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întilnirea de lucru a tovarășului

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE MINISTRUL

EDUCAȚIEI PUBLICE AL TUNISIEI
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri 
dimineața, în stațiunea Neptun. 
pe Driss Guiga. ministrul edu
cației publice al Republicii Tu
nisia, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
viceorim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învătă- 
mintului.

Oaspetele a fost însorit de 
ambasadorul Tunisiei în țara 
noastră, Taieb Sahbani.

Exprimind gratitudinea pentru 
onoarea de a fi primit de șeful 
statului român, ministrul tuni

sian. a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut de prietenie și urări de 
prosperitate și noi succese po
norului român din partea pre
ședintelui Republicii Tunisia, 
Habib Bourguiba.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat, la rindul 
său. pe oaspete să transmită 
președintelui Habib Bourguiba 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, iar poporului tuni
sian noi succese în dezvoltarea 
independentă a țării pe calea 
progresului și bunăstării.

In cursul convorbirii, s-a sub

liniat cu satisfacție evoluția po
zitivă a relațiilor prietenești de 
colaborare româno-tunisiene, in 
spiritul celor convenite cu pri- 
leiul întilnirilor și convorbirilor 
dintre șefii celor două state. A 
fost relevată dorința comună de 
a se aplica consecvent acordu
rile încheiate, de a se intensi
fica conlucrarea în probleme de 
educație si învătămînt în cadrul 
extinderii colaborării generale 
româno-tunisiene. in folosul am
belor țări si popoare, al cauzei 
păcii. înțelegerii si cooperării 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie si 
cordialitate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu reprezentanți ai scriitorilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, s-a 
i'ntîlnit miercuri după-amiază în 
sta[iunea Neptun, în cadrul unei 
ședințe de lucru, cu membri ai 
conducerii Uniunii Scriitorilor, se
cretari ai asociațiilor scriitorilor, 
directori și redactori șefi ai re
vistelor, publicațiilor și editurilor 
literare.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Dumitru Popescu, Cor
nel Burtică, Iosif Uglar, Ștefan 
Andrei.

Această reuniune de lucru se 
înscrie în practica secretarului ge
neral al partidului de a se întâlni 
sistematic cu oamenii de artă și 
cultură, ca și cu alte categorii 
sociale din țara noastră, de a dez
bate problemele activității lor și 
de a stabili împreună căile și 
mijloacele perfecționării în con
tinuare a muncii.

în cadrul întîlnirii au luat cu- 
vîntul acad. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, Vir
gil Teodorescu, Constantin Chi- 
riță, Aurel Baranga, Marin Pre
da, Mircea Radu Iacoban, Suto 
Andras, Ion Hobana, Mihai Be- 
niuc, Adrian Păunescu, Eugen 
Barbu, Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga, George Ivașcu.

Vorbitorii au înfățișat activita
tea desfășurată de Uniunea Scrii
torilor, de organizațiile de partid 
din cadrul Uniunii, de asociațiile 
scriitorilor, de edituri și reviste 
literare, preocupările lor de a în- 
tîmpina, în acest an jubiliar, cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al partidului cu noi opere 
de artă care să reflecte marile 
prefaceri revoluționare din țara 
noastră. Vorbitorii s-au referit la 
dezbaterile cu caracter politic și 
teoretic care au loc în cadrul 
Uniunii Scriitorilor și al organi
zațiilor de partid, consacrate pro
movării unei arte militante, re
voluționare, la contactele vii, rod
nice, cu oamenii muncii din în
treprinderi, de pe șantiere, de pe 
ogoare, în vederea unei măi pro
funde cunoașteți a realității, la 
/ctivitatea politico-educativă pe 
.are Uniunea Scriitorilor o desfă- 
>ară în cadrul Frontului Unită

ții Socialiste. Au fost relevate, de 
asemenea, colaborarea cu uniuni
le și asociațiile de scriitori din 
țările socialiste și din alte țări, 
schimburile de valori literare cu 
străinătatea.

Vorbitorii s-au referit, în ace
lași timp, la munca proprie de 
creație în domeniul poeziei, pro
zei, dramaturgiei și în alte do
menii literare dedicate eveni
mentelor glorioase pe care po
porul român le sărbătorește în 
acest an. Ei au făcut, de* aseme
nea, o serie de propuneri privind 
îmbunătățirea în continuare a 
vieții și activității Uniunii Scrii
torilor, a celorlalte organisme li
terare. Vorbitorii au exprimat 
atașamentul profund al scriitori
lor din țara noastră față de con
ducerea partidului, angajamentul 
lor de a fi la înălțimea exigențe

lor, de a răspunde cu pasiune 
și spirit militant nobilei misiuni 
ce revine literaturii în societatea 
socialistă, în educarea maselor, 
în formarea conștiinței socialiste, 
a omului nou.

în mod deosebit, participanții 
și-au manifestat profunda pre
țuire, dragoste și recunoștință 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul per
manent pe care îl acordă crea
torilor de artă, pentru îndrumă
rile prețioase . pe care aceștia le 
primesc în mod permanent din 
partea secretarului general al 
partidului, au exprimat calde 
mulțumiri pentru grija și aten
ția acordate condițiilor de muncă 
și de viață ale oamenilor de artă 
și cultură.

în încheierea întîlnirii, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Secretarul general al partidu
lui a exprimat aprecierea deose
bită pe care partidul o acordă 
scriitorilor, eforturilor lor de a 
realiza o literatură militantă, 
care să reflecte viața și opera 
măreață pe care o înfăptuiește 
poporul nostru, preocupările sale, 
marile schimbări care au avut 
loc în societatea noastră pe calea 
edificării socialismului. Secreta-, 
rul general al partidului a subli
niat locul și rolul important ce 
revin literaturii în întreaga acti
vitate ideologică ce se desfă
șoară în țara noastră, în uriașa 
muncă dusă de partid pentru 
schimbarea modului de gîndire 
al oamenilor, pentru perfecționa
rea continuă a societății noastre 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat eforturile Uniunii Scrii
torilor, ale membrilor ei, de a 

întîmpina cu rezultate valoroase 
anul jubiliar, a 30-a aniversare a 
eliberării țării, Congresul al 
XI-lea al partidului.

Totodată, secretarul general 
al partidului a înfățișat sarcinile 
mari ce stau în fața literaturii, 
exigențele sporite pe care le ma
nifestă societatea noastră Socia
listă față de creatorii de litera
tură și artă, necesitatea ridicării 
la un nivel și mai înalt a crea
ției literare.

Secretarul general a recoman
dat scriitorilor mai multă îndrăz
neală și perseverență în aborda
rea problemelor majore ale rea
lității noastre socialiste, în înfă
țișarea tradițiilor glorioase ale 
partidului și poporului nostru, 
ale luptei revoluționare pentru 
libertate și dreptate socială, pen
tru o viață mai bună. A fost su
bliniată necesitatea unui studiu 
mai aprofundat al istoriei, al 
evenimentelor social-politice, 
care să permită o redare cît mai 
veridică a trecutului, a măreției 
luptei revoluționare, a semnifi
cațiilor lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înfățișat uriașele înfăptuiri ma
teriale și sociale realizate de 
poporul român în cei 30 de ani 
de edificare a noii societăți în 
patria noastră, subliniind că 
toate acestea constituie un izvor 
inepuizabil de inspirație, un te
zaur nesecat de subiecte și teme 
pentru creatorii de artă. Numai 
străduindu-se să dea expresie a- 
cestor mari transformări revolu
ționare, relațiilor noi ce s-au sta
tornicit în societatea româneas
că, vieții actuale, modului înain
tat de gîndire și simțire ale po
porului nostru, scriitorii vor pu
tea realiza opere demne să intre 

în patrimoniul spiritual al na
țiunii noastre socialiste și să-1 
îmbogățească ducînd, în același 
timp, și dincolo de hotarele țării 
mesajul luptei și muncii poporu
lui român, al existenței sale noi, 
al aspirațiilor sale de pace, înțe
legere și colaborare între națiuni. 
In felul acesta, literatura și arta 
se vor adresa atît poporului nos
tru, constructorilor socialismului 
din România, cît și forțelor pro
gresiste din întreaga lume, mase
lor largi care se ridică pentru 
transformarea progresistă a so
cietății, împotriva imperialismu
lui, a vechii politici de domina
ție și asuprire, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
sarcinile criticii literare, la obli
gațiile acesteia de a acționa ferm 
de pe pozițiile filozofiei mate- 
rialist-dialectice și istorice, pen
tru sprijinirea și promovarea li
teraturii cu caracter revoluționar, 
militant și, totodată, pentru com
baterea unor lucrări lipsite de 
valoare ideologică și artistică, 
precum și unor tendințe negative 
în creația literară, a unor idei 
confuze, greșite. Datoria criticii 
de artă este aceea de a nu tolera 
sub nici o formă promovarea u- 
nor lucrări literare care, în loc 
să contribuie la elevarea morală, 
spirituală a omului, la ridicarea 
conștiinței socialiste, pot exercita 
prin conținutul lor o influență 
negativă, pot polua conștiința 
cititorilor.

Secretarul general al partidu
lui a recomandat ca întregul an
samblu de probleme și orientări 
teoretice și ideologice, care se 
pun în fața creației literare, în 
etapa actuală a dezvoltării socie

tății noastre, să facă obiectul u- 
nor dezbateri ample și profunde 
cu masa scriitorilor, în cadrul 
uniunii și asociațiilor scriitori- 
cești,_ în revistele de specialitate. 
Aceasta activitate trebuie să 
ducă la ridicarea nivelului ideo
logic al creatorilor de artă, la în
țelegerea aprofundată de către a- 
ceștia, în lumina filozofiei mate
rialismului dialectic și istoric, a 
proceselor care au loc în socie
tatea noastră, la abordarea, de 
pe aceste poziții, în operele lite
rare, a noilor realități sociale.

In încheiere, secretarul general 
al partidului și-a exprimat con
vingerea că în țara noastră exis
tă puternice forțe creatoare în 
jlomeniul literaturii, capabile să 
asigure realizarea de noi și va
loroase opere literare cu caracter 
revoluționar, militant, care să 
marcheze un pas înainte în dez
voltarea culturii noastre noi, so
cialiste, să contribuie din plin la 
educația socialistă a maselor. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor scriitorilor în
demnul de a contribui prin în
treaga lor activitate de creație la 
înfăptuirea programului partidu
lui de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
trecere spre comunism, la întări
rea solidarității partidului și po
porului nostru cu forțe revoluțio
nare, progresiste de pretutindeni, 
la victoria luptei mondiale pen
tru pace și progres social, pentru 
instaurarea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndemnurile adresate 
creatorilor de artă au fost primi
te cu deplină aprobare de toți 
cei prezenți și subliniată cu vii 
aplauze.

în Editura politică a apărut:

Proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român cu privire 

la planul cincinal 1976-1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale 

a României pentru perioada 1981-1990

Obiective și sarcini 
de bază ale 

viitorului cincinal
Pornind de Ia importanța 

însușirii ideilor din Cuvîn
tarea rostită de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta Plenară comună a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, a pre
vederilor cuprinse în pro
iectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea privind 
cincinalul 1976—1980 și li
niile directoare ale dezvol
tării economico-sociale a 
României pentru perioada 
1981—1990, am solicitat 
cîtorva cunoscuți specialiști 
să se refere la sensurile și 
semnificațiile care se des
prind în legătură cu obiecti
vele și sarcinile de bază ale 
viitorului cincinal, obiective 
exprimînd în mod esențial 
concepția profund științifi
că a Partidului Comunist 
Român cu privire la făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, la înainta
rea României pe drumul 
construcției comunismului.

în pagina a 3-a

• Județele Argeș și 

Caraș-Severin ra
portează termina
rea secerișului

• Centenarul între

prinderii de stat tex
tile — Cisnădie

(In pagina a 5-a)

Dinamica producției globale industriale

vatră de foc a tradiției muncitorești

îWimRi

JUDEȚUL ILFOV, cunoscut înainte de elibera re doar ca principal furnizor de cereale, a făcut 
în anii construcției socialiste pași însemnați pe calea industrializării. In prezent, aici își desfășoară 
activitatea 31 de întreprinderi și numeroase uni tăți de industrie locală și meșteșugărești care, îm
preună, realizează în numai 11 zile producția industrială înregistrată în întreg anul 1938. Dezvolta
rea în ritm ascendent a industriei și agriculturii a creat premise certe construirii în ultimii lo ani, 
in orașele și satele acestui județ, a peste 60 000 de locuințe, numeroase instituții social-culturale, 
de învățămînt, pentru ocrotirea sănătății, s-a lărgit rețeaua unităților comerciale. In imagine, noua 
înfățișare a Giurgiului, important centru economic și social-cultural al județului.

„Cetatea de foc' a Reșiței se află într-o strînsă competiție cu milionul. Este cota de competență 
și dăruire comunistă pe care o escaladează în acest an jubiliar cei zece mii de siderurgiști. Un milion 
de tone de oțel - măsura exactă a devotamentului lor pentru patria socialistă, pentru Partidul Comu
nist Român. Decupăm, din efortul lor amplificat, cîteva ferestre de lumină, proiectate peste culmile 
de zenit ale acestei veri fierbinți.

(Citiți relatarea reporterilor noștri în pagina a ll-a).

UMANISMUL 
MUNCII 

de MIHAI STOIAN
Apropiata Conferință Mon

dială a Populației, care ur
mează să-și inaugureze lu
crările la București, îndeam
nă la reflecții bogate, pune 
— printre alte complexe 
probleme — și problema 
sensului pe care l-a căpătat 
(și trebuie să-l capete 
pretutindeni !) pentru o- 
menire, noțiunea de UMA
NISM, de UMANITATE. La 
noi în țară, simțul dreptății 
a devenit criteriu suprem 
potrivit căruia este apreciat 
fiecare, rigorile eticii și echi
tății socialiste constituind, 
indiscutabil, instrumentele 
prin care eradicăm atunci 
cind mai apar, „buru
ienile" nedreptății, ale fa
voritismului etc. Numai ast
fel, individul — celulă de 
bază a societății — își va 
desăvîrși integral ' personali
tatea, își va dobîndi demni-

(Continuare în pag. a ll-a)
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Reșița
vatră

Cuvint pentru oțelari

• Intîi Brumar 1769. Prin truda iobagilor, a micilor mește
șugari și a calfelor începe zidirea Reșiței industriale. • 3 iulie 
1771 — se aprind focurile la primele două furnale. • 1814 — 
producția de fontă fabricată în cele două furnale ajunge la 
19 980 măjiși 50 funți, adică aproximativ 1015 tone. • 1862 
— 1867 —- 1873 — la expozițiile internaționale de la Londra, 
Paris șl Viena, produsele Reșiței <stîrnesc admirația • 1876 — 
începe producția oțelului Siemens-Martin • Secolul XX — 
Reșița își cadențează pașii cu timpul.

• 23 August 1944 — peste Bîrzava strălucește soarele libertă
ții. Reșița urcă, alături de țară, pe treptele afirmării socialiste • 
1961—1962 — intră in producție două puternice furnale de cite 
700 metri cubl, precum ți noua instalație de turnare * fontei

pe bandă. Oțelăria reconstruită șl dezvoltată atinge capacitatea 
de producție de 800 000 tone anual. Produc laminoarele; se lan
sează secția de reparații siderurgice. Produsele Reșiței socialiste 
sînt solicitate șl apreciate în 20 de țări ale planetei.

• 1959 — Combinatul siderurgic Reșița este distins cu Ordinul 
Muncii clasa I • 1965—1966 — reșițenilor li se acordă Diploma 
de întreprindere evidențiată in întrecerea socialistă pe ramură 
• 1967 — 1968 — 1969 — 1970 — siderurgiștii ciștigă, an de an, 
Diploma și steagul roșu de întreprindere fruntașă în întrecerea 
socialistă pe ramură.

• 1971 ---- Reșița aniversează 200 de ani de siderurgie româ
nească. Generație de generație s-a înscris în acest corolar cu 
personalitatea epocii trăite. Tot în acest an, oțelaril Reșiței sînt 
distinși eu Steaua Republicii Socialiste România clasa I._____

îm- 
a- 

dln

...Acei oameni ai cataractelor 
șl înălțimilor amețitoare, ei în
șiși făuritori de nemaipomenite 
cascade, spre a prinde apele în 
capcana centralelor electrice și 
a le converti apoi în lumini 
peste țară. Dar pe cînd ei, acești 
într-un cuvint numiți construc
tori, au suprema posibilitate de 
mișcare, din munte în munte, 
oțelarii sînt sortiți prin meseria 
lor, de îmblînzitori ai focului, să 
rămînă într-un singur loc. Ei 
trăiesc distanța vastelor spații 
prin intensitatea la punct fix. 
Și ni se pare o cu atît mai dis
ciplinată voință, pentru acești 
vrednici urmași ai lui Hefaistos, 
cu cît punctul fix cunoaște tem
peratura inegalabilă a focului 
niciodată stins.

Asistăm de cîteva ceasuri, pe 
platforma oțelăriei, la acest 
spectacol al muncii, în care oa
menii sînt statui de oțel, înro
șite de efort și flacără, cu ges
turi zgîrclte, echilibrate 
și ele tot de la foc 
prumutate. Iar dacă am 
Ies cuptorul tineretului, 
cele cinci cîte există aici, o fa
cem nu pentru că el se nuntește 
nr. 1, ci că tinerii care-i asigură 
necontenitul clocot sînt oțelarii 
nr. 1 ai siderurgiei reșițene. Po
vestea lor ? Istoria atîtor valo
roase inițiative tinerești, care 
împinzesc geografia umană a ță
rii, în acești ani de nestăvilit 
avînt, efort, dăruire, izbînzi. 
Ion Văduva, șeful cuptorului și 
al întregii brigăzi de tineret, 
n-are nici 30 de ani, dar cei pe 
care-i numără vîrsta lui sînt cu 
toții din metal trainic și sănătos, 
încercat în temelia atîtor edificii
— între care Porțile de Fier ; 
Giurgeni-Vadu Oii — și-n care 
oțelul anilor săi nu-și dezminte 
vigoarea.

Șarja se apropie de final, se 
iau ultimele probe, poșta pneu
matică le transportă rapid la 
laborator, în cîteva minute vine 
răspunsul — bun, așteptat, știut
— încă puțin, și soarele fluid 
va izbucni generos, în ciuda în
serării ce bate în ferestrele înal
te. Avem, totuși, vreme să con
semnăm piesele esențiale ale a- 
cestei biografii colective. Briga
da a apărut în urmă cu mai pu
țin de doi ani (noiembrie 1972), 
tinerii ei solicitînd. în exclusi
vitate, cel mai dificil cuptor. 
Strădania, perseverența, calita
tea muncii au făcut din el, în 
scurt timp, cuptorul nr. 1. Doi
sprezece sînt de toți (patru pe 
schimb) făurarii tineri ai acestei 
brigăzi, iar noi îi numim aici pe 
toți, fără „funcții" — topitor 1- 
2-3... — pentru că toți sînt, 
esențial vorbind, prim-topitori. 
Iată-i : Ion Văduva, Nicolae 
Pura, Ion Cenade. Iile Ghimbir, 
Ștefan Wiurtz, Ion Imbrescu, 
Mișu Pogtțran, Ion Dumltrașcu, 
Vasile Iușan, Pedrag Rachici, 
Pavel Giura, Ion Ciontă. Per
formanța vîrstei lor : șarja-re- 
cord în întreaga Istorie a com
binatului — de 5 ore și 15 mi
nute, față de 8 ore — realizată 
în iunie și dedicată celor două 
mari sărbători din viața patriei.

...între timp, s-a apropiat ora 
h. Nicolae Pura se apropie da 
punctul de evacuare. „Statuile" 

Reșița '74.

«înt mal blînde, gesturile mal 
lente, oțelul trebuie să împru
mute și căldura umană. Minunea 
care s-a petrecut, apoi, nu mal 
încape îh cuvînt.

Tinerețea-în cifre și fapte
Brigada tineretului de la oțe- 

lărie — cuptorul nr. 1, unde se 
produc oțeluri de cea mal înaltă 
calitate : aliate și înalt aliate — 
a fost înființată la 25 noiembrie 
1972. Sînt revelatoare, în ceea ce 
privește competența, abnegația 
și conștiința muncitorească a a- 
cestor tineri, angajamentele asu
mate pe 1973 și 1974. Iată-le, în 
cifre și fapte ;

• Obținerea a 800 tona de 
oțel peste plan.

