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cel mai hotărit, convingător, așa cum ne cere partidul

Studenții anului IV din cadrul Facultății de automatică executa panouri de automatizare, 
apreciate și solicitate de către beneficiari.

In întîmpinarea Congresului U. T. C. și Conferinței U. A. S. C. R

La aceste comandamente tofi tinerii să răspundem in chipul

secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

îndeplinirea cincinalului In 
mai puțin de patru ani și jumă
tate a constituit pentru repre
zentanții oamenilor muncii de Ia 
întreprinderea de ventilatoare 
unul din principalele puncte de 
referință ale adunării generale. 
Amintind cu justificată mindrie 
de acest succes raportat la 20 
mai, participanții Ia dezbateri 
au subliniat de fapt capacitatea 
de efort și mobilizare, de orga
nizare deosebită la parametrii 
unei discipline exemplare, mun
citorești. Luările de cuvînt au 
venit să ateste argumentele 
care au stat la 
baza acestor 
realizări dar 
mai ales să a- 
sigure certitu
dinea unor noi 
succese. Pentru 
înfăptuirea sar
cinilor de plan 
din semestrul II 
și ale 
viitor, 
cu 16 
globală, 
ducția marfă, cu 12 la sută la 
productivitatea muncii, ei au 
analizat minuțios toate căile și 
mijloacele pe care le au la în- 
demînă. demoisstrînd că in în
treprindere sînt încă posibili
tăți de folosire mai judicioasă a 
capacităților de producție, a 
timpului de lucru, pentru redu
cerea consumurilor de materii 
prime și materiale. în spirit cri
tic, combativ, au arătat deschis, 
concret și lipsurile, neajunsurile 
ce se mai manifestă, făcînd tot
odată propuneri pentru înlătu
rarea lor. în țară neexistînd o 
altă întreprindere profilată pen
tru producția de ventilatoare — 
au spus vorbitorii — avem da
toria să producem mai mult de- -

a-cit pînă acum, mai ales în 
ceasta perioadă cînd întreaga 
economie națională depune efor
turi susținute pentru recuperarea 
pagubelor provocate de inunda
ții, pentru reintrarea întregii ac
tivități în cursul ei normal. în 
acest context, reprezentanții ce
lor 1 500 de muncitori, tehnicieni 
și inginerii ai întreprinderii în 
care mai mult de jumătate sint 
tineri au ajuns la concluzia că 
planul de producție pe care l-au 
discutat va fi nu numai înde
plinit, dar și depășit. De aceea, 
au și hotărit ca

însemnări de la adunarea
generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea 
de ventilatoare București

anului
care sînt mai mari 
la sută la producția 
cu 17 la sută la pro-

în semestrul doi 
să realizeze o 
producție supli
mentară de 5 
milioane lei. din 
care 2 milioane 
pînă la 23 Au
gust. în spriji
nul ’îndeplinirii 
acestei 
rîri 
jat 

prin 
său,

hotă-
s-a anga- 

și organiza- 
intervenția 

Petre OÎa-
ția U.T.C., 
secretarului 
ru, să mobilizeze tinerii pentru 
prestarea a 5 000 ore de muncă 
patriotică in sprijinul producției, 
să asigure economii de materii 
și materiale, combustibil și ener
gie electrică in valoare de 209 
lei pentru fiecare membru al 
brigăzilor de tineret, să elimine 
total absențele nemotivate. O 
garanție a îndeplinirii acestui 
angajament o constituie și faptul 
că, la începutul lunii, organiza
ția U.T.C. a întreprinderii a pri
mit din partea Comitetului 
U.T.C. al sectorului VI drapelul 
de organizație fruntașă in între
cerea „Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen".

la „Metalotehnica“ Tg. Mureș CABINETUL TEHNIC
ESTE DESCHIS SI PENTRU TINERI!
La întreprinderea ..Metalo- 

tehnica" din Tg. Mureș valoarea 
producției destinate exportului a 
crescut in anul acesta cu 40 
la sută față de anul precedent. 
Aceasta, în primul rind ca ur
mare a preocupărilor colectivu
lui de aici pentru îmbunătăți
rea performanțelor produselor 
realizate, mașini de tricotat rec
tilinii și circulare, de încheiat 
tricot, de cusut etc.

— O întrebare mereu actuală 
în atenția comitetului oamenilor 
muncii, a organizației de partid 
și de tineret, avindu-se in ve
dere că aceasta din urmă cu
prinde marea majoritate a co
lectivului, ne-a declarat tovară
șul Eugen Pop. secretarul co
mitetului U.T.C.. este : cu ce 
cheltuieli realizăm producția ? 
Răspunsul îl căutăm în soluții 
menite să reducă aceste cheltu
ieli atît printr-o mai rațională 
folosire a mașinilor, a timpului 
de lucru dar mai ales prin sti
mularea gîndirii tehnice pro
prii, originale, în direcția re
ducerii importului de materii 
prime, materiale, utilaje, piese 
de schimb.

