ca
re vor lucra în această vară, 
aici, pe șantierul tineretului. 
(ADINA VELEA).

(Urmare din pag. I) 
de elevi și studenți solicitați să 
lucreze în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, fabricile de 
conserve și centrele de legume 
fi fructe, stabilirea frontului de 
lucru, precum și obligațiilor fie
cărei părți — sarcini care rămîn 
valabile și pentru septembrie, 
cînd elevii și studenții vor parti
cipa la lucrările specifice cam
paniei de toamnă.

Prin profilul pregătirii lor, 
elevii școlilor profesionale, ai li
ceelor cu profil agricol, ai școli
lor de cultură generală de la sat, 
precum ji studenții institutelor 
agronomice își vor desfășura 
practica în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, integrîndu-se 
efectiv în activitatea acestora. 
Dar și elevii care vin să petrea- 

•că vacanța la sat vor trebui să se 
simtă aici ca tineri ai comunelor, 
cu datorii asemănătoare, să lu
creze zi de zi alături de familiile 
lor, considerînd aceasta ca o în
datorire firească. Zeci de mii de 
elevi și studenți vor fi, astfel, 
antrenați să redea circuitului 
agriculturii noi suprafețe de pă- 
mînt, să execute lucrări de îm
bunătățiri funciare, să participe 
la întreținerea culturilor, viilor, 
livezilor, la strîngerea, sortarea 
și depozitarea recoltei de cereale, 
legume și fructe, la amenajarea 
și întreținerea pășunilor și pajiș 
tilor naturale. Ei vor fi însoțiți 
la muncă de cadre didactice. Ro- 
lul acestora este să-i ajute pe 
tineri să-și realizeze sarcinile, să 

controleze riguros desfășurarea 
muncii, să aibă evidența rezul
tatelor și să vegheze la respec
tarea cu strictețe a normelor 
securității muncii, a modului cum 
se efectuează transportul zilnic 
al elevilor si studenților către și 
de la locurile de activitate.

Pe primul plan stă, desigur, 
îndatorirea pe care o au unită
țile beneficiare de a asigura ele
vilor și studenților locuri de 
muncă, pentru că tinerii sînt 
dornici să lucreze efectiv, fără 
timpi morți, să valorifice fiecare 
minut. Unitățile sint solicitate, 
de asemenea, să se îngrijească 
de tinerii lor brigadieri, să le 
asigure condiții de cazare, de 
masă, să-i instruiască din prima 
zi cu normele de protecția mun
cii.

Elevii ji studenții s-au pregă
tit să desfășoare, acolo unde M 
vor afla, împreună cu tinerii co
munelor, activități culturale, dis
tractive, sportive, cum le șade 
bine tinerilor după un prog'am 
de muncă. E bine să se țină 
seama de această dorință și să li 
se asigure condițiile necesare or
ganizării unor asemenea activi
tăți.

La toamnă, cînd se fac bilan
țurile în agricultură, sîrdem con
vinși că elevii, studenții și pio
nierii vor avea o cotă parte în
semnată la bogăția recoltei adu
nată în cămările țării.

Deocamdată, astăzi, pentru 
mulți elevi s-a oficiat prima zi 
de muncă. Spor la treabă!
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

tanț« de 50 km ți a cărei 
utilizare face ca productivi
tatea muncii să crească cu 
circa 300 la sută ; buncărul de 
4 mc, prin folosirea lui obținln- 
du-se o reducere a timpului de 
staționare a autobetonierelor cu 
75 la sută ; pompa de beton de 
20 mc h, un prim avantaj al ex
ploatării ei coiistituindu-I meca
nizarea transportului, pe vertica
lă sau orizontală, a materiei 
prime la locurile de muncă, 
de la marile construcții.

Este urmărită cu interes de
monstrația făcută cu macaraua 
turn autoridicătoare MTA—125, 
întrebuințată la construcții in
dustriale și civile, pînă la mari 
înălțimi ; ea poate fi întilnită 
pe șantierele țării, făcînd posibi
lă o creștere a productivității 
muncii cu 60 la sută, precum și 
o reducere a eforturilor valutare.

Secretarul general al partidu
lui apreciază aceste realizări ți 
recomandă specialiștilor să per
severeze pe linia însușirii fabri
cației reperelor care se mai im
portă, a producerii de noi ma
șini ți utilaje cu performanțe 
tehnice la nivel mondial, valori- 
ficindu-se mal deplin experiența 
bună acumulată in cadrul între
prinderii și al centralei, atit în 
ce privețte sectorul de concepție 
și proiectare, cit și în asimi
larea ți producția propriu-zisă.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
avea să ia. de altfel, cunoțtință. 
In cursul vizitei, de preocupările 
in această direcție ale întreprin
derii, care produce mașini și In
stalații pentru șantierele de pe 
întreg cuprinsul patriei. Această 
unitate realizează. în același 
timp, circa 40 la sută din tota
lul reparațiilor utilajelor desti
nate mecanizării construcțiilor ți 
participă, prin prestări de ser
vicii, la ridicarea unor obiective 
economice și social-culturale. 
Hotărirea fermă a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
aici este de a înfăptui prevede
rile cincinalului în patru ani și 
trei luni. Numai pentru acest 
an. ei și-au propus să depășeas
că planul de producție cu 4 mi
lioane lei. să economisească 100 
tone de metal și 500 tone de 
combustibil — succese pe care 
Ie dedică celei de a XXX-a ani
versări a eliberării țării și ce
lui de al XI-lea Congres al parti
dului. Pentru atingerea acestor 
obiective s-au stabilit și căile 
adecvate : extinderea automati
zării și mecanizării, a autodotă- 
rii, dublarea productivității mun
cii, diversificarea producției, mo
dernizarea fluxului tehnologic, 
raționalizarea transportului uzi
nal, folosirea intensivă a capaci
tăților industriale.

Evidențierea acestor preocu
pări care animă colectivul În
treprinderii. sint tot atitea argu
mente in favoarea specia Uzării 
intreprinderii ți concentrării aici 
a producției de utilaje de mare 
randament pentru extinderea 
mecanizării lucrărilor de con
strucții.

întreaga vizită, constatările și 
observațiile tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu conduc la concluzii 
mobilizatoare. Sint toate condi
țiile pentru ca dublarea produc
ției și realizarea investițiilor ne
cesare să fie atinse pină în 
1977—1978 — subliniază secreta
rul general al partidului. 
Aveți oameni pricepuți. Spa
țiul este corespunzător. Tre
buie însă pusă la punct dotarea 
intreprinderii, iar extinderea ei 
să țină seama de folosirea mai 
deplină a actualelor hale de pro
ducție. a utilajelor. Aceasta in- 
cepind cu turnătoria, care, mo
dernizată. va permite să se ob
țină pe spațiul existent o pro
ducție mult mai mare decit cea 
pe care v-ați propus-o.

în contextul sarcinilor de vii
tor ce revin întreprinderii, nece
sității profilării acesteia și dez
voltării producției în condițiile 
unei eficiențe sporite — secreta
rul general al partidului a cerut 
stabilirea unui program de co
operare între Ministerul Con
strucțiilor Industriale. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele și Ministerul Indus
triei Construcției de Mașini- 
Vnelte și Electrotehnicii, care să 
concure la asimilarea și extin
derea fabricației unor utilaje de 
mare randament, esențiale pen
tru extinderea mecanizării și 
sporirea productivității lucrări
lor de pe șantiere.

Cu convingerea că stă în pu
terea colectivului întreprinde
rii de a fi la înălțimea a- 

-cestor sarcini, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a adresat muncito
rilor, tehnicienilor și ingine
rilor de aici calde felicitări 
pentru realizările de pînă acum, 
îndemnul de a munci mai bine, 
de a înfăptui obiectivele ce le 
stau în față.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a continuat 
apoi pe șantierul sălii poliva
lente — impresionant edificiu 
destinat marilor manifestări 
cultural-sportive ale Capitalei, 
precum și intruniriior pub'.ice 
de anvergură găzduite de Bucu
rești — situată in viitorul parc 
de odihnă și distracții din Dea
lul Piscului.

La această oră, șantierul cu
noaște freamătul unei activități 
intense, muncitorii aflîndu-se 
într-o adevărată cursă contra- 
cronometru, care se va solda cu 
realizarea acestui obiectiv de o 

complexitate deosebită, in numai 
180 de zile.

Un aport deosebit la aceste 
realizări l-au avut miile de ti
neri. angajați intr-o însuflețită 
muncă patriotică, prezenți in nu
măr mare și în această zi pe 
șantier unde, după puterea și 
priceperea fiecăruia, dau o mină 
de ajutor constructorilor.

Sosirea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu este salutată și aici 
cu nespusă bucurie de construc
tori care și-au exprimat cu căl
dură sentimentele de dragoste 
și stimă față de secretarul ge
neral al partidului, de profun
dă mulțumire față de preocu
parea sa permanentă pentru ri
dicarea întregii activități eco
nomice la cei mai inalți para
metri de exigență și eficiență — 
factori hotărîtori ai progresului 
general al patriei noastre.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, sint invitați de ing. 
Stefan Ciurel, vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, să viziteze șan
tierul sălii, care, de la prece
denta vizită a secretarului gene
ral, a intrat în fazele finale de 
execuție, ilustrind convingător 
modul în care constructorii în
țeleg să-și respecte angajamen
tul de a da in folosință înainte 
de prevederi acest important o- 
biectiv cultural al Capitalei, ca 
un omagiu al muncii lor adus 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

în sala propriu-zisă, prevăzu
tă să dispună de 6—8 000 
de locuri, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu este informat că 
principalele operații se apropie 
de sfirșit, urmind să se treacă 
la montarea acoperișului sus
pendat pe cabluri — soluție 
tehnică ingenioasă utilizată 
pentru prima oară în țara 
noastră. într-un ritm acce
lerat se desfășoară, de aseme
nea, lucrările de finisaj, cete 
de la subsolul sălii — destinat 
unor utilizări multiple — fiind 
deja executate în proporție de 
peste 80 la sută. în pas cu lu
crările de construcții și finisa
re, au fost montate majoritatea 
instalațiilor de apă, canalizare și 
termoficare.

Gazdele relevă, in cursul con
vorbirii. că sala a fost concepu
tă potrivit indicațiilor secretaru
lui general al partidului date 
cu prilejul vizitelor anteri
oare. de așa manieră incit sâ 
poată adăposti nu numai între
ceri sportive, ci și manifestări 
culturale, precum și întruniri 
publice.

Sint abordate, apoi, proble
me referitoare la rezolvările 
tehnice chemate să dea viață 
proiectelor îndrăznețe ale spe

cialiștilor care. în final, vor ex
prima in această zonă a Capita
lei, arhitectura cea mai moder
nă, materializată in impunătorul 
edificiu, unic în țara noastră.

Urmîndu-se una din căile de, 
acces, se ajunge pe platoul din 
fața sălii, de unde se deschide 
o vedere generoasă asupra par
cului de odihnă și a lacului de 
agrement, totul conceput in
tr-un asemenea mod incit să 
reprezinte unul din marile cen
tre de atracție ale orașului, un 
plăcut loc de recreere și distrac
ție pentru oamenii muncii. Și 
aici lucrările au avansat verti
ginos.

în cadrul discuției, gazdele in
formează, de asemenea, că, in 
spiritul recomandărilor tovară
șului Nicoiae Ceaușescu. Ia 
amplasarea zonei locuibile, ce 
se profilează la intrare, s-a 
avut în vedere delimitarea a- 
cesteia pentru a nu se lua din 
suprafața destinată parcului. Se 
subliniază faptul că se preconi
zează o soluție care să ofere o 
largă perspectivă spre oraș.

Stadiul lucrărilor confirmă 
că angajamentul luat, de a ri
dica acest edificiu in cinstea 
celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei, va 
fi onorat înainte de ter
men. fapt reținut cu satis
facție de secretarul general al 
partidului, care i-a felicitat pe 
constructori pentru realizările 
lor, urîndu-le mult succes in a- 
tingerea obiectivelor ce și Is-au 
propus.

★
Vizita tovarășului Nicoiae 

Ceaușescu la întreprinderea 
pentru mecanizarea construcții
lor industriale și pe șan
tierul sălii polivalente, dia
logul purtat cu muncitori, teh
nicieni, ingineri, cadre de con
ducere și edili ai Capitalei, ob
servațiile și indicațiile secreta
rului general au constituit un 
eveniment important pentru via
ța economică și socială a Bucu- 
reștiului, a întregii țări, intr-un 
moment în care poporul nostru 
iși intensifică eforturile în ma
rea întrecere socialistă închinată 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Sint 
toate acestea încă o dovadă a pre
ocupării permanente a condu
cerii partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. pentru bunul 
mers al economiei, pentru spo
rirea eficienței și calității în
tregii activități, pentru progre
sul și propășirea patriei noastre.

A. IONESCU, N. VAMVU, 
I. SOCACIU

Foto : A. PASAT

Mulțumim din inimă partidului!
în telegrama adresată tova

rășului Nicoiae Ceaușescu de 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor se spune :

Urmind exemplul dumnea
voastră strălucit de muncă și 
viață, pionierii iși fac in mod 
activ ucenicia revoluționară, in- 
sușindu-și în practică idealu
rile de viață și comportare ale 
comuniștilor, dind din ce în ce 
mai multa dovadă de inițiativă 
și răspundere în activitatea lor 
de pregătire, pentru a fi folo
sitori patriei și partidului.

Școală a formării personalită
ții comuniste, in spirit revolu
ționari organizația pionierilor — 
condusă nemijlocit de Partidul 
Comunist Român — cultiva in 
rîndurtle tuturor copiilor din 
țara noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — respectul față de 
trecutul revoluționar de lupta 
al clasei muncitoare, față de 
realizările obținute de harnicul 
nostru popor in măreața opera 
de edificare a societății socia- 
l-'ste, contribuie, alături de școa
lă și familie, la educarea tinerei 
generații în spiritul muncii, al 
eticii și echității socialiste.

Militind pentru transformarea 
întregii lor activități într-un 
amplu program de educație pa- 
triotic-revoluționară, de temei
nică pregătire pentru mumă 
și viață, purtătorii _ cravatelor 
roșii cu tricolor iși iau angaja
mentul în fața Dumneavoas- 

. tră, iubite tovarășe Nicoiae 
^-Ceaușescu, să-și aducă contri- 
/ buția, pe măsura puterilor lor, 
* la sporirea frumuseții și bogă

ției patriei, la realizarea înal
telor idealuri de progres și civi
lizație ale Partidului Comunist 
Român.

Ne angajăm sa creștem, in 
cadrul organizației revoluționare 
a purtătorilor cravatelor roșu 
cu tricolor, tineri devotați trup 
și suflet Partidului Comunist 
Român, patriei socialiste, șco
lari harnici și iscusiți,' dornici 
să-și însușească din ce în ce 
mai bine și mai profund cuce
ririle științei și tehnicii, artei, 
și literaturii, pentru a fi demni 
constructori ai socialismului și 
comunismului pe pămintul Ro- 
mâniei.