— S-a realizat 6000 tone.
• Reducerea consumului de 

combustibil cu 2 kg CC pe tona 
de oțel ;

— Realizat.
• Reducerea procentului de 

rebut cu 20% față de anul 1972 ;
— Redus in proporție de 29’/«.
• Asimilarea a două noi

mărci de oțeluri ; . . '
— Realizat.
• Recuperarea unei cantități 

de cărămizi echivalentă cu ne
cesarul unei refaceri a cuptoru
lui ;

— Realizai.
Alte realizări suplimentare 

angajamentului :
— durata șarjei a fost redusă 

cu 23 de minute ;
— indicatorul de utilizare a 

vetrei a crescut cu 300 kg. pe 
metru pătrat, zi calendaristică ;

— a fost prelungită campania 
cuptorului cu 76 de șarje.

■ o Obținerea a 5000 tone de 
oțel peste plan.

— Fină la această dală s-au 
realizat peste 7000 tone.

• Reducerea rebutului cu 15% 
față de anul 1973 ;

— A fost redus deja In pro
porție de 3O'/o.

• Reducerea consumului de 
combustibil cu 1 kg CC pe tona 
de oțel.

— Se realizează ritmic.
• Economisirea a 240 tone de 

cărămizi bazice.
— In curs de realizare.
• Asimilarea unei mărci de 

oțel.
— Au fost deja asimilate două 

noi mărci.
O realizare suplimentară an

gajamentului :
— pînă la această oră a fost 

prelungită durata de funcționare 
a cuptorului cu 45 de zile.

Lumina de pe chipurile 
laminatorilor

Lingourile incandescente, dis
tribuite de „degresor", aprind 
intermitent chipurile laminato
rilor, apoi se așează cuminți șl

Capacitatea de a inova

de foc Aici, la laminoare, lingourile iau forma dorită de oameni.

a tradifiei muncitorești
stinse, unul lingă altul, transfor
mate în șine de cale ferată. 
Aici, la Reșița, se află unicul 
laminor de cale ferată din 
România. S-o fi gîndit tînărul 

ce 
pe

laminator Ilie Căldăraru 
drum de fier va fi întins 
drumurile țării ? „Nu mi-am 
făcut asemenea socoteli — măr
turisește cu oarecare nedume
rire. Dar în patru ani de cînd 
sînt aici..."

în patru ani, Ilie Căldăraru și 
Aurel Tănase, Alexandru Chera, 
Rusalim Nica — absolvenți, în 
aceeași clasă, al școlii profesio
nale a combinatului — au în
vățat să stăpînească bărbătește 
meseria, în cel mai dificil sec
tor al ei, sub arșița a 1250 grade 
Celsius ; s-au adaptat din mers 
noilor dotări care urmează pro
cesului intens de modernizare a 
secției. Asemenea lor, pășesc pe 
drumul însușirii înaltelor calități 
muncitorești, caracteristice me- 
talurgiștilor, alături de comu
niști cu încercată experiență 
profesională, și cei mai tineri 
laminatori din detașamentul ce
lor aproape 400 uteciști de aici. 
Ștefan Cocoroiu, Petru Olhans, 
Aurel Roșea, Dumitru Craia sînt 
numai cîțiva din rîndul acestora, 
care, așa cum îi caracteriza 
maistrul Gheorghe Tomescu, se
cretarul U.T.C. pe secție, „s-au 
stabilit definitiv aici, au început 
să manifeste un atașament pro
fund pentru profesia de lamina
tor". Un argument al spuselor 
sale l-am avut chiar în momen
tul vizitei noastre, cînd munci
torii liniei lamlnoare-tablă și-au 
reluat activitatea, cu 2 zile mai 
devreme, scurtlnd termenul unei 
reparații cate le-a solicitat mult 
efort Astfel, el au adăugat un 
spor de 1000 tone laminate.

Exemple de dăruire și totală 

angajare ne oferă și laminatorii 
de la profile mijlocii și profile 
ușoare. Am aminti în locul lor 
un singur fapt revelator : anga
jamentul anual, de 21200 tone 
laminate, se apropie de finali
zare (peste 18 000 tone). El va 
fi realizat în cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării. 
Este ferma hotărîre a tinerilor 
laminatori reșițeni care și-au 
respectat întotdeauna cuvîntul. 
Iar cuvîntul lor este spus în 
creșterea spectaculoasă a pro
ducției de laminate a țării, în- 
tr-o largă gamă de profile de 
diverse tipo-dimensiuni, din 
peste 200 mărci de oțel, la ni
velul celei mai înalte calități 
reclamate de exigențele indus
triei constructoare de mașini și 
de marile șantiere ale țării.

Datorită dezvoltării și moder
nizării continue a liniilor de la
minare, în care acțiune sînt ei 
înșiși primii angajați printr-o 
susținută acțiune de autoutilare, 
producția de profile aliate, care 
Înregistrează o creștere accen
tuată — ca să reținem numai 
acest fapt — va ajunge în anul 
viitor la o pondere de peste 33 
la sută, din cea de laminate fi
nite pline a Reșiței.

Ameciștii
Cuvint nou, nelnclus încă In 

dicționar, dar impus din ce în ce 
mai mult de tehnică, de civili
zația metalului. Originea: A.M.C. 
— aparate de măsură și control. 
Ameciști — specialiștii care su
praveghează pulsul acestor apa
rate (chiar, dacă la început s-au 
numit lăcătuși, termotehnicieni 
etc.), ele însele, la rîndul lor, di- 
rijind și supraveghind procesul 

de producție. I-am Intîlnit la 
laminoare, cu ochii ațintiți asu
pra debitmetrelor, potențiome- 
trelor electronice, manometrelor, 
milivoltmetrilor. Peste 70 de a- 
semenea aparate, ce țin în pu
terea lor concentrată întreaga 
putere a celor cinci laminoare, 
în care tonele de metal incan
descent scapără pe role la inter
val de minute. Cuvîntul de a- 
leasă apreciere se rotunjește cu 
atit mai frumos, cu cit tînărul 
amecist Doru Lungu ne spune 
că opt sînt de toți (doi pe. 
schimb) cei care au în primire 
această aparatură, care răspund, 
în ultimă instanță, de perfecta 
funcționare a automatizatului 
proces tehnologic.

Un argument în plus, pentru 
includerea noțiunii în dicționar : 
toți cei opt ameciști sînt tineri ; 
de cînd le au în primire, apara
tele n-au stat o secundă ; auto
matizarea cîștigă tot mai mult 
teren. ' ,

„Oțelarii de la secția 
de reparații"

peste 
rabo- 
elec- 
mai

Este adevărat, aici, la secția 
de reparații mașini și agregata 
siderurgice, munca celor 
1000 de strungari, frezori, 
tori, rectificatori, lăcătuși, 
tricienl, sudori, din care 
mult de Jumătate sînt tineri, nu 
are poate farmecul și spectacu
lozitatea activității de oțelar sau 
laminorist. De ei, însă, de felul 
în care își fac datoria depinde 
bunul mers al oțelărlei, al lami- 
noarelor, însăși realizarea milio
nului de tone de oțel propus. 
O realitate de care ei sînt pe 
deplin conștienți — și nu numai 

ei, ci întregul combinat, care 1! 
stimează și îi respectă. Nu este 
nici o exagerare dacă ne gîn- 
dim la faptul că executînd lu
crări de mare precizie și înaltă 
performanță, colectivul de aici 
a contribuit la modernizarea și 
perfecționarea utilajelor și agre
gatelor siderurgice din combinat, 
că anual în secție se execută 
peste 1 000 tone construcții me
talice, precum și un volum va
loric de piese de schimb de 
peste 20 milioane lei, că aici 
se efectuează toate reparațiile, 
inclusiv cele capitale, pentru 
toate sectoarele combinatului.

La intrarea în secție, pe un 
panou uriaș citim : „Sectorul ti- 
neretului" iar alături, înconjurat 
de fotografiile tinerilor fruntași 
Ion Strek, Ion Borcea, Ion Tic- 
făneanțu, Pavel Triță, Dumitru 
Drăghici, stă scris angajamentul 
uteciștilor pentru acest an. No
tăm depășirea planului la piese 
de schimb cu 100 000 lei peste 
angajamentul secției; depășirea 
planului de mașini și utilaje 
pentru industria metalurgică cu 
10 tone ; reducerea consumului 
de metal cu 5 tone, pe lîngă cele 
25 tone, cit s-a angajat secția ; 
realizarea planului de reparații 
capitale cu 2 zile mai devreme 
decît prevede angajamentul sec
ției ; executarea unor lucrări de 
autodotare în valoare de 500 000 
lei ș.a. „îl vor îndeplini eu si
guranță și anul acesta — ne spu
ne maistrul de schimb Ion Rusu 
— priviți-i numai cu cită serio
zitate și concentrare lucrează, 
cit de precise le sînt mișcările. 
Și cînd te gîndești că abia dacă 
au terminat de un an, doi, școa
la profesională, iar piesele pe 
care le execută acum, cuplaje, 
roți dințate, transmisii destinate 
reparării lamlnoarelor, sînt din
tre cele mai complexe..."

Străbatem secția. Tinerii a- 
plecați asupra mașinilor schi
țează rar cite o privire către 
noi. Iată-1 pe strungarul Ion 
Micșa și pe ucenicul Florea Mi- 
rea studiind delatlile desenului 
de execuție a unei noi roți din
țate pentru laminorul de tablă, 
pe care abia au prins-o pe ma
șină. Iată-1 și pe tinărul contro
lor Gheorghe Subțire notlnd sa
tisfăcut calificativul de „foarte 
bine" pentru un nou lot de dis- 
tanțiere executate de utecistul 
Ion Șiel ; iat-o, de asemenea, și 
pe tinăra rectificatoare Maria 
Șeina împărtășind din experien
ța ei viitorilor colegi de muncă, 
azi încă elevi ai școlii profesio
nale, Ionel Ciocoiu, Gheorghe 
Vărzaru, Ștefan Bordeianu. Pri- 
vindu-1 cită Încordare și pasiu
ne pun în tot ceea ce fac, am 
înțeles de ce oțelarii, Întregul 
combinat le prețuiesc munca la 

fel ca pe propria șarjă. Am în
țeles de ce toți, vorbindu-ne de 
ei, i-au numit nu strungari, lă
cătuși sau electricieni, ci oțelari.

„Strungul de aur" al 
reșițenilor

Ion Budescu, în vîrstă de 26 
de ani, strungar de meserie, nu 
a cîștigat anul trecut Olimpiada

ION VĂDUVA, 
șeful cuptorului numărul 1.

Amecistul DORU LUNGU

★ ★ ★
„Cetatea de foc" a Reșiței — cea mai veche unitate metalur

gică — este astăzi și cea mai înaltă școală de formare a spe
cialiștilor pentru unități de profil din țară. Ion Goleț, secretarul 
comitetului U.T.C. al Combinatului siderurgic, afirmă că in 
aceste noi unități — am numit astfel Hunedoara, Galați, Tîrgo- 
viște, Birlad, Roman, Oțelul Roșu. Buzău, Pașcani și care vor 
mai urma — „din cinci oameni, unul este reșițean". Nu este o 
exagerare; expresia caracterizează contribuția deosebită a Reși
ței la dezvoltarea economiei naționale. In același timp, insă, 
Reșița se îngrijește de propria, continua ei creștere. Noilor tur
nuri Ii se alătură, în nestrămutată simetrie, coloanele de efort 
și inteligență ale acestui larg detașament al clasei noastre mun
citoare.

strungarilor. El s-a clasat între 
primii zece la teorie și între 
primii cinci la proba practică. 
Pentru combinat însă, pentru 
secție, el este socotit, cu ade
vărat pe drept, cel mai bun. Și 
nu fără temei, pentru că ’aici, 
la „strungul său de aur", el 
execută cele mai complexe pie
se, cu o precizie și finețe 
ceasornicar. Lucru cu atît 
dificil, cu cît în fiecare zi — și 
chiar de mai multe ori în cadrul 
aceleiași zile — Ion Budescu 
execută cu totul și cu totul alte 
pi^e, unicate.

de 
mai

Slderurgistul reșițean s-a afir
mat, în toți acești ani, nu numai 
ca un mînuitor destoinic și pri
ceput al agregatelor de înaltă 
tehnicitate cu care este1 tot mai 
mult confruntat, ci și ca un pa
sionat creator în tehnică, per
manent preocupat de perfecțio
narea prâpriei sale munci, a 
agregatelor și mașinilor cu care 
lucrează. Polarizind capacitatea 
de creație și spiritul de inven
tivitate al tinerilor ingineri, 
matematicieni și muncitori din 
combinat, comitetul U.T.C. de 
aici a inițiat acțiunea „Tehnicum 
20", aflată acum la cea, de a 
7-a sesiune de comunicări teh- 
nico-științifice. Multe din stu
diile întocmite de tineri, care își 
pronuneau soluționarea unor 
probleme acute ale procesului 
de producție, sînt deja aplicate, 
eficiența lor măsurîndu-se cu 
sutele de mii și milioane de lei. 
Reținem dintre acestea : „Sistem 
de siguranță cu contactori la 
macaraua de turnat" (207 000 lei 
anual eficiență — autor : inginer 
Vasile Vișan); „Mărirea randa
mentului de ciuruire a calcaru
lui pentru asigurarea cantității 

' necesare în aglomerator" (200 000 
lei anual eficiență — autor : in
giner Marian Calapod, secreta
rul organizației U.T.C. de la 
aglomerator) ; „Mecanizarea ac
ționării șublerelor la silozurile 
de calcar" (80 000 lei anual efi- 

‘ ciență, autor — Marian Man, 
lăcătuș). Sînt numai cite va din 
cele peste 1 000 de inovații și ra
ționalizări — rod al unei perse
verente și entuziaste munci de 
creație tehnică — ce și-au găsit 
aplicarea în procesele de produc
ție ale combinatului în ultima 
perioadă, și care au adus aces
tuia peste 50 de milioane econo- 

i mii.

în munca educativă
Munca de educare și de for

mare a tineretului în spiritul eti
cii și al echității socialiste, ca 
principală sarcină a organizației 
U.T.C., presupune o prefigurare 
permanentă ă creșterilor, o recep
tivitate continuă la semnalele re
alității înconjurătoare și, în pri
mul rînd. o acțiune promptă și 
eficientă, în funcție de solicită
rile complexe ale vieții cotidiene. 
Lipsurilor apărute trebuie să li 
se găsească o rezolvare operati
vă, neașteptîndu-se „sedimenta
rea" lor pentru a deveni un ba
last împovărător și inutil, trenînd 
asupra rezultatelor activității de 
ansamblu. Iată însă că în organi
zațiile U.T.C. din întreprinderea 
mecanică de mașini și utilaj mi
nier și din întreprinderea meta
lurgică pentru metale neferoase 
din Baia Mare, răspunsurile pri
mite erau de genul : „Absențele 
le urmărește maistrul, rebuturile 
le sesizează C.T.C.-ul, realizarea 
normelor o urmărește șeful sec
ției etc. Ar fi o adevărată biro
crație să le mai urmărim și noi..."

Rezultatele, deci, sînt urmărite 
pe cale administrativă. Nimic rău 
în aceasta dacă, printr-o anume 
extrapolare, organizațiile nu s-ar 
șimți eliberate astfel și de obliga-

ORGANIZAȚIA U.T.C. TREBUIE SĂ FIE VIOARA iNTll!
...și nu uri simplu organism care aprobă ce fac alții, așa cum 

se întîmplă în unele întreprinderi din Baia Mare

ția de a lua măsuri pentru a înlă
tura deficiențele din munca și 
activitatea tinerilor, dacă nu ar 
fi lăsate pe seama acelorași fac
tori administrativi și soluțiile și 
munca de educare a uteciștilor. 
Cîteva exemple : în secția „me- 
canică-montaj" de la I.M.M.U.M. 
s-au înregistrat 144 absențe ne
motivate în luna mai și 161 în 
luna iunie (pe iulie nefiind încă 
prelucrate pontajele la serviciul 
personal). Aceeași situație în sec
ția „prelucrări", unde s-au înre
gistrat 95 și respectiv 53 absen
țe nemotivate. Majoritatea sînt 
efectuate de tineri. In același 
timp, secretarul organizației nr. 3 
din secția „prelucrări mecanice", 
Vasile Tarta, întrebat fiind asu
pra măsurilor luate de organiza

ție în vederea înlăturării acestor 
carențe, nu a putut aminti decît 
că în luna martie a fost o adu
nare U.T.C. cu tema „Disciplina 
în producție", cînd s-a discutat 
despre necesitatea înlăturării ab
sențelor și a rebuturilor. In rest, 
pe cei în cauză îi popularizează 
maistrul pe un grafic existent în 
secție. Așa că n-a mai discutat 
personal cu ei. „Le ajunge popu
larizarea, că e rușine..."

Cît de eficient este un aseme
nea mod de a gîndi se vede după 
cifra absenților din mai și din 
iunie, mai ales că și graficul (pe 
care nu am înțeles de ce neapă
rat numai maistrul trebuia să îl 
completeze) era acum în alb, 
cine știe de cînd. O situație ceva 
mai bună părea a fi la „atelie

rul mecanic" de la I.M.M.N., 
unde am stat de vorbă cu ingi
nerul Vasile Trif, responsabil cu 
probleme profesionale în comite
tul U.T.C. al întreprinderii. Aici 
abaterile sînt discutate prompt, 
în prezența șefului de formație 
— care nu este altcineva decît 
același Vasile Trif — și a secre
tarului U.T.C. Discuțiile nu trec 
însă pragul acestui colectiv res- 
trîns, neajungînd pînă la orga
nizație, eficiența lor redueîndu-se 
la cazurile în sine, nereușind să 
creeze o opinie de masă împo
triva acestor neajunsuri. Nu este 
vorba, în fond, nici aici, decît de 
aceeași abordare administrativă a 
muncii politice de educație a ti
neretului.

Situațiile întîlnite în cele două 

organizații pot fi rezumate în cî
teva puncte: Discuțiile perso
nale, munca de la om la om se 
duc, în fapt, de către factorii ad
ministrativi de conducere, adesea 
acestea rezumîndu-se la avertis
mentele și sancțiunile legale, or
ganizația U.T.C. neintervenind 
decît pentru a „aproba" niște 
măsuri luate deja anterior. Mij
loacele audio-vizuale de propa
gandă, deosebit de eficiente pen
tru crearea unei opinii de masă 
împotriva abaterilor și pentru 
semnalarea promptă a acestora în 
vederea unor măsuri adecvate, nu 
sînt folosite la nivelul organiza
țiilor. Gazeta satirică, spre exem
plu, din secția „atelier mecanic" 
de la I.M.M.N. se recomanda 
doar prin titlu, acoperită fiind de 

praf. La fel și tablele pe care 
erau cîndva afișați absenții, la 
început zilnic, apoi săptămînal, 
pentru a fi acum complet ne
glijate. Și așa mai departe. Ac
țiunea organizațiilor se „mani
festă" doar în adunările generale 
lunare sau trimestriale.

Adevărata viață a unei organi
zații e definită însă tocmai de 
activitatea cotidiană, de relația 
pe care reușește sau nu să o sta
bilească cu realitatea Imediată, 
de răspunsurile pe care le dă — 
sub forma unor inițiative, ac
țiuni, hotărîri etc. — la solicită
rile impuse de această realitate. 
Altfel, așa cum este cazul în or
ganizațiile amintite mai sus, spi
ritul de inițiativă se tocește din 
lipsă de audiență, acțiunile, chiar 
cele mai eficiente, mor repede, 
iar munca politică și spiritul re
voluționar sînt înlocuite cu o ac
tivitate rutinieră, integrarea tine
retului și educarea lui în spiritul 
disciplinei muncitorești căzînd în 
cele din urmă doar în seama fac
torilor administrativi. Ceea ce nu 
este în nici un caz de natură a 
servi nici afirmarea politică a or
ganizațiilor, nici scopul propus — 
formarea tineretului în spirit re
voluționar.

MARIAN GRIGORE

Umanismul muncii
(Urmare din pag. I) 

tatea umană ce i se cuvine. 
Pe o asemenea temelie cură
țată de „ismele" trecutului, 
visul omului devine realitate 
ori de cite ori meritele sale 
autentice o impun. Neobosita 
strădanie de a proclama per
manent valoarea moralei în 
raporturile interumane, ține 
de necesitatea reală de pro
movare a unui program de 
educație comunistă, de ridi
care a omului pe o treaptă 
pe care n-a atins-o incă 
niciodată.