Urmărind raportul între pie
sele importate și cele realizate 
în atelierele întreprinderii, ori 
în colaborare cu diverse unități 
din țară la mașinile de tip 
PROTI, de exemplu, observăm că

ponderea pieselor și subansam- 
blelor realizate în țară a crescut 
in mod sensibil, depășind-o 
mult 
te.
care
se 
insă 
râtul 
și execuție al specialiștilor

eu 
pe cea a pieselor importa- 
Este un
colectivul

poate mindri.
raportul actual 
potențial de

rezultat cu 
întreprinderii 

Reflectă 
adevă- 

concepție 
y.__ __________________ și

muncitorilor întreprinderii ? Ia
tă ce ne răspunde tovarășul Pe
tre Bilki. responsabilul compar
timentului import al întreprin
derii :

— In dorința de a ne înscrie 
pe coordonatele cerințelor for
mulate la recenta Plenară comu
nă a C C al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României, 
de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind creșterea con
tribuției proprii la realizarea u- 
nor produse și reducerea impor-

tulul am alcătuit o comisie de 
specialiști care analizează fie
care fișă de import depusă 
pentru anul viitor. După citeva 
zile, activitatea comisiei încă 
nu s-a încheiat, s-a ajuns la 
concluzia că printr-o colaborare 
mai responsabilă cu unele uni
tăți din țară, numai la scule se 
pot obține economii de aproape 
300 000 lei valută. Dacă execu
tăm, de pildă, o matriță pe care 
o putem realiza noi colaborînd 
Cu o unitate' a .industriei locale 
din Giurgiu putem elimina im
portul benzii de cauciuc pentru 
tras tricot. De asemenea, sint in 
curs de asimilare cuplajele e- 
lectromagnetice. brațele de rec
tificat, capetele de divizare și 
alte piese la mașinile unelte. 
Pentru anul viitor vom elimi-

MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a V-a)

Exigentă sporită,
rezultate la nivelul cerințelor

CE ȘI-AU PROPUS,

CUM ACȚIONEAZĂ A-

SOCIAȚIILE STUDENȚI

LOR COMUNIȘTI PEN

TRU CA SESIUNEA DE

EXAMENE DIN TOAMNA

SĂ FINALIZEZE OPTIM

ANUL UNIVERSITAR ?

N. COȘOVEANU

A REUȘI NU-I TOT UNA
CU „A TE DESCURCA

CARE ESTE SENSUL ADEVĂRAT AL REUȘITEI ÎN VIAȚĂ, CE 
CONDIȚIONEAZĂ ASCENSIUNEA ÎNTR-UN TIMP CARE A- 
CORDĂ FIECĂRUIA ȘANSE EGALE ÎNTR-O COMPETIȚIE DES
CHISĂ SUB SEMNUL ONEST AL EFORTULUI ? CE ÎNSEAMNĂ, 
PENTRU TÎNÂRUL ZILELOR NOASTRE SUCCESUL, ÎNTRE CE 
COORDONATE ÎSI STRUCTUREAZĂ EL ASPIRAȚIA DE REUȘI
TĂ, ÎN CE TERMENI ÎS! PUNE PROBLEMA IDEALULUI Șl PE 

CE CĂI URMĂREȘTE MATERIALIZAREA ACESTUIA?

Cum trebuie să fim, ce avem, 
cum trebuie sa gîndim pentru a 
ne considera cu adevărat victo
rioși în lupta cu timpul? O pri
mă observație: reușita nu mai 
este o chestiune, de ordin strict 
personal, ea este condiționată de 
valoarea răspunsului la un im
perativ social. Argumentată di
ferit. această idee a apărut a- 
proape la toți interlocutorii noș
tri: ..Am socotit — sublinia ar
hitectul Victor Teodoroiu, de la 
I.S.P.C. — drept criteriu funda
mental al competiției în care 
m-am angrenat, posibilitatea de 
a răspunde corect unei comenzi : 
sociale. Cînd am terminat li
ceul, partea de țară în care 
m-am născut se pregătea să de
vină ceea ce știți că este azi Li
toralul românesc. Mi-am ales 
drumul în conformitate cu am
biția de a face ceva pentru 
transformarea pămîntului natal. 
Nu există verificare mai adevă
rată, mai sinceră decît aceea în 
care îți confrunți aspirația de 
Ia începutul drumului prin rea
lizările practice de pe parcursul 
lui. Am construit pe planșetă 
blocuri pentru noile cartiere, ho
teluri și restaurante. Din acest 
punct de vedere pot considera 
că am reușit".