Vă asigurăm, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, că toți pionierii și 
școlarii țării vor lua parte, ală
turi de părinții lor, la marile 
realizări ale poporului român, 
care _ sub conducerea Partidu
lui Comunist Român — înfăptu
iește programul de edificare a 
socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie, Republi- 
ca Socialistă România.

în telegrama Organizației pio
nierilor din municipiul București 
se scrie : Gîndurile celor 100 000 
de purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor din frumoasa Capitală 
a țării noastre, se îndreaptă pli
ne de dragoste și nețărmurită 
recunoștință spre Dumneavoas

tră, mult iubitul și ințeleptul 
conducător al partidului și statu
lui, primul președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Prin grija Partidului Comunist 
Român, a Dumneavoastră perso
nal, scumpe tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, ne bucurăm de școli 
cu săli de clasă spațioase și 
luminoase, de ateliere dotate cu 
aparatură modernă, in care în- 
vățind și muncind cu seriozitate, 
zi de zi, ne străduim să devenim 
oameni multilateral pregătiți, ce
tățeni de nădejde ai scumpei 
noastre patrii, Republica Socia
listă România.

în anul jubiliar al organiza
ției noastre, noi, pionierii muni
cipiului București, ne angajăm 
în fața Dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
să fim primii la învățătură și 
muncă, să fim cinstiți, demni și 
cutezători, să ne iubim cu în
flăcărare patria, poporul, Parti
dul Comunist Român.

Realizările obținute în activi
tățile pionierești și școlare le 
reunim într-un minunat buchet 
al recunoștinței pe care îl oferim 
cu emoție și îndreptățită mindrie 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu

partidului iubit, Dumneavoastră 
personal scumpe tovarășe secre
tar general, ca semn al recunoș
tinței nemărginite pentru copilă
ria noastră fericită și grija pă
rintească ce ne-o purtați. pentru 
condițiile mintmate de muncă și 
de viață, pentru viitorul luminos 
ce ne stă în față — se mențio
nează în telegrama Consiliului 
județean Arad al Organizației 
Pionierilor.

Ne angajăm, mult iubite to
varășe Nicoiae Ceaușescu, să ne 
îndeplinim exemplar îndatoririle 
pionierești și școlare, răspunzind 
cu elan Îndemnului Dumnea
voastră, cel mai iubit și apropiat 
prieten și îndrumător al tinerei 
generații, de a munci și învăța 
cu sirguință pentru a deveni fii 
de nădejde ai partidului comu
nist, coțsfetructori activi ai socia
lismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Biroul Consiliului județean 
Mureș aî organizației semnează, 
în numele a peste 55 000 de 
pionieri — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități —' și 
comandanții lor din acest județ 
o telegramă în care se scrie :

Ne angajăm ca vorba să de
vină faptă, să obținem succese 
deosebite la învățătură, în acti

vitatea de pregătire pentru apă
rarea patriei. în muncile patrio
tice, activitățile tehnico-științi- 
fice, cultural-artistice și sportiv- 
turistice.

în anul jubiliar, anul marilor 
aniversări, a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, iu
bite tovarășe secretar general, 
părinte scump și drag al tutu
ror copiilor patriei noastre, pri
miți salutul nostru pionieresc și 
gambetele copilăriei fericite de 
.pe minunatele plaiuri mureșene.

în telegrama Organizației pio
nierilor din județul Hunedoara 
se scrie, intre altele :

Animați de sentimente de u- 
nanimă dragoste și prețuire, pio
nierii hunedoreni. fii ai mineri
lor și siderurgiștilor, ai intelec
tualilor și lucrătorilor de pe o- 
goarele ținutului de legendă și 
istorie al Hunedoarei, vă trans
mit cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a Organizației pio
nierilor un fierbinte mesaj de 
recunoștință pentru nețărmu
rita grijă pe care ne-o purtați. 
pentru tot ceea ce prin pildui- 

toarea Dumneavoastră activitate 
revoluționară ați făcut și faceți 
pentru tinăra generație a țării, 
pentru fericirea și • prosperita
tea națiunii noastre. Ne pregă
tim sâ facem din vacanța aces
tui an bogat in remarcabile e- 
venimente politice o vacanță a 
muncii, să contribuim astfel pe 
măsura puterilor noastre, dar 
cu întregul eian și devotament, 
la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

însuflețiți de marile eveni
mente ale anului, a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei și 
al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — se spune în 
țelegrama Consiliului județean 
Cluj — cei aproape 60 000 de 
pionieri — români, maghiari și 
de alte naționalități —, împreună 
cu cei peste 3 000 de comandanți 
instructori, au încheiat acest an 
școlar cu rezultate bune și foar
te bune la învățătură, dis
ciplină și activitate obșteas
că. Sîntem bucuroși că pu
tem să vă raportăm că or
ganizația pionierilor din jude
țul Cluj cuprinde în prezent 
95,73 la sută din totalul școla
rilor din clasele 2—7. Sub în
drumarea organelor de partid, 
organizația noastră este hotărită 

să nu precupețească nici un e- 
fort pentru a-și aduce și în 
viitor aportul său la educarea 
comunistă a tinerei generații.

în telegrama Consiliului ju
dețean al organizației pionieri
lor Mehedinți se scrie : Siatem 
hotăriți ca prin cercurile teh- 
nico-aplicative din școli și case 
ale pionierilor, prin activitățile 
pionierești și prin tot ce oferă 
invățămintul românesc in dru
mul luminos spre generalizarea 
primei trepte de liceu și de aici 
mai departe, așa cum prevede 
programul partidului, cum ați 
indicat Dumneavoastră, tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, să ne pre
gătim pentru muncă, pentru 
viață, sâ fim urmași de nădejde 
ai acestui popor ce, condus cu 
măiestrie de partidul comuniș
tilor. luptă pentru triumful co
munismului pe pămintul româ-

Vom munci neobosit pentru 
obținerea de rezultate fot mai 
bune ia învățătură și in activi
tatea pionierească, ne vom face 
datoria față de patrie și par
tid. avind ca model figura lu
minoasă a Dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu.

Noi. purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — se 
serie intr-o altă telegramă — 
vă promitem că vom face totul 
pentru această țară, pentru a- 
cest popor. Ne bucurăm de con
diții de viață minunate, in tî- 
nărul nostru oraș de pe Trotuș 
— avem școli noi, laboratoare, 
terenuri și săli de sport, un 
minunat parc pentru copii — 
daruri oferite nouă, celor mai 
tineri cetățeni ai orașului, de 
către conducerea de partid și 
dc stat.

Prin tot ce gindim. prin tot 
ce facem, prin tot ce realizăm 
încercăm, pe măsura puterilor 
noastre, să ridicăm prestigiul 
României și să o încununăm cu 
noi și noi succese.

Noi. pionierii români și ma
ghiari ăi municipiului Odor- 
heiul Secuiesc. vă promi
tem. mult iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, că vom face 
totul ca alături de frații și pă
rinții noștri să contribuim la 
înfrumusețarea orașului, a pa
triei noastre dragi, că vom face 
din munca patriotică o dovadă 
fierbinte a dragostei noastre 
pentru patria noastră.

Au mai fost adresate telegra
me din partea pionierilor Liceu
lui pedagogic din Craiova, Casei 
pionierilor din Timișoara, pio
nierilor Școlii generale de 10 ani 
nr. 14 din Oradea, pionierilor 
Școlii generale nr. 8 din Baia 
Mare, pionierilor și școlarilor 
din comuna Ciprian Porumbes- 
cu, pionierilor Școlii generale 
nr. 3 din Cimpulung Moldove
nesc și Comandamentului oră
șenesc al pionierilor din Ocna 
Mureș.

INIȚIATIVE, ANGAJARE, ÎMPLINIRI
C. S. HUNEDOARA:

Zilnic după 
program-acțiuni 

patriotice 
și gospodărești

Tinerii de la Combinatul si
derurgic Hunedoara desfășoară o 
activitate susținută pentru ri
dicarea producției la noi cote 
de randament și eficiență. Ast
fel, în cursul săptămînii tre
cute, ei au colectat 250 tone 
fier cechi, 5 tone metal nefems 
fi peste 700 kg deșeuri de hîrtie, 
acțiune la care și-au adus o 
contribuție de seamă organiza
țiile U.T.C. de la bluming. 
C.F.U. și reparații siderurgice 
Xelăsîndu-se mai prejos, uteciștii 
din cadrul oțelăriilor Siemens 
Martin, au recuperat 10 tone 
de cărămidă bazică de la repa
rațiile cuptoarelor, aducînd eoni 
binatului economii de zeci de 
mii de lei. Dîndu-se curs iniția 
tivei „Fiecare tînăr să efectu
eze minimum 4 ore de muncii 
patriotică la înfrumusețarea coin 
binatului", peste 100 utecișf 
rămin zilnic după orele de pro 
gram în cadrul secțiilor și ate 
lierelor pentru a face ordine și 
curățenie la locul de muncă, pen 
tru a extinde și întreține zonele 
verzi, pentru a amenaja aleile 
și drumurile de acces. în urm? 
lor, cetatea de foc capătă în 
fățișarea unui oraș-grădină. în 
același timp, la cuptorul 1. de 
servit în exclusivitate de tineri 
se înscriu adevărate recorduri 
de productivitate. De la începu
tul anului, echipele de topitori 
conduse de Ion Băncescu. Cor
nel Bucur. Gheorghe Bărbus au 
dat neste plan aproape 3 000 to 
ne de otel, cea mai mare depă 
șire înregistrată vreodată la aces 
agregat.

AL. BALGRADEAN

ÎNTREPRINDEREA DE I 
MAȘINI GRELE 

BUCUREȘTI
Calitatea exemplară a fie

cărei piese — o responsabili
tate pe care muncitorii de la 
uzinaj și-o demonstrează zi 
de zi. Controlorii le împărtă
șesc satisfacțiile.

C. T. E. București-Vest:

Un avans de zece zile
„E timpul să plecăm acasă“. 

Acesta a fost primul gînd care 
i-a cUDrins atunci. Era sîmbătă. 
cu citeva ore după programul 
normal de lucru. Soarele a a- 
tins temelia ultimului bloc din 
Drumul Taberei și s-a topit in 
iarbă. Testarea cazanului de 420 
tone abur pe oră nu se termi
nase insă. Mai trebuia reglai, 
verificat, supus unor noi probe, 
treabă pe care orice om ar fi 
făcut-o luni la prima oră, în
credințat că așa și numai așa 
trebuie să facă.

— Asta a fost pe la trei—trei 
și jumătate. Am stat, am fumat 
citeșitrei o țigară, pe urmă ca
reva a zis : Ce - facem, lăsăm 
cazanul în suspensie ? Hai să 
mai răminem, doar nu ne-om 
slei de atita muncă. Am reluat 
probele. Duminică dimineața la 
prima oră eram din nou acolo. 
Luni am făcut o ultimă testare 
si am văzut că acest cazan de 
la primul grup al Cerftralei e- 
'ectrice de termoficare Bucu- 
ești-Vest merge perfect (Aurel 
Vrhire, lăcătuș-montor, 23 ani).

N-a fost un act ieșit din co- 
. iun pentru că, din multitudi
nea de evenimente pe care le 
iregistrează zilnic șantierul 
narii, centrale bucureștene,, a- 
est din urină eveniment nu 

■oiiține, nimic nemaipomenit 
ire să-l scoată din sfera fires- 
ilui cotidian. Cel puțin astă » 

este și părerea tinerilor lăcă
tuși. Cel puțin asta este și pă
rerea celor care au ridicat în
tr-un timp record cea mai înal
tă construcție din Capitală, co
șul de fum de 180 metri. Cel 
puțin asta este și părerea „bă
ieților*1 inginerului Constantin 
Orlinschi, secretarul comitetu
lui U.T.C., a acelora care au 
instalat transformatoarele de 
170 și 25 MWA și stația dc 
transformare de 110 kV_cu trei 
zile mai devreme față de grafic.

— Ritmul inalt al lucrărilor 
se explică în primul rînd prin 
perfecta coordonare care există 
intre constructor, montor și be
neficiar, avea să-mi spună mai 
tirziu inginerul Virgil Posluș- 
nic. Această situație oferă ga
ranția că primul grup energetic 
al centralei va intra în func
țiune cu zece zile mai devreme. 
Intre cota 180, unde se lucrează 
la cămașa anticorozivă a coșu
lui de fum, și cota —7. unde se 
montează conductele pentru apa 
de răcire, toate lucrările au fost 
atacate la timpul înscris în gra
fic. în situația de față, cind de
butul centralei este pus sub 
semnul urgenței, nu se poate 
admite nici un fel de întîrziere.

Ca într-o uriașă retortă în 
care, se combină mari și agre
sive substanțe, unde perfectul 
echilibru se poatemenține nu
mai datorită chimistului și, un

de, fiecare unitate de timp pro- 
Dune o nouă calitate materiei, 
tot astfel și această viitoare 
centrală din marginea de vest 
a Bucureștiului depinde de acel 
personaj fabulos care se regă
sește in fiecare din oamenii 
șantierului. Iată-i : Constantin 
Ciobanu. Gheorghe Barbu; Ion 
Brutoi, Nicoiae Sebastian. Ni- 
cușor Neagu, Mihai Andreescu. 
Nicoiae Șerban : lăcătuși, elec
tricieni. sudori ; oameni de 
25—30 de ani, dar cu inestima
bila experiență a Borzeștilor, 
Ișalniței și Chișcanilor, vorba 
celui mai tînăr inginer de pe 
olatformă, Avivu Boștină.

— Dar, ține să precizeze in 
sfirșit inginerul, nu înseamnă 
că această experiență poate 
cumva ascunde virsta pe care o 
avem de fapt, virsta pe care o 
au 80 la sută din oamenii șan
tierului. Mai ales că, distanța 
care ne separă de clipa debutu
lui (205 zile) este mult mai 
mică decit experiența comună a 
constructorilor de aici.

Un timp a tăcut, privind li
nia zveltă, amețitoare a coșului 
de fum ; apoi s-a întors din nou 
spre mine, surprins parcă de un 
anume amănunt :

— Am spus 205 ? Rectificați : 
195. Restul de zece zile lăsați-1 
în contul nostru, al uteeiștilor.

PAVEL PERFIL
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Aspirații și opțiuni în alegerea profesiei
CE SPUN SPECIALIȘTII...