Pentru tînăr, primul pas 
spre moralitate, spre umani
tate este, limpede, munca (la 
început școlară propriu-zisă, 
împletită cu activitățile prac
tice, apoi direct productivă). 
Prin muncă, individul — in
diferent de numărul anilor 
săi — ajunge să stabilească, 
în forul interior, o ierarhie 
de valori pe temeiul căreia 
se inserează prompt și trai
nic în viața socială. Deși 
pare o „materie școlară" ab
stractă (pentru tinărul foarte 
tînăr), omenia se exercită cu
rent, este o aptitudine mo
rală binecunoscută a poporu
lui român, sintetizată ma
gistral de înțelepciunea popu
lară în expresia : „A fi om 
de omenie". Dar o zicală 
țîșnită din realitățile epocii 
moderne spune inspirat : „A 

fi comunist de omenie", mar- 
cindu-se, așadar, împletirea 
creatoare a planului edifică
rii socialiste cu planul mo
ral, al forței morale de ase
menea fundamental pentru 
mersul nostru înainte. In- 
fluențindu-se reciproc, cele 
două planuri se contopesc în 
programul măreț de con
strucție socială și umană care 
acum, în prezentul jubiliar, 
trasează perspectivele lumi
noase, certe, ale viitorului. 
Există, renumită, o morali
tate înnăscută, milenară, a 
poporului român, de la care 
pornindu-se, se realizează 
astăzi, pe parcursul creșterii 
generațiilor tinere, umaniza
rea cît mai deplină a fiecă
ruia — și este vorba de u- 
manizarea socialistă, singura 
corespunzătoare etapei atin
se și etapelor către care tin
dem.

Iată de ce perioada de ti
nerețe se dovedește funda
mentală pentru aplicarea 
prețioasei indicații date 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Trebuie să 
acționăm pentru dezvol
tarea trăsăturilor socialis
te în activitatea noastră, 
a umanismului socialist ; să 
facem din zicala românească 
„a fi om de omenie" o zicală 
nouă: „a fi comunist de 
omenie".
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OBIECTIVE Șl SARCINI DE BAZA
ALE VIITORULUI CINCINAL

— Gîndim economia națională 
ca un sistem deschis spre re
lațiile constructive, de interes 
reciproc cu celelalte țări.

Deși o atare viziune a 
fost prezentă și în elaborarea 
planurilor anterioare ca și în 
Îndeplinirea lor pe linia măsu
rilor de politică economică cu
rentă, prevederea la care ne re
ferim se remarcă prin aceea că 
este pentru întiia oară mențio
nată nu doar ca o problemă de 
largă perspectivă, de aspirație, 
ci ține de domeniul unei acțiuni 
practice, imediat. Realizările de 
pină acum, îndeosebi cele din 
actualul cincinal, ne permit să 
facem din acest obiectiv un scop 
care ține de realitatea imediată 
a activității noastre.

— Cum se concretizează a- 
ceastă perspectivă în directi
vele ce definesc programul 
dezvoltării economico-sociale 
a României pentru perioada 
următoare, în cincinalul 1976 
—1980, și in anii de pină la 
1990 ?

— Definitoriu pentru cincina
lul pe care-1 vom începe în a- 
nul 1976 este continuarea într-o 
dinamică susținută ă unui ritm 
înalt de dezvoltare, al cărei e- 
fect se evidențiază în adîncirea 
unor schimbări de structură ca
litativă a complexului economic 
național. Este foarte .ușor de de- ' 
monstrat acest lucru dacă ur
mărim documentul la care ne ' 
referimj Astfel, se prevede că , 
în cincinalul următor cele două . 
ramuri esențiale pentru orice e- . 
conomie modernă, și anume i 
construcția de mașini și chimia, ' 
se vor dezvolta într-un ritm 
mediu mai mare decît media pe 1 
ansamblul economiei. Spre e- i 
xemplificăre, la industria con
strucției de mașini se prevede 
un ritm mediu anual de 11,5— 
12,5 la sută, ponderea sa în to
talul producției industriale a- 
jungind în 1980 la circa 34.1a 
sută. In ideea perfecționării 
structurii industriei construc
toare de mașini, industria elec
tronică va crește de 2,2—2.5 ori, 
cea de mecanică fină și optică 
de 2,5—3,0 ori, iar producția de 
mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor de 2,4—2,6 ori. Astfel 
industria electrotehnică și elec
tronică va deține în 1980 peste 
20 la sută din totalul construc
țiilor de mașini. Pentru chimie 
se prevede că în 1980 producția 
acestei industrii va fi de 1.6— 
1,8 ori mai mare decît în 1975. 
Nu mai puțin elocvenți sînt și 
indicatorii menționați pentru 
mijloacele de automatizare și 
ale tehnicii de calcul care se 
vor ridica în 1980 la 266—301 la 
sută față de 1975, iar mașinile 
și utilajele tehnologice pentru 
industrie vor ajunge la 174—185 
la sută față de 1975. Aceste cî- 
teva exemplificări conturează 
dezvoltarea de ansamblu a în
tregii industrii și prin aceasta a 
întregii economii naționale. 
Ceea ce nu înseamnă altceva 

J>' decit sublinierea conținutului 
fundamental al prevederii

.re ne raportăm.

î RealizăHă continuare a - .una fi 
ritmuri înalte de creștere va 
permite obținerea unor sporuri 
anuale ale producției pe locuiier— 
U principalele produse — în gene
ral asemănătoare sau chiar mâț 
mari decît aie țârilor avansate^ 
economic, ceea ce va acceleră;-- 
procesul de reducere și lichidare 

a decalajelor fața de acestea-

Comentează ROMAN MOLDOVAN,
f a Republicii Socialiste România 

care îl ocupăm în diviziunea in
ternațională a muncii. Vom 
reuși cu certitudine să ciștigăm 
noi poziții, mai echitabile, în ra
porturile de schimb pe piața 
internațională. Se va realiza 
astfel o apropiere a valorii na
ționale de valoarea internațio
nală i medie și, în unele pri
vințe chiar, o depășire. Va duce, 
de asemenea, la restructurarea 
calitativă și la creșterea eficien
ței economiei noastre. Firește că 
dezvoltarea industrială, econo
mică în general, va avea ca re-

— Ce va însemna pentru 
România, la ce stadiu vom 
ajunge odată cu îndeplinirea 
practică a acestui obiectiv ?

— Pentru că am făcut re
feriri la aprecierea dezvoltării 
ce o vom înregistra în perioada 
1976—1980 comparîndu-ne cu e- 
conomiile altor țări aș vrea să 
subliniez că realizarea prevede
rilor planului cincinal care ur
mează va însemna un mare pas 
înainte în egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare și, ceea ce este 
deosebit de important, va per- .

mai bune de viață pentru cetă
țenii României socialiste, pe 
plan material și spiritual. Cu 
alte cuvin'te, așa cum vorbesc 
sociologii, se va schimba însăși 
calitatea vieții noastre, pe toa
te planurile ei.

— In sfîrșit, o ultimă în
trebare. Fiind vorba despre 
comparația intre economia 
noastră și țările avansate 
economic, v-aș ruga să pre
cizați cu cine anume ne com
parăm ?

— Trebuie să vă spun de la 
început că orice comparație în 
acest domeniu are un anume 
coeficient de relativitate, date 
fiind structurile deosebite ale 
economiilor, condițiile istorice 
ale fiecărei țări, obiceiurile de 
consum. In acest sens nu este 
vorba de o simplă comparație 
teoretică, ci de o raportare 
practică, activă. Se poate sus
ține că, ținînd seama de nive
lul dezvoltării noastre în jurul 
anului 1980, sînt realmente po
sibile asemănări cu ceea ce sint 
în prezenț Și din același punct 
de vedere țări ca Republica De
mocrată Germană, Belgia. Fin
landa, Cehoslovacia, Olanda. De 
fapt, trebuie să vedem în aceste 
comparații puncte de referință 
orientatjve pentru aprecierea e- 
forturilor noastre. Ele nu sînt 
un scop in sine, nu au o va
loare absolută. Ținem să rămî- 
nem noi înșine. în această lu
mină, cincinalul 1976—1980, care 
va reprezenta parcurgerea unor 
noi trepte spre desăvirșirea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, putem să îl 
considerăm ca o etapă esențială 
în drumul nostru spre comu
nism.

*/ V 7‘- i 5K1 /.■ ■

Detalii semnificative pentru saltul calitativ pe 
care urmează sâ-l realizeze industria româ

nească in viitorul cincinal

mite îmbunătățirea locului pe flex asigurarea unor condiții

fa
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Industria îșFvaaccentua poiițM' 
(conducătoare în economie, avînd 
pondere determinantă în crearea 
venitului național, m înfăptuirea 
reproducției lărgite, în dezvob 
tarea comerțului exterior și a 
cooperării economice interna-

... ționale a ffpmMeț .'
* * * ',7, Z

de materie primă (construirea 
centrului siderurgic Călărași, 
extinderea capacităților de alu
mină de la Oradea și Tulcea 
etc.) lărgirea bazgi de materii 
prime și energetice prin inter
mediul lucrărilor de foraj de pe 
platforma continentală a Mării 
Negre, valorificarea rezervelor 
de sulf din Munții Călimani, pu
nerea în folosință a unor carie
re de lignit în Oltenia ș.a.m.d. 

■ In acest fel, in viitorul cinci
nal se va asigura o importantă 
creștere numerică a detașamen
tului muncitoresc și, totodată, o 
continuă întărire a forței sale 
politice și educative, o nouă și 
strălucită afirmare a rolului său 
conducător în structura de clasă 
a României socialiste.

Dar consecințele acestui feno
men sînt multiple și complexe. 
Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
atrăgea în acest sens atenția 
că prevederile stabilite „nu con
stituie o simplă cifră, ci repre
zintă o cotitură deosebită 
dezvoltarea tuturor zonelor 
județelor țării noastre1*.

Intr-adevăr, dezvoltarea 
dustrială superioară • este meni
tă să atragă după sine o largă 
gamă de atribute inerente civi
lizației : locuințe, școli, spitale, 
creșe, spații comerciale, unități 
de prestare de servicii către 
populație etc. Dacă ar fi să ne 
referim numai Ia fondul de lo
cuințe (atît cele construite de

în 
Și

in-

către stat, cit și cele 
cu ajutorul statului) 
viitorul cincinal la cincinalul ac
tual, proporțiile sînt elocvente: 
în județul Bistrița-Năsăud de 
trei ori mai multe, în județele 
Gorj, Tulcea, Sălaj, Vaslui de 
două ori. Se preconizează, de 
asemenea, ca în perioada 1976- 
1980, un număr de 80 de comu
ne să se transforme în centre 
Urbane, sporind și pe această 
cale ponderea clasei muncitoare 
în structura socială a României. 
Pentru îndeplinirea cu succes a 
acestor obiective dispunem de 
un însemnat potențial care însă 
trebuie gospodărit judicios și 
eficient. Așa cum ne demon
strează documentul pe care îl 
dezbatem, programul de investi
ții prevede 920-960 miliarde lei, 
depășind totalul fondurilor in
vestite în întreaga perioadă 
1967-1975. Trebuie să vă preci
zez că pe această linie, planul 
nostru de investiții apreciază că 
lucrările de gospodărie comuna
lă (cu excepția, locuințelor) se 
vor cifra în anul 1980 cu o de
pășire de 70 la sută față de 
1975.

Bineînțeles, toate, aceste inves
tiții ne servese spre a crea con
diții cit mai bune de muncă și 
viață oamenilor muncii, ates- 
tînd, o dată mai mult, umanis
mul unui program politic care 
face din om supremă valoare.

Comentează prof. dr. GEORGETA DUMITRU, 
prodecan al Facultății de economia producției din cadrul Aca

demiei de studii economice
Al doilea cincinal al etapei 

strategice de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
va avea o personalitate preg
nantă, conferită de : accentuarea 
puternică a rolului conducător 
al industriei în economia națio
nală, dezvoltarea cu preponde
rență a „industriilor industriali
zării** 
nică, 
mie), 
turor

Voi _ ......
cipalele direcții care vor conferi 
o notă aparte industriei accele
rate, a anilor 1976—1980 și îi 
vor asigura o poziție conducă
toare în economie.

în primul rînd, se remarcă 
procesul de transformare pe 
baze moderne a întregii activi
tăți industriale. Se vor dezvolta 
cu preponderență ramurile care 
asigură valorificarea superioară 
a resurselor materiale și utiliza
rea cît mai eficientă a potenția
lului de muncă.

Producția construcțiilor de 
mașini va crește într-un ritm 
mediu anual superior celui pe 
ansamblul industriei și această 
creșterea semnifică : o dotare 
superioară a intregii economii 
cu utilaje și instalații moderne, 
o sporire a eficienței exportu
lui și o extindere a cooperării 
Internaționale în producție. 
Chiar în interiorul acestei ra
muri, ritmurile de dezvoltare au 
fost redistribuite, transformînd 
electronica, mecanica fină și op
tica, mașinile-unelte in adevă
rate vîrfuri ale industriei con
structoare de mașini. Dacă în

(mașini-unelte, eleetro- 
electrotehnică, petrochi- 
creșțerea contribuției tu- 
județelor la bogăția țării, 
încercă să evidențiez prin

1965 electronica și electrotehnica 
dețineau o pondere de numai 2,9 
la sută, in 1980 ele vor atinge 
20 la sută, din totalul producției 
pe ramură !

O altă caracteristică este ac
centuarea cu totul deosebită a- 
supra reducerii cheltuielilor de 
producție. Se prevede ca sporul 
producției, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor 
să se realizeze cu cheltuielile

cele mai mici. Consumurile re
duse de materii prime, materiale 
și combustibili, valorificarea su
perioară a acestora, extinderea 
înlocuitorilor, recuperarea de
șeurilor și acțiunile de tipizare 
ale sortimentelor de metal, sint 
tot atîtea surse care conduc 
nemijlocit către creșterea bună
stării oamenilor muncii.

Procentul deosebit — 70 la 
sută — care reprezintă sporirea 
volumului producției materiale 
pe baza creșterii productivității 
muncii constituie o altă trăsă
tură tipică a industriei viitorului 
apropiat. Tradus, acest procent 
înalt semnifică o dezvoltare in
tensivă a industriei, realizarea 
unui număr mai mare de pro
duse in unitatea de timp, majo
rarea randamentului activității 
fiecărui muncitor industrial și 
desigur — creșterea venitului 
național, al venitului fiecărui 
cetățean în parte.

România, țara care acum 30 
de ani a pornit de la un stadiu 
de înapoiere economică, dispu— 
ne în prezent de o industrie tî- 
nără, care la sfîrșitul cincinalu
lui 1976—1980 își va accentua ro
lul determinant în producerea 
venitului național, prin dezvol
tarea judicioasă a ramurilor 
care includ o mare cantitate de 
muncă complexă și valorifică 
superior materiile prime, prin 
adoptarea celor mai moderne 
tehnologii și prin creșterea nive
lului calitativ al produselor sale.

»

Comentează ANA DRĂGAN,
director în Direcția forței de muncă din cadrul Ministerului 

Muncii

și VALERIU
economist

Pentru epoca noastră — subli
niază Ana Drăgan — această o- 
rientare privind balanța forței 
de muncă apare ca o necesitate 
obiectivă, cerută în primul rînd

CĂTĂNOIU, 
principal 
de dezvoltarea forțelor de pro
ducție moderne și de nevoia im
perioasă de a spori productivi
tatea muncii sociale. Faptul că în 
anul 1980 industria și construe ■

țnie vor cuprinde 47—48 Ia sută 
din populația ocupată, iar agri
cultura numai 27—28 la sută are, 
șl pentru, tineri, o însemnătate 
deosebită. Iată de ce: schimbă
rile in structură ilustrează o di
mensiune de ordin calitativ a 
forței de muncă. Ca să 
ilustrăm această dimensiune 
recurgem în mod obișnuit 
la argumente care vizează 
creșterea pregătirii generale și 
de specialitate a celor ce mun
cesc. Iar acestea sînt : generali
zarea invățămîntului de zece ani 
(patrimoniu exclusiv al tineri
lor), sporul de forță de muncă 
rezultat prin absolvirea școlilor 
tehnice și profesionale (din nou 
tinerii ocupă procentul majori
tar 1) etc.

„Gîndiți-vă, adaugă Valeriu 
Cătănoiu, că numai în 1976, pri
mul an al viitorului cincinal, 
ponderea tinerilor intre 16—24 
de ani va fi de 26,8 la sută pe 
ansamblul populației ocupate. 
Tinerii vor reprezenta peste 
cincizeci la sută din forța de 
•muncă preconizată a lucra în ra
murile neagricole. Raportîndu- 
ne la totalul populației ocupate 
ponderile pentru anul 1980 la 
principalele ramuri se prezintă 
după cum urmează : în industrie 
— 37 la sută față de 22,5 în anul 
1970, construcții — 11,4 la sută 
față de 8,1 la sută în 1970, agri
cultură — 26,5 la sută față de 
49 la sută în 1970. Observați 
deci că ponderile sporesc la 
ramurile neagricole și se dimi
nuează substanțial in agricultură.

De asemenea, în condițiile 
creșterii numărului de muncitori 
în construcții și industrie se vor 
dezvolta și sectoarele de deser
vire a populației, adică : „circu
lația mărfurilor** (un domeniu 
unde lucrează în majoritate fe
mei și tinere fete), „gospodărie 
comunală de locuințe și alte 
prestări de servicii,“ „învăță- 
mînt, cultură, artă, “ „ocrotirea 
sănătății, asistență sanitară și 
cultură fizică**. Numai la „cir
culația mărfurilor" personalul va 
crește cu 113 mii în anul 1975 
față de 1970 și cu încă 75 de mii 
în 1980 față de 1975.

Mutațiile cantitative în struc
tura populației ocupate in cele 
două diviziuni ale economiei au 
serioase implicații de ordin ca
litativ. In primul rînd, sporirea 
numărului de persoane chemate 
să lucreze în industrie determi
nă apropierea unei părți tot mai 
mari a populației din mediul 
rural de tehnica cea mai avan
sată, de răspunderile și compe
tența pe care le implică marea 
industrie.

ponderea 
se 

ur- 
vor

forme de școlarizare 
va prezenta după cum 
mează: 48 la sută se 
califica prin cursuri de calificare 
la locul de muncă, 22.8 la sută 
prin școli profesionale, 10,7 la 
sută prin treapta întiia de liceu, 
8,2 la sută prin ucenicie la locul 
de muncă, prin cursuri de spe
cializare postliceăle de scurtă 
durată — 5 la sută, prin licee 
de specialitate — 4,7 la sută, iar 
prin școli de specializare postli- 
ceale — 3 la sută. Tendința care 
va funcționa pe parcursul urmă
torului cincinal este însă cea de 
reducere a procentului de 
cursanți la cursurile de calificare 
în favoarea celor pregătiți prin 
licee de specialitate și cursuri 
postliceăle. Aceasta pentru a 
asigura viitoarelor cadre un ni
vel de pregătire cît mai temei
nic, pentru a le înarma nu nu
mai cu deprinderile profesionale 
corecte ci a le furniza o viziune 
de ansamblu asupra proceselor 
și fenomenelor.

Ca urmare a prestări) unei

munci mai calificate crește și 
venitul pe cap de 
alte cuvinte, tinerii 
de largi avantaje, 
care să le permită 
nevoilor de ordin 
spiritual într-o proporție 
mare și mai repede decît pînă 
acum. Se știe, de asemenea, că 
în industrie și în celelalte acti
vități productive neagricole, pro
ductivitatea socială a muncii este 
în general mai înaltă decît cea 
din activitatea agricolă. Acest 
lucru are consecințe ușor consta- 
tabile asupra sporirii venitului 
național, al creșterii standardu
lui de viață pentru toată popu
lația țării.

Toate aceste schimbări — con
chide tovarășa Ana Drăgan — 
ilustrează procesul continuu de 
modernizare a societății noas
tre, de adaptare la cerințele tot 
mai exigente de civilizație și 
progres pe care le implică în 
mod necesar viitorul. Iar bene
ficiari de pe urma viitorului, 
se știe, sînt în primul rînd ti
nerii.

locuitor, cu 
vor beneficia 
de retribuții 
satisfacerea 

material și 
mai

Cincinalul 1976-1980 va marca 
îmbunătățirea radicală a re parii* 
ției teritoriale a forțelor do pro
ducție, asigurarea preponderentei . 
industriei în toate județele .țarii.