Pentru inginerul Gheorghe 
Gomoiu, de la întreprinderea 
optică română, afirmarea indi
viduală înseamnă „împlinirea 
unei nevoi a societății": „Facul
tatea de automatică abia se în
ființase. Intram intr-o perioadă 
care avea să rezerve sistemelor 
de comandă un rol hotăritor. 
Una din cele mai importante 
reușite profesionale de pină

colegii mei am atins acest re
cord de rapiditate, fără ca pa
rametrii calitativi ai lucrării să 
aibă de suferit".

Dumitru Comșa, muncitor la 
uzinele „23 August", îmi expli
ca de ce in ziua cind nu i s-a 
permis să plece de la „turnăto
rie" a considerat că a reușit să 
marcheze „un punct sigur" pe 
drumul realizării sale ca om :acum mi se pare aceea de a fi 

pus, numai într-un an de zile, 
in funcțiune vopsitoria și. o par
te din tratament.. împreună

• UN SALT DE CON

ȘTIINȚĂ DEMONSTRAT
PRIN DOUĂ EXPRESII :

DE LA „DE CE TOCMAI
EU?" LA „MĂ OFER

EU".

© ROLUL DE SIMPLU

SPECTATOR ESTE DESI-
GUR MAI COMOD,
DAR CEL DE PARTICI
PANT DIRECT OFERĂ

MAI MULTE SATISFACȚII

SOFIA SCORȚARIU

(Continuare în pag. a 11-a)

RADU OPREA și NICOLAE BERȚI, pînă nu 
demult elevi in anul IV C. clasa specială de fizică 
a Liceului „Emil Racoviță" din Cluj-Napoca, sînt 
astăzi studenți. Primul, la Facultatea de electronică 
a Institutului politehnic din București, celălalt la 
Facultatea de chimie a Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca. Au fost colegi și sint prie
teni. Deși acum drumurile lor se despart, îl unește 
în continuare aceeași pasiune : știința.

S-au întors de curind, Radu din Republica De
mocrată Germană și Nicolae din Republica Popu
lară Ungaria, unde au reprezentat țara la Olimpia
dele școlare internaționale de fizică și chimie. S-au 
întors aducînd cu ei dovada elocventă a seriozității 
și maturității cu care au pornit pe lungul drum 
către adevărurile științei : elevul Radu Oprea din 
Cluj-Napoca, România, a obținut premiul I și men
țiunea specială a juriului pentru cea mai bună lu
crare teoretică, la Olimpiada școlară internațională 
de fizică. Elevul Nicolae Berți a obținut premiul 
III la Olimpiada școlară internațională de chimie.

In confruntare directă cu elevi din numeroase 
țări ale lumii, cei doi prieteni și colegi clujeni, au 
impresionat juriul prin temenicia cunoștințelor lor, 
prin siguranța și precizia răspunsurilor, prin exac
titatea calculelor efectuate dezinvolt la minicalcu- 
latoarele electronice.

Mi-au mărturisit emoționați că, în calitate de 
uteciști și de proaspăt studenți, dedică aceste 
succese Congresului al X-lea al U.T.C. și celei de a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R. și m-au rugat să adre
sez prin intermediul ziarului cele mal călduroase 
mulțumiri profesorilor lor. precum și tovarășilor 
asistenți de la Facultatea de chimie din București 
care in cadrul cantonamentului le-au îmbogățit 
cunoștințele, i-au ajutat să se pregătească pentru 
a reprezenta cu cinste țara în confruntarea cu 
colegii din numeroasele țări participante la ediția 
’75 a olimpiadelor școlare internaționale.

DAN VASILESCU

Dintr o experiență cu caracter de excepție,
învățăminte pentru întreaga viață de organizație
Acum, cind greul a rămas 

undeva in urmă, cînd din dra
matica încleștare cu apele oa
menii au ieșit din nou biruitori, 
avem ceva mai mult răgaz să 
cercetăm mai îndeaproape li
niile de forță ale acelei perioa
de, trăsăturile care au făcut po
sibilă o uriașă concentrare de 
eforturi și conștiințe. Am apelat 
pentru aceasta la secretarii co
mitetelor U.T.C. din citeva în
treprinderi din Arad, la cîțiva 
tineri care, împreună cu alte 
sute din organizațiile lor, au 
fost tot timpul prezenți de-a 
lungul digului de apărare a o- 
rașului, în lupta pentru a ține 
piept navalei apelor ; sute și 
mii de tineri care, dacă n-au 
cunoscut zile și nopți de-a rîn- 
dul ce înseamnă odihna, liniș
tea. siguranța, au cunoscut în 
schimb, la sfîrșitul lor, bucuria 
izbînzii. Acum, după ce și apele 
și viața oamenilor au reintrat în 
matca lor, încercăm împreună 
să descifrăm acele elemente de

acțiune care s-au manifestat 
mai pregnant într-o etapă de 
maximă intensitate, pentru a ne 
da seama cum pot fi definitiv 
integrate în viața de organizație 
a colectivelor de uteciști, în ce 
măsură pot fi aplicate și in alte 
etape, ale unei activități mai 
puțin spectaculoase. încercăm, 
așadar, să privim mai atent în 
urmă, pentru ca învățămintele 
desprinse atunci să fie cît mai 
frecvent invocate, de acum îna
inte.