RĂSPUNDEREA FAMILIEI ARE, ÎN EGALĂ 
MĂSURĂ, IMPLICAȚII MATERIALE Șl MORALE
Indiferent de un

ghiul sub care pri
vim lucrurile, for
mularea opțiuni
lor, mai ales a ce
lor profesionale, 
rămîne o problemă 
de educație socială 
a celui care o a- 
doptă. Cit de pre
santă este înțele
gerea acestui ade
văr de către tineri 
si familiile lor ne 
apare din simpla 
comparație a pira
midei nevoilor so
ciale cu aceea a 
preferințelor per
sonale. De pildă, 
în momentul de 
fată, din punctul 
de vedere al socie
tății piramida ne
cesităților ei se 
prezintă astfel : 
8—10 la sută ca
dre cu pregătire 
superioară, 10—12 
Ia sută cadre cu 
pregătire medie, 
iar restul. 80 la 
sută, muncitori ca
lificați. Spre deo
sebire de această 
ierarhie. . registrul 
opțiunilor tineri
lor, potrivit cerce
tărilor întreprinse 
în tara noastră, 
are următoarea 
imagine : 80 la
sută vor să aibă o 
pregătire superioa
ră. 15—20 la sută 
inclină spre o pre
gătire medie si 
numai 2—5 la sută 
vor să fie munci
tori., Este. într-a-
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devăr, o situație a 
cărei soluționare 
solicită maxime e- 
forturi pentru e- 
chilibrarea prefe
rințelor cu însăși 
realitatea. Familia 
poate si trebuie să 
facă în această di
recție foarte mult, 
întrucît, spre deo
sebire de adoles
cent. ea poate dis
pune de toate da
tele problemei. Sub 
masca deplinei li
bertăți de alegere 
acordate tinărului, 
în astfel de cazuri, 
familia arată indi
ferentă si abando
nare a îndatoriri
lor ei. Sprijinul 
familiei nu poate 
fi în primul rînd 
și exclusiv de or
din material ci. cu 
precădere moral și 
social. Mai ales că 
aceste obligații 
morale și sociale 
nu pot fi transfe
rate nimănui alt
cuiva si nu pot fi 
îndeplinite într-un 
mod mai eficient 
decît de însăși fa
milia tinărului care 
este întotdeauna 
lingă el. Deci, nu 
este întimplător 
faptul că in răs
punsurile primite 
de la tineri pasivi

tatea familiilor a- 
pare ca unul din 
factorii care gre
vează formularea 
unor opțiuni în- 
tîmplătoare. fără 
vreo bază reală, 
concretă. Dacă lași 
tinărul să se 
descurce singur, 
cum îl taie capul, 
te rezumi să-i gă
sești meditatori, 
sau ești de acord 
cu tot ce-i trece 
prin minte, tu. ca 
părinte, nu poți fi 
cu conștiința îm
păcată că ai făcut 
tot ceea'ce puteai 
și trebuia să faci.

Ce trebuie să 
facă familia 7 în 
primul rînd tre
buie să fie con
vinsă că partici
parea ei la elabo
rarea actului de 
decizie profesio
nală nu înseamnă 
doar bunăvoință si 
afectivitate ci. în 
special, competen
tă. morală si edu
cativă. Tocmai a- 
ceasta constituie 
principala lacună 
a raporturilor din- 

• tre tineri si fami
liile lor. Cel puțin 
în această ches
tiune. Familia tre
buie să-1 pună pe 
tînăr in cunoștință

de cauză cu crite
riile educative in 
raport de care tre
buie adoptată ho- 
tărlrea, prin sfatu
rile și recomandă
rile ei arătîndu-se 
principalul consi
lier al tinărului. 
Este absolut nece
sar ca părinții să 
îndrepte atenția 
tinărului asupra 
valorii sociale a 
opțiunii lui. să 
facă efortul de a 
depăși interesul li
mitat. subiectiv, 
integrindu-se ea 
insăsi în perspec
tiva rezolvării u- 
nor probleme so
ciale, lărgind siste
mul de referință 
în funcție de care 
se adoptă deciziile 
profesionale. în 
ultimă instanță, fa
milia trebuie să-1 
facă pe tînăr să 
înțeleagă că mo
mentul opțiunii nu 
poate fi un provi
zorat. o simplă o- 
cazie de plasare, ci 
un act adoptat 
poate pentru în
treaga viată. Dar 
acest lucru este 
posibil numai 
printr-o cunoaș
tere obiectivă a 
posibilităților de 
dezvoltare a tînă- 
rului. prin capaci
tatea de a pune de 
acord preferința 
subiectivă cu ne
voia obiectivă, so
cială.

0 PERSONALITATE ESTE ÎN BUNĂ MĂSURĂ 
RATATĂ DACĂ NU DISPUNE DE CAPACITATEA

Putem spune că 
o opțiune profesio
nală este intr-ade
văr corectă numai 
dacă ea exprimă 
posibilitatea reală 
și aspirația celui 
care o adoptă spre 
făurirea unor va
lori autentice și o 
totală dăruire de 
sine în realizarea 
personală a unor 
necesități sociale. 
Aceasta nu vrea să 
insemne. desigur, 
minimalizarea _ ele
mentelor subiecti
ve inerente orică
rei alegeri, ci nu
mai sublinierea 
faptului că negli
jarea' nevoilor so
cietății aduce cu 
sine în mod inevi
tabil neputința sa
tisfacerii înclina
țiilor personale.

Transferînd ches
tiunea pe terenul 
strict al psihologi
ei se poate afirma 
că o alegere este 
optimă atunci cînd 
sînt îndeplinite trei 
condiții : există
informații edifica
toare asupra par
ticularităților tî- 
nărului în cauză, se 
cunosc în profun
zime posibilitățile 
de care dispune
familia, precum și 
cerințele actuale 
și de perspectivă a- 
le unei meserii a- 
nume. în acest 
cadru trebuie spus 
că normele psiho
logice pretind să 
se elaboreze mai
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multe variante de 
opțiune dintre ca
re. după o matură 
chibzuință, să fie 
aleasă una singură, 
aceea care prezintă 
garanția cea mai 
sigură de reușită. 
Este necesar să se 
procedeze în acest 
mod întrucît, dacă 
se construiește o 
singură variantă, 
cel puțin din punc
tul de vedere al 
psihologiei, nu a- 
vem a face cu o 
decizie veritabilă, 
ci cu o pseudode- 
cizie. Urmînd lo
gica acestui ade
văr științific sîn- 
tem îndreptățiți să 
conchidem că, mă
car în acest sens, 
opțiunile declina
te în anchetă sînt 
false opțiuni.

De asemenea, tot 
în aceeași ordine 
de idei trebuie 
menționată nevo
ia ca însăși tînă- 
rul să opteze. Aici 
nu este vorba, fi
rește, de actul pur 
formal, ci despre 
faptul că o perso
nalitate este în bu
nă măsură ratată 
dacă nu dispune de 
capacitatea de au
tonomie. Opțiu
nea profesiona
lă solicită așadar

angajarea profun
dă a celui care o 
efectuează. Altfel, 
se ivesc deciziile 
neelaborate, su
perficiale, pur su
biective. Așa cum 
apar ele în ancheta 
de față se poate 
aprecia că nu sînt 
rodul unor delibe
rări serioase, do
vedesc întîmplare 
și un oarecare spi
rit aventurier. Nici 
nu se poate ca lu
crurile să se pe
treacă altcum, din 
moment ce ei își 
motivează opțiuni
le cu argumente de 
genul simplei plă
ceri, curățeniei me
seriei, atracției i- 
nexplicabile etc. 
Asemenea argu
mente nu fac 
parte din categoria 
unei reale motiva
ții, sînt prejude
căți.

Motivația reală 
rezultă numai din 
afirmarea capaci
tății tinărului de 
a descoperi cauzele 
reale în măsură 
să demonstreze a- 
tît aptitudinile de 
zare dispune, dar 
și condițiile mate
riale de a valorifi
ca aceste aptitu
dini. Altfel, mai 
devreme sau mai 
tîrziu, vor apărea

decepțiile, senti
mentul frustrării, 
neîncrederea în for
țele proprii, în 
general, insatisfac
ția morală. Sînt 
consecințe care nu 
pot fi neglijate. 
Iată, de ce. opțiu
nea profesională 
este optimă numai 
dacă se bizuie pe 
o serioasă autocu- 
noaștere. în ulti
mă instanță, esen
țial este ca, îna
inte de a te apu
ca de practicarea 
unei meserii, să fii 
sigur că ceea ce ți 
se va cere să faci 
vei face bine, că 
indiferent de lo
cul tău de mun
că, vei putea să 
creezi valori au
tentice. Numai 
preocuparea pen
tru confort. bani 
și comoditate — 
așa cum o atestă 
unele din răspun
surile tinerilor — 
mă obligă să mă 
îndoiesc că ei vor 
reuși in profesia 
pentru care optea
ză astăzi. Acesta 
nu este un ade
văr al psihologiei, 
ci al unei con
științe civice mal 
largi pe care tî- 
nărul trebuie să o 
posede pentru că, 
in caz contrar, e- 
șecul apare mal 
mult decît posibil.

Opinii 
consemnate de 

TRAJAN GÎNJU

MARȚI, 18 IUNIE 1974
FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 

București ( orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 , 21) ; Grădina București 
(ora 20,15).

FARSA TRAGICĂ : Victoria (o- 
rele 9,15 ; 11.30 : 13.45 ; 16,15 ; 18.30: 
20,45).

ȘAPTE PĂCATE : Casa Filmului 
(orele 10; 12 15; 15.45; 18; 20,15); 
Scala (orele 9; 11; 13; 15 17; 19; 
21.15) ; Favorit (orele 9.15 : 11,30 ; 
13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; Grădina 
Dlnamo (orele 20,15).

'MIMA PE FRINGHIE : Lumina 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
2J.3O).

JOE LIMONADA : Luceafărul
(orele 11.15 : 13,30 ; 16 : 18.30 ;
20 45) . Grădina Doina (ora 20,15).

CHITTY. CHITTY. BANG 
BANG Patria (orele 9,30 ; 12,45 ; 
IS.30 : 20.00) ; Festival (orele 9 ;
12 16 ; 19) ; Grădina Festival (ora
20 15).

AFACEREA DOMINICI : Central 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15; 
20,30) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CĂLUȚUL ROIB : Sala Palatului 
(orele 17,15 : 20.15) ; Doina (orele
12.15 ; 15 ; 17,30 ; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Doina (orele 9,30 ; 10,45).

CONTESA WALEWSKA : Capi
tol (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 
18 30 ; 20,45) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Mo
dern (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21) ; Grădina Capitol (ora 
20.15) ; Grădina Modern (ora 20.15).

INAMICUL PUBLIC Nr. 1 : 
Miorița (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45; 18; 20,15); Feroviar Țorele 
9 ; 11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Flamura (orele 9 ; 11,15;
13.15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Grădina 
Aurora (ora 20,15).

LA EST DE JAVA : Grivlța (o- 
rele 9 ; 11.45 ; 15,30 : 18,15 ; 20.30) ; 
Arta( orele 15 : 17,30 : 20) : Gră
dina Arta (ora 20,30).

CĂPITANUL ..NEGRU" : Flo-
reasca (orele 15,30 : 18 : 20.15;.

LADY CAROLINE : Giulești (0- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,15).

„Maramureșence". Fotografia: EMANUEL TlNJALĂ

LICEUL AGRICOL TÎRGU MUREȘ

CU DURATA DE 4 ANI
primește pină la data de 20 VI a.c.. înscrieri in anul I la cursul 
de zi, a promovaților clasei a VIIl-a a școlii generale, care nu 
au depășit în cursul acestui an virsta de 17 ani și care domici
liază în mediul rural, mediul urban cu caracter agricol sau ai 

căror părinți lucrează în unitățile agricole socialiste.
Liceul va funcționa cu profilele : AGRICOL cu 266 locuri și 

ECONOMIC cu 76 locuri
La înscriere se vor prezenta următoarele acte :
• cerere de înscriere vizată de directorul școlii generale ;
• certificat de naștere in copie și original ;
• adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru 

conducerea tractorului și mașinilor agricole.
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul liceului 

din Tirgu Mureș, str. Kossuth Lajos nr. 108 Tel. 13 623

SĂ DĂRUIM COPIILOR
SPAȚII DE JOACĂ

MAI MULTA INVENTIVITATE!
Noile cartiere de locuințe ale 

Brașovului se prezintă ca niște 
veritabile orașe-satelit.

— Cînd ne-am mutat în car
tierul Steagul roșu, ne spunea 
Marcel Severin, electromecanic 
la Oficiul P.T.T.R., locatar al 
unui bloc din strada Saturn, am 
descoperit mici spații comer
ciale, străzi asfaltate, locuri 
pentru parcarea mașinilor etc. 
Un singur lucru nu exista șl 
nici nu prea există : spații de 
joacă și de sport pentru copii. 
Ici, colo, sînt fîșii înguste de 
iarbă însă pe ele nu are voie 
nimeni să calce. Copiilor li se 
rezervă doar un spațiu de ciți- 
va metri pătrați unde locatarii 
au așezat bănci și au amenajat 
o groapă cu nisip pentru pre
școlari.

în aceste condiții, nu e greu 
să Înțelegi de ce în cartierul 
Steagul roșu, la ora cînd copiii 
ies de la școală, lipsa de spațiu 
pentru mișcare devine o adevă
rată problemă. Șiruri strînse de 
elevi ocupă, literalmente, întrea
ga suprafață a aleilor de acces. 
Cam același lucru se întîmplă 
și atunci cînd, pe vreme fru
moasă, copiii vor să se joace. 
Cutreierînd străzile, am dat de o 
mică amenajare sportivă, un în
ceput fructuos și un adevărat 
exemplu de ce înseamnă hăr
nicie și inițiativă. Pe strada 
Saturn, cu ajutorul Asociației 
de locatari nr. 6. din inițiativa 
inimoasă a lui Marcel Grigore, 
tehnician la întreprinderea „Hi
dromecanica", a luat ființă „Te- 
nis-club 19“ care a inceput să 
atragă primii membri. Toată 
iarna familia Grigore a lucrat 
pentru amenajarea unul teren 
de bitum, pentru popularizarea 
tenisului de cimp in acest car
tier. Din păcate, această iniția
tivă este, deocamdată, un uni
cat în alte puncte amenajate 
cindva pentru joacă și utilate 
corespunzător, am numărat zeci 
de tobogane căzute, leagăne 
stricate, bănci dărjmate, morma
ne de moloz lăsat în urmă de 
constructori, gropi și maidane 
pline de buruieni. Pe un astfel

de maidan din strada Neptun, 
se desfășoară meciurile de fot
bal ale micilor sportivi, într-un 
decor impropriu, plin de hirtoa- 
pe și bolovani.