Comentează ION TUDOR,
vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare

Vă este cunoscut din lectura 
proiectului de directive faptul 
că in an.ul 1970 doar 9 județe 
realizau o producție industrială 
de 10 miliarde lei. Pentru anul 
1975 se urmărește ca numărul 
lor să crească la 21, iar la sfîr- 
șitul anului 1980 nici un județ 
să nu obțină o producții' 
trială sub 10 miliarde lei. De 
altfel, directivele vizează o pe
rioadă mai întinsă de timp, tin- 
zîndu-se ca în anul 1990 nivelul 
minim al producției industriale 
în fiecare județ să fie de 18—20 
miliarde 
creștere 
însă — 
vansate 
continua 
rea, ci printr-o creștere accele
rată a județelor mai puțin dez
voltate industrial, cum ar fi 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Co-

delei. Acest procent 
nu se va realiza 
în dauna județelor a- 
economic, care își vor 
și pe viitor dezvolta-

vasna, Gorj, Ialomița, Sălaj, 
Tulcea, Vaslui, Vrancea, care 
vor atinge un ritm de dezvol
tare de 15—25% (și chiar mai 
ridicat) adică un ritm cu mult 
superior mediei generale, pe 
țară. Intr-o viziune unitară, 
armonioasă, se urmărește ca 
fiecare județ să dispună de 
posibilități tot mai largi de 
cuprindere a forței de mun
că, așa incit în cincinalul 
următor se vor crea între 1 și 
1.2 milioane locuri noi de mun
că, dintre care 60 la sută nu
mai în industrie. Se prevăd a 
fi puse în funcțiune 2 700 ca
pacități industriale și 
mai importante cărora 
aloca circa 90 la sută 
Iul investițiilor din 
statului. Atenția va fi 
pe viitor spre apropierea 
ectivelor industriale de sursele

agricole 
li se vor 
din tota- 
fondurile 
orientată 

obi-

construite 
raportînd

Comentează prof. dr. docent ing 
IOSIF TRIPȘA, 

director al Institutului de cercetări și proiectări 
pentru construcții de mașini

O caracteristică esențială a 
viitorului cincinal constă în 
aceea că sporirea masivă, în 
proporții fără precedent, a volu
mului de producție materială se 
va baza într-o măsură hotări- 
toare pe creșterea accentuată a 
productivității muncii sociale. 
La atingerea nivelului de pro
ductivitate prevăzut — un ritm 
anual de 6,7—7,2 la sută — fac
torul primordial îl constituie 
aplicarea largă în economie, in 
toate structurile industriale, a 
cuceririlor științei și tehnologiei 
moderne. De aportul științei și 
tehnologiei este condiționat nu 
numai programul de industriali
zare, ci și întreaga dezvoltare 
economico-socială a țării. In 
cincinalul acesta, institutele de 
cercetări au acumulat o vastă 
experiență pe linia unei suduri 
mai trainice între obiectivele 
cercetării și nevoile reale ale 
producției. Pe această cale, baza 
modernă a industriei poate fi 
asigurată prin : elaborarea de 
noi tehnologii, crearea de ma
șini.. utilaje și instalații care să 
susțină progresul tehnic, cerin
țele programului național de in
vestiții, crearea de noi materiale 
menite să înlocuiască materia
lele. deficitare Ia scara econo
miei naționale, acțiuni complexe 
de mecanizarea și automatiza
rea producției.

Proiectul de directive ne per
mite să dimensionăm cu exacti
tate mutațiile calitative care se 
produc în activitatea de cerce
tare științifică, strategia de în
noire și modernizare prin care 
inteligența tehnică va susține 
principalele programe indus
triale din chimie, energetică, 
construcții de mașini, metalurgie, 
electrotehnică și electronică, pu
nînd astfel în valoare rezervele 
de productivitate a muncii. La 
întilnirea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut-o cu 
conducătorii institutelor de pro
iectare și cercetare s-au contu
rat modificări, aș spune, de 
substanță. în statutul tradițional 
al cercetării. Și proiectul, de

tehnologice

altfel, statutează 
fiecare institut să 
uzină, prin specialiștii

necesitatea ca 
fie prezent în 
“2.221 săi nu 

cu tehnologia pusă pe 
«irtie, cu protocoale și contracte,
ci direct implicat în promovarea 
noii tehnologii, în aducerea ca
pacității la parametrii proiectați. 
Această nouă concepție subli
niază mai pregnant rolul de 
forță de producție a științei, 
aportul ei nemijlocit în introdu
cerea noului, a tehnicii avan
sate.

După părerea mea, cercetarea 
este chemată să asigure toate 
mijloacele tehnice și materiale 
Pentru aplicarea industrială cit 
mai rapidă a noilor tehnologii, 
fabricarea in serie a noilor pro
duse. Cițeva din institutele ce
lor mai importante ramuri in
dustriale au și făcut „repetiția 
generală** pentru aducerea la în
deplinire a acestei orientări, ela- 
borînd, executînd și punînd 
la dispoziția producției toate 
materialele auxiliare, sculele, 
dispozitivele, uneltele realizate 
fie in stațiile-pilot, fie in micro- 
întreprinderi aparținătoare.

Avem condiții propice ca în 
cincinalul următor să corelăm 
mult mai bine viteza de înnoire 
și modernizare a tehnologiilor, 
cu ritmul în care evoluează ra
murile cele mai dinamice și mai 
moderne ale economiei noastre 
naționale. Aceasta exprimă, 
după părerea mea, în modul cel 
mai convingător. progresul pe 
care l-a atins gîndirea tehnică 
românească, promptitudinea cu 
care satisface imperativele cu
rente și 'de perspectivă ale in
dustriei.

Anchetă realizată de :
LUCIA HOSSU, 
SCORȚARU, 
ZVIRJINSCHI. 
CIONOFF șl 
GINJU.

SOFIA 
MONICA 
SERBAN 
TRAIAN
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Tradiție, originalitate, MIRCEA FLORIN ȘANDRU

accesibilitate în muzica

românească contemporană
— Eu știu că sînteți unul din

tre cei mai apreciați compozitori 
români de .muzică simfonică, 
chiar un inovator în domeniu. 
Totuși, publicul larg vă cunoaș
te mai ales datorită muzicii 
dumneavoastră de film. Mă re
fer, între altele, la „Străzile cu 
amintiri", „Meandre", „Comoara 
din Vadul Vechi", „Zodia fe
cioarei", „Printre colinele verzi", 
„Răutăciosul adolescent", „Pu
terea și Adevărul", adăugind că 
pentru muzica dumneavoastră 
compusă la „Răscoala" și „Mihai 
Viteazul" ați primit importante 
premii internaționale. Totuși ?

— E simplu. Publicul larg e 
mai amator de cinematograf de
cit de concerte simfonice. Un 
film are un milion de spectatori, 
un concert simfonic, din păcate, 
numai cîteva sute. Dar, să fim 
înțeleși, muzica de film nu ex
clude aplicarea unor principii 
proprii muzicii simfonice — mă 
gindesc Ia dramaturgia muzicală 
— și nici ideile noi apropiate 
avangardei muzicale, mă refer 
la tehnica colajului, ridicat^, de
sigur, la o treaptă superioară do 
concept artistic („colajul" ca 
atare există de cînd s-a inventat 
banda sonoră). Dealtfel, con
sider că pentru marea ruptură 
dintre genul „ușor" și „greu" ce 
are cauze bine determinate sînt 
responsabili și compozitorii. 
Cred că orice artist autentic are 
obligația să găsească acele trep
te diferențiate de înțelegere care 
fac trecerea de la simplu la 
complex și invers. Muzica de 
film are această posibilitate de 
a fi intermediară, de a face ac
cesibilă „muzica grea", mai ales 
acum cînd televiziunea, radioul, 
discul dau prioritate genurilor 
„ușoare".

— Lucrările d-voastră au fost 
tipărite de case mari de editură 
ca Salabert sau Schott. în a- 
ceastă ondine de idei vă satis
face viața editorială, bineînțeles 
muzicală, de la noi ?

— Pot spune că, în ultima 
vreme, mai cu seamă, „Editura 
Muzicală" și-a lărgit mult zona 
preocupărilor sale editoriale, in- 
cluzind titluri din ce în ce mai 
variate. Pot afirma că și exe
cuția grafică a tipăriturilor este 
excelentă, de nivel competitiv. 
Păcat însă că difuzarea pe plan 
internațional a acestor texte 
muzicale nu a atins încă nivelul 
meritat de valoarea lor artistică.

— Puteți face o istorie a pro
priilor dv. lucrări ?

— Consider că realizarea mea 
cea mai importantă este ciclul 
de cinci piese, compoziție dedi
cată lui Brâncuși, scrisă între 
1962 și 1968. Din ciclu prima 
piesă „Coloana infinită" a avut 
o soartă bună ; ea a fost cintată 
în aproape toate țările Europei 
și a primit un prestigios premiu 
în S.U.A. (1967), fiind considerată 
între „Cele mai bune lucrări ale 
anului înregistrate pe disc", da
torită magistralei execuții a lui 
I. Conta iri* fruntea Orchestrei 
Radioteleviziunii române.

* Un „ocol" asemănător a făcut și 
„Sonata pentru clarinet solo" — 
a doua piesă din ciclu — dato
rită interpretării excelente a lui 
Aurelian Octav Popa. Țin mult 
la „iTranslațiile pentru orches
tră de coarde" care au apărut 

Expoziții jubiliare
• LA SUCEAVA a avut loc miercuri, inaugurarea expoziției 

jubiliare „Ritmuri și dimensiuni socialiste", dedicată apropiatei 
aniversări a eliberării patriei și Congresului al XI-lea al parti
dului. Imagine grăitoare a impetuoasei dezvoltări pe care au 
cunoscut-o vechile meleaguri bucovinene în ultimii treizeci de 
ani, expoziția reunește o gamă impresionantă de exponate llus- 
trind 22 domenii de activitate.

• „ARAD XXX" — sub acest generic s-a deschis expoziția 
dezvoltării economice și sociale a județului, manifestare consa
crată glorioasei aniversări a eliberării patriei și Congresului al 
XI-lea al partidului. Sînt prezentate, prin machete, grafice și 
panouri cîteva din realizările care definesc profilul actual al 
acestei zone a țării. Expoziția oglindește faptul că industria ară
deană, care deține primul loc pe țară în producția de vagoane 
de călători și de marfă, de strunguri și ceasuri, realizează în 
acest an în numai 22 de zile producția globală din 1950, iar 
agricultura județului ocupă un loc de frunte în producția de 
legume, în cultura porumbului, sfeclei de zahăr, în pomiviticul- 
tură și zootehnie. Exponate variate ilustrează, de asemenea, 
creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din acest județ. 
Se arată astfel, că în acești ani, în localitățile arădene au apăruf 
zeci de mii de case noi, numeroase unități comerciale, școli, 
spitale, dispensare, baze sportive și de agrement.

Interviu cu compozitorul 
și profesorul 

TIBERIU OLAH

pe disc („Erato") la Paris; Ia fel 
îmi iubesc muzica scrisă pentru 
filmul „Mihai Viteazul" care se 
înregistrează pe disc în Anglia.

— Ce pregătește creatorul Ti- 
beriu Olah ?

— Recent am terminat o lu
crare intitulată „Timpul cerbi
lor" dedicată lui Marin Constan
tin și corului „Madrigal". Am 
finisat, de asemenea, muzica ce 
se va numi „Memoria nu are 
timp" (după Nichita Stănescu) 
pentru 9 soliști, pe care am în
ceput-o după ce mi s-a acordat 
premiul Fundației Konssevitzky; 
ea va fi executată în curînd la 
New ¥ork de formația „Cham- 
ber-Musio Society of Lincoln 
Center", pentru care dealtfel a 
și fost scrisă.

— Ce ne puteți spune despre 
tradiția muzicală românească ?

— Am crezut și cred că, 
luată în ansamblu, muzica ro
mânească are un caracter spe
cific, foarte bine definit. Este 
îmbucurător să eonstați că mulți 
muzicieni de prestigiu din alte 
țări au păreri similare in aceas
tă privință și tratează școala 
noastră actuală la nivelul mari
lor școli muzicale contemporane. 
După părerea mea, tradiția mu
zicii românești ne demonstrează 
că tendința de a găsi un carac
ter specific muzical a fost un 
element conștient în tot de
cursul evoluției ei. Am putea 
spune că această idee reprezintă 
permanența cea mai dinamică a 
tradiției, al cărei prim punct cul
minant și neasemuit este Enescu, 
un artist foarte complex. Drumul 
lui, de la primele rapsodii de 
tinerețe — perfecte, în felul 
16r — pină la monumentalul 
„Oedip", se poate urmări ușor, 
în ultimele lucrări Enescu a 
ajuns la o tehnică cu totul nouă 
de compoziție. După o analiză 
atentă se poate constata că la 
fel ca alți mari creatori ai se
colului ci a reușit să-și impună 
o scriitură foarte personală, pe 
care aș numi-o eu „eterofonie 
absolută" aplicată pe orizon
tală și verticală. Nefiind cazul 
ca în acest cadru să expun ini
mitabila originalitate a unor lu
crări (de exemplu „Vox Maris"), 
doresc numai să menționez că 
simt pe undeva că în acest nou 
vai al „eterofoniei" ce a apărut 
in viața muzicală internațională, 
Enescu va fi în cele din urmă 
„redescoperit" și așezat pe acel 
pisc al istoriei culturii lumii pe 
care îl merită.

— Revenind la muzica de film 
cu care am început și care nu 
poate și nu trebuie detașată de 
ansamblul creației d-voastră, ați 
avut în mai puțin de o lună 
două. premiere, „Trecătoarele 
iubiri’* și „Dincolo de nisipuri". 
Ce rol vă revine in reușita a- 
cestor două filme ?

— Muzica pentru „Trecătoa
rele iubiri" și „Dincolo de ni
sipuri", a fost, în principiu, con-

RETROSPECTIVA XXX

'isJâjea: MIRCEA cel bătrîn
în centrul orașului Tulcea 

te ridică, impunător, monu
mentul pe care sculptorul Ion 
Jalea, artist al poporului, l-a 
închinat memoriei uneia din
tre cele mai venerate figuri 
ale Istoriei noastre — Mircea 
cel Bătrîn. /

Dezvelit în anul 1972, 
monumentul sa remarcă 
prin amploarea epică a 
temei, desfășurate pe mari 
dimensiuni, calculate în așa 
fel îneît să Concretizeze, 
Intr-o imagine sugestivă, to
nul de imn. Concepția figu
rativă, disciplina reprezentă
rii realiste pe care maestrul 
Ion Jalea le-a cultivat cu 
exemplară consecvență de-a 
lungul întregii sale creații, au 
devenit, în aceste condiții, 
mijloacele unui limbaj patrio
tic. Lucrul artistic a fost con
dus de intenția de a da con
strucției obiective finalitate 
etică, de a chezășui efectul 
emoțional al expunerii temei 
prin circumstanțe istorice.

Formula compozițională pe 
care a adoptat-o sculptorul 
sooate imaginea din domeniul 
fiurei evocări spre a accede 
a funcții alegorice. Căci fi

gura lui Mircea simbolizînd 
însăși lupta pentru libertate

V

cepută de vreun an. Sint două 
pelicule diferite ca factură. Pri
ma are un lirism aparte datorită 
fineței concepției Malvinei Ur- 
șianu. Scenariul mi-a oferit 
largi desfășurări muzicale, mu
zica a devenit un „personaj" 
cum spunea criticul Călin 
Căliman. In .Dincolo de ni
sipuri" muzica are de aseme
nea un rol deosebit, ea e tot 
timpul prezentă ca un comen
tariu de ambianță, o ambianță 
care insă nu e identică cu zgo
motul înconjurător, ci reprezin
tă o nouă dimensiune prin pro
iectarea sonoră a lumii interi
oare a eroului principal. Am in
tenționat să realizez o constantă 
psihologică muzicală 
apropie de fabulosul 
Fănuș Neagu.

care să se 
eroilor lui

OCTAVIAN STOICA

Există in categoria obiectelor 
electrice de uz casnic o gamă 
extrem de diversă de accesorii, 
becuri, rezistențe, baterii, trans
formatoare, întrerupătoare, cor
doane etc. despre care spunem, 
de obicei, că sînt niște fleacuri. 
Un raid Întreprins prin cîteva 
magazine specializate din Capi
tal? ne-a dovedit cit de neplă
cută este absența acestor bănui
te fleacuri. Cu mici diferențe de 
la un loc la altul, magazinele 
în care am intrat — „Meteor", 
Calea Victoriei nr. 112, „Victo
ria" (50 de magazine în unul 
singur), „Electrotehnica", B-dul 
Magheru nr. 33, „Electrolux", 
Calea Victoriei nr. 39, „Radio- 
televizoare", Lipscani nr. 98 — 
ne oferă posibilitatea să consta
tăm că dacă sînt frigidere 
Lux-240 nu sînt mașini de spălat 
Alba-Lux cu storcător; cînd 
există veioze nu se găsesc 
becuri gpeciale ; au dispărut so
neriile de 220 V, prelungitoarele, 
cordoanele de aspirator, baterii
le de 1,5 V, Întrerupătoarele de 
veioze etc., etc., etc. Astfel de 
neajunsuri nu ocolesc nici mă
car un magazin de strictă spe
cializare cum este „Electrotehni
ca". Condica de sugestii ne sem
nalează o situație de-a dreptul 
penibilă : „Am mare nevoie de 
un tripluștecher ; am căutat din 
Berceni în Balta-Albă, în Piața 
Sf. Gheorghe, Ia magazinele uni
versale din centru, în Calea 
Griviței, in Bucureștii-Noi, la
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ROMAN VESEL: Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30).

CEL MAI BUN PE CARE ÎL 
CUNOSC:'Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

36 DE ORE: *...........................
11,15; 13.45 
București 
16; 18,30; 
(ora 20);
20).

FARA UN ADIO: Patria (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45); 
Festival (orele 9,15; 11.30; 13,20; 16; 
18,30; 21); Grădina Festival, (ora 
20).

APARTAMENTUL: Capitol (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30); Grădi
na Capitol (ora 20).

URMAREȘTE-MAI: Favorit (ore
le 9,15: 11.30; 13,45: 16; 18.15: 20.30); 
Casa Filmului (orele 10; 12,15; 18; 
20,15).

DUELUL! Viitorul (orele 15.30; 
18: 20,15).

CONTESA WÂLEWSKA: Central 
(orele 9.30; 12; 14.45: 17,30; 20,15); 
Lira (orele 15.30: 18; 20.30); Gră
dina Lira (ora 20,15).

TARA LUI SANNIKOV Bucegl 
(orele 16; 18,15); Drumul Sării (o- 

Scala (orele 8,45; 
16.15; 18.45; 21,15);

(orele 8.45; 11,15; 13,30; 
20,45); Grădina Dlnamo 
Grădina București (ora

a poporului român tinde să 
constituie un act de prezen
ță al conștiinței unei națiuni 
care privește cu mîndrie la 
propriul său drum istoric.

Sculptura este menită, deci, 
să creeze un spațiu spiritual 
care consemnînd un fapt al 
istoriei să determine o vibra
ție la unison a gîndirii și sen
sibilității contemporane. Mo
dalitatea de expresie devine 
astfel reflexul direct al par
ticipării la viața socială, la 
marile momente ale istoriei.

Sculptor de elaborare len
tă, care meditează îndelung 
în fața operei sale, revenind 
asupra ei, completând-o, 
centuînd unele trăsături, 
profundînd o expresie,

ac- 
a- 

. . ___ Ion
Jalea a creat o lucrare care 
se remarcă, în primul rînd, 
prin echilibrul volumetric. El 
a realizat o esențializare a 
formelor care se integrează 
într-un sistem coerent.

Stilizările repetate ale for
mei, operația mentală de de
cantare nu a înlăturat, însă 
sunetul grav al sentimentului 
poetic. Căci, o anume poezie 
a mișcării se insinuează dis
cret; o poezie care respinge 
încremenirile și care se defi
nește în amplele unduiri ale MARINA PREUTU

------- - ----------------------------------------------------L

Acum simțim cum țara ușor se arcuiește 
Sus, peste fruntea noastră, pe bolțile de os 
Și o putere sfintă vom auzi cum crește 
In brațul nostru tinăr cu semn de abanos

Acum va trece boarea, foșnind pe orizonturi 
Ca un tangaj de aer venind peste cimpii
Un val de griu ne bate pleoapa și ne cheamă 
Pe mările de piine, fremătători și vii

Acum se pleacă spicul, ca la o inchinare 
în nopți tăcut vibrează cintarea lui de griu 
Și cai lucioși cu hamuri de aur plimbă luna 
Ca o caleașca albă și o cufundă-n riu

Auxi, ne cheamâ griul, departe prin tulpine 
’ Subțiri fîntîni de ceară spre lumile de jos

Și vom simți cum țara ușor se arcuiește
Sus, peste fruntea noastră, pe bolțile de os.

i

magazinul „Electrotehnica" 
peste tot nu există".