TEODOR ARDELEAN, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea de vagoane :

— Din momentul in care s-a 
decretat starea de necesitate, 
ne-am constituit în detașamente 
speciale de tineri, conduse de 
membrii biroului U.T.C. pe în
treprindere sau de secretari ai 
organizațiilor. Ceea ce mi se 
pare semnificativ este că nici 
un tînăr n-a refuzat, n-a pre
textat cine gtie ce altă treabă,

cum se mai întîmplă. Veneau 
mereu mai mulți decît ceream 
noi. Am făcut un mic calcul, ca 
să văd cam cîți uteciști au fost 
prezenți în zilele și nopțile a- 
celea pe dig și, ciudat, mi-a ie
șit cifra de 4 000. cu toate că 
organizația noastră nu numără 
decît 3 400 de membrii. Am reu
șit deci să facem o mobilizare 
mai mult decît generală și a- 
cesta mi se pare cel mai mare 
ciștig.

— Spuneți-mi, vă rog, am 
simțit nevoia să intervin în 
clipa aceea, cum ați procedat ca 
să faceți mobilizarea ? Ați în
tocmit, să zicem, convocatoare, 
așa cum faceți de obicei pentru 
adunarea generală ?

— Nu, nu aveam timp de așa 
ceva. Convocatorul și semnătura 
sînt procedee greoaie, ori noi 
trebuia să acționăm operativ. 
Am comunicat pur și simplu 
prin stația de amplificare și au 
venit toți.

PAVEL OCHIȘ, secretarul co
mitetului 
prinderea de 
pentru mobilă

— De vineri 
tiv munca, cu 
același timp însă, la întreprin
dere, alți o sută de uteciști în- 
cărcau sute de saci cu nisip și 
ni-i trimiteau nouă pe dig. De 
luni, lucrurile s-au mai compli
cat, se anunța sosirea viiturii. 
A trebuit să mărim numărul ce
lor ce stăteau de veghe. In a- 
celași timp, în întreprindere s-a 
lucrat cite 12 ore ca să se su
plinească absența noastră. In 
momentul de față nu avem nici 
o restanță în .producție, 
după-amiază era nevoie 
pediem urgent niște saci 
alt punct de apărare și 
ajungeau forțele. Am

U.T.C. de la între- 
articole metalice 
și binale : 
am început efec- 
35 de tineri. In

Intr-o 
să ex- 
într-un 
nu ns 
apelat

D. MATALĂ
(Continuare în pag. a 111-a)

Interviu cu MIHAI VÎRTOSU,
secretar al Consiliului U.A.S.C.R.

— Dacă socotim bine, pînă la 
sesiunea de examene din toam
nă mai sînt numai patru săpiă- 
mini și ni se pare oportun să ri
dicăm problemele pe care le 
implică acest capitol final al a- 
nului universitar.

— înainte de a discuta despre 
examenele viitoare sînt obliga
torii, cred, unele concluzii asu
pra sesiunii din vară, care, se 
știe, dă nota generală a calită
ții unui an universitar. Revede
rea analitică a rezultatelor mi 
se pare cu atît mai necesară, cu 
cît, recent, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuyîntarea la Ple
nara comună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale s-a 
referit în mod expres la exi
gențele care trebuie să caracte
rizeze examenele, la disciplina 
muncii in învățămint. In aceas
tă lumină evaluăm bilanțul stu
denților.

Sesiunea din iunie, concepută 
încă din perioada de început de Șățjri 
semestru să fie . o sesiune care 
să atingă treptele de calitate 
stabilite ca angajament, al stu
denților în cinstea celor două 
evenimente din viata tineretu- ' 
Iui — Congresul ai X-lea al 
U.T.C: și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. — a: dat unele satis
facții. Aproape 99 la sută din 
studenții promovați la examene 
au npte peste 7. semn edificator 
al ’luptei ‘împotriva rezultatelor 
mediocre și minime ; este fnic, . 
de 0.2 la sută, și numărul celor 
care 'nu -s-au prezentat la nici 
un examen.