în ciuda unor eforturi ale a- 
sociațiilor de locatari, care sînt 
de acord să contribuie la chel
tuielile cerute de amenajarea 
locurilor de joacă pentru copii, 
ceea ce se poate constata în 
cartierul Steagul roșu, este va
labil pentru aproape toate car
tierele Brașovului. Și pentru că 
veni vorba de cheltuieli, am vă
zut pe strada Saturn, în fața 
blocului nr. 6. pe un mare teren 
lăsat în paragină, niște statui 
închipuite din burlane. Ar fi 
fost mai util ca imaginația chel
tuită pentru asemenea penibile 
„opere de artă" și, mai ales, su
mele necesare achiziționării lor 
să fi căpătat o altă destinație, 
înainte de toate copiilor din 
cartier le-ar fi fost necesar un 
complex cu terenuri pentru 
sporturi tehnico-aplicative.

Serviciul de gospodărire comu
nală al Consiliului popular al 
municipiului Brașov, dispune 
in evidențele sale bogate de un 
mare „număr" de obiective 
sportive și de agrement pen
tru copii răspîndite în între
gul oraș. Cifrele sînt impre
sionante, dar dacă le analizezi 
mai amănunțit, o bună parte din 
ele se referă la amenajări șco
lare de mult existente, efectuate 
cu ajutorul elevilor și părinți
lor, la minusculele solarii dintre 
blocuri, unde s-au adus cîteva 
fire de nisip.

Nu se poate nega, desigur, 
rolul Serviciului de gospodărire 
comunală al municipiului în... 
coordonarea unor asemenea lu
crări necesare ca ozonul in a- 
cest mare oraș. L-am întrebat, 
deci, pe tovarășul Mihai IM- 
BREA, dacă serviciul pe care îl 
conduce are vreo Inițiativă 
nouă în problema în cauză :

— Da !, a venit răspunsul său 
prompt. S-au dat școlilor gene
rale, profesionale și liceelor din 
municipiu, pe bază de proces 
verbal, spațiile verzi pentru în

treținerea curentă pe toată pe
rioada anului școlar.

Nu vom pune la îndoială acum 
caracterul de „inițiativă" al a- 
cesței măsuri și nici nu vom 
lansa vreo opinie in legătură 
cu munca patriotică prin care 
tinerii contribuie la înfrumuse
țarea orașului lor. însă trebuie 
să arătăm că, într-un oraș ca 
Brașovul, atita nu este nici pe 
departe suficient din partea u- 
nor edili pătrunși de răspunde
rea și importanța activității lor.

Nu „inițiative" pe bază de 
procese verbale sînt necesare in 
acest oraș, unde și la alte capi
tole gospodărirea este încă vul
nerabilă (lucru dovedit chiar 
prin înfățișarea dezolantă a u- 
nor străzi sau cartiere întregi !). 
Este nevoie de mai multă ini
țiativă utilitară, mai multă gri
jă si inventivitate față de copiii 
Brașovului. Școala se străduiește 
să le imprime o gîndire tehnică, 
să-i apropie de marile probleme 
ale lumii contemporane, să-i 
educe în spiritul căutării realis
te a noului. Spiritul de joacă 
trebuie să continue acțiunea e- 
ducativă a școlii, să ofere pri
lejul exercițiului permanent, fi
resc, al manifestării indepen
dente dar intr-un sens urmărit 
rațional, supravegheat și îndru
mat pas cu pas.

ADINA VELEA

Primim 
răspunsul 
factorilor 
avizați

ORAȘUL DIN ADÎHCURI
(Urmare din pag. I) 

un oraș cu peste 15 000 de lo
cuitori, cu zeci și zeci de blocuri 
moderne, cu străzi și alei largi. 
Grupul școlar numără aproape 
100 de cadre didactice, devenind 
un vast ..laborator" în care, 
anual, peste o mie de fii de 
agricultori se metamorfozează 
In tot atiția mineri eu înaltă 
calificare.

Orașul a țișnit de fapt din 
subteran, odată cu bucățile de 
stincă neagră. în adincuri se 
află rădăcinile devenirii sale. 
Tot mai numeroase, in fiecare 
an, (3,5 kilometri in 1968; 20 km. 
azi) galeriile minelor — dru
muri tăcute de hărnicie și 
rod. Tot mai numeroase, in 
fiecare an (2 km. în ’68, peste 
25 km astăzi) — străzile orașu
lui. Aceste străzi, un' fel de con

tinuare a celor din adine. Ora
șul, el insuși o continuare a 
așezării din adincuri, a „uzinei 
subterane".

★
— Cedează aici ! Așa ! încă 

un sfert de metru !
— Fixează cozorocul ! Armea- 

ză ! Stai ! Mai cedează puțin, 
încă ! Gata. Armeazâ I

Comenzi lapidare, precise, 
specifice muncii in subteran, pe 
potriva spiritului de disciplină 
și acurateța cu care se acțio
nează aici. Mina Lupoaia. 200 
de metri sub pămînt Mă aflu 
lui 4 7 (adică numărul 4, stra
tul 7). Aici utilajele din import 
au fost înlocuite cu aparate de 
excavat românești, combina tip 
C.M.A. Echipa maistrului Ion 
Cirmaciu trimite la suprafață 
cărbune in avans față de grafic. 
O parte din cărbunele care, la

sfirșitul acestui an, se va însu
ma în depășirea (7 000 t) pe 
care întreg colectivul minei Lu
poaia și-a propus să o realizeze. 
Aceasta se va adăuga celorlalte 
zeci de mii de tone, realizate 
peste plan la Ploștina (9.000 
tone), Leurda (6 500 tone) sau 
Horăști (9 000 tone). Ce înseam
nă de fapt aceste cifre, rod al 
eforturilor aspre, desfășurate in 
subteran 7 Depinde: necesarul 
pentru realizarea a citeva noi 
blocuri de locuințe, unui nou 
cămin pentru tinerii mineri (ar 
fi al treilea din oraș) sau a unui 
complex comercial, moderniza
rea a încă cîteva străzi, clă
direa unui al doilea cinemato
graf, a unei creșe...

Dar, din adine provin nu 
numai valori concrete, mate
riale, care înnoiesc Motrul, ci 
și deprinderi de viață, un anu

mit spirit gospodăresc și de or
dine.

★
Motrul a țișnit din subteran, 

odată cu bucățile de stincă nea
gră. în adincuri se află rădăci
nile devenirii sale : materiale și 
umane.

Pină în 1980, ..uzina subtera
nă" se va amplifica în conti
nuare. Vor intra în exploatare 
incă zece mine noi: Tehomir, 
Pinoasa, Albeni, Urdari, Huzni- 
cloara, Zăgujani...
Datorită lor și datorită extinde

rii exploatărilor actuale, produc
ția de cărbune prevăzută pen
tru 1980 de către minerii mo- 
treni se va ridica la. zece mili
oane tone anual. Dublu față 
de 1975. Cit de mult se va 
înnoi pină atunci — pe măsura 
acestei neîntrerupte amplificări 
„a uzinei subterane" — orașul 
minerilor de pe Motru 7 Amă
nuntele corespunzătoare într-un 
reportaj din... 1981 !

MOTRU '74.

FRATH JDERI : Munca (orele 
10 ; 15.30 ; 19) ; Pacea (orele 15,45;
19) .

CEATA : Moșilor ( orele 16 ; 18 ;
20) .

PERCHIZIȚIA : Flacăra (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15).

VALURILE DUNĂRII : Buzești 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 
20.15) ; Grădina Buzești (ora 
20.30).

CIDUL : Drumul Sării (orele 12;
15.30 ; 19).

PĂCALĂ : Progresul (orele 10 ; 
16 ; 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Co- 
troceni (orele 14 ; 16 ; 18 ; 20).

MARINARUL EXTRAORDINAR : 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 
18.15 ; 20.30).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Bucegl (orele 15.45; 
18 : 20.15) ; Volga (orele 9 ; 11.15;
13.30 : 15,45 ; 18 : 20) ; Grădina 
Bucegl (ora 20,15).

MAMA VITREGĂ : Unirea (ore
le 16 ; 18).

LUMINILE ORAȘULUI : Rahova 
(orele 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30).

RIO LOBO : Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 20,15) ; Grădina Lira (ora 
20.30).

FERMA DIN ARIZONA : înfră
țirea (orele 15,30 ; 18,30).

MARY POPPINS : Viitorul (ore
le 15,30 ; 19).

APAȘII : Gloria (orele 9 ; 11.15; 
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; Grădina 
Tomis (ora 20,30).
CAT BALLOU : Ferentari (orele 
15 ; 18 ; 20.15).

HELLO, DOLLY I : Popular (o- 
rele 15,30 ; 19).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Crîn- 
gași (orele 16 ; 18,15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Cosmos (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

TREI SCRISORI SECRETE : Vi- 
tan (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE ;

Grădina Moșilor (ora 20,30).
B. D. LA MUNTE ȘI LA MA

RE : Grădina Unlfea (ora 20.15).
MARELE VALS : Grădina Vitan 

(ora 20,30).

Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : ÎN- 
TR-O SINGURĂ SEARĂ — ora 
19,30 ; Teatrul Giulești : COPACII 
MOR ÎN PICIOARE — ora 19.30 ; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR 
— ora 19,30 ; Ansamblul ..Rapsodia 
Română" : ȚARĂ EOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 18,30 ; Circul 
,,București" : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Cura de 

limbă germană. Lecția 96. 10.30
Curs de limbă franceză. Lecția 97. 
11.00 Film pentru tineret : „Oala" 
— producție a studiourilor din 
R.F. Germania. 16.00 Curs de lim
bă rusă. Lecția 96. 16,30—17,00 Curs 
de limbă engleză. Lecția 97. 17,30 
Telex. 17,35 Vîrstele peliculei — 
magazin de cultură cinematografi
că. 13.10 Biruit-au gîndul. „Acest 
pămînt al Moldovii..." loan Necul- 
ce. Prezintă acad. Constantin C. 
Giurescu. 18.30 Legi’jp țării — le
gile noastre. ț8.40 Lecții TV pen

tru lucrătorii din agricultură. 19,25 
1001 de seri : Noi întîmplări cu 
Pik șl Tik. 19,30 Telejurnal. La co
tele anului XXX. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Sub flamura lu
minii. Emisiune de cîntece patrio
tice. 20,45 Seară de teatru : „Băl- 
cescu" de Camil Petrescu. Partea 
a H-a. Adaptare pentru televiziu
ne și regia artistică Horia Popeș- 
cu. 22.00 Surprize pe micul ecran. 
Microrecital Irma Soharța — 
U.R.S.S. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial : „încurcături 

familiale". Ultimul episod: „Pu
terea imaginației". 20,40 Muzică 
populară. 20,55 Telex. 21.00 Anche
ta TV. „Așteptînd... un tranzis
tor". 21,35 Roman foileton ; „Casa 
Buddenbrook".

PROGRAMUL III
9,00 Știri ; 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale ; 9.45

PEȘTELE LACULUI GREA
CA ÎNCOPCIAT ÎN DOSA

RELE MINISTERULUI

In urma apariției artico
lului astfel intitulat („Scin- 
ieia tineretului", nr. 7662), 
conducerea Ministerului A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor a organi
zat o discuție cu toate or
ganele interesate, la care a 
participat și Gheorghe Fe
ciorii, autorul articolului. 
S-au aprobat următoarele 
măsuri :

Centrala de producție și 
industrializare a peștelui a 
primit sarcina să organizeze I 
studierea compoziției chimi
ce a apei din canalele exis- I 
tente in incintele indiguite. | 
pentru a se determina gra
dul de poluare a acesteia.

M.A.I.A.A, va elabora un 
program de măsuri pentru a- 
menajarea cu mijloace sim
ple, în cursul acestui an, a 
tuturor lacurilor, în scopul 
obținerii unor cantități spo
rite de pește pentru popu
lație. în acest program vor 
fi incluse și canalele care au 
un debit permanent de apă, 
Iacă din analizele efectuate 
va rezulta că și aici se poa
te crește pește.

Director ing. N. OȚOIU

ORGANIZAREA EFECTIVA 
NU SE REDUCE DOAR Lr» 
ÎNREGISTRAREA NUMERI

CA A AGREGATELOR

Articolul apărut in nr. 7739 
al „Scînteii tineretului" a 
fost prelucrat in cadrul or
ganizațiilor U.T.C. din C.A.P. 
Stoienești, Băbiciu și Gos- 
tavăț și s-au luat măsuri 
concrete pentru lichidarea 
neajunsurilor semnalate.. Ast
fel au fost organizate acți
uni cu tinerii cooperatori și 
elevi pentru executarea lu
crărilor de decolmatare a 
canalelor de irigații de pe 
întreaga suprafață de te
ren din sistemele de iriga
ții. Aceleași măsuri au fost 
concretizate și in alte coope
rative agricole de producție : 
s-a amenajat pentru irigat o 
suprafață de 1100 ha„ s-su 
executat lucrări de decolma
tare a canalelor de irigații pe 
suprafața de 3100 ha și au 
fost constituite echipe de ti
neri pentru a transporta apă 
in plantațiile de pomi șl vie.

în vederea asigurării ne
cesarului de motopompiști, 
au fost recrutați și instruiți 
peste 200 de tineri coopera
tori. în zilele vacanței de 
vară, vor fi instruiți 200 de 
elevi din licee și școli ge
nerale pentru asigurarea 
schimbului II în exploatarea 
igregatelor de irigat.

AUREL BONDRESCU 
președintele consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Olt al U.T.C.

Partid al împlinirilor visate — cîn
tece ; 9,55 Melodia zilei. ..în plin 
București" de Ștefan Kardoș ; 10.00 
Femina-club ; 11,00 Profil pe por
tativ — Cornelia Gavrilescu ; 11,30 
Pentru prietenii magnetofonului — 
muzică corală ; 12,00 Știri ; 12,05
Invitație în fonotecă : 12.55 Melo
dia zilei ; 13,00 închiderea emisiu
nii ; 17.00 Știrile după-amiezii; 17,05 
Alo. Radio ! — muzică ușoară la 
cerere : 17,50 Tineri ni-s anii, tînăr 
nl-i cîntecul ; 18,00 Șapte zile, șap
te arte. Teatru ; 18,10 Opera „Fran
cesca da Rimini" ; 18.55 Melodia 
zilei ; 19.00 în direct... de la în
treprinderea „Automatica" ; 19.30
Știri ; 19,35 Casa de discuri Island; 
20,00 Pagini alese din opere ; 20.39 
Poemul ..Monumentul" de D. Bu- 
ghici ; 21.00 Concert de muzică 
populară ; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport ; 22,30
Melodia zilei ; 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare ; 23,15 Poetica. Victor 
Felea ; 23,20 Jazz pentru toți ;
23,55—24.00 Ultimele știri.
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PLECARE

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit din partea tovarășului J. ȚEDENBAL. prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, următoarea telegramă :

Permiteți-mi să vă transmit, stimate tovarășe Ceaușescu. mul
țumirile mele sincere pentru felicitările cordiale și bunele urări 
adresate de Dumneavoastră cu prilejul alegerii mele in fur.c;;» 
de președinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole.