Și dacă unele produse noi 
găsesc cu atîta greutate, ce 
mai vorbim de piesele 

si
se 
să 
de

Maraton
in căutarea

unui tripluștecher
schimb, becuri, baterii, rezisten
țe, bobine de acord ? Din cauza 
unei siguranțe de 3, 4 sau 5 A 
care costă 1 leu nu poți folosi 
un televizor. Oamenii caută, în
treabă, fac adevărate maratoane 
de la un magazin la altul al 
orașului. Nimeni nu le poate 
spune unde se găsesc aceste ar
ticole pentru că, de fapt, nimeni 
nu știe asta. Nu există posibi- 
bilitățl de informare ? Chiar 
responsabilii de unități, care a- 
cum ridică din umeri sau invită 
invariabil „mai poftiți pe la

Tomis

Vitan

rele 15.30; 18; 26.15); Grădina Bu
cegl (ora 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Gloria (orele 9; 12.15; 15,30; 18,45); 
Modern (orele 9; 12,15; 16; 19.15); 
Grădina Titan (ora 20); Grădina 
Modern (ora 20).

FRAȚII JDERIs Popular (orele 
15.30; 19).

VANDANA: Excelsior (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Tomis (orele 9; 
12,15; 15,45; 19); Melodia (orele 9; 
12,30; 16; 19.30); Grădina “ 
(ora 20.15),

ASEDIU CU SURPRIZE: 
(orele 15,30; 18; 20.30).

MARY POPPINS: Doina . . . 
11,30; 15,30; 19). La ota 9.45 pro
gram de desene animate.

UN COMISAR ACUZA: Unirea 
(orele 15,30: 18); Grădina Unirea 
(ora 20.15).

50 000 DE DOLARI 
PENSA: Grlvlța (orele
13.30: 16î 18.15; 20,30).

FATA CARE VINDE 
Crîngașl (orele 16; 18,30).

DUEL PE AUTOSTRADA: Bu- 
_'.ești (orele 9: 11; 13; 15. 17: 19); 
Miorița (orele 9: 11,15. 13,30; 15.45; 
18; 20.15); Grădina Buzeștl (ora 20). 

(orele

RECOM- 
9: 11,15;

FLORI:

formelor ce se întîlnesc și se 
întrepătrund.

Analizînd figura Iui Mircea 
cel Bătrîn, Ion Jalea vădește 
aceeași surprinzătoare capa
citate de a descoperi .valoa
rea sentimentului omenesc, 
forța lui de a modifica pla
nurile unui portret. O dragos
te pentru pămîntul strămo
șesc, o fervoare și o dorință 
de a-1 apăra, care se refuză 
timpului și inevitabilei peri
sabilități fizice, care se sus
trag materiei stricte, îi lumi
nează parcă chipul. '

Generalizînd, am spune că 
este unic la noi felul în care 
au conlucrat, prin intermediul 
imaginii artistice, trecutul cu 
prezentul. Conștiința trează 
a unui trecut istoric falnic, a 
unor precursori glorioși a în
soțit întotdeauna gestul crea
tor. Pelerinajul la aceste sur
se unice a dat, mereu, aripi 
gîndului. Conținuînd, am spu
ne, această tradiție, Ion Ja
lea a creat o lucrare organio 
constituită, exprimîndu-se fă
ră teama de apropieri, fără 
obsesia diferențierii și tocmai 
de aceea, cu netăgăduită ori
ginalitate.

noi", „mai încercați", dovedind 
o ignorantă de care nu sînt sin
gurii răspunzători, ne sugerează 
una — I.C.R.M. (întreprinderea 
de comerț cu ridicata), ar putea 
să comunice unităților comerțu
lui cu amănuntul o situație zil
nică a repartizării produselor 
deficitare. „In felul acesta, ne 
spune unul din conlocutorii 

noștri, am transmite la rîndul 
nostru cumpărătorilor sau am 
anunța pe un tabel ce magazine 
au primit pentru ziua respectivă 
articolele căutate și în ce can
tități".

Din pură .curiozitate am extins 
sfera investigațiilor noastre 
la magazinele de desfacere 
profil metalo-tehnic. De data 
ceasta ne-am limitat numai 
cîteva unități situate în 
Lipscani 
poare ! Situațiile similare abun-

și 
cu 
a- 
la

zona 
Sf. Gheorghe. Stu-

JOE LIMONADA: Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina Moșilor (ora 
20.15).

CIDUL: Ferentari (orele 15,30; 19).
APAȘII: Arta (orele 15.15; 17.30; 

19,45): Grădina Arta (ora 20.15).
CHITTY. CHITTY, BANG BANG: 

Gluleștl (orele 15,30; 19): Cotrocenl 
(orele 14: 16,45; 19,30).

LEGENDA LUI RUSTAM: Pro
gresul (orele 15.30; 18: 20.15).

LA EST DE JAVA: Pacea (orele 
15.30: 18; 20.15).

PLIMBARE tN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Floreasca (Orele 15.30; 
18: 20.30).
NIMENI: Rahova (orele 16; 18; 20). 

CEAȚA: Munca (ora 20).
CAT BALLOU: Munca (orele 9; 

11.15; 13.30; 16; 18).
INAMICUL PUBLIC NR. 1: Fla

căra (orele 15.30: '18: 20.15).
LUMINILE ORAȘULUI: Cosmos 

(orele 15 30: 18: 20.15).

Teatrul Național (Sala Mică):
TRAVESTI — ora 19,30; Teatrul

SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

„Probleme 
actuale ale 
educației 

materialist- 
stiintifice■> •>

a tineretului0

C.C. al U.T.C., re- 
a avut loc la Bucu- 
un schimb de expe- 

pe tema : „Probleme ac-

înscris în contextul manifes
tărilor prin care tineretul nos
tru, întregul popor sărbătoresc 
cele două mari evenimente ale 
anului : a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R., din iniția
tiva '
cent 
rești 
riență 
tuale ale educației materialist- 
științifice a tineretului".

S-au întîlnit cu acest prilej 
la Ateneul tineretului din Capi
tală secretarii cu propaganda și 
activiștii cu probleme politico- 
ideologice de la comitetele ju
dețene U.T.C. : Argeș, Buzău, 
Constanța, Dîmbovița, Dolj, 
Gorj, Ialomița, Ilfov, Teleor
man, Tulcea și ai municipiului 
București ; cercetători științifici, 
lectori ai C.C. al U.T.C.

Au fost dezbătute probleme 
ca : cunoașterea problematicii 
actuale ale educației materia- 
list-științifice.; teoria și prac
tica educației materialist-știin- 
țifice a contracarării manifes
tărilor și credințelor mistico-re- 
ligioase în rîndul tineretului, 
principii organizatorice, metode, 
forme și mijloace utilizate în 
acest scop, experiența pozitivă 
cîștigată de unele organizații. 
S-au prezentat informări și re
ferate : educația materialist- 
științifică, componentă de bază 
a educației comuniste a tinere
tului ; politica P.C.R., cu pri
vire la educația materialist-ști- 
ințifică a 
ducație 
specifică 
în rîndul 
forme de 
lor educaționali la nivel 
județ pentru educația materia- 
list-științifică a maselor, a ti
neretului ; principii și modali
tăți de realizare a educației 
materialist-științifice a tineretu
lui ; probleme ale educației ma
terialist-științifice a tineretului 
în mediul urban.

Referatele șl informările pre
zentate, dezbaterile, discuțiile 
și întrebările ce au urmat, lar
ga confruntare de păreri au 
permis găsirea în comun a so
luțiilor optime care să ducă la 
ridicarea eficientei activității 
de educație materialist-științi- 
fică. S-a desprins necesitatea 
intensificării acțiunilor de edu
care materialist-științifică a ti
neretului, au fost reliefate căile 
principale de realizare a sarci
nilor ce revin organizațiilor de 
tineret în acest domeniu.

maselor : căile de e- 
materialist-științifică 

organizațiilor U.T.C., 
tineretului la sate ; 

colaborare a factori- 
de

PUIU CEZAR 
CONSTANTINESCU

dă. Același sistem de aprovizio
nare prin mijlocirea I.C.R.M.-u- 
lui, la fel mărfuri care sînt cău
tate de luni de zile fără a se 
putea spune cînd vor fi găsite, 
din nou marea problemă a pie
selor de schimb. * ’ 
ridicol buton sau 
arc te împiedică 
aragazul. Pentru 
baie care costă _
lei, trebuie să cumperi o 
baterie (peste 200 lei). Șl 
mai departe. Toate aceste ne
cazuri ar putea fi evitate dacă 
s-ar insista ca termenul de con
tractare să prevadă obligativita
tea asigurării 'cu piese de 
schimb. Din păcate nu se pro
cedează astfel. De aici absurdi
tatea situațiilor la care se poate 
ajunge. Explicațiile, că aparate
le au fost fabricate pe rind de 
mai mulți producători, iar acum 
nu există decit un singur furni
zor pentru piesele de schimb, 
sau că numeroase tipuri sînt 
produse în urmă cu 10 ani din 
care cauză astăzi nu se mai fa
brică rezerve pentru ele, sînt 
de natură să contrarieze. In lo
cul unei legitime mîndrii că in
dustria noastjă poate să realize
ze astfel de bunuri cu adevărat 
de folosință îndelungată, ni se 
invocă scuze și motivări fără 
rost. Nu să realizezi piesele su
plimentare e greu, ci pur și sim
plu să te preocupi de asta. In 
epoca în care trăim buna ser
vire a cumpărătorului, infor
marea lui corectă și rapidă sint 
atributele unui adevărat comerț 
modern.

Lipsa unul 
numai a unui 
să-ti folosești 
un robinet de 
Intre 5—20 de 

altă 
așa

P. BRAȘOVEANU

î.C. I. Nottara" (Sala Studio): 
ORATORIU PENTRU DIMITRIE 
CANTEMIR — ora 19; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandră" (la Tea
trul de vară Herăstrău): VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20; 
Teatrul Giuleștl (la Arenele Ro
mane) : CASA CARE A FUGIT PE 
UȘĂ — ora 20; Teatrul Mic: VIA
ȚA E CA UN VAGON? — ora 20; 
Teatrul „C. Tânase" (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR!
— ora 19.30; (la Grădina Boema): 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS! _ 
ora 20; Circul București: CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: O SEA
RA VESELA — ora 19,30.

PROGRAMUL I

16,00 „Trofeul Tomis" la volei fe
minin: România — Cehoslovacia. 
Transmisiune directă de la Sala

Iluzia supraviețuirii și
supraviețuirea unei iluzii

Iluzia supraviețuirii s-a 
nutrit dintotdeauna din stu
pefacția omului in fața mor
ții, din dorința eternizării sau 
cel puțin a prelungirii matu
salemice a vieții. Religia a 
concesionat de veacuri a- 
ceastă „slăbiciune" umană în 
fața morții și a produs, în 
milenara-i existență, iluzii 
dintre cele mai variate : 
despre prelungirea vieții 
prin existența de după 
moarte ; despre „reîncarna
re" sau o nouă viață pămîn- 
teană etc. Și, cum nimeni nu 
s-a întors încă de după 
moarte, iar data revenirii de 
la această „viață" din nou 
spre una păminteănă este 
stabilită doar simbolic de u- 
nele religii, numai iluzia su
praviețuirii este deocamdată 
cea care... supraviețuiește. 
Supraviețuirea ei este ates
tată și prin apariția unor va
riante „moderne", așa-zis ști
ințifice, de susțineri referi
toare la... nemurire.

Cu aproximativ un secol in 
urmă, scriitorul francez Ed
mond About, unul din pre
cursorii literaturii de „science 
fiction", publica romanul 
„L’Homme ă l’oreille cassăe", 
în care imagina posibilitatea 
„suspendării vieții" omului 
printr-un anume procedeu de 
deshidratare, iar apoi, după 
mai multe decenii, reînvierea 
sa pentru o perioadă practic 
nelimitată. „Anticipația" lui 
About, de factură mai mult 
literară decit „științifică" — 
fapt pentru care și „ecoul" 
ei a fost întrucitva limitat 
— va găsi însă, peste un se
col, un teren fertil pentru 
„scientifizarea" ei sub for
ma teoriei conservării neli
mitate a vieții oamenilor 
prin... congelare.

Premise științifice 
ale criologiei

oa-Experiențe efectuate de
meni de știință (Rahm, Becque
rel ș.a.) au demonstrat posibili
tatea „congelării" unor vege- 

' tale, microbi, animale cu orga
nizare inferioară — și chiar a 
unor celule, țesuturi, organe a- 
parțtnînd unor animale superi
oare, inclusiv omului — și rea
ducerii tuturor acestora, după 
intervale foarte mari de timp, 
la un mod normal de funcțio
nare. Inima unui embrion de 
pui, „congelată" la temperatura 
azotului lichid, pentru un inter
val foarte mare de timp, a reîn
ceput să bată normal după... de
congelare.

Este, de asemenea, cunoscut 
cazul senzațional al tînărului 
norvegian Roger Armsted care 
căzînd, în 1982, într-un riu în
ghețat a rămas înecat sub apă 
la o temperatură foarte scăzută 
timp de 22 mfnute ; considerat 
mort, el a fost... reînviat apli- 
cîndu-i-se felurite tehnici de 
reanimare.

Literatura de senzație citează, 
de asemenea, cazuri de „semi- 
congelări" operate pe homsteri, 
cîini etc. urmate de deconge
lări și reanimări... spectaculoa
se. Oamenii de știință, deși mal 
rezervați în comentarea acestor 
experiențe (dat fiind că proce
deele frigorifice actuale — baia 
de helium lichid etc. — sint no
cive), admit 
ca in viitor 
organismelor 
însemnate și
unor maladii, transplantului de 
organe ș.a.m.d.

De aci însă și pină la funda
mentarea posibilității transfor
mării cimitirelor umane in „dor
mitoare frigorifice", care să dea 
fiecărui cadavru congelat șansa 
de a fi reînviat peste sute sau 
mii de ani — și încă reînviat 
într-o ipostază de tinerețe, să
nătate, fericire etc. — se des
chide un hău ce nu poate fi 
trecut decit cu „vehiculul" ilu
ziei. In nici-un caz, al științei.

Americanul R. C. W. Ettănger, 
autorul cărții „Perspectiva imor- 
talității" și după el mulți alții 
încearcă tocmai să prezinte așa- 
zisa nemurire prin „decongela
re" nu ca pe o iluzie ce nu are 
nimic de a face cu știința, ci 
ca un fapt științific cert.

totuși posibilitatea 
tehnica congelării 
să facă progrese 
utiLe combaterii

Sporturllor din Constanța. 17.30 
Telex. 17,35 Teleglob. Quito — ca
pitala Ecuadorului. 17,50 Agroenci- 
clopedia. 18,20 Universitatea TV. 
18.55 Familia. 19,20 1001 de seri: 
Povești din călimară. 19.30 Tele
jurnal. In tntîmplnarea gloriosului 
jubileu. 20,00 Seară pentru tineret. 
De joi plnă

• tualitățl din 
Interviu cu 
dențl. elevi,
Timișoara șl București, 
idealului comunist de 
perspectivelor cuprinse 
mentele recentei Plenare 
P.C.R. „Să nu uitați" —
Uzat de Alexe Tudor (student la 
I.A.T.C.) după romanul „Aveam 
18 ani" ; Interviu cu Ecaterina La- 
zăr, membră a P.C.R. din ilegali
tate, autoarea romanului. „Primă- - 
rița din Ostra", reportaj de Anca 
Fusariu. Viitorul" _ cintec de 
Dan Chebac pe versuri de Nicolae 
Labiș — interpretează compozito-

joi — rubrică de ac- 
âctlvltatea tineretului, 
tineri muncitori, stu- 
inginerl din Suceava, 

pe tema 
viață, a 

în docu- 
a C.C. ai 
film rea-

In forma ei cea mai com
pletă și pe deplin „științifi
că" această teorie a fost ex
pusă în lucrarea „The Pros
pect of Immortality" (apăru
tă în S.U.A. în 1964 și tra
dusă ulterior in numeroase 
limbi), datorată autorului Ro
bert C. W. Ettănger. Vîlva 
stirnită de această lucrare — 
întemeiată pe unele principii 
științifice din care insă se 
trag concluzii fanteziste — 
constituie un simptom al pe
renității Iluziei supraviețui
rii și formelor „moderne", 
quasi-științifice, pe care Ie 
comportă supraviețuirea a- 
cestei iluzii în evul revolu
ției fehnico-științifice. Ori
care ar fi însă aceste „for
me" credința in nemurirea 
omului, in posibilitatea pre
lungirii de ordinul secolelor 
și mileniilor a vieții insului, 
ca și credința în posibilitatea^ 
tinereții fără de bătrinețe, a 
suffetufui fără de corp 
ș.a.m.d. exprimă o mentalita-- 
te pre-științifică și nemată 
rialistă.

Sarcina reală a științei este 
aceea 
nilor 
utilă, 
bună 
derii 
rea omului cu iluzionări de 
factură religioasă.

Exprimindu-mi în princi
piu punctul de vedere în pro
blemă, voi încerca, în cele .ce 
urmează, să răspund și cu 
citeva detalii la întrebarea : 
„este posibilă biruirea bolii, 
bătrîneții și morții prin cri
ogenie pe care mi-o a- 
dresează într-o scrisoare in
ginerul V. Pavel din Bucu
rești.

de a face viața oame- 
cit mai plăcută, mai 
mai frumoasă și mai 
pe „parcursul" intin- 
ei firești și nu amăgi-

Pentru „criologi", (de la gr. 
Kruos=rece, temperatură scă
zută) începerea evului congelării 
poate fi datată chiar cu sfîrși- 
tul acestui secol (după R. E. 
Hinger chiar mai devreme) cînd 
metodele refrigerării cadavrelor 
umane vor fi puse pe deplin la 
punct, iar dezvoltarea sa odată 
cu perfecționarea tehnicilor de 
„decongelare", a tehnicilor de 
tratare a celor reînviați, a înti
neririi celor congelați la o vîrs- 
tă înaintată, a „reparării" unor 
deficiențe fizice, biologice, es
tetice, psihice, caracterologice 
ș.a.m.d. — căci decongelarea și 
reînvierea va readuce la viață 
nu pur și simplu individul con
gelat cu decenii sau secole în 
urmă, ci un om nou, cu o să
nătate, o tinerețe, un fizic, șl 
un caracter pe deplin noi.

Știința modernă 
întărește axioma 

„omul este muritor"

continue 
rămase...

...Iată un silogism pe care nici 
criologia nu-1 poate invalida : • \ 
Omul este și va rămine muritor. 
Durata normală a vieții omultf*ț 
potrivit noilor contribuții 
științei, poate fi de 110-12(1- <5i. 
Poate chiar 150-200 ani. Nu"&rte 
exclus ca o atare vîrstă matu
salemică să fi fost și să mai fie 
atinsă. Biologii au descoperit că 
durata vieții omului, Înscrisă în 
codul genetic, este aproximativ 
echivalentă cu timpul necesar 
desfășurării a 50 de procese de 
mitoză (cicluri evolutive de re
producere a celulelor, țesuturi
lor etc.) respectiv 100-150 ani. 
Nici un fel de congelare nu 
poate sfida această limită1 cel 
mult, o viață curmată prema
tur și „congelată" ar putea, du
pă decongelare, să-și 
procesele de mitoză, 
neconsumate. '

Potrivit unei legi biologice; 
valabile pentru toate speciile de 
mamifere, durata normală a vie
ții este de 5—6 ori durata peri
oadei de creștere, adică pentru 
om — 120-150 ani. Să urăm deci 
omului „La mulți ani" cu con
știința că aceștia nu pot fi ln- 
finiți și cu convingerea științi
fică că iluzia supraviețuirii se 
cuvine înlocuită cu un tonic 
sentiment al unei vieți limitate, 
dar autentice și că supraviețui
rea nu poate fi autentică decît 
prin ceea ce omul, prin creația 
sa, lasă moștenire posterității.