Trecerea cu bune rezultate 
prin ..C.T.C.-ul" studenției, re
prezentat la sesiunea; de exa
mene, a fost în mare parte fa
vorizată de cuprinderea colecti
velor studențești în întrecerea 
comunistă „Fiecare asociație — 
colectiv de educare 
și pentru munci a 
întrecerea, prin

asocia- 
comuniști din 
facultăți., Este 
de observat că 
în întrecere au

sale de calitate, a permis multi
ple deschideri activității politi
co-educative cu răsfrîngeri po
zitive în munca profesională. A 
doua etapă a întrecerii a confir
mat faptul că aceasta nu este o 
simplă competiție, ci a devenit 
un instrument eficace de lucru 
asimilat în activitatea 
țiilor studenților 
grupe, ani și 
foarte interesant 
parametrii vizați
reușit să dinamizeze activitatea 
și au determinat ambiționarea 
colectivelor, astfel că. după a 
doua etapă a întrecerii rapor
turile din clasament s-au schim
bat. colective situate pe locuri 
secundare se află acum .in frun
te. Datorită obiectivelor . între
cerii. în timpul sesiunii munca 
de agitație politică a fpst inten
sificată, studenții au fost-ținuți 
la curent cu mersul examenelor, 
s-a intervenit operativ,, cu .mă
suri practice, atunci cind a .fost 
necesar : au fost create condi-

■ țiile sociale ale. unei bune pre.- 
i profesionale. Numeroa

se institute și’ centre ' universi
tare s-au impus cu . inițiative 
proprii. în București.. de pildă, 
sub conducerea Centrului uni
versitar de partid, a fost alcă
tuit un colectiv'de cbritrol, for
mat din tinere cadre didactice, 
care a dirijat - întreaga activitate 
din sesiune. S-a acționat potri
vit .ideii, că activitatea de aso
ciație,, munca .politică, nu „pot 
înceta sub pretext că activiștii 
ei se. află; în. examene ci. .-dim
potrivă,. trebuie iritenșijicate 
tocmai în; aceste momente" de 
mare efort pentru studenți, A- 
cea.stă .bună experiență Trebuie 
s-o cultivăm și-în viitoarea-se
siune.

— Știm că examenele s-au 
declanșat sub genericul „sesiu
nii calității și rezultatelor ma-

prin muncă 
studenților", 
imperativele

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a)

Mîndria
unei generații
în țara tinereții fără bă- 

trînețe, vîrsta de aur leagă 
toate generațiile, de la cra
vata roșie la 
in mîndria 
totdeauna util 
țriei. Există, 
in România 
dernă, o lărgire 
virstelor productive, 
și decanul de virstă simțin- 
du-se tot mai mult responsa
bili față de destinul poporu
lui căruia îi aparțin. Exem
plele sînt nenumărate și, 
depășind vîrsta biologică a 
tinereții, m-am simțit tînăr 
prin osmoza faptelor, cînd 
județul Bihor, vatra mea de 
baștină, a cucerit cu doi și 
cu trei ani înainte, locul in- 
tii pe țară în întrecerea la 
muncă patriotică organizată 
de U.T.C. Am înființat atunci 
un cenaclu al revistei Fami
lia împreună cu comite
tul județean U.T.C. și sub 
egida Fabricii de alumină, 
care a mers bine, acum mer

părul cărunt, 
civică de a fi 
și necesar pa- 
astăzi, la noi 
socialistă mo- 

frumoasă a 
prislea

de AL ANDRIȚOIU
ge mai puțin bine, și deci 
trebuie să-I revitalizăm.

Iată, recentele evenimente 
dramatice ale inundațiilor au 
pus iarăși la încercare forța 
tinereții noastre comuniste. 
Un filosof spunea că subli- 
muj este totdeauna dramatic, 
că nu există un sublim lin, 
linear. De fapt, dacă ne gîn
dim bine, chiar în condițiile 
cele mai pașnice, cînd natura 
Și societatea stau in echili
bru, munca este dramatică 
Prin lupta cu materia și tai
nele ei, prin lupta cu tine 
însuți pentru continua auto- 
depășire, prin decantarea 
continuă a conștiinței socia
liste. Cu atît mai mult în 
condiții de excepție cum au 
fost cele recente. Tineretul 
din toate păturile sociale a 
țîșnit ca razele dintr-un fo
car unic in apărarea patriei 
Și a avutului lor obștesc. 
Tinerii cooperatori de pe ma- 
(Continuare în pag. a V-a)
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Tinerii întimpinâ Congresul al X-lea al |saC și Conferința a X-a a U. A.J

ACTIVITATE CONCRETA, SPIRIT REVOLUȚIONAR
ZILE DE EFORTURI

SUSȚINUTE,
DE ÎNSUFLEȚITĂ

ANGAJARE
• DIN INIȚIATIVA tinerilor din secția 

sculerie a întreprinderii de autocamioane din 
Brașov, aici a fost declanșată o amplă acți
une de colectare și valorificare a oțelului ra
pid recuperat din sculele uzate, șpan și capete 
de bară. Ca urmare, pină la sfîrșitul acestei 
luni, in fondul de economii al organizației 
U.T.C. respective se vor înregistra, pe această 
cale, economii în valoare de 25 000 Iei.