împărtășesc pe deplin convingerea Dumneavoastră că rela
țiile de prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socialistă România, dintre Partidul 
Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român se 
vor dezvolta și în viitor spre binele popoarelor noastre, in in
teresul țărilor comunității socialiste.

Vă doresc sincer multă sănătate, fericire personală și mari 
succese în activitatea Dumneavoastră, consacrată construirii so
cietății socialiste în România, întăririi păcii și prieteniei in Eu
ropa și în lumea întreagă.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Por
tugalia, ANTONIO DE SPINOLA. următoarea telegramă :

Am primit amabilul mesaj trimis de Excelenta Voastră eu 
ocazia sărbătorii naționale a Portugaliei și vă mulțumesc ta 
mod călduros pentru urările pe care ați binevoit să mi adre
sați mie și poporului portughez.

împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că relațiile in
tre popoarele român și portughez vor putea de acum să
se dezvolte în toate domeniile, intr-un climat de respet: reci
proc și de sinceră cooperare.

Luni la amiază a plecat la So
fia tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, con
ducătorul delegației Republicii 
Socialiste România la lucrările 
celei de-a XXYIII-a Sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Rădulescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, re
prezentant permanent al Repu
blicii Socialiste România in 
C.A.E.R., Emil Diășănescu. v.ce- 
prim-ministru al guvernului. pre
ședintele Comitetului de .jStat al 
Planificăm. Rada Constantines- 
cu. vicepreședintei* Comisiei 
guvernamerrtxje de colaborare r. 
c-joperare economică și tetancă. 
Gheerghe Stoică. iocțitoral re- 
prezerrtxntn.hu permanent al Ro
mânie* ta CAXA. comi-ien și 
experți-

La sosire, pe •e.vțxji' L yrar-- 
tal SeSa. delegaua roenânâ a tort 
fcttfmpcnxtă de Stanko TosSar or. 
președintele Consiliului de 5T- 
mștri al R. P. ^'ș*-* Tanc 
C~Tflrr*TT de Xirâștr. președxn- 
tele Coexsetatai ai

„Turul ciclist al României “
— ediție jubiliară — 

Prin telefon de la trimisul nostru special, 
DAN DEȘLIU

Din nou

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui bre* -!«L 
EPHRAIM KATZIR, următoarea telegramă :

PRIMIRI

Deși nu ne-a oferit un spec
tacol sportiv deosebit — con
secință firească, af zice, a e- 
fortunlor depuse de concu- 
ren'i în zilele precedente — 
etaua dintre Baia Mare fi 
Cluș a evitat anonimatul prin 
citeca întreprinderi temerare, 
idnma — aproape de final, 
dupi Apchida, dînd cițtig de 
cauză bătăiosului Mustapha 
Se-arz. Vedeta formației ma- 
rocme realizează astfel cel 
ducii dublet în actuala ediție 
a Tu—dui, succes pe deplin 
meruat, prând seama de com- 
batxrtatea dovedită pe intre- 
gui pereurs.

Mt-e greu să descriu eniu- 
■nermul cere domnește in rin- 
dsuile deiezeției nord-africa- 
ne, cendusi de antrenorul na- 
tumel Mohamad BahlouL 
Cotoprifhi ecăipri m ma- 
•ewi >«șn. eHeți Le permanen
ță pe primul pian al intrece- 
rn. M — r-i=rf incvnunatd dir- 
zeiu ezcr:~:nală cu care 
luptă tac< de la începutul ma-

Nejjari I 
rii întreceri, printr-o perfor
manță unică, pînă la ora de 
față, în cel de-al 20-lea Tur 
al României-

In rest semnalăm încă o 
dată buna dispoziție a lui Teo
dor Vasile, tot mai activ pe 
măsură ce se apropie finișul, 
constanța lui Zaiac. curajul 
unor tineri alergători români
— Zaroschi, de pildă, revela
ția etapei de duminică — ca 
fi acțiunile dinamice ale fran
cezilor Lagalisse fi Michaud
— îndeosebi cel de-al doilea, 
autorul unei frumoase ascen
siuni în ridsamentul indivi
dual.

Opinia generală a celor ce 
urmăresc îndeaproape desfă
șurarea Turului este ci, în 
ciuda formei excelente a ltă 
Ramascanu și a coechipierilor 
săi, disputa pentru cea moi 
înaltă treaptă pe podiumul de 
premiere de la București poa
te fi considerată încă foarte 
deschisă.

SI»O«T • SPORT

FOTBAL XXXIII MÎINE,
ACORD FINAL

• Aradul analizează, Rapidul suferă I • Care va fi a treia retro 
gradată ? • Craiovenii se pregătesc de carnaval...

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre per.t.-n —esa-ri de 
felicitări pe care ați avut amabilitatea să mi-1 tmwnitett ea 
prilejul Acordului la care s-a ajuns intre Israel ș; Sirta ca pri
vire la dezangajarea forțelor lor armate.

Sint convins că acesta va fi pe deplin apreciat, intrnctt reali
zarea, in mare măsură, a acestui important acord a fost ptebflt 
datorită spiritului de flexibilitate și bunăvoință, de comprweais și 
conciliere manifestat de guvernul Israelului ta toate etapele 
convorbirilor care au dus la realizarea acordului.

Sînt convins, in același timp, că soluționarea tuturor pro
blemelor in suspensie trebuie să Ce rezultatul negocierilor li
bere între cele două părți. Aș dori să folosesc acest prilej isuiini 
a exprima aprecierea noastră față de interesul prietenesc al 
Excelenței Voastre In stabilirea unei păci j-s’.e ș. trarr.ite ir. 
Orientul Apropiat.

FILMUL ETAPEI

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar geaeral al Parti
dului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste 
România, și MANEA MĂNESCU. prins-mi nistru *1 Guveruului 
Republicii Socialiste România, an primit nrmâtuarea teleenml. 
de Ia bordul avionului, din partea președintelui ComOMuI 4» 

Miniștri al U.R.S.S- A. KOSÎGHIN :
Zburind deasupra teritoriului României socialiste, vă trensmtt 

dumneavoastră și întregului popor frate român un salut wn»- 
tenesc și urări de mari succese in construirea eoctalumutaL

o vizită in tare zcaetreL
Cu acest prilej. aa fost riects- 

tate probleme reâer toto» la sr- 

vușor a ~**~' de-al -' I ~'*a Ooer- 
g-es interna-t*tal de rilberneocâ 
ș-. sisteme geoeraă*.

Oaspetele a -aer’ pe pnssl 
li i mu să transnutâ rule saăe 

ex: Sorialiri» Rnr-Jr a ma.kr.il 
N-oniae CBă-aesc- pentru Sep
tul că tara noastră va găzS=
această manifestare rizta&n- 
lă si pec-tr- tstosea taoretctâ 
de a E ateeptot ca î-xilrJe Car - 
gresriri să se 5*<fl®nere sub 
iralml său patreea;.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. «ecretar general al Parti
dului Comunist Român, a trimis președintelui Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestine: TASSEB
ARAFAT, următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de pceșefitato 
al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, am deosebita plăcere de a vă adresa cordiale felicitări, 
cele mai bune urări de sănătate și succes ta activitatea de Înaltă 
răspundere care v-a fost incredințată.

Apreciem eforturile pe care dumneavoastră le întreprindeți, 
servind cauza dreaptă a poporului arab palermian. întărirea 
unității naționale palestiniene, asigurarea drepturilor legitime ale 
acestui popor in conformitate cu năzuințele și interesele sale 
naționale.

România sprijină și se pronunță constant pentru regiemen-, 
tarea politică definitivă a conflictului din Orientul Apropiat, 
care să ducă la retragerea trupelor Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, la recunoașterea suveranității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din regiune și. totodată, la crearea condițiilor 
pentru ca poporul-palestinian să-și hotărască singur soarta co
respunzător voinței sale.

a
Tovarâpuu GLetale RAL—es 

cutei. a prieu* teta tosriterta. 
pe L L Borodavrencc adriapt* 
al rwî- <±—utu: «reîeer'ler S 
gospodărind arei.tr Cm U R S-S. 
care. I- oreurA eu ao t'-i 5t 
speăalișri. fac* o vizită ri țara 
noastră.

In cadrul hm-iar buri care a 
avut loc cc «cest prijej. a= fost 
discutare probleme refeci ttrer- 
la colaborarea tomâno-sn-
Ir dotresâui huiro-

Lovitură de teatru: Rapidul 
— o imprevizibilă candidată la 
retrogradare. O mare și amarâ 
perfidie a fotbalului. Dar cum 
s-a produs ? Duminică, ferovia
rii n-au putut obține victoria în 
fața echipei din Constanța. Me
ciul a fost dramatic. împotriva 
dominării teritoriale nete, ata- 
canții Rapidului n-au găsit so
luții fericite să învingă apăra
rea condusă de Antonescu, care 
a luptat cu un zel tot atit de 
mare ca și clnd și-ar fi apărat 
titluL Ceea ce s-a petrecut pe 
stadionul ..23 August" in ulti
mul sfert de oră al cuplajului 
cred că nu s-a mai văzut in 
toată istoria fotbalului nostru și 
nici de pe alte meridiane. După 
ce oaspeții au egalat, prin 
Turcu (min. 79). portarul Ră- 
ducanu a devenit cel de al un
sprezecelea jucător de cimp. Ca 
in handbal, cind o echipă for
țează victoria în ultimele secun
de... El a avansat pînă la butu
rile apărate de Ștefănescu, lă- 
sir.du-și in urmă apărătorii și 
mijlocagiL A executat loviturile 
hbere din preajma careului ad
vers. a sărit la comere. a făcut 
un-doi-uri cu coechipierii, a 
driblat ca un veritabil atacant, 
s-a bătut ca un leu. doar doar 
se va întimpla. in aceste ultime 
minute, ce nu s-a putut in 80. 
Fortuna le-a refuzat șansa, a- 
ducindu-i în situația de a-și 
pune In modul cel mai serios 
problema râminerii în prima di
vizie. Sigur, retrospectiv pri
vind. putem să reproșăm Rapi
dului multe, și in primul rind 
tratarea cu ușurință a unor par
tide in care au pierdut puncte 
al căror nreț de abia în acest 
moment îl realizează. Putem, 
apoi, explica forma precară și 
inconstantă pe care au avut-o 
echipa »: unii jucători, poten
țialul mai scăzut decit l-ar fi 
recomandat valoarea jueători-

CAMPIONATUL
MONDIAL DE FOTBAL

lor și condițiile de pregătire, 
prin acele abuzuri și acte de 
indisciplină repetate. Dar nu-i 
momentul. Vom avea răgazul să 
mai vorbit despre acest subiect, 
in vacanța fotbalistică. Noi 
scriind, iar jucătorii, conduce
rea tehnică și clubul reflectînd 
și luind măsuri. Dar să vedem 
conjunctura: Rapidul a fost „îm
pins" la inec de două echipe 
„virtuale" candidate la retro
gradare: Politehnica Iași și
C.F.R. Cluj. Aceste formații 
și-au asigurat o ultimă șansă 
de salvare, ciștigind la Tg. Mu
reș și, respectiv, la Arad. Cum, 
însă ? Toată lumea așează sem
nul de întrebare în dreptul a- 
cestor victorii. Martori oculari, 
declară că mureșenii au refuzat 
lupta. Păcat că regulamentul de 
fotbal nu prevede sancțiuni, ca 
în box de pildă, pentru atitu
dinea de non-combat. La Arad 
lucrurile sint și mai complicate. 
Doi jucători dintre cei mai buni, 
Kun și Broșovschi, își declară 
ei — și nu medicul — indis
ponibilitatea. doar cu o oră îna
inte de începerea partidei, faci- 
litînd. astfel, victoria oaspeților. 
Ieri, in cursul dimineții, acest 
caz a fost analizat de orgaîrele 
locale și conducerea clubului. 
Măsurile ni s-au promis pentru 
astăzi.

Judecind configurația pe care 
ne-o oferă clasamentul la a- 
ceastă oră — și nu alta care 
ar putea interveni — e limpede 
că. în afară de F.C. Petrolul și 
S.C. Bacău, pentru care nu mai 
există nici o scăpare, în situa
ția cea mai critică se află Ra
pidul. Cealaltă contracandidată, 
care joacă tot in deplasare, Jiul, 
are un golaveraj mai bun, în 
vreme ce în dreptul Rapidului, 
e minus 7. Victoria uneia din
tre aceste două formații înseam
nă automat salvarea celeilalte. 
Are și statistica, după cum ve
deți, o echilibristică a ei. în 
cazul unor meciuri nule — cade 
C.F.R. Cluj. Dar numai la sco
ruri strinse... Emoții a avut și

scăpat ea
Reșițenil 

cu ușu-

Sportul studențesc. A 
prin urechile acului.
nu s-au lăsat învinși 
rință.

în ceea ce privește 
sus al clasamentului, _______
s-au limpezit. Pe Universitatea 
Craiova o mai desparte de mult 
rîvnitul titlu doar vreo 30 de 
ore. Este, fără îndoială, echipa 
cea mai merituoasă a campio
natului. Si printre cele mai con
stante. ca formă și potențial de 
joc. Pentru cei care nu pot 
(sau nu vor) să-și explice per
formanța oltenilor oferim cîteva 
criterii, cîteva argumente. Este 
singura echipă care, o dată insta
lată, încă de la începutul cam
pionatului, în fotoliul de lider
— mai exact din etapa a treia
— nu l-a mai părăsit. Craiove- 
nii au realizat cele mai multe 
victorii: 20. Dinamo — 17. Tot 
ei au cucerit cele mai multe 
puncte în deplasare: 12 (5 vic
torii și 2 draw-uri). Este, apoi, 
cel mai eficace team: 65 de 
goluri înscrise. în plus. Univ. 
Craiova este prima echipă din 
Bănie care va cuceri laurii și, 
totodată, prima formație stu
dențească ce va îmbrăca tri
courile de campioni ai țării. Do- 
bîndirea titlului coincide feri
cit cu două evenimente pe care 
le sărbătorește clubul: 25 de ani 
de existență și 10 ani de acti
vitate in prima divizie a țării. 
Va fi o sărbătoare pe care ini
mosul și numerosul public, ca 
și suporterii răspindiți prin toa
tă țara, o merită

Așadar, fluierul 
pie. Miercuri se 
dintre cele mai 
discutate campionate. Un cam
pionat in care s-au contestat 
multe — și se mai pot contes
ta — și în a cărui ierarhie, dacă 
vrem să fim sinceri, nu se re
flectă perfect obiectiv valorile, 
gradul de pregătire, realitățile de 
pe teren. Ceea ce nu este tocmai 
bine.

etajul de 
lucrurile

cu prisosință, 
final se apro- 
încheie unul 
zbuciumate și

VASILE CABULEA

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU. a primit din partea primului ministru al 
Guvernului Republicii Franceze, JACQUES CHIRAC, următoa
rea telegramă :

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj car» 
m-a impresionat foarte mult.