Dr. H. CULEA

rul. „Un reportaj ratat" — scena- 
. riu de Costin Buzdugan. Interviu 

cu Fred Mahler director adj. al 
Centrului de cercetări penttu pro
blemele tineretului. Povestea unul 
contabil — reportaj realizat de 
Marin Stănescu în județul Timiș. 
Melodia „Frumoasă-i viața cînd 
știi s-o trăiești" de A. Giroveanu. 
cîntă Ana Petria și Puiu Năstase. 
Ideal în derivă — foileton de Ma
rin Stănescu, realizat în orașul Ti
mișoara. Un ideal perfect posibil 
— portretul unui tînăr inventator 
din Timișoara. Melodia „Tinerii 
din țara tinereții" de George Grl- 
goriu, cîntă Ildlko Bokor. „El este 
tatăl meu" — reportaj despre tra
diția meseriei de sticlar. „Apariția 
comunismului" — montaj de mu
zică șl versuri patriotice în inter
pretarea studenților de la I.A.T.C.
21,55 Vedete internaționale. 22,15 24 
de ore. O zi din 30 de ani.

PROGRAMUL II

20.00 Luna cultujii muzicale ro
mânești. Microstaglunea de 
certe a Radioteleviziunii. 
Cărți despre care se vorbește: 
surecția română în jurnalul 
război al grupului de armate 
mane „Ucraina de sud", de gene- 
ral-maior Eugen Bantea.

con-
22.05 
..în

de
ger-

*
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AGEXRA Au terminat
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste 
CEAUȘESCU, a primit din partea 
BAUDOUIN, următoarea telegramă :

România, NICOLAE 
regelui belgienilor,

secerișul
Deosebit de mișcat, vă mulțumesc, în numele meu și al po

porului belgian, pentru amabilele felicitări și urări pe care 
Excelența Voastră mi le-a adresat cu ocazia sărbătorii naționale. 
La rîndul meu, exprim Excelenței Voastre și poporului român 
cele mai bune urări de fericire și de dezvoltare continuă a bu
nelor relații existente între cele două țări ale noastre.

PLECARE
Ministrul educației publice 

din Tunisia, Driss Guiga, care, 
la invitația Ministerului Educa
ției și învățămîntului, a făcut 
o vizită în țara noastră, a pă
răsit, miercuri după-amiază, 
Capitala.

In timpul șederii în țara 
noastră, oaspetele a avut con
vorbiri la ministerul de resort 
cu privire la dezvoltarea cola
borării în domeniul învățămîn
tului, a vizitat instituții de în- 
vățămînt superior, licee și 
școli tehnice profesionale, mo
numente ale culturii românești, 
precum și diferite unități in
dustriale.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, ministrul tunisian a fost 
salutat de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul, e- 
ducației și învățămîntului, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul 
Taieb Sahbani.

tornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, între cele 
două țări și popoare frățești.

ÎNTÎLNIRI

C0NSFATU1REA

GRIULUI
La București au luat sfîrșlt 

lucrările Consfătuirii griului, la 
care au participat specialiști . în 
domeniul agriculturii din 17 ju
dețe situate în sudul țării, care 
dețin o pondere importantă in 
producția cerealieră.

Consfătuirea a scos în 
dență posibilitățile de care dis
pun unitățile agricole de 
și cele cooperatiste pentru rea
lizarea producției de grîu și orz 
prevăzută pentru anul viitor. 
Participanții au adoptat un pro
gram de măsuri tehnico-organi- 
zatorice elaborat pe baza noi
lor rezultate ale cercetării ști
ințifice și a experienței dobîn- 
dite, măsuri ce urmează să fie 
adaptate condițiilor specifice 
fiecărei unități.

Ultima zi a întîlnirii de lu
cru a fost rezervată dezbaterii 
unor probleme privind crește
rea animalelor și baza furajeră.

Miercuri, a avut loc o întîlni- 
re între o delegație a Consiliu
lui^ Central al U.G.S.R., condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central, și 
delegația Confederației Interna
ționale a Sindicatelor Arabe — 
C.I.S.A., condusă de Abdel Latif 
Bolteya, secretar general al 
C.I.S.A., care efectuează o vizită 
de prietenie în țara noastră.

In cursul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la activitatea 
și preocupările actuale ale 
U.G.S.R. și C.I.S.A., precum și 
la unele probleme ale mișcării 
sindicale internaționale. Relevîn- 
du-se bunele relații existente în
tre Uniunea Generală a Sindica
telor din România și Confedera
ția Internațională a Sindicatelor 
Arabe, s-a exprimat dorința re
ciprocă de a dezvolta în conti
nuare legăturile de prietenie și 
solidaritate internaționalistă din
tre sindicatele din România șl 
sindicatele afiliate la C.I.S.A., în 
interesul oamenilor muncii și 
popoarelor din România și din 
țările arabe, al cauzei unității 
mișcării sindicale din întreaga 
lume.

\

evi-
stat

★
în aceeași zi, tovarășul Gheor

ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
s-a întilnit cu delegația Confe
derației Naționale a Oamenilor 
Muncii din Senegal — C.N.T.S., 
formată din Sar Aldiouma, se
cretar al ■ C.N.T.S., și M'Bav 
Moda, secretar al Federației fe- \ 
roviarilor din Senegal. Cu acest 
prilej, s-a exprimat dorința re
ciprocă de dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și cooperare între 
sindicatele și oamenii muncii 
din România și Senegal.

• JUDEȚUL ARGEȘ
Intr-o telegramă adresată 

Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. și 
Consiliul popular județean 
raportează că oamenii mun
cii din agricultura acestui 
județ au încheiat la 6 august 
campania de recoltare de pe 
toate cele 57 400 hectare în- 
sămînțate cu cereale păioase. 
Țăranii cooperatori, mecani
zatorii, specialiștii — se arată 
în telegramă — au acționat 
mal bine, au folosit cu efi
ciență bogata zestre tehnică, 
pusă la dispoziție de statul 
nostru, adunînd într-un ter
men scurt și fără pierderi 
aurul holdelor, pîinea po
porului.

Vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general — se 
scrie în încheierea telegra
mei că ne vom spori și în 
continuare eforturile pentru 
ca să obținem recolte tot mai 
mari, pe măsura grijii ce 
ne-o poartă partidul, a mari
lor posibilități oferite de a- 
gricițltura noastră socialistă.

• JUDEȚUL
CARAȘ SEVERIN

La 7 august', în județul 
Caraș Severin s-a încheiat 
recoltatul griului. Anul aces
ta, lucrătorii ogoarelor din 
această parte a țării au cul
tivat cu griu 30 800 hectare

In telegrama adresată 
cu acest prilej C.C. a) 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Biroul Co
mitetului județean de partid, 
se arată că rezultatele obți 
nute în recoltarea la timp și 
fără pierderi a culturilor ce
realiere se datoresc aplicării 
în practică a prețioaselor 
indicații -date de secretarul 
general al partidului, a 
transpunerii în fapt a che
mării consfătuirii pe țară a 
cadrelor din agricultură.

Ne angajăm în fața dum
neavoastră. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în telegramă, să 
mobilizăm în continuare 
toate forțele pentru a încheia 
acest an cu cel mai bogat 
bilanț de realizări obținut 
vreodată în această parte a 
țării, să pregătim condiții 
optime pentru producția anu
lui viitor, punînd baze trai
nice activității din noul cinci
nal.

GHID TURISTIC

DOUĂ

PENTRU

EXPOZIȚIE
în holul clădirii centrale a 

Universității din Craiova a fost 
deschisă, miercuri la amiază, 
expoziția de fotografii „Polonia 
la a XXX-a aniversare a eli
berării". Expoziția reunește 
aproape 300 de fotografii alb- 
negru și color care înfățișează 
in mod sintetic drumul parcurs 
de oamenii muncii din țara prie
tenă în opera de reconstrucție 
economică și de edificare a noii 
orîndulri sociale în cei 30 de 
ani de viață liberă. *

Cu prilejul vernisajului, Flo- 
rea Firan, președintele Comite
tului de Cultură și Educație So
cialistă al județului Dolj și 
Jerzy Tomalak, consilier al Am
basadei R.P. Polone, au rostit 
alocuțiuni, subliniind bunele re
lații politice și economice «ta-

A apărut revista 
„LUMEA"

Nr. 33
Revista se deschide eu un 

articol despre necesitatea in
staurării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Din sumar reținem inter
viurile publicate în cadrul 
rubricii „România în conști
ința lumii" cu generalul-ma- 
lor Mohamed Siad Barre, 
președintele Consiliului Su
prem al Revoluției al Repu
blicii Democratice Somalia, 
Khalid al Adassani, ministrul 
comerțului și industriei din 
Kuweit, Layachi Yaker, mi
nistrul comerțului din Alge
ria, și Bhagirhthan Raman- 
than Devarajan, reprezentan
tul permanent al P.N.U.D. la 
București. O corespondență 
din capitala Ecuadorului de
scrie manifestațiile din ora
șul Alausi, cu prilejul inau
gurării laboratorului donat 
de tovarășa Elena Ceaușescu 
Colegiului Național Feminin.

Revista continuă seria de 
reportaje despre Emiratele 
Arabe Unite.

TABĂRA NAȚIONALĂ
A STUDENȚILOR CERCETĂTORI

La Institutul pedagogic din 
Suceava își desfășoară lucrările 
Tabăra națională a studenților 
cercetători, manifestare care 
reunește peste 280 de partici
pant, membri ai cercurilor ști
ințifice studențești, tineri care 
s-au remarcat cu prilejul unor 
sesiuni de comunicări. Activita
tea taberei este orientată în di
recția corelării muncii de cer
cetare cu cerințele concrete ele 
vieții și producției, ale ramuri
lor economice prioritare. Progra
mul taberei mai cuprinde ex-

cursii documentare, întilniri cu 
personalități ale vieții științifice 
și cadre universitare, vizite la 
unele edificii culturale și istorice 
din nordul Moldovei.

Azi, vă prezentăm
dinamo: „Vrem

V 1 •

»

SPOR T • TVRISM

ADRESE
VACANȚĂ

• Porți deschise pentru tinerii din întreaga țară
• Programe atractive, cuprinzătoare și variate
• Zece zile petrecute în mijlocul naturii

Aparent, dar numai aparent, 
toate gîndurile, întreaga atenție 
a tinerilor care urmează să-și pe
treacă o parte a vacanței de va
ră sau a concediului de odihnă 
în tabșrele B.T.T, se îndreaptă 
către litoral. Numai aparent 
pentru că, în aceste zile, munte
le este deosebit de solicitat, la 
fel de solicitat ca și marea. Iată 
de ce, răspunzînd numeroaselor 
întrebări pe care le primim din 
partea tinerilor noștri cititori, 
vom prezenta în rîndurile de mai 
jos două dintre 
ne ale Biroului de turism pen
tru tineret.

• BUȘTENI (de unde vă și 
oferim imaginea din stingă sus). 
Complexul turistic pentru tineret 
are larg deschise porțile pentru 
tinerii din întreaga țară. Directo
rul complexului, Alexandru Ama- 
riei ne prezintă condițiile pe care 
le oferă cel mal modern complex 
montan al B.T.T.: „Hotelul are 
o capacitate de 150 locuri, ca
zarea fiind asigurată în camere 
de 4—5 si 6 locuri., Precizez că 
toate serviciile sînt asigurate în 
incinta complexului, adică masa, 
clubul dotat cu jocuri mecanice 
(Flipper, tir și fotbal electronic, 
baschet), sala de dans, televizor 
și bibliotecă, o bază sportivă 
modernă și spațioasă cu terenuri 
de handbal, volei, baschet și te
nis de cîmp. în cadrul progra
mului organizăm excursii și dru
meții în masivul Bucegi, la Ba
bele, Vîrful Caraiman, Vîrful cu 
Dor, Piatra Arsă, Vîrful Omul,

taberele monta-

Ia Predeal, Sinaia, Cota 1400, 
Doftana, București, Brașov, Si
biu, Rîșnov și Bran. în complex, 
în fiecare seară au loc concursuri 

dans, seri
în fiecare seară au loc 
de recitări, cîntece și 
cultural-distractive". •

• TIMIȘUL DE 
tr-un cadru natural 
frumusețe, baza turistică a B.T.T. 
dispune de 10 vile, totalizînd 
180 locuri care, ne asigura co
mandantul taberei, Gheorghe 
Bărbulescu, oferă condiții de 
confort, în camere de 2—6 locuri, 
în stare să răspundă tuturor exi
gențelor. Clubul de aici se con
stituie Intr-un loc ideal pentru 
petrecerea timpului liber. Evi
dent, pentru cei ce doresc, se or
ganizează excursii fi drumeții în 
împrejurimi sau la Brașov, Po
iana Brașov, Sinaia, Bîlea etc. 
Pentru tinerii veniți în vacanță 
sau la odihnă în grup programul 
este mult mai cuprinzător și va
riat. Prin grija celor ce conduc 
activitatea taberei, a însoțitorilor 
grupurilor organizate în serii de 
cîte 10—14 zile sînt inițiate ma
nifestări deosebit de atractive: 
jocuri de tabără, diverse con
cursuri, seri de Cîntece și reci
tări, întreceri de șah și tenis.

Iată deci, că și în taberele 
montane sînt asigurate condiții 
optime de confort, programe in
teresante de distracție, seri cul
tural-educative cu un oonținut 
bogat.

SUS. în
de o rară

N. STEREA

Foto: VASILE RANGA

Campionatele internaționale
de lupte ale României

întreprinderea industrială 
de stat textile—Cisnădie
la un secol de existență

Cisnădie, străvechi oraș situat 
la poalele munților Cibțnului, a 
trăit miercuri, clipele emoțio
nante ale unui jubileu : împli
nirea unui secol de existentă a 
întreprinderii industriale de 
stat textile. Acest jubileu este, 
în primul rtnd, sărbătoarea ce
lor peste 4 000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, dar în a- 
celași timp și o sărbătoare a 
întregului oraș, a cărui istorie 
este indisolubil legată, în ulti
mele decenii, de viața acestei 
mari unități industriale, care, 
așa cum s-a subliniat în cadrul 
adunării festive ce a avut loc 
cu acest prilej, nu mai păstrea
ză nimic din atributele și ima
ginea vechilor ateliere de acum 
zece decenii. Halele sale moder
ne, înzestrate cu mașini și uti
laje de mare randament, reali
zează acum în numai 11 zile în
treaga producție a anului 1938. 
A fost evidențiată, de aseme
nea, strădania colectivului aces
tei întreprinderi de a spori an 
de an producția, subliniindu-se 
că în acest an jubiliar, al celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei de sub dominația 
fascistă și al celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, s-a reali
zat peste plan o producție în 
valoare de 18,2 milioane lei, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul anului 
nivelul acesteia să se ridice la 
40 milioane lei.

în continuare, s-a dat citire 
Decretului Prezidențial prin 
care întreprinderii sărbătorite

i-a fost conferit „Ordinul Stea
ua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea și diversi
ficarea producției în industria 
textilă și participarea activă a 
colectivului de salariați la ope
ra de construire a socialismului 
în patria noastră, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de exis
tență a întreprinderii industria
le de stat textile din Cisnădie.

Printr-un alt decret a fost 
conferit titlul de Erou al Mun
cii Socialiste și medalia „Secera 
și Ciocanul" tovarășei Eleono
ra Nilca, inginer, director al în
treprinderii. De asemenea, au 
fost distinși cu ordine și meda
lii un număr de 179 muncitori, 
tehnicieni, maiștri, ingineri și 
alți salariați.

In numele celor decorați au 
luat cuvintul maistrul Frtlhn 
Iohann Ernst, pensionar, mais
trul Dumitru Nanu și țesătoa- 
rea Fleacă Elisabeta. Mulțu
mind pentru înalta cinstire a- 
cordată, ei au subliniat că a- 
ceste distincții reprezintă, pen
tru întregul colectiv ai între-

prinderii, un puternic îndemn 
spre noi rezultate de prestigiu.

Colectivul sărbătorit a fost 
felicitat de tovarășii Richard 
Winter, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean Sibiu al P.C.R., 
și Gheorghe Cazan, ministrul 
industriei ușoare.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participant!! la adu
nare au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune printre altele: 
„Pătrunși de minunata pildă a 
vieții și muncii dumneavoastră, 
aplicînd consecvent în viată ho- 
tărîrile partidului, 
date de dumneavoastră, 
iubite
Ceaușescu, vă asigurăm că ne 
vom Îndeplini cu cinste îndato
ririle în mod comunist, că vom 
face să crească neîncetat pres
tigiul întreprinderii noastre, 
sporindu-ne astfel aportul la 
înflorirea României socialiste".

(Agerpres)

indicațiile 
mult 

tovarășe Nicolae

Antrenament pe stadionul Di
namo. Nume noi: Zamfir (ata
cant de la „Dinamo" Slatina), 
lovănescu (de la „Steaua"), Ba- 
tacliu (reîntors de la „Progre
sul") și, probabil, portarul Ște
fan (de la „Universitatea" Cluj). 
Au plecat: Gojgaru (cu dezle
gare, la „Dinamo" Slatina) șl 
Moldovan (fără dezlegare). Dis
cutăm cu antrenorul Nicușor. 
„Ca în fiecare an, vă pot spune 
că echipa Dinamo va ataca titlul. 
Lotul de care dispunem are ju
cători de clasă internațională șl 
obiectivul nostru poate fi atins. 
Sperăm într-o comportare fru
moasă și în competiția' interna
țională la care vom participa".

între timp, antrenamentul se 
termină. Nelu Nunweiller, ama
bil ca întotdeauna, ne face cu
noscute cîteva din gîndurile sa
le : „Meciul de la Bacău, în 
care, practic, am fost frustrați de 
titlu, nu a afectat, din fericire, 
moralul echipei. Abordăm noul 
campionat cu ambiție sporită. 
„Dinamo" este o echipă mare, 
o echipă care nu s-a mulțumit 
niciodată cu locul secund. Ne 
pregătim' cu seriozitate și sperăm 
să începem campionatul cu rezul
tate mai bune decît anul trecut, 
cînd am demarat lent. Sigur, nu 
putem ignora faptul că există și 
alte echipe puternice dar băieții 
pleacă hotărîți să cucerească 
titlul

Spectatorii din Capitală au 
prilejul să urmărească, ‘ ‘ '
de vineri, 9 august, o 
gale internaționale de 
bere și greco-romane, 
vor evolua mal mulți 
din trei continente. Respectiv, la 
patinoarul „23 August" se vor 
desfășura Campionatele interna
ționale de lupte ale României, 
aflate la a 13-a ediție.

Referindu-se la aceste între
ceri, secretarul general al F.R.L., 
Mihal Dragomirescu, ne-a de
clarat : „Actuala ediție a Cam
pionatelor internaționale de lup
te va reuni circa 200 de sportivi 
cu renume din 16 țări : U.R.S.S., 
Bulgaria, Cuba, Canada, Maroc, 
Turcia, R.P. Mongolă, Ceho
slovacia, R.D. Germană, R.F, 
Germania, Franța, Iugoslavia, 
Suedia, Polonia, Ungaria și 
România. Așadar, se poate vorbi 
despre o „repetiție" de amploa
re în vederea apropiatelor cam
pionate mondiale. Printre prota
goniști se află medaliați olimpici 
și ai campionatelor mondiale și 
europene, care, fără îndoială, ne 
vor oferi dispute atractive și de 
un ridicat nivel tehnic. între
cerile urmează să se desfășoare, 
concomitent, pe patru garnituri 
de saltele și vor fi oficiate de un 
grup de arbitri de peste hotare, 
delegați de federația internațio
nală : C. Barberino (Italia), L. 
Toivola (Finlanda), S. Ungur și 
U. Demerag (Turcia), B. Lukacs 
(Ungaria), R. Martinetti (Elve
ția).

Din lotul nostru amintesc pe 
campionul mondial de seniori șl 
juniori Nlcu Gingă, Constantin 
Alexandru, posesorul centurii

începînd 
serie de 
lupte li
la care 
sportivi

de campion european de seniori, 
Ion Dulfcă, Ion Păun, Vasile 
Fodorpataki, Roman Codreanu, 
medaliați cu bronz la recentele 
campionate europene de seniori, 
Vasile Iorga, vicecamplon mon
dial la lupte libere, ca și tinerii: 
G. Anghel. și P. Brândușan, 
vicecamplon! europeni de ju
niori."

Competiția 
decurs de trei zile. Vineri 9 au
gust au loc reuniuni : 11—14 și 
17—20. Simbătă 10 august 
programate alte două gale: 
și 17—21, iar duminică, 
9—13, au loc finalele la 
două stiluri, lupte libere și 
greco-romane.