Inițiativa a fost preluată pină in prezent de 
tinerii de la întreprinderea de scule Rîșnov 
care au hotărit să economisească în luna au
gust 300 de kg. oțel rapid precum și de ti-■ ** ........ O - --- î ----- “ *«

o tonă de
nerii din sculeria întreprinderii „6 Martie' 
din Zărnești care vor economisi 
material.

ADINA VELEA

lansate de• VALOROASELE INIȚIATIVE 
tinerii din organizațiile U.T.C. ale județului 
Dolj pentru suplimentarea producției și de
pășirea angajamentelor luate in cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. sint concretizate 
importante cantități de produse 
peste sarcinile de plan.

Autorii unei chemări la întrecere 
ganizațiile U.T.C. din municipiul Craiova, ti
nerii uteciști de la Combinatul chimic și-au 
luat angajamentul să livreze suplimentar in 
acest an produse în valoare de peste 75 mili
oane lei. De asemenea, colectivul de muncă 
de aici și-a suplimentat angajamentul Ia ex
port cu încă 25 000 tone produse. în cadrul 
măsurilor stabilite pentru realizarea obiecti
velor întrecerii „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen" 
și în cinstea celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. fiecare tinăr utecist de la Combinatul 
chimic Craiova și-a luat angajamentul să re
alizeze pină Ia sfîrșitul anului o depășire la 
producția globală de peste 2 500 lei, iar la 
cea marfă de peste 2 000 lei.

Antrenați în întrecerea ce se desfășoară în 
aceste zile în organizațiile U.T.C. din muni
cipiul Craiova sub deviza „Să cinstim Con
gresul al X-lea al U.T.C.", tinerii uteciști de 
la întreprinderea „Electroputere" raportează 
realizarea unei depășiri pe primele 6 luni ale 
anului la producția globală cu peste 41 mili
oane lei, iar la producția marfă cu peste 17 
milioane lei. Valoarea economiilor de metal, 
energie electrică și materii prime obținute de 
ei pină în prezent se ridică la peste 1 milion 
lei.

zilnic in 
realizate

către or-

N. MILITARU

• LA DROBETA-TURNU SEVERIN a fost 
inaugurat, vineri, un șantier local al tinere
tului. Zilnic, peste 150 elevi 
în practică, precum și tineri 
nicieni, din întreprinderile 
transporturi din municipiu,
de constructori la execuția Casei științei și 
tehnicii, edificiu destinat tinerilor, amplasat 
în cel mai mare cartier al orașului — micro- 
ansamblul de locuințe Crihala.

și studenți aflați 
muncitori și teh- 
industriale și de 
vor lucra alături

în centrul atenției
consumului de

în balanța economiilor 
pe care constructorii de 
vagoane din Arad și-au 
propus să le realizeze în 
acest an, metalului îi re
vine circa 80 la sută. Ur
mătoarele date comparati
ve pe care ni le prezintă 
ing. Francisc Laonert, din 
cadrul atelierului de pro
iectare a tehnologiilor la 
cald, sint edificatoare 
pentru a ilustra eficiența 
acestor strădanii. Un va
gon descoperit pe 4 osii 
avea in 1960 34,5 tone. în 
1975 a ajuns la ceva mai 
puțin de 30 t și concomi
tent viteza de exploatare 
a crescut de la 40 km h 
la 120 km/h. „Principala 
contribuție și-au adus-o, 
desigur, atelierele de pro
iectări. Numai în ‘ acest 
an, de pildă, din cele 1 460 
tone cit reprezintă anga
jamentul nostru de redu
cere a consumurilor prin 
reproiectarea integrală a 
carcasei vagonului de 
marfă pe 4 osii am asigu
rat o economie de 1 151 
tone". împreună cu inter
locutorul nostru, calculăm 
expresia fizică a angaja
mentului asumat pe în
tregul an. Din cele 1 460 
de tone economisite se 
pot realiza 50 de vagoane 
pe 4 osii, adică aproape o 
garnitură de tren.

în întreprinderea de 
vagoane din Arad lucrea
ză peste 3 500 de tineri. 
Cei care în 1960 abia in
traseră în producție fac 
astăzi parte din categoria 
oamenilor cu experiență. 
Ca urmare, colegii lor 
mai tineri, intrați în pro
ducție în anii actualului 
cincinal, au fost benefi
ciarii unei mult mai con-

sistente tradiții în acest 
domeniu al economisirii 
metalului. Dialogul, dintre 
Gheorghe Cosma și 
Gheorghe Chincea, pri
mul, secretar al organiza
ției de partid, al doilea, 
secretar al organizației 
U.T.C. din secția debitare, 
este ilustrativ pentru mo
mentul de Ia care și-a 
început fiecare activita
tea in întreprindere. în