Fiți sigur că acord multă prețuire, ca și dumneavoastră per
sonal, continuării și întăririi relațiilor prietenești care există 
între cele două țări ale noastre.

* -------------------------------------------
Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului-mfnistru al Marelui 
Ducat de Luxemburg. GASTON THORN, următoarea telegramă :

Numirea dumneavoastră in înalta funcție de prim-ministru 
al Luxemburgului îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cor
diale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și 
de succes in îndeplinirea importantei misiuni ce v-a fost incre
dințată. Nutresc convingerea că bunele relații statornicite intre 
țările noastre vor continua «ă se dezvolte spre binele popoa
relor român si luxemburghez, al cauzei păcii, colaborării și 
securității internaționale.

SOSIRI
La invitația C.C. al P.C.R.. 

luni a sosit in Capitală delega’-a 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, care va face o vi
zită de documentare și schimb 
de experiență în țara noastră. 
Delegația este farma-â dun Jens 
Maișaard. membru al Comitetu
lui Executiv ăl C-C. al PAP- 
Torben Krogh, membru al CC 
al PAP. redactor-eef al zxaruus 
„Miuariseari Bolf Luasem 
membru al CC ai PS-P N_s 
Gotlib Larsen, secretar al grupa
tei parlamentar ai pamf*e»:r de 
stingă din Partame-. nul european. 
Jens Kreg secretarul mxmisos 
economire a grupului parlamen
ta- ai P S.P.

La sosire, pe aerrpcmul O’— 
pem delegația a fnsț salutată de 
tovarăși: Cornel Bortiră- mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar ai CC. al PCR. 
Dumitru Co-liu Ștefan Voscu. 
Alexandru lonesc-u. membri ai 
C.C. al P.CJL. Mircea Angeies- 
cu. șef de sector la CC al 
P.C.R.

♦
Luni la amiază a sosit in 

București o delegație militară 
austriacă condusă de generalul 
de infanterie Anton Leeb. in
spectorul general ai Armatei Fe
derale a Republicii Austria, care 
va face o vizită oficială in țara 
noastră.

Fberte eetimși irere âe

Scoției, vas» Oi jum jc. a Aecăa* 
tsk ■ . Erh-p» B-zr_nma’e 
să-șt tacă jțcOr srerb smreT- 
Niooâatâ et tai» K*C-uk ti • 
fost atit de ppterre tă. a
Ormond Sort ao .<v» că ne eon 
â'itpuLie jocrh ta bea

Coc^sâa de iscpiz=d a
ELF-A. l-a Kasșecitat 
trei mecoci pe ăoeiwc! rtX-n- 
yan Julâo Casttlîo. ehiot ta 
cursul -seeiutei OlaTta-Vr=c=xy.

După pr-.ma sece de meexart 
dir. campionatul moaial de 
fotbal, o agenție lor.dmezâ de 
pariuri și pronosticuri sportrre 
situează echipele participa—e la 
următoarele cote : R. F. Germa
nia 9—2 t Italia 6—1 : Otauda 
7—1 ; Iugoslavia 10—1 : Potor.a 
18-1 : Scoția 18—1 t R. D. Ger
mană 40—1 : Bulgaria si Sued-a 
86—1 ; Argentina 100—1 etc.

• Taraenl teteraiți—sl de 
lepre libere și grece-re a f 
peerew Josdsri aezaarzas de fe
derația ntigkiară de specialitate 
»-• încheia* en o» frames sac
re» al spcctiviSer ăia Rumân ia.

■ s . i f - - •’■ = : ‘

taP*e âbere aa țemăna: tasta 
ptooci h eakessrSle respective : 
Bârgăa cC? t»i Bace? (52 kg) si 
Pnaâa 23 £#. La lupte greco- 
rasspe aa obri-at primele

t lagbei (57 kg) și Bâ- 
Mrsaa 3# kg).
• Tr-acal ixtenutiscal mas

cate de vaM de la Leipzig

• La Nisa a început turneul 
final al relei de a 21-a ediții a 
Olimpiadei de șah. Participă ur
mătoarele 16 echipe, calificate 
ta urma ptelimipariilort U.R.S.S., 
S-U_A_. Iugoslavia. România. 
Ungaria, R. F. Germania, Ar
gentina. Oia-.da. Anglia. Tara 
Galilor, t inlands. Spania. Fiii- 
p r.e. Suedia. Bulgaria. Ceho
slovacia.

în prima rundă, echipa R.J- 
mâmei a terminat la egeiitate : 
2—2 cu formația Angliei. La 
toate cele patru mese : Harts- 
tor.-Gheorghiu. Penrose-Ciocil- 
tea. Whitley-GhiteȘCU, Mark- 
land-Gh^davu. arbitru au con
semnat remiza.

Tn rar.da a doua șahiștii ro
mâni i-.uinese echipa R. Y.

“ ețp: ’e* tBUâfcfai peeFi watetea pștnei

TABERELE CU PROFIL DE AVIAȚIE 
ȘI-AU ÎNCEPUT ACTIVITATEA

Iert p-sc tacepc: sru-.tta-e* 
pemseăe gr-pe ta turert îa cs- 
±rul tsbeceioc ta pregătire oen- 

marie. organizate <ta C-C. al 
U.TjC cu rtnjinal Aeroriubu- 
tx Central Bomdn șt ai Federa- 
ne; de specialitate Erie vorba 
de primele ( tabere care func- 
t «tează ia Burureșt- Brasov. 
Ptasești. Ouj. Bnia Mare. Cra- 
>mt. las. s Tg. Mureș. în ca- 
m_ taberelor — care au o «fa
ntă de C de zDe pe serie — 
Oberfi ■ ■ iitI să se pregă- 
•«•«eâ sub țndrumarea ur.or in
structori cu o ir,altă calificare 
pentru zborurile cu motor și

canoe-.*=. acestora urmir.d să 
îi re alăture alte eșaloane de ti
neri incerind eu 1 falie care se 
vor ore râu pentru parașutism.

Tabăra de la Gfaieeai — 
B-actuești a debutat cu o mare 
demor.stratte de tcarașuttsm. 
planorism ». acrobație aeriană 
la care și-au dat concursul cei 
mai Iscusiți dintre așii r.oștri fa 
materie : maeștrii emeriți ai 
sportului, piloți de înaltă clasă 
cu o îndelungată experiență.

Dar asupra conținutului pro
gramelor și a vieții de tabără 
vom mai revent (C. VJ

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LUPTE

• Lotul republican de greco-romane se deplasează astăzi 
la Madrid • Campionul olimpic N. Martinescu concurează, 
din nou, la categoria semigrea • întrecerile încep sîmbătă 
21 iunie.

Loturile republicane de lupte 
libere și greco-romane se a£Iă 
in preajma unor noi și impor
tante confruntări internaționale. 
Este vorba de Campionatele eu
ropene, programate la Madrid, 
In a treia decadă a lunii iunie, 
și Camnionatele mondiale, care 
se desfășoară la Istambul (lup
te libere) și Katowice (greco- 
romane). Iată ultimele amă
nunte furnizate de secretarul 
general al federației noastre de 
specialitate, Mihai Dragomi- 
rescu.

„Loturile republicane — ne-a 
declarat interlocutorul — și-au 
Încheiat pregătirile in vederea 
participării la noua ediție a 
Campionatelor europene, care se 
inaugurează vineri 21 iunie, in 
capitala Spaniei și unde vom 
avea de înfruntat adversari re
dutabili din Bulgaria, U.R.S.S., 
Turcia. Iran. R.D. Germană, 
Ungaria. Suedia. Iugoslavia etc. 
în zilele de 21—23 iunie au Ioc 
..europenele" de lupte greco- 
romane. la care sintem repre
zentat! de un lot de 9 sportivi, 
respectiv, participăm la toate

categoriile de greutate. Constan
tin Alexandru, campion mon
dial de tineret pe 1973, va evo
lua la categoria 48 kg., Nicu 
Gingă, campion mondial de ti
neret și seniori, concurează 
la 52 kg.. Ion Dulică — 57 kg., 
Ion Păun — 62 kg., Adrian 
Popa — 74 kg.. Staicu O’iea- 
nu — 82 kg.. Vasile Fodor- 
pataki — 90 kg., Nicolae
Martinescu, campion olimpic, — 
100 kg. și la categoria grea 
(peste 100 kg.) Roman Codreanu. 
Lotul nostru se deplasează, as
tăzi. la Madrid. însoțit de antre
norul emerit Ion Corneanu și 
arbitrul internațional Ion Cer
nea, fost campion mondial. 
După patru zile va face depla
sarea și lotul de lupte libere, 
din care fac parte: Ion Arapu 
(52 kg.). Gh. Dobronel (57 kg.), 
Petre Coman (62 kg.), Androne 
Petrone (68 kg.), Ludovic Am- 
bruș (74 kg.), Vasile Iorga (82 
kg.), Ion Dumitru (90 kg.). Ena- 
che Panalt (100 kg.) și Ladislau 
Simon (peste 100 kg.), medaliat 
cu „bronz" la ediția de anul tre
cut a „europenelor". (M.L.)

' CURSURI PRIN CORESPONDENȚĂ 
Șl CU FRECVENȚĂ

• STENOGRAFIA 
(îmbinată cu înregis

trarea magnetofonică)

• DACTILOGRAFIA 
(metoda „oarbă" — 
științifică — cu toate 

degetele)

• LUCRĂRILE DE SECRETARIAT 
(completate cu probleme de legislație și cores

pondență oficială)
• MÎNUIREA APARATURII TELEX și a MAȘI

NILOR DE CALCULAT
• LIMBILE DE LARGĂ CIRCULAȚIE 

ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RUSA 
Toate disciplinele de mai sus pot fi urmate și de 

TINERII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, PRIN 
CORESPONDENȚĂ

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50V. șl, 
paralel cu însușirea unora dintre disciplinele de mai sus, bene
ficiază fără plată de o odihnă activă, constind din audiții muzi
cale, vizionări de filme, excursii cu obiective științifice și alte 
manifestări cultural-artistice și sportive (tenis de masă, șah).

Cursurile, predate de instructori de inaltă calificare, sînt con
duse de stenograful Paul Mihăilă, fost director al primei școli 
de stenodactilografie a statului.

Informații verbale, prin telefon și în scris, se pot obține de la : 
UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI, 

SECTOR 5 CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU" 
Str. 11 Iunie, nr. 41. Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00

Stația Parcul Libertății.

Agenția Română de Impresariat 
Artistic

prezintă la Sala „SAVOY" a Teatrului Satiric Muzical „C. 
TĂNASE" Calea Victoriei nr. 33, marți 25 iunie 1974, 

ora 20,00 un

Concert extraordinar
susținut de

formația vocal-instrumentală

„ORERA" (U. R. S. S.)
Conducerea muzicală:

ROBERT BARDZIMAȘVILI

SOLIȘTI: NANI BREGVADZE, ROBERT BARDZIMAȘVILI,
GHENO NADIRAȘVILI, NINA KEBADZE, TEIMURAZ DA- 

VITAIA.

Concertul va mai avea loc și la Cimpina - 20, Sibiu -21, 
Brașov - 22, Buzău - 23 și Slobozia - 24 iunie a.c.

Biletele Se vînd, pentru București, la casa A.R.I.A., Calea 
Victoriei 68-70, tel. 13 53 75, iar pentru provincie, la agen

țiile teatrale din localitățile respective.

Lit or al '74
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restau

rante București oferă în continuare locuri pe 
litoralul Mării Negre pentru luna iunie a.c. în 
cele mai elegante hoteluri din stațiunile:

MAMAIA, MANGALIA oraș (în hotelurile si
tuate pe faleză) VENUS (vile), JUPITER (căsuțe 
în satul de vacanță ZODIAC), CAP AURORA, 
NEPTUN.

Turiștii vor beneficia de următoarele avantaje 
în această lună :

— tarif redus la cazare — masă pînă la 40%
— tarif redus Ia transport pe C.F.R. cu 50%
— plajă circa 10 ore pe zi și neaglomerată

Informații și înscrieri la filialele de turism din 
Bd. Republicii nr. 4 și 68, Bd. N. Bălcescu nr. 35 
precum și la punctele turistice deschise în ma
rile cartiere din incinta Agențiilor Loto-Prono- 
sport din : Drumul Taberei, Militari, Pajura, Ti
tan, Giulești, Nițu Vasile, Pantelimon, Pasajul 
Universității

(PUBLITURISM)

NOU!_________
Cîștiguri 

suplimentare la 
LOZ ÎN PUC !

LA SERIILE CE SE AFLA IM VINZARE 
SE GÂSESC CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE 
ÎN BAN! AUTOTURISME, BUTELII DE 
ARAGAZ s a.

ci'itp/uacâ

prezerrtxntn.hu
ma.kr.il
arei.tr


„Scînteia tineretului"

pag. 6 IU PEfiTE IlOlilli:
întărirea securității

și dezvoltarea
cooperării in Europa

în Comitetul de coordonare al Conferinței de la 
<3eneva se dezbate un proiect de document in 
icare se preconizeazâ dezvoltarea relațiilor de 
bunăvecinătate cu statele riverane Mediteranei

In conformitate cu mandantul 
Încredințat, Conferința pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa examinează problemele în
tăririi securității și dezvoltării 
cooperării pe continent ținind 
seama de faptul că securitatea in 
Europa se înscrie in cadrul mai 
larg al păcii și securității în 
luthe și nu poate fi disociată de 
securitatea din zona Meditera
nei. Abordind aceste probleme, 
statele participante pornesc, de 
asemenea, de la existența legă
turilor economice și comerciale 
care le unesc de statele neparti
cipante riverane Mediteranei. 
precum și de la interesul mani
festat de acestea față de dezvol
tarea cooperării, care s-a mate
rializat și in contribuțiile pre
zentate de aceste state in cadrul 
lucrărilor conferinței.

In legătură cu acest subiect, 
în Comitetul de coordonare al 
Conferinței se află în dezbatere, 
în prezent, un proiect de docu
ment avansat de delegația Ita
liei. Documentul preconizează 
dezvoltarea relațiilor de bună- 
vecinătațe cu statele riverane 
Mediteranei neparticipante la 
Conferință, in conformitate cu 
scopurile și principiile Cartei 
Națiunilor Unite, aflată la baza 
relațiilor între statele participan
te la Conferință, și ținind sea
ma de propunerile vizind adop
tarea de măsuri pentru a face 
efectivă nerecurgerea la ame
nințarea cu forța sau la folosirea 
forței (după cum se știe, un 
document de lucru, în acest sens, 
a fost prezentat în cadrul Con
ferinței de către România). Ță
rile participante — subliniază 
documentul italian — sint con
vinse că aplicarea principiilor 
menite să guverneze relațiile 
dintre state vor contribui la 
menținerea păcii in lume și. in 
primul rind. in regiunile limi
trofe ale continentului european, 
îndeosebi în zona Mediteranei.