• In aceste zile în Filipl—
ne, la Manila, se dispută o 
nouă ediție a Campionatelor 
mondiale de juniori. După pă
rerea specialiștilor, prima șansă 
la ediția din acest an o au en
glezul Miles, americanul Wins
ton și sovieticul Kociev. Pentru 
amatorii de statistici, iată toți 
cîștigătorii titlului de campion 
mondial de juniori la toate edi
țiile 
1951 
1953 
1955 
1957 
1959 
1981 . _1963 — Fl. Gheorghiu (România), 1965 --- -- - - ■ ■
1967 
1969 
1971 
1973

•
Baumstarck a înregistrat 
frumos succes cîștigind 
turneul internațional de la Lu
blin. Baumstarck a realizat 8,5 
puncte din 11 posibile, fiind ur
mată în clasament de Feistel 
(R.D.G.) cu 6,5 puncte...
• Același turneu de la Lu

blin a prilejuit un frumos suc
ces lui M. Șubă, revelația ulti
mului campionat al României, 
într-o companie destul de 
ternică, Șubă a ocupat 
III, cu un rezultat bun, 
puncte din 15 posibile. Turne
ul a fost cîștigat de fostul cam
pion mondial M. Tal cu un scor 
care suplinește comentariile — 
12,5 puncte din 15, urmat de 
cehoslovacul Prybl cu 9,5 puncte.

• Manifestînd o frumoasă re
venire în ultimele runde, ma
estra intrenațională E. Poli- 
hroniade a reușit în final un 
rezultat valoros la turneul de la 
Szentes (Ungaria), clasîndu-se 
pe locul II cu 9,5 puncte din 13 
posibile. Turneul a fost cîștigat 
de șahista bulgară T. Lemaciko 
cu 10.5 puncte.

« In festivalul șahist I.B.M. 
grupa marilor maeștri, ce se 
desfășoară la Amsterdam, con
duc după 12 runde sovieticul 
Tukmakov și iugoslavul Ivkov 
cu 8,5 puncte fiecare, fiind ur
mați de Ree (Olanda) și Jansa 
(Cehoslovacia) 8, Ribli (Unga
ria) 7, Gheller (U.R.S.S.) 6,5 etc... 
Grupa maeștrilor a fost ciștiga- 
tă de sovieticul Serghei Maka- 
ricev care a realizat 7,5 puncte 
din 11.

• Turneul open al Canadei 
desfășurat în acest an la Mont
real s-a terminat cu victoria 
marelui maestru iugoslav L. 
Liubojevici, care a totalizat 10 
puncte din 11 posibile. Pe locul 
II s-a clasat campionul canadian 
Suttles cu 9,5 puncte, iar pe 
locurile III—IV canadianul Bru
ces și — surprinzător — marele 
maestru danez Larsen cu cîte 
9 puncte.

disputate pînă în prezent :
— B. ' ' ' ' ’ ‘
— O.
— B.
— W.
— c.
— B.

Ivkov 
Panno
Spasski
Lombardy (S.U.A.), 
Bielicki (Argentina),
Parma (Iugoslavia),

(Iugoslavia), 
(Argentina), 

(U.R.S.S.),

— B. Kurajica (Iugoslavia),
— I. Kaplan (Porto Rico),
— A. Karpov (U.R.S.S.),
— W. Hug (Elveția) și
— A. Beliavski (U.R.S.S.). 
Maestra internațională G.

un 
clar

pu- 
locul

8,5

FL. GHEORGHIU

ge desfășoară în

sînt 
9—13 
între 
cele

M. LERESCU

pe micul ecran
Joi 8 august i Ora 18 — „Trofeul 

Tomls" la volei feminin: ROMA
NIA _ CEHOSLOVACIA. Trans
misiune directă de la Constanța.

Vineri 9 august) Ora 18 — „Tro
feul Tomls" la volei feminin: 
ROMANIA — CUBA. Transmisiu
ne directă de la Constanța.

Simbătă 10 august: Ora 17 — Fot
bal) F.C. Galați — C.F.R. Cluj 
(divizia A) în prima etapă a nou
lui campionat național. Transmi
siune directă de la Galați.

Duminică 11 august) Ora 18 —
MAGAZIN SPORTIV — Campio
natele Internaționale de lupte ale 
României — reportaj filmat de 
Eugen Schăfer. — „Trofeul Tomls" 
la volei feminin: ROMÂNIA — 
UNGARIA. Selecțiunl Înregistrate 
de la Constanta.

• La Moscova au continuat 
meciurile turneului internațio
nal de rugbi. In grupa A, echi
pa U.R.S.S., a învins cu sco
rul de 18—4 echipa orașului 
Praga. în această grupă, pe pri
mul loc în clasament se află 
echipa U.R.S.S., cu 4 puncte, 
urmată de Grivița Roșie Bucu
rești — 2 puncte și Praga — 
zero puncte. în grupa B, selec
ționata orașului Moscova con
duce în clasament în urma vic
toriei repurtate cu 32—0 în fața 
echipei iugoslave Nada din 
Split.
• La Fuessen (Bavaria), în 

cadrul competiției internaționa
le de hochei pe gheață pentru 
„Cupa Thum und Taxis" s-a 
întîlnit reprezentativele Poloniei 
și României, 
au terminat 
rul de 4—1

Hocheiștil polonezi 
învingători cu sco- 
(1—0, 1—0, 2—1).
a doua a competi-In ziua ___

internaționale feminine de 
L „Trofeul Tomis", selecțio-

• 1
țlei i
volei , , ___
nata Cubei a întrecut cu scorul 
de 3—1 (15—9, 15—7, 10—15,
15—11) echipa Bulgariei.

despre... asigurăriDiscuție Ministerul Energiei Electrice

Spectacol improvizat în stațiunea Olimp.
Foto: VASILE RANGA

ce
știe
Cu

Deseori m-am întrebat : 
știu și ce ar trebui să 
oamenii despre asigurări 7 
acest gînd în minte treceam prin 
fața instituției unde lucrează un 
cunoscut al meu, inginerul 
Gheorghe Suceveanu. Deodată, 
observ că mașina lui, o Dacia 
1300, are numărul de înmatri
culare spart. Un fleac mi-am zis 
și am plecat mai departe, dar 
m-am răzglndit, m-am întors 
și am intrat să-i fac o vizită. 
Știindu-1 refractar la orice în
cercare a mea de a-1 convinge 
să-și asigure mașina pentru a- 
varii, mi-am zis că este mai în
țelept să mă las păgubașă. Cu 
perseverența omului care lu
crează în asigurări am cutezat 
să-i deschid ușa biroului. îl 
întreb de sănătate, de familie, 
de mica „avarie" și dau să ies...

— Numai pentru atît ai ve
nit ? Credeam că vrei să-mi spui 
că spargerea numărului este un 
semn rău și că ar trebui să-mi 
asigur mașina. Drept să-ți spun, 
încă nu sînt convins de necesi
tatea asigurării de avarii în 
condițiile în care există asigu
rarea obligatorie pentru răspun
dere civilă (după cum vezi, am 
învățat și termenii ADAS-ului) 
și la urma urmei îmi place ris
cul...

— Nici nu pot să te conving 
așa de repede mai ales că ești 
de un optimism exagerat. Și tu 
și alții sînteți înclinați să ere-

dețl că relele se pot lntîmpla 
oricui, numai vouă nu. Știu că 
ești un bun automobilist, pru
dent, atent, dar trebuie să devii 
conștient că primejdia paște pe 
toți automobiliștli. Accidente se 
întîmplă numai unora dintre 
noi și, fiindcă nu putem ști di
nainte pe care din noi va cădea 
năpasta, cel mai bun lucru 
este...

— ...Să ne asigurăm... Teore
tic, sînt de acord, dar asigura
rea de avarii mi se pare cam 
scumpă.

— Cînd faci această aprecie
re, trebuie să te gîndești și la 
faptul că accidente sînt foarte 
multe, iar despăgubirile acor
date de ADAS foarte mari. Pe 
de altă parte, ADAS, în anumite 
condiții, reduce substanțial pri
ma de asigurare.

— Interesant ! Despre ce re
duceri este vorba 7

— Dacă închei asigurarea și 
plătești prima direct la unita
tea ADAS, beneficiezi de o re
ducere de 10%. In primul an 
de reînnoire a asigurării vei 
plăti mai puțin cu 15«/o, în anul 
al doilea cu 25%, iar în anul 
al treilea și următorii cu 35% ; 
reducerile între 15%-35% .se 
aplică numai dacă în anul scurs 
nu ai primit și nu ai de primit 
despăgubiri de la ADAS. Tot
odată, ADAS iți dă posibilitatea 
să plătești prima de asigurare 
în 4, 7 sau 10 rate. Dacă reîn-

noiești — cu continuitate — asi
gurarea și alegi varianta plății 
primei în 10 rate, vei plăti la 
fiecare rată numai 10% din pri
ma anuală.

— Pe zi ce trece îmi spui lu
cruri noi, dar știi prea bine că 
sînt un bun conducător auto, iar 
dacă mă lovește altul, ADAS 
îmi plătește reparația pen
tru că toți automobiliștii sînt 
asigurați obligatoriu pentru răs
pundere civilă.

— Da. dar sînt cazuri de ac
cidente auto în care nu operea
ză asigurarea de răspundere ci
vilă, ci numai asigurarea de 
avarii. Iată numai cîteva aseme
nea situații : autoturismul s-a 
ciocnit, s-a lovit sau izbit din 
vina ta sau a altei persoane sau 
cu un vehicul care nu era asi
gurat prin efectul legii; de ori
ce corpuri mobile sau imobile 
aflate în afara autoturismului ; 
autoturismul, în timp ce se afla 
în stradă, la locul de parcare, 
a fost ciocnit, izbit, lovit 
zgîriat fie de autovehicule 
identificate, fie de pietoni, 
întîmplare sau cu intenție 
multe altele.

Suplimentar la asigurarea 
avarii, poți încheia și o asigura
re pentru furt. Amănunte des
pre această formă de asigurare, 
dacă te interesează, iți voi da 
altădată.

Școala profesională energetică Luduș-lernut
Județul Mureș

recrutează fără examen de admitere absolvenți a opt 
clase (baiefi) din promoțiile anilor 1972-1973 cu vîrsta pînă 
la 18 ani împliniți în anul 1974, sau absolvenți din promoția 
1974 cu vîrsta de 16 ani împliniți pînă în luna iunie pentru 
a-i școlariza în meseriile :

STRUNGAR — cu durata de trei ani; 
SUDOR - cu durata de doi ani.

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE :
- Certificat de naștere în original și copie ;
- Adeverința de absolvirea clasei a Vlll-a ;
- Certificat medical.

sau 
ne
din

de

AURELIA ROTARIU

înscrierile se fac zilnic la secretariatul școlii pînă la 1 sep
tembrie a.c. (candidații din alte localități pot trimite dosarele 
prin poștă).

ȘCOLARIZAREA ESTE GRATUITĂ.

Azi, ultima zi la LOTO

• La Havana a sosit Richard 
Goddard (Anglia), secretarul 
general al Asociației internațio
nale de . box amator (A.I.B.A.). 
în cadrul unei conferințe de 
presă, el a anunțat că la prima 
ediție a campionatelor mondiale 
care vor începe la Havana la 17 
august vor participa pugilișt.l 
din peste 40 de țări ale lumii. 
Printre echipele care nu și-au 
confirmat participarea se nu
mără cele ale Angliei și Scoției. 
Prima echipă care a sosit la 
Havana în vederea acestei com
petiții este echipa României, 
care va avea reprezentanți la 
toate cele 11 categorii.

Richard Goddard a anunțat 
că A.I.B.A., își va ține congre
sul la 23 și 24 septembrie , în 
Tanzania. în cadrul acestor lu
crări se va stabili și orașul care 
va găzdui ediția a 2-a a cam- 

' pionatelor mondiale. Pînă acum 
și-a depus candidatura de a or
ganiza această ediție federația 
din Iugoslavia.

• Campionatele mondiale de 
gimnastică vor avea loc în a- 
ceastă toamnă în orașul bulgar 
Varna. Această hotărîre a fost 

, luată în cadrul lucrărilor con
gresului extraordinar al Fede
rației internaționale de gimnas
tică de la Montreaux. Campio
natele se vor desfășura între 
20 și 27 octombrie.

• Accidentîndu-se la un pi
cior în timpul campionatelor de 
tenis ale Cehoslovaciei, cunos
cutul jucător Jan Kodes a de
venit indisponibil pentru o pe
rioadă de 30 de zile. Valorosul 
jucător cehoslovac nu va par
ticipa la campionatele interna
ționale ale S.U.A. de la India
napolis și la turneul de la To
ronto.
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Evoluția situației 
din Cipru DE PESTE IIOIAIii:

• Demisia guvernului cipriot • Declarația pre 
mierului turc Biilent Ecevit

NICOSIA 7. — Guvernul cipriot 
și-a prezentat, marți seară, de
misia, informează agențiile 
France Presse și Reuter.

Președintele interimar al Ci
prului, Glafkos Clerides, și-a 
început, miercuri, consultările 
cu principalele personalități ci
priote grecești, în vederea for
mării unui nou cabinet, care să 
se bucure de sprijinul tuturor 
formațiunilor politice din insulă.

ANKARA 7. — După reuniu
nea Consiliului Securității 
ționale al Turciei, care a 
Ioc marți, sub conducerea 
ședintelui Fahri Koriiturk, 
mierul Biilent Ecevit a declarat 
presei că poziția părții turcești

/

Na- 
avut 
pre- 
pre-

• LA SEDIUL NAȚIUNI
LOR UNITE din New York 
s-au deschis lucrările celei 
de a 27-a sesiuni a subco
misiei pentru lupta împotri
va discriminării și pro
tecția minorităților a Comi
siei pentru drepturile omu
lui. Reprezentantul țării 
noastre a fost ales președin
te al actualei sesiuni a sub
comisiei, iar vicepreședinți — 
reprezentanții Mexicului, 
Angliei și Pakistanului.

Pe ordinea de zi a sesiu
nii figurează, între altele, 
punctul înscris de România 
referitor la „evoluția istorică 
și actuală a dreptului po
poarelor de a-și hotări sin
gure soarta", precum și 
puncte referitoare la decolo
nizare, situația minorităților 
naționale, discriminările față 
de populații, prevenirea și 
pedepsirea crimei de genocid 
și la îndatoririle individului 
față de poporul din care face 
parte.

Ia cea de-a doua fază a Confe
rinței de la Geneva în proble
ma Ciprului, examinată în ca
drul Consiliului, va fi discutată 
în continuare la reuniunea gu
vernului, programată pentru 
miercuri, 7 august. Premierul 
Biilent Ecevit a confirmat că 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Turan Gunes, va pleca 
joi, la Geneva pentru a partici
pa la Conferința în problema 
Ciprului.

ATENA 7. — Arthur Hart
man, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A. pentru proble
mele europene, a părăsit, 
miercuri, Atena, plecînd spre 
Londra. În capitala Greciei, el 
a avut convorbiri cu primul mi
nistru Constantin Caramanlis, 
cu ministrul afacerilor externe, 
Gheorghios Mavros, și cu mi
nistrul apărării naționale, Evan- 
ghelos Averof, cu care a discu-z 
tat, după cum relevă agenția 
A.N.A., situația din Cipru.

întrunirea cabinetului 
grec

Consiliul de miniștri al Gre
ciei s-a întrunit miercuri, sub 
președinția primului ministru, 
Constantin Caramanlis, pentru 
a trece în revistă situația eco
nomică â țării.

Un comunicat dat publicității 
de Secretariatul general al presei 
și informațiilor relevă că, in 
cadrul ședinței, Xenophon Zo- 
lotas, ministrul coordonării și 
planificării, a prezentat o infor
mare asupra problemelor exis
tente în economie și un proiect 
de măsuri pentru soluționarea 

’ lor rapidă. Dezbaterile pe mar
ginea informării au permis pon-. 
statarea că, în pofida unei moș
teniri grele din trecut, guvernul 
a reușit să controleze evoluția 
situației economice.

REPUBLICA ARABA SIRIA: Șantierul complexului energetic

consacrate
sărbătorii

Manifestări
României

și de irigație de pe Eufrat.

în continuarea vizitei de prie
tenie pe care o face în Repu
blica Populară Chineză, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, însoțit de Yu Gian, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze și de 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
țării noastre la Pekin, a fost 
oaspetele orașului Tientin. La 
7 august, s-a vizitat localitatea 
Takang, importantă exploatare 
petroliferă a R. P. Chineze.

Seara, vicepreședintele comi
tetului revoluționar al orașului 
Tiențin, Geau U-cep a oferit un 
dineu în onoarea ministrului de 
externe român, in cursul căruia 
s-a toastat pentru noi succese 

construcția socialistă

România și R. P. Chineză, pen
tru continua întărire a relațiilor 
de prietenie frățească și cola
borare multilaterală între cele 
două partide, țări și popoare, in 
sănătatea președintelui - Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Mao 
Tzedun,

Restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Siria 

și R. F. Germania

U.R.S.S.

PHENIAN:

Reuniunea lărgită a Comitetului
Central al Frontului Democratic

pentru Reunificarea Patriei
La Phenian, a avut loc o reuniune lărgită a Comitetului Cen

tral al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei, con
sacrată examinării problemelor privind înfăptuirea grabnică a 
politicii de convocare a unui amplu Congres național, politică 
expusă de președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, in Progra
mul în cinci puncte al reunificării naționale.

La reuniune au luat parte 
Kan Rian Uk, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, alți conducători 
coreeni.

în cadrul reuniunii a fost re
levat faptul că R.P.D. Coreeană 
a depus toate eforturile nece
sare pentru a asigura succesul 
dialogului dintre cele două părți 
ale Coreei, pentru a îmbunătăți 
relațiile Nord-Sud și a deschide 
calea reunificării patriei. „Acțio- 
nînd însă contrar aspirațiilor co
reenilor, regimul sud-coreean a 
împins dialogul Nord-Sud în- 
tr-un impas, și prin atitudirfea 
sa face ca primejdia sciziunii 
permanente să amenințe națiu
nea coreeană" — au constatat 
participant la reuniune, care 
au arătat că situația gravă exis
tentă impune ca toți coreenii 
animați de dragostea față de ța
ră și națiune, aflați în Nord_ 
în Sud sau in străinătate, să 
pășească pe calea patriotică 
menită să ducă la binele națiu- 

■ nii și la reunificare. în acest 
sens, reuniunea de la Phenian a 
adoptat un apel adresat popu-

lației, partidelor politice și or
ganizațiilor publice din Coreea 
de sud, tuturor coreenilor aflațt 
in străinătate și organizațiilor 

-lor.

Cu prilejul celei de-a 30-a a- 
niversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
organizat, la 7 august, o con
ferință de presă in saloanele 
ambasadei.

Au participat reprezentanți ai 
organelor de presă centrale șt 
republicane sovietice, ai agen
țiilor T.A.S.S. și „Novosti", ai 
radiodifuziunii și televiziunii, ai 
unor reviste, funcționari ai 
M.A.E. al U.R.S.S., reprezentanți 
ai Conducerii centrale a A.P.S.R. 
și Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea.

Ambasadorul român a vorbit 
pe larg despre condițiile interne 
și internaționale în care a fost 
înfăptuită insurecția armată 
națională, antifascistă, antiimpe- 
rialistă în România, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o amplă evocare 
a succeselor dobindite de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea forțelor 
de producție, a culturii și știin
ței, in ridicarea nivelului de trai 
al populației, a transformărilor 
revoluționare petrecute in struc
tura socială a României.

Ambasadorul român a făcut 
apoi o largă expunere asupra 
politicii internaționale promo-

i 
vate de P.C.R. și statul român, 
a înfățișat dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare multi
laterală dintre România și 
U.R.S.S., evidențiind rolul pe 
care il au in dezvoltarea aces
tor relații întilnirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
L.I. Brejnev.
IUGOSLAVIA

în cadrul manifestărilor orga
nizate in Iugoslavia in cinstea 
zilei de 23 August, în străve
chiul Palat al lui Diocletian din 
Split a fost inaugurată expozi
ția „30 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația fas
cistă".

în alocuțiunile rostite cu a- 
cest prilej, Ion Ardeleanu, di
rector adjunct al Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, și Boris 
Vușkovici, locțiitorul președin
telui Adunării comunale din 
Split, au relevat importanța ex
poziției pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor prietenești ro- 
mâno-iugoslave.

La festivitate 
Vasile Șandru,
României la Belgrad.