Întreprinderea 
de vagoane Arad

anii ’60 debitarea se 
făcea în linie, adică pen
tru fiecare tip 
gon. separat, 
se face combinat, 
bucată de metal 
nefolosită de la un anume 
tip de vagon este dirijată 
spre un altul. Experiența 
..tinerilor" din anii ’60 a 
fost solicitată de dorința 
de afirmare a uteciștilor 
din anii ’75 în cadrul unor 
succesive demonstrații 
practice. Eficiența acestui 
dialog dintre generații, 
ridicarea pe o treaptă su
perioară a experienței 
bune acumulate s-au con
cretizat in construcția u- 
nei magazii de cupoane 
unde tinerii au fost prin
tre primii care au trecut 
la organizare. „De a- 
colo ne-am asigurat în a- 
cest an 40 tone de lami
nate — ne spune secreta
rul comitetului de partid. 
Dacă nu am fi făcut-o, a- 
ceste profile — și nu nu-

de va-
Astăzi 
fiecare 
rămasă

reducerea
metal

demai ele — ar fi fost 
mult in oțelării, iar noi ar 
fi trebuit să apelăm la 
altele".

Și în secții, aceeași pre
ocupare activă pentru 
mai buna valorificare a 
metalului, pentru comba
terea oricărei forme de 
risipă, preocupare reflec
tată de numeroasele ini
țiative uteciste lansate și 
aplicate cu succes. „Sens 
interzis risipei", una din
tre ele, a fost generaliza
tă. practic, în fiecare sec
ție. Pretutindeni, nici o 
mașină nu lucrează în gol, 
nici un bec nu arde fără 
rost. La nivelul fiecărei 
organizații U.T.C. au fost 
constituite brigăzi de ti
neri care veghează asu
pra respectării acestor 
hotărîri. Săptămînal, în 
fiecare secție, tinerii por
nesc in căutarea repere
lor rătăcite, a bucăților 
de metal neutilizate pe 
care le așează apoi la lo
cul lor. Ca urmare a unui 
asemenea mod dinamic și 
eficient de a acționa, în 
caietul de evidență a re
zultatelor obținute de ti
neri in cadrul întrecerii 
„Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen" 
numai la capitolul ..eco
nomii de materii prime, 
energie și combustibili", 
figurează după primele 
cinci luni ale anului, e- 
conomii în valoare de a- 
proape 3 milioane de lei, 
ceea ce înseamnă că pen
tru această perioadă a- 
portul 
ridică 
lei.

fiecărui tînăr se 
în medie la 850 de

ION DANCEA

Ajutorul acordat de oamenii muncii din întreprinderi 
și institufii la stringerea recoltei este de neprețuit; 

se impune însă o constatare :

Oricît de harnici ar fi orășenii, ei nu-i pot
suplini in totalitate pe cooperatori

NOI VEȘTI
DIN BĂTĂLIA
STRÎNGERII

RECOLTEI
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Profiluri din prima linie

Prima oară l-am văzut a- 
colo, la cimitirul de floarea- 
soarelui, milul galben lingă 
care nu puteai să faci altfel 
decit să plingi. Florile pu
treziseră încremenite in 
gestul acela de o nesfirșită 
expresivitate, al întoarcerii 
cu fața spre astru, și puteai 
să-ți închipui, puteai să-ți 
închipui tremurai vegetal al 
groazei in aceste tulpine cu 
capul retezat, cînd puhoaiele 
năvăliseră să le ucidă. Era 
o stație mică pierdută in cim- 
pie și cină am coborit ne-a 
învăluit liniștea, încremeni
rea in plin soare a timpului 
care părea nesfirșit in jocul 
halucinant al florilor galbene 
cu capul căzut moale intr-o 
parte și atunci l-am văzut 
prima oară, in liniștea aceea, 
un om in salopetă albastră, 
se distingea în grupul tă
cut de oameni poate prin fe
lul în care aceia il incon- 
jurau. Un bărbat între două 
virste, cu o față frumoasă 
pentru că era o față vie, pe 
care in clipa în care l-am 
privit o răvășeau zbuciumul 
și sforțarea aproape inutilă 
de nu plinge. Mai intilni- 
sem expresia aceea la femei
le care scoteau cu miinile 
înecate in lut viscos griul, 
smulgindu-l aproape cu ură 
din mlaștinile care-i pingă- 
reau natura.