Documentul amintit eviden
țiază, totodată, faptul că progre
sele realizate in domeniul secu
rității in Europa nu trebuie să 
aducă prejudicii securității sta
telor din regiunea Mediteranei ; 
aceste progrese trebuie să con
tribuie la ameliorarea procesu-

lui de destindere tn această ră
gi une.

Statele participante la Con
ferință. se arată in documentul 
italian — trebuie să favorizeze 
o cooperare economică multila
terală. avantajoasă,' in special 
prin dezvoltarea schimburilor 
comerciale. în vederea asigură
rii stabilității și progresului re
lațiilor lor economice și a creș
terii bunăstării popoarelor din 
țările riverane Mediteranei. Sta
tele participante urmează, de a- 
semenea. să contribuie Ia dez
voltarea diversificată a econo
miei țărilor mediteraneene și la 
eforturile depuse de ele pentru 
o mai bună utilizare a resurse
lor de care dispun, favorizind o 
participare mai largă și mai e- 
chilibrată a acestor țări la an
samblul activităților economice, 
îndeosebi tn domeniile industriei, 
tehnologiei, mediului Înconjură
tor și turismului.

MANIFESTĂRI

Forumul Africii inde
pendente și-a încheiat 
importanta sa dezbatere 
de la Mogadiscio. Reu
niunea la nivel înalt a 
Organizației Unității A- 
fricane a exprimat cu 
claritate, în cele 30 de 
rezoluții adoptate, opțiu
nile statelor de pe con
tinent ce s-au angajat 
pe drumul unei dezvol
tări de sine-stătătoare, 
preocupările lor primor
diale.

DEDICATE
ROMÂNIEI

JAPONIA : Miting de protest la Tokio împotriva violării drep
turilor organizațiilor sindicale.

Forumul Africii
independente

Un nou exemplu al colaborării 
rodnice româno-egiptene

Complexul de fosfați de la Hamrawein
CAIRO 17 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Ministrul industriei al 
R.A. Egipt, ing. Ibrahim Mo- 
hammaaein, președintele Orga
nismului pentru chimie, Marei 
Ahmed Matei, președintele Orga
nismului pentru mine și geolo
gie, dr. Rushdy Said, împreună 
cu ambasadorul României la 
Cairo, Petru Burlacu, au vizitat 
șantierul Complexului de fosfați 
de la Hamrawein care se 
struiește in cooperare cu 
noastră.

Complexul de fosfați de 
Hamrawein este chemat să

con- 
fari

la 
joa-

ce un rol important tn valorifica
rea resurselor naturale ale Egip
tului. El va acea in final o ca
pacitate de 1 200 000 tone de fos
fat brut. Complexul ca fi dat in 
exploatarf in două etape: prima, 
în septembrie 1975, iar a doua, 
in iunie 1976.

Alături de uzina de produse so
dice de la El Mex — Alexandria 
— intrată in funcțiune in cursul 
lunii martie 1974. complexul mi
nier de Ungă Marea Roșie consti
tuie un nou exemplu al colaboră
rii rodnice in producție intre Re
publica Socialistă România fi 
R.A. Egipt.

REUNIUNEA LIDERILOR ORGANIZAȚIILOR 
PROTESTANTE DIN IRLANDA DE NORD

VOR FI DISCUTATE PROPUNERI VIZIND ÎNCHEIEREA UNUI 
ARMISTIȚIU CU FORȚELE CATOLICE DIN ULSTER 

Șl NEGOCIEREA UNEI SOLUȚII PENTRU GUVERNAREA 
TN COMUN A PROVINCIEI DE CĂTRE REPREZENTANȚII 

PROTESTANȚI Șl CATOLICI

Aplauze pentru tinerii 
mesageri 

ai artei românești9

TURNEUL GRUPULUI FOLCLORIC „CUNUNA 
CARPAȚILOR“ AL ANSAMBLULUI ARTISTIC 

AL U.T.C. ÎN R.F. GERMANIA

Intre 29 mai și 12 iunie, 
grupul folcloric „Cununa 
Carpațilar" al Ansamblului 
artistic al U.T.C. a efectuat 
un turneu in mai multe ora
șe din R.F. Germania. Mo
mentele principale ale tur
neului au fost participarea 
la cea de a 13-a ediție a 
Festivalului tineretului din 
orașul Braunschweig (31 mai 
— 5 iunie) și la tradiționala 
„Sărbătoare a verii" de la 
Bonn. La acestea s-au adău
gat spectacolele susținute la 
Essen și in citeva localități 
din apropierea capitalei vest- 
germaue.

Atit ia Braunschweig cit și 
la Bonn. într-o companie va
loroasă (pe lingă ansambluri 
locale au participat grupuri 
folclorice din alte șase țări) 
grupul român a obținut 
un succes deosebit, progra-

voioșia dansatorilor, virtuo
zitatea instrumentiștilor, fru
musețea costumelor populare 
au Incintat și cucerit specta
torii, care au bisat aproape 
fiecare număr al spectacole
lor. Primirea cea mai căldu
roasă au avut-o, și de aceas
tă dată, jocul „Călușul", mi
niatura coregrafică „Fluierul 
fermecat", ai căror interpret 
au fost răsplătiți cu înde
lungi ovații și vestita „Cio- 
cirlie", care a ridicat pur și 
simplu sălile in picioare, fi
ind bisată pretutindeni mi
nute in șir. Ținerii care au 
asistat la programul prezen
tat la Gimnaziul din orașul 
Briihl mărturiseau că nicio
dată n-au văzut un specta
col atit de viu și antrenant.

In ansamblu, turneul a 
constituit un deosebit succes 
al tinerilor mesageri ai cin-

• BRUXELLES. — Sub egida 
Asociației regale a scriitorilor va
loni. la Bruxelles a avut loc. 
duminică, o adunare consacrată 
României.

în cadrul acestei manifestări 
a conferențiat poetul Mihai Ste- 
riade, profesor de limbă și li
teratură română la Universita
tea din Liege. Evocind persona
litatea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
evidențiat marile succese obți
nute de poporul român în cele 
trei decenii de la eliberarea de 
sub dominația fascistă atit în e- 

jVoluția social-economică și cul
turală a țării, cit și în afirma
rea independentă și creatoare a 
României pe plan internațional.
• PRAGA. în cadrul manifes

tărilor consacrate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
Rpmâniei de sub dominația fas
cistă, luni s-au deschis Ia Praga 
„Zilele culturii românești". Pro
gramul manifestărilor include o 
retrospectivă, a filmului româ
nesc și o expoziție de carte ro
mânească — acțiuni ce vor fi 
organizate atit la Praga cit și 
la Bratislava — precum și o ex
poziție de pictură, cuprinzind 
lucrări ale artistului plastic Bră
duț Covaliu.

• LONDRA. — „Zilele culturii 
românești", desfășurate la Glas
gow, în cadrul unor ample ac
țiuni consacrate celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, se 
bucură de mult succes. Cu acest 
prilej, în prezența ministrului 
artelor pentru Scoția. Robert 
Hughes, a lordului primar Wi
liam S. Grey, a oficialităților o- 
rașului și a unui numeros pu
blic, ambasadorul țării noastre 
Ta Londra, a deschis o expoziție 
’de pictură contemporană și una
de folclor românesc. De aseme
nea, a avut loc inaugurarea 
„Săptăminii filmului românesc".

x ntilnirea de Ia Mo
gadiscio a coincis 
eu un moment bo
gat in implicații : 
alăturarea regimu

lui salazarist și
perspectiva apropierii sfirșitu- 
lui războiului colonial purtat de 
Portugalia pe pămintul Africii. 
Noua evoluție s-a impus aten
ției generale, dominind o dez
batere care tradițional abordea
ză în mod prioritar problema 
eliminării definitive și sub toate 
formele a colonialismului de pe 
continent. Răsturnarea de Ia Li
sabona. răsturnare care înseam
nă o profundă schimbare poli
tică, îngăduie să se examineze 
intr-o altă lumină dosarul de
colonizării. In fond, prăbușirea 
salazarismului nu poate fi sepa
rată de falimentul colonialismu
lui portughez, de gravul impas 
al unei orientări anacronice ce 
refuza incăpăținat recunoaște
rea realităților contemporane. 
Desigur, chiar in noile condiții, 
drumul spre independență al 
Guineei-Bissau. Mozambicului 
și Angolei continuă să fie pre
sărat cu destule obstacole. Dar 
este cert că procesul declanșat 
constituie un proces ireversibil 
și că dificultățile temporare care 
apar sau pot apărea, nu vor

Împiedica dobindirea deplinei 
independențe de către popoare
le Guineei-Bissau, Mozambicu- 
lui și Angolei. Reuniunea 
O.U.A. a dat expresie solidari
tății ferme cu popoarele care 
poartă încă bătălia pentru li
bertate și a decis să ia măsuri 
in vederea creșterii sprijinului 
său politic și material fată de 
mișcările de eliberare națio
nală.

Din nou. colonialismul s-a 
aflat pe banca acuzaților. Nu
meroase intervenții au subliniat 
— după cum remarca FRANCE 
PRESSE — că in prezent colo
nialismul și-a schimbat înfăți
șarea, devenind mai puțin vizi
bil. dar răminind la fel de per
fid prin acțiunea marilor socie
tăți internaționale. S-au denun
țat cu vigoare tentativele de a 
ignara embargoul față de Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia, 
cerindu-se să se ia măsuri fer
me împotriva ..regimurilor mi
noritare rasiste din Africa aus
trală". In mod deosebit s-a ex
primat nemulțumirea in legă
tură cu continuarea furnizării 
de arme către Pretoria.

Dosarele economice au fost 
examinate pe larg. Statele inde
pendente ale Africii și-au re
afirmat voința de a învinge în 
ritm cit mai rapid moștenirea 
trecutului, de‘a realiza progre
se substanțiale în direcția dez
voltării. Țările africane pro
ducătoare de materii prime sint 
vital interesate în asigurarea 
unui echilibru al prețurilor care 
să le ferească de frecventele 
convulsii financiare cu grave 
implicații pentru economiile lor. 
Crearea unei noi ordini econo
mice internaționale — dezidera
tul exprimat și la sesiunea ex
traordinară a Adunării Genera
le a O.N.U. s-a regăsit în luă
rile de poziție de la Mogadis
cio. Mulți oratori au scos in e- 
vidență — potrivit agenției 
FRANCE PRESSE — importan
ța cooperării interafrieane care 
poate permite Africii să se dez
volte prin forțele ei proprii, 
să-și asigure o veritabilă inde
pendență economică. In acest 
context s-a subliniat necesitatea 
lărgirii colaborării între țările 
Africii negre și cele arabe. 
Mahmud Riad, secretarul gene-

ral al Ligii Arabe, anunța, 
altfel, „o nouă experiență 
cooperare arabo-africană cu 
caracter global", 
relata despre 
conferințe arabo-africane în oc
tombrie a.c. la Kinshasa.

în sfirșit, reuniunea a solu
ționat o problemă complicată : 
cea a noului secretar general al 
O.U.A. ales in persoana lui 
William Eteki Nboumoua, ca- 
merunez ca și predecesorul său.

La Mogadiscio s-a manifestat 
in mod evident întărirea unită
ții statelor africane, adincirea 
solidarității între ele. hotărirea 
de a-și amplifica eforturile in 
vederea abolirii definitive a 
vestigiilor colonialismului pe 
continent. Africa independentă 
și-a manifestat. incă o dată, 
voința de a acționa in favoa
rea unui curs pozitiv in viața 
internațională, asigurindu-se re
glementarea problemelor majo
re ale prezentului, in conformi
tate cu interesele reale ale po
poarelor și cu participarea ac
tivă a tuturor țărilor, indife
rent de dimensiunile lor. Româ
nia socialistă 
tă apreciere 
semnate 'pe i 
dependente 
membre ale 
și o aduc 
aplicarea neabătută a noilor 
principii ale relațiilor dintre 
state — bazate pe egalitatea de
plină în drepturi, respectarea 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, asigurarea drep
tului fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, la adăpost de 
orice amenințare cu forța. După 
cum s-a subliniat în mesajnl 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat reuniunii O.U.A., tara 
noastră este profund solidară 
cu lupta popoarelor africane 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, a oricărei forme de domina
ție și asuprire șl consideră că 
„în prezent există toate condi
țiile favorabile accelerării 
toriei împotriva ultimelor ră
mășițe ale colonialismului pe 
pămintul Africii".

Rezoluțiile sesiunii la nivel
înalt a O.U.A

Siad Barre, șeful statului somalez și noul președinte al O.U.A., 
a anunțat că în urma celor cinci zile de dezbateri in cadrul 
sesiunii la nivel inalt a Organizației Unității Africane, de la 
Mogadiscio, au fost adoptate peste 39 de rezoluții, cuprinzind 
problemele majore care interesează Africa, precum și alte pro
bleme internaționale de interes general.
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ale continentului. 
O.U.A., au adus-o 
la recunoașterea și 
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ale relațiilor
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; • MOSCOVA. — La Institu
tul de slavistică și balcanisti
că al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. a avut loc, luni, o 
adunare festivă consacrată 
împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea marelui revoluționar 
român Avram Iancu.

Au participat oameni
știință ai institutului, membri 
ai conducerii centrale ai Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române, reprezentanți ai 
Ambasadei române din Mos
cova.

Despre semnificația deose
bită a evenimentelor revolu
ționare din România din anul 
1848. despre lupta de elibe
rare națională și socială a 
poporului român și rolul pro
eminent al lui Av am Iancu, 
a vorbit dr. doc. Vladilen 
Vinogradov, director adjunct 
al institutului.

In afara unei declarații spe
ciale referitoare Ia raporturile 
dintre Portugalia și coloniile 
sale africane, reuniunea a adop
tat o rezoluție referitoare la si
tuația din Orientul Mijlociu, 
pronunțindu-se pentru realiza
rea unei păci juste și durabile 
potrivit rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate cu privire la O- 
rientul Mijlociu, in lumina că
rora se impune retragerea for
țelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, precum ;i exer
citarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare. 
O.U.A. a proclamat, de aseme
nea, sprijinul său față de (Orga
nizația pentru Eliberarea Pales
tinei, calificind-o drept singurul 
reprezentant legitim al poporu
lui palestinian. Alte rezoluții se 
referă la necesitatea aplicării 
stricte a sancțiunilor economice 
împotriva regimurilor rasiste 
din Africa, la sprijinul O.U.A. 
pentru mișcările de eliberare 
care luptă, în mai multe regiuni 
ale continentului, pentru obți
nerea independenței lor națio-

nale. A fost, de asemenea, a- 
doptată o hotârire privind crea
rea unui comitet al O.U.A. care 
să poată lua măsuri de urgență 
pentru ajutorarea țârilor afri
cane lovite de secetă, precum și 
constituirea unui fond de ajutor 
pentru același scop.