Expoziția a fost vizitată încă 
din prima zi de un numeros 
public, care a cuprins, alături 
de localnici, turiști iugoslavi și 
străini aflați la odihnă în a- 
ceastă renumită localitate turis
tică de pe litoralul Adriaticii. 
Timp de zece zile, publicul are 
posibilitatea să cunoască, 
intermediul exponatelor, 
cipalele etape ale luptei 
de poporul nostru sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, pentru eliberarea de sub 
dominația fascistă, precum și 
realizările obținute în opera de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ
nia.

a participat 
ambasadorul

Orientul Apropiat
BEIRUT 7 (Agerpres). — Arti

leria grea libaneză a deschis, la 
6 august, focul asupra unei for
țe militare israeliene care s-a in
filtrat pe teritoriul Libanului și 
a .obligat-o să se retragă după 
un schimb de focuri care ,a du
rat 45 de minute, a anunțat Mi
nisterul libanez al Apărării, re
luat de agențiile M.E.N. și U.P.I.

Se precizează că s-au produs 
daune culturilor agricole din re
giunea situată în jurul localității 
Majidiye, unde s-a produs 
atacul.

Din Beirut s-a anunțat că, 
miercuri, două aparate israelie
ne au bombardat localitățile li-

baneze Rashaya al-Fukhar 
Khreibeh, situate în partea 
sud a țării.

Si 
de

au 
în

prin 
prin- 
duse

Atentatul neofascist împotriva expresului „Halicuș", soldat 
cu 12 morți și numeroși răniți, a stîrnit o vie indignare în 
rîndul opiniei publice din Italia. Imaginea pe care o 
reproducem după LE FIGARO a fost înregistrată la Jocul 

atentatului cu puține minute după tragica explozie.

TEL AVIV 7 (Agerpres). 
„Un număr de șase libanezi 
fost capturați în momentul 
care o patrulă israeliană a pă
truns marți in zona sudică a 
Libanului, în scopul eliberării 
prizonierilor israelieni făcuți de 
trupe libaneze", a anunțat Co
mandamentul militar din Tel 
Aviv, reluat de agențiile UNI
TED PRESS INTERNATIONAL 
și ASSOCIATED PRESS.

La Tel Aviv s-a confirmat 
că avioane israeliene au efec
tuat bombardamente, în ultime
le 24 de ore, în sudul Libanului.

Ședința guvernului

A
spre 
Stat

• BREGENZUL — capi
tala pitorescului land aus
triac Vorarlberg — a găzduit 
cea de-a 28-a ediție a tradi
ționalului și prestigiosului 
festival muzical internațio
nal, la care au participat so
liști și formații de renume 
din numeroase țări, între 
care și România. Prezența 
românească, asigurată de 
corul „Madrigal", condus de 
Marin Constantin, a consti
tuit după părerea organizato
rilor și a publicului, unul din 
punctele cele mai reușite ale 
manifestării muzicale. Con
certele prezentate la Bre
genz și in Domul din orașul 
Feldkirch s-au bucurat de 
un mare succes.

La concertele 
Iui" 
public și autorități 
Au fost prezcnți 
vernului landului 
Herbert Kessler, 
dorul României 
D. Aninoiu.

portughez
Guvernul portughez, 

reunit la Lisabona, a 
examinat situația econo
mică și financiară a țării. 
La reuniune au fost a- 
doptate o serie de măsuri 
prin care se introduce un 
regim strict de economii.

fost discutat și înaintat 
aprobare Consiliului de 

proiectul de Cod al muncii.
Ministrul afacerilor externe, 

Mario Soares, a prezentat o 
expunere cu privire la rezulta
tele vizitei la Lisabona a secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, subliniind că ea re
prezintă o recunoaștere a 
schimbărilor profunde care s-au 
produs in țară și care și-au gă
sit expresia nu numai în demo
cratizarea vieții interne, dar și 
în modificarea ppliticii 
galiei față de colonii.

CONVORBIRI

Portu-

„Madrigalu- 
au asistat un numeros 

i locale, 
șeful gu- 

Vorarlberg, 
și ambasa- 
în Austria,
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Tratat de prietenie și 
colaborare între Repu
blica Guineea-Bissau și 

Guineea
• GUVERNUL Republicii Gui- 

neea-Bissau a încheiat cu, cel 
al Guineei un tratat de prietenie 
și cooperare. Potrivit prevederi
lor acestuia, cele două guverne 
se angajează să stringă și să 
dezvolte legăturile de profundă 
prietenie existente între cele 
două popoare și proclamă voin
ța lor de a contribui la elibera
rea totală a Africii și la lichi
darea oricărei forme de domi
nare, exploatare și discriminare 
de pe continent.

Tratatul prevede, de aseme
nea, constituirea unei comisii 
mixte, care se va reuni de cel 
puțin două ori pe an, alterna
tiv în cele două țări.

• ÎN AUSTRALIA CONTI
NUA greva muncitorilor din 
transporturile rutiere, declanșa
tă în sprijinul revendicărilor 
formulate de sindicate privind 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață. Nesoluționarea 
conflictului de muncă a deter
minat miercuri autoritățile să 
instituie raționalizarea consu
mului de benzină în cea mai 
mare parte a teritoriului țării. 
Reuniți la Canberra, Sydney, 
Melbourne, Perth și în alte o- 
rașe, în cadrul unor mitinguri 
de masă, greviștii au votat pen
tru continuarea acțiunii reven
dicative.
• ÎN PRIMUL SEMESTRU 

AL ANULUI in curs, compania 
bulgară de transporturi aeriene 
„Balkan" și-a pus avioanele la 
dispoziția unui număr de apro
ximativ 1 000 000 de pasageri.

Creată în 1947, aviația civilă 
bulgară este dotată, in prezent,

cu avioane moderne, care circulă 
pe 24 de trasee interne și 32 de 
linii internaționale, poposind pe 
aeroporturile unui număr de 30 
de țări din Europa, Asia, Africa 
și continentul american.

• JEAN PIERRE FOUR
CADE, ministrul economiei și 
finanțelor al Franței, a de
clarat că guvernul este ho- 
tărît să întreprindă de urgen
ță măsuri susceptibile să 
pună capăt inflației și să re
dreseze echilibrul balanței 
comerciale, pînă la sfîrșitul 
anului viitor. „Guvernul 
francez este gata să instituie 
controlul asupra prețurilor și 
raționalizarea produselor pe
troliere, dacă asemenea mă
suri sînt necesare pentru 
combaterea inflației și lichi
darea deficitului comercial", 
a precizat el.

• ÎNTRUNITE ÎN SESIU
NE COMUNA pentru prima 
dată în istoria țării, cele 
două camere ale parlamen
tului australian au adoptat 
trei dintre proiectele de lege 
guvernamentale a căror apro
bare fusese in mod repetat 
blocată de veto-ul reprezen
tanților partidelor din opozi
ție, majoritare in Senat. în 
urma alegerilor anticipate 
desfășurate în luna mai, nu
mărul reprezentanților în ca
mera superioară ai opoziției 

•și partidului de guvernămînt 
(laburist) s-a echilibrat. Ini
țiativele guvernamentale au 
fost, însă, în continuare res
pinse, opoziția beneficiind și 
de votul senatorilor indepen
denți.

în această situație, premie
rul Gough Whitlam a convo
cat sesiunea comună a celor 
două camere. Discuțiile cele 
mai aprige s-au desfășurat in 
jurul proiectului de lege pri
vind reconturarea circum
scripțiilor electorale, adoptat 
in cele din urmă cu o majo
ritate de cinci voturi.

• SIRIA ȘI R.F. GERMANIA 
au restabilit relațiile diplomatice 
la nivel de ambasadă, s-a a- 
nunțat oficial miercuri la Da
masc.

Acordul părților in acest sens 
a survenit săptămina aceasta in 
capitala siriană, schimbul de 
ambasadori urmind să se efec
tueze în curind.

Relațiile dintre cele două țări 
au fost întrerupte în mai 1965.in Mm Britânie

Lovîtă de unda de șoc a 
instabilității de pe piețele 
financiare din Occident, Ma
rea Britanie înregistrează 
„recorduri" neatinse în pe
rioada postbelică : 1.) după 
TIMES, țara este amenințată 
de. un dezastru inflaționist, 
iar situația internă nu a fost, 
după 1945, uiciodată mai gra
vă ca în prezent. Ritmul 
creșterii prețurilor este su
perior față de cel al majori
tății țărilor vest-europeue. 
Ultimele statistici oficiale 
indică Creșterea cu aproape 
16 la sută (in ultimul an) a 
prețurilor cu amănuntul și 
un ritm al inflației de 20-30 
la sută pe an ,* 2.) balanța 
comercială a înregistrat in 
luna mai un deficit record de 
481 milioane lire ; 3.) THE 
FINANCIAL TIMES luind 
pulsul în City, descoperea cel 
mai scăzut index al acțiuni
lor din ultimii 15 ani ; 2 700 
companii au un capital de 
29 000 milioane lire, în com
parație cu 62 000 milioane iu 
1973 ; 4.) s-a produs primul 
faliment al unci case de cre
dit (Edgard Henriques and 
Co) de după anul 1950

Experții apreciază că la 
originea instabilității finan
ciare se află inflația între
ținută de criza monetară, 
creșterea accentuată a pre
țurilor la combustibili și alte 
materii prime, si însoțită de 
o sporire a prețurilor la bu
nurile de consum. Ei consi
deră că economia britanică 
ar fi intrat în faza „hiper- 
inflației" care antrenează în
grădirea creditelor și intro
ducerea de restricții și rigori, 
prevestitoare ale unei rece
siuni. Economiștii britanici 
semnalează apusul fazei „ne- 
dureroase" a inflației cind 
o anumită creștere economică 
era stimulată de ridicarea 
generală a preturilor și de 
consumul individual, pe de 
o parte, de abundența și 
prețul relativ scăzut, constant 
al materiilor nrime. pe de 
altă parte.

De fapt cel mai greu lo
viți de „hiperinflație" sint 
consumatorii, prețurile spo
rind mai repede decît sala
riile. THE ECONOMIST, por
nind de la concluziile Insti
tutului național de cercetare 
socială și economică, pronos
tica că puterea de cumpărare 
a muncitorului britanic va 
scădea cu 5 la sută in 1975 
ca urmare a creșterii prețu
rilor și a taxelor indirecte și 
că numărul șomerilor va a- 
tinge cifra de 806 000, dacă 
volumul construcțiilor și in
vestițiilor (cu excepția peri
metrului petrolier din Marea 
Nordului) va continua să 
scadă. Pesimismul revistei 
este clădit pe fapte : într-o 
singură lună, in iunie, numă
rul șomerilor a crescut cu

15 000 adăugindu-se Ja 
deja existenți, 590 000.

Combaterea inflației, evi 
tarea unei eventuale rece
siuni în 1975, respectarea 
principalelor sale promisiuni 
electorale și anume suspen
darea legii Carr privind re
lațiile industriale și limitarea 
dreptului la grevă, precum și 
inițierea unor Raționalizări 
in industriile navală și aero
nautică sint probleme ur
gente cu care este confrun 
tat in prezent cabinetul 
Wilson.

în locul legii Carr, a res
tricțiilor și controalelor obli
gatorii asupra salariilor, gu
vernul preconizează un „sis
tem voluntar bazat pe un 
contract social intre guvern 
și sindicate". în iunie, comi
tetul economic al T.U.C. a 
acceptat principiul „sistemu
lui voluntar" potrivit căruia 
negocierile colective nu vor 
autoriza creșteri de salarii 
superioare creșterii prețuri
lor. Dar T.U.C. nu-și poate 
obliga membrii să aplice a- 
ceastă politică. Cu excepția 
sindicatelor din transportor» 
și a funcționarilor munici
pali, celelalte vor să fie ex
ceptate de la obligația de 
plafonare voluntară a salarii
lor.

Pentru limitarea efectelor 
presiunilor inflaționiste asu
pra prețurilor a fost infiintat 
un Departament pentru pre
țuri și consum. Oricit de lu
crativă s-ar dori respectiva, 
instituție, ritmurile inflației 
par s-o depășească. Se pre
vede chiar o creștere a tari
felor feroviare, a serviciilor 
noștale și a prețului Ia car
buranți. De aceea se apre
ciază că, în absența unor mă
suri energice, eficiente care 
să stopeze inflația, există po
sibilitatea declanșării unor 
serioase nemulțumiri și per
turbări economico-sociale.

Sub titlul „Nori prevesti
tori de furtună pentru Wil
son", ziarul LE MONDE 
scria : „In fața acestei situa
ții pline de pericole, expus 
criticilor ascuțite ale aripei 
de stingă din propriul 
partid, ale cărei poziții 
deosebesc profund de ale sa
le în domeniile-cheie, Wilson 
va trebui să dea dovadă in 
următoarele luni de multă e- 
nergie, suplețe și imaginație".

Comandamentul
sa recunoască

succes militar al

lonnolist nevoit

patrioților khmeri
i

Miercuri dimineața, forțele 
giene au efectuat un nou bombardament cu rachete asupra unor 
obiective ale trupelor lonnoliste din Pnom Penh, provocind și 
de această dată pierderi inamicului.

patriotice de eliberare cambod-

ALE DELEGAȚIEI P.C.R. ÎN 

TUNISIA
• Miercuri, Hedi Nouira, secretar general al Partidului Socia

list Dcsturian și prim-ministru al guvernului tunisian, a primit 
delegația Partidului Comunist Român alcătuită din Nicolae Mi
hai, membru al C.C. al P.C.R., și Mircea Angeiescu, șef de sec
tor Ia C.C. all P.C.R., care la invitația Partidului Socialist Des- 
turian țP.S.D.) face o vizită de prietenie in Tunisia. La primire 
a luat parte ambasadorul României la Tunis, Marin Rădoi.

în cursul aceleiași zile, delegația Partidului Comunist Român 
a avut o convorbire cu Mohamed Sayah, directorul Partidului 
Socialist Desturian, ministru delegat pe lingă primul ministru 
tunisian.

Discurs al șefului statului 
argentinian

utilizat pentru punerea în apli
care a unor proiecte de cons
trucții egiptene — transmite a- 
genția M.E.N.

în aceeași zi, comandamentul 
lonnolist a fost nevoit să recu
noască un important succes mi
litar al patrioților khmeri,, care 
au dobindit in nordul țării, în 
zona localității Prey Chrouk, 
controlul asupra’ unui important 
tronson al șoselei naționale nr. 
6, care leagă localitatea Siem 
Reap de provincia Battambang. 
deosebit de bogată in orez. Alte 
acțiuni militare de amploare 
desfășurate de forțele patriotice 
cambodgiene au avut loc la a-

proximativ 100 de kilometri sud- 
v.est de Pnom Penh, în zona 
șoselei naționale nr. 4, unde pa- 
trioții khmeri asediază de trei 
luni garnizoana lonnolistă de la 
Kompong Seila. Totodată, for
țele patriotice au bombardat cu 
proiectile de artilerie un impor
tant pod situat la 15 kilometri 
nord de Pnom Penh și și-au 
consolidat pozițiile ocupate in 
apropierea capitalei intr-un pe
rimetru cuprins între fluviul 
Mekong și riul Tonle Sap.

R.D.G. : La fabrica de covoare din Oelsnitz.

DOINA TOPOR

• KIM IR SEN, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a primit o dele
gație a Partidului Programul 
Socialist Birman, condusă dc 
generalul Thauug Dan, membru 
al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al acestui 
partid, membru al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, comandan
tul forțelor aeriene birmane.

Un studiu despre populația

i
La Palatul Națiunilor din 
Geneva a fost dat publi
cității un studiu consacrat 
anului mondial a! popu
lației, elaborat de către Or
ganizația Internațională a 
Muncii.

Problemele demografice — se 
arată in acest document — 
constituie astăzi una din prin
cipalele preocupări ale tuturor 
statelor lumii. Acest fapt, sub
liniază studiul „a determinat

• ÎNTR-UN DISCURS TRANS
MIS de posturile naționale de 
radio și televiziune, președintele 
Argentinei, Maria Estela Marti
nez de Peron, a adresat poporu
lui apelul de a participa la am
ple acțiuni de reconstrucție a 
țării. _

Pentru transpunerea în viață 
a programului economic, social 
și politic inițiat de guvern, șe
ful statului argentinian a che
mat să se organizeze o campa
nie de muncă populară și a a- 
nunțat lansarea unei vaste cam
panii naționale îndreptate îm
potriva carenței de produse de 
primă necesitate și a speculei.

• ÎN COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la încheie
rea vizitei întreprinse în Egipt 
de regele Feisal al Arabiei Sau- 
dite se arată că partea saudită 
a hotărit să acorde un ajutor 
financiar imediat în valoare de 
300 milioane dolari, care va fi

• CABINETUL ITALIAN, 
reunit sub conducerea pre
mierului Mariano Rumor, 
și-a incheiat, miercuri, dez
baterile. Cu acest prilej s-a 
pus bazele unei noi legisla
ții antiteroriște. Proiectul de 
lege va fi curind dat publici
tății.

Măsuri la Wellington
• GUVERNUL NOII ZEE- 

LANDE a adoptat măsuri dras
tice pentru ameliorarea situației 
balanței de plăți a țării. între 
altele, au fost instituite plafoane 
ferme ale cheltuielilor diverse
lor organisme guvernamentale.

Anunțind noile măsuri, primul 
ministru, Norman Kirk, a subli
niat necesitatea depunerii de 
eforturi intense de către întreaga 
populație activă in direcția spo
ririi producției și realizării de 
economii.

• LA TUNIS AU FOST SEM
NATE două aeorduri-cadru de 
cooperare economică, tehnică și 
turistică intre Tunisia și Emi
ratele Arabe Unite. Potrivit do
cumentelor semnate de miniș
trii de externe ai celor două 
țări, părțile își vor acorda fa
cilități vamale și vor incuraja 
și garanta investițiile în dome
niile economic, industrial și tu
ristic. Se prevede, de asemenea, 
colaborarea în domeniul cultural 
și extinderea schimburilor artis
tice bilaterale și la nivelul or
ganizațiilor de tineret.

A fost constituită o comisie 
mixtă care va examina anual 
modul în care sînt puse in apli
care prevederile acordurilor.

• ÎN UNIUNEA SOVIE
TICA a fost lansat miercuri, 
pe orbită satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-671“ 
— anunță agenția T.A.S.S. 
La bordul satelitului a fost 
instalată aparatură științifică, 
destinată continuării cercetă
rilor spațiului cosmic.

Pe lingă aparatura științi
fică, la bordul navei au fost 
instalate : un sistem radio 
pentru măsurarea exactă a 
elementelor orbitei și un sis
tem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a 
datelor despre funcționarea 
sistemelor și a aparaturii 
științifice aflate la bord.

După cum transmite agen
ția T.A.S.S. întreaga apara
tură instalată la bordul lui 
„Cosmos-671“ funcționează 
normal.
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Organizația Națiunilor Unite să 
proclame anul 1974 ca An mon
dial al populației și să convoace 
la București o conferință mon
dială insărcinată să examine
ze acest subiect". Studiul 
O.I.M. iși propune să prezin
te o imagine de ansamblu 
a evoluției volumului forței de 
muncă in diferite zone ale lu
mii. Potrivit datelor studiului, 
populația planetei număra în 
1970 circa 3,6 miliarde de locui
tori, iar ansamblul forței de 
muncă reprezenta aproximativ 
1,5 miliarde de oameni. Două 
treimi din totalul miinii de 
lucru mondială se află in țările 
în curs de dezvoltare.

Majoritatea contemporanilor 
noștri ț- informează documen
tul — trăiesc in mediul rural : 
circa 2.3 miliarde de oameni (a- 
dică 63 la sută din populația 
lumii). în țările in curs de dez
voltare se află aproape 85 la 
sută din populația rurală a glo
bului. Din cele 1,4 miliarde de 
oameni care trăiesc in orașe 
mai mult de jumătate se află in 
țările dezvoltate ale lumii. Fe
meile reprezintă aproximativ o 
treime din totalul forței de 
muncă a globului ; proporția ti
nerilor este mult mai impor
tantă în țările in curs de dez
voltare.

în cursul anului 1970, rela
tează studiul, 34 milioane de 
oameni au intrat în procesul de 
producție din care aproape trei 
sferturi în țările in curs de 
dezvoltare. Potrivit estimațiiior 
făcute de O.I.M., pe baza pre
viziunilor demografice ale 
O.N.U., în anul 2 000 populația 
globului va fi de 6.5 miliarde 
de oameni, iar totalul forței de 
lucru de peste 2,6 miliarde de 
oameni. La începutul secolului 
viitor peste jumătate din popu
lația mondială va locui în orașe.
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