• NOUL CONSILIU 
COMANDAMENTULUI DIN 
REPUBLICA ARABĂ
MEN, a declarat, intr-un in
terviu acordat in exclusivita
te agenției M.E.N., președin
tele acestui organism, colo
nelul Mohamed Ibrahim al 
Hamidi, va întreprinde 
măsuri concrete în vederea 
încredințării puterii politice 
unor elemente naționale ca
pabile să realizeze aspira
țiile de progres ale țării. In 
context, Mohamed Ibrahim 
al Hamidi a subliniat că noua 
conducere a R.A.’ Yemen se 
va strădui să mențină rela
ții bune cu țările arabe fră
țești, ca și cu toate celelalte 
state prietene.

YE-

Liderii organizațiilor protes
tante din Irlanda de Nord, în
truniți, luni la Belfast, într-o 
reuniune care va dura trei zile 
au anunțat că intenționează să 
avanseze o serie de propuneri 
vizind încheierea unui armistițiu 
de trei luni cu forțele catolice 
din Ulster și negocierea i 
soluții pentru guvernarea 
comun a provinciei de către 
prezentanții protestanți și 
tolici. La reuniune participă 
prezentanți ai principalelor 
ganizații protestante din Irlan
da de Nord. Un purtător de 
cuvînt al Asociației pentru apă
rarea Ulsterului Uda a declarat 
că grupările protestante privesc, 
in prezent, favorabil începerea 
de convorbiri cu aripile provi
zorie și politică ale Armatei 
Republicane Irlandeze (I.R.A.)
— organizații ale minorității 
catolice din Irlanda de Nord, 
convorbiri al căror obiectiv fi
nal îl constituie elaborarea unei 
soluții de alternativă la actuala 
situație, cind treburile provin
ciei au fost preluate de autori
tățile de la Londra. După cum 
se știe, Executivul colegial din 
Ulster — organ de guvernare 
locală, bazat pe împărțirea pu
terii intre protestanți și catolici
— a fost desființat, iar Aduna
rea provincială suspendată de 
către guvernul de la Londra, în 
urma grevei de luna trecută, or
ganizată la inițiativa 
protestante.

La rîndul ei. aripa 
a I.R.A., referindu-se

dra apreciază că perspectiva 
unor convorbiri directe între 
reprezentanții comunităților pro
testantă și catolică ar putea in
troduce „o dimensiune nouă" în 
eforturile pentru 
pe cale politică, 
tuației din Ulster.

reglementarea 
pașnică, a si-

unei 
în 

! re- 
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grupărilor

provizorie 
la propu

nerile protestante, a declarat la 
Belfast, că ..salută perspectiva 
unor convorbiri ale reprezentan
ților păturilor muncitoare ale 
populației din Irlanda de Nord". 

Observatorii politici din Lon-

Rezultatele alegerilor 
pentru Sovietul Suprem

al U.R.S.S.
Comisia electorală centrală a 

comunicat datele preliminare 
privind rezultatele alegerilor 
pentru cele două camere ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S-, 
Sovietul Uniunii și Sovietul Na
ționalităților. In alegeri au can
didat 1 517 persoane — repre
zentanți ai clasei muncitoare, al 
țărănimii colhoznice și ai inte
lectualității sovietice.. Printre 
candidații la funcția de deputat 
au fost Leonid‘Bre jnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin. președintele 
Consiliului de Miniștri, Nikolai 
Podgornîi, . ......
diului Sovietului Suprem, 
conducători 
sovietici.

Potrivit 
la alegerile 
IX-a legislatură a Sovietului 
Suprem, desfășurată într-o at
mosferă însuflețită, au luat 
parte 161 663 235 alegători, res
pectiv 99,98 la sută din numărul 
celor înscriși pe listele de vo- 
tanți : pentru candidații pro
puși în funcția de deputat al 
Sovietului Uniunii au votat 
99.79 la sută din alegători, iar 
pentru cei propuși pentru So
vietul Naționalităților — 99.85 
la sută din participanții la vot

Membrii grupului folcloric român salutați cu multă căl
dură de. primarul orașului Essen, Fritz Scheve (în centrul 
fotografiei publicate cu acest prilej de WESTDEUTSCHE 
ALLGEMEINE ZEITUNG).

președintele Prezi- 
alți 

de partid și de stat

datelor preliminare, 
pentru cea de-a

mul său fiind apreciat atit 
de public cit și de oficiali
tăți drept cel mai bogat, mai 
viu și mai interesant dintre 
cele prezentate in sălile și 
pe estradele in aer liber in 
cadrul acestor manifestări. 
Orchestra populară condusă 
de Tudor Pană, grupul de 
dansuri pregătit de artistui 
emerit Teodor Vasilescu. so
liștii vocali Gheorghe Palcu 
și Maria Cirneci, instrumen
tiștii Ion Milu (taragot), Du
mitru Zamfira (cimpoi și flu
ier), Cristian Simionescu 
(nai). Adrian Miu (țambal) 
și Feiician Golea (acordeon) 
au obținui ropote de aplau
ze. A fost remarcat reperto
riul deosebit de bogat și bi
ne alcătuit cuprinzind piese 
orchestrale, cintece și dan
suri din aproape toate zone
le țării. Tinerețea, ritmul șl

tecului, portului și dansului 
popular românesc. La rindul 
lor, aceștia relatează cu plă
cere despre vizitele la Casa 
memorials Ludwig van Beet
hoven și la uriașul radiote- 
iescop de la Effelsberg, des
pre plimbarea cu vaporul pe 
„Rinul romantic", străjuit de 
ruinele cetăților feudale, deș
ire monumentala catedrală 
din Koln, despre numeroase
le intilniri cu tinerii din ora
șele vizitate, despre primi
rea călduroasă de care ș-au 
bucurat atit din partea pu
blicului cit și a organizatori
lor și oficialităților — o do
vadă in plus a rolului im
portant al artei ca mijloc de 
comunicare și înțelegere in
tre popoare.

însemnări din Mauritania

Formarea cadrelor
obiectiv prioritar

Imaginea alăturată 
am inregistrat-o pe 
peliculă la Școala 
anexă din Nouakbott. 
în timp ce, răspunzind 
invitației amabile a 
directorului acesteia, 
Mahomed Mahmoud 
Ould Dahmane. 
curgeam 
sălile de clasă, 
expoziție 
de elevi... Construcția 
acestui edificiu se în
cheiase cu un an in 
urmă; în prezent 256 
de elevi, din care 111 
fete, urmează cursu
rile. Este ridicat in 
apropierea Șeolii nor
male superioare, unul 
din cele două institute 
de învățămint caro 
pregătesc cadre pentru 
necesitățile mereu 
crescinde ale tînărului 
stat independent. Dah
mane ne spunea că si
tuarea școlii in veci
nătatea instituției care 
pregătește viitori pro
fesori este strins le
gată de cerințele a- 
daptării invățămintu- 
lui din Republica Is
lamică Mauritania la 
condițiile și etapa pe 
care o parcurge țara, 
de necesitatea extin
derii pregătirii și par
ticipării tineretului la 
viitoarele proiecte de 
dezvoltare economică, 
politică, culturală și 
socială.

Am vizitat citeva 
săli de clasă, ne-am 
oprit îndelung, privind

par- 
din 

mica 
organizată

eiteva

cu interes obiectele de 
artizanat executate de 
copii. Erau secvențe 
sugestive pe care 
aveam să Ie remarc și 
cu prilejul vizitei 
Școala națională 
administrație. In 
drul acesteia funcțio
nează 19 secții pregă
tind cadre superioare 
pentru numeroase do
menii. Astfel, cei 209 
elevi vor munci in sis
temul lucrărilor publi
ce, la vamă, comerț, 
in administrația locală 
sau provincială.

De altfel, așa cum 
ne spunea Mahomeden 
Oult Babah, ministrul 
educației naționale, 
formarea cadrelor este 
un obiectiv de impor
tanță deosebită pentru 
prezentul și viitorul 
Mauritaniei. „Sintem 
tineri — ne spunea ci. 
încercăm să ne croim 
un drum luptind pen
tru consolidarea inde
pendenței, 
eforturi 
unei 
Există 
mă de 
pentru ______
ficultăților. în 
cadru dezvoltarea 
vățămintului de toate 
gradele, a educației și 
instrucției naționale 
reprezintă o preocu
pare permanentă, ma
joră ce-și găsește un 
loc central în progra
mul Partidului po-

Depunem 
in condițiile 

naturi aspre, 
o voință fer- 
a ne pregăti 
învingerea di- 

acest 
in-

I. TIMOFTE

porului mauritanian, 
in proiectele de dez
voltare economico-so- 
cială a țării".

tn cei circa 14 ani 
care au trecut de la 
dobindirea indepen
denței in acest dome 
niu s-au înregistrat 
rezultate remarcabile, 
în 1960 în Întreaga 
țară frecventau cursu
rile școlilor primare 
un efectiv egal cu cel 
la care se ajunsese la 
finele anului 1973, nu
mai în capitală. Mau
ritania avea în 1960 
doar o' școală secunda
ră. Dar rețeaua acestor 
școli s-a extins în 
toate provinciile, tre- 
eindu-se deja la învă-

țămintul tehnic 
specialitate (agricol, 
sanitar, comerț). In 
învățămintul primar, 
în anul trecut erau 
cuprinși peste 50 000 
de copii, efectivul în
vățătorilor trecind de 
1 700. Intr-un deceniu 
numărul elevilor din 
școlile secundare a 
crescut de peste 6 ori.

Realizările Maurita- 
niei în domeniul în- 
vățămintului repreziu- 

mărturii ale voin- 
unui popor dornic 

se înscrie pe orbi- 
progresului, păs-

tă 
tei 
să 
ta 
trindu-și cu demnitate 
tradițiile naționale.

BAZIL ȘTEFAN

ORIENTUL
APROPIAT

AMMAN 17 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
a sosit, luni după-amiază, în
tr-o vizită de o zi la Amman, 
ultima etapă a turneului de o 
săptămînă întreprins prin cinci 
capitale din Orientul Mijlociu. El 
va avea convorbiri cu 
Hussein al Iordaniei 
unor probleme privind 
situației din regiune și 
bilaterale.
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Încheierea reuniunii 
O.P.E.C.

• CEA DE-A 40-A REUNIUNE 
a Organizației statelor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.), desfă
șurată in capitala Ecuadorului, 
s-a incheiat, luni seara, prin 
anunțarea hotăririi statelor 
membre de a menține prețurile 
actuale la petrolul exportat și 
pentru următorul trimestru al 
anului în curs — transmit agen
țiile REUTER. ASSOCIATED 
PRESS și FRANCE PRESSE. 
Totodată, participanții la reu
niunea de la Quito au hotărit

sporirea cu 2 la sută a redeven- 
țelor taxelor percepute de la 
companiile occidentale care o- 
perează in țările membre ale 
organizației. Această măsură va 
intra în vigoare de la 1 iulie.

• PARTIDUL SOCIALIST 
POPULAR DIN DANEMARCA a 
cerut organizarea unui nou refe
rendum in problema participării 
țării la Piața comună. Intr-o de
clarație adoptată la ședința con
ducerii partidului se evidențiază 
că timpul care a trecut de la 
aderarea Danemarcei la C.E.E. a

înrăutățit situația economică a 
țării și a agravat-o pe cea po
litică.

• IN CADRUL UNEI ȘE
DINȚE a Consiliului Guver
natorilor al Agenției Interna
ționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.)* desfășurată 
la Viena. a fost adoptată, in 
unanimitate, hotărirea de a 
se recomanda Conferinței 
generale a Agenției admite
rea Republicii Populare De
mocrate Coreene ca membru 
al A.I.E.A.

• LA PARIS A AVUT LOC 
Convenția națională a Partidu
lui Socialist Francez, la care au 
luat parte membrii Comitetului 
Director, secretari federali și 
parlamentari socialiști. Reuniu
nea a avut drept obiectiv ana
lizarea rezultatelor alegerilor 
prezidențiale și căutarea celor 
mai bune mijloace în vederea 
unificării diverselor curente so
cialiste. Convenția națională a 
hotărit, în acest context, orga-

nizarea unu! „Congres al socia
lismului", în luna septembrie 
a.c., Ia Paris. Rezoluția, adop
tată in unanimitate, precizează 
că „Stingă franceză va învinge 
numai datorită unității, victoria 
sa fiind in funcție de amploa
rea uniunii realizate pe baze și 
mai solide". Intr-un discurs ros
tit cu acest prilej, Franțois 
Mitterand. prim-secretar al Par
tidului Socialist, a spus, printre 
altele: „Trebuie să păstrăm și 
să aprofundam uniunea stingii. 
Ea rămîne axa strategiei noas
tre, iar programul comun con-

regele 
asupra 

evoluția 
relațiile

închele-de
Aviv, șeful 

avut o nouă

★
Tot luni, înainte 

rea vizitei la Tel 
statului american a
întrevedere cu primul ministru 
al Israelului, Yitzhak Rabin.

• SECRETARUL GENE
RAL AL LIGII ARABE, 
Mahmud Riad, a anunțat că 
a adresat șefilor de stat din 
țările membre ale organiza
ției invitația de a participa, 
incepind de la 3 septembrie. 
Ia viitoarea conferință arabă 
I» nivel inalt de la Rabat — 
transmite agenția M.E.N. El 
a menționat că reuniunea va 
fi consacrată, între altele, 
discutării acțiunilor ce ur
mează să fie întreprinse in 
legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, după reali
zarea dezangajării pe frontu
rile egiptean și sirian. Tot
odată, va fi examinat stadiul 
infăpiuirii hotăririlor adop
tate la precedenta conferință 
arabă la nivel inalt de la 
Alger.

Mahmud Riad a mai anun
țat că miniștrii arabi de ex
terne se vor întruni în ca
pitala Marocului, la 28 au
gust, pentru pregătirea reu
niunii Ia nivel inalt.

tinuă să fie opțiunea noastră 
pentru anii ce vin".

Accident in Oceanul 
Atlantic

• CARGOUL GREC „NAT- 
CREST", cu un deplasament de 
6 400 t„ s-a scufundat în urma 
unei ciocniri cu o altă navă gre
cească în Oceanul Atlantic, in 
apropierea coastei franceze. 
Membrii echipajului au fost sal
vați de un vapor sub pavilion 
singaporez. Cealaltă navă impli
cată iu coliziune a suferit avarii.
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