L-am regăsit apoi pe digul 
din orașul dunărean care se 
fortifica pentru asediul nefi
resc al apei, purta aceeași 
salopetă albastră, purta a- 
ceeași expresivitate în toată 
ființa sa de data aceasta în
cordată, activă, părea că prin 
întreaga sa atitudine se con
fesa a fi un om de luptă — 
și nu Unul care să contemple 
neputincios catastrofe. Se o- 
prea lingă fiecare grup de 
oameni care lucra, controla 
temeinicia digului, căra sa
cii, de data aceasta vorbea, 
vorbea mult, de altfel toată 
lumea il striga, il chema, în
treba. Era o febrilă priete
nie în jurul omului acesta, 
ca și cind autoritatea sa era

de la sine înțeleasă și Vocile 
oamenilor și santinelele de la 
buza fluviului care îi rapor
tau aveau acea vioiciune și 
trezie pe care o conferă în
crederea și respectul. Avea 
ochii foarte albaștri, un al
bastru mocnit care ar fi 
fost dur. dacă plasa fină de 
riduri și cearcănele adinei 
nu i-ar fi dat o surprinză
toare blindețe, dacă in lumi
na cea mai adiheă a acestor 
ochi nu strălucea lacrima

Omul
în salopetă 

albastră
intoarsă inapoi a durerii pen
tru tot ce se intimplă, amin
tirea griului maculat și a 
mormintelor de floarea-soa- 
relui. „N-a dormit de cîteva 
nopți" — a șoptit 
„Poate a pierdut 
gestul de a dormi, ca o scu
fundare în uitare pe care nu 
și-o îngăduie" — am răspuns. 
„Ca și cind cineva ar putea 
uita ceva", mi-a replicat cu 
voce joasă interlocutorul 
meu. Desigur, nimeni nu pu
tea uita nimic și omul in sa
lopetă albastră a devenit pen
tru mine expresia memoriei, ■ 
in forma ei cea mai profun
dă. memoria care nu con
templă. memoria care ata
că, modificind. In mașina de 
teren ca un car de luptă 
fuma mult și tăcut, cred că 
acolo se odihnea, in drumuri
le acelea hurducate cu ma
șina, prin terenul accidentat 
de dîra groasă a ploilor, de 
dira groasă a buldozerelor, de 
smircurile care exasperau 
privirea. La un moment dat 
s-a întors brusc spre mine 
„Apa ca un bivol negru, știi

in car- 
de pe 

confec- 
aceleaîmpletiturile

dar eficiente cu nume
— fascii. „Am dexte- 
am căpătat-o în șap-
— spunea cu un zim

• , V.

S. JELESCU

cineva, 
somnul.

ții industriale Harghita
T.C.I. Brașov, români

ce e asta ?“. „Știu, un titlu 
din ’70. Un film documentar’’.
— „Un titlu vasăzică !... 
Pentru tine e un titlu !“ Am 
tăcut. N-avea nici un rost să 
incep cu el o discuție, orice 
fel de discuție care nu se re
ferea direct la metrii cubi 
excavați, la nivelul Dunării, 
la amplasarea trupelor de 
soldați, la semănatul cultu
rilor de pe terenurile sece
rate. Nu cred că in acele zile 
cind am făcut parte din a- 
ceeași echipă a rostit două 
fraze care să nu se refere la 
asta. Una a fost, mi-amin- 
tesc. despre fata lui care era 
studentă și de care-i era dor. 
cu toate că fata venise acasă, 
dar practic nu avusese cind 
s-o vadă. Cealaltă, părea să 
nu aibă semnificație ..Cind 
o să treacă, mi-ar place să 
citesc o carte despre viața 
dropiilor". ..De ce ?!“. „Aud 
că dispar". Cred că ii era 
dor de Bărăgan, dor de pă- 
mint uscat. Rostul salopetei 
albastre, o salopetă ca aceea 
a parașutiștilor s-a vădit 
cind muncea pur și simplu. 
Dădea indicații muncind, în
treba muncind, nota 
net cu mina ridicată 
nuielele din care se 
ționau 
subțiri 
roman 
ritate, 
tezeci"
bet scurt și rece. Ciudat, la 
Dunăre se uita de parcă o 
mingiia. „Cuminte, cuminte, 
fetițo” — dunărean înrăit, le
gănat in somnul valsului, 
in mirosul de salcie și me
lancolicul strigăt al vapoa
relor. „Credeți c-o să sară ?“
— „Ei, sare, avem noi grijă 
să nu sară. Și o să avem pe 
viitor și mai multă, nici să 
nu ne mai punem problema 
dacă sare sau nu. Ea la ea și 
noi la noi — prietenie veche">

Omul cu salopeta albastră, 
unul din atiți-a, activist 
partid.

Secerișul griului a început in 
toate cooperativele agricole din 
județul Alba. Dar ritmul de lu
cru cunoaște multe inegalități. 
Dacă la Blandiana. Vințul de 
Jos, Băcăiuți, Șibot și altele re
coltatul este pe sfirșite, la C.A.P. 
Căpud, Reciu, Ungurei, Micești 
și în multe alte unități griul 
a fost secerat doar de pe o mică 
suprafață, existînd pericolul 
deprecierii recoltei, mai ales pe 
terenurile inundate.

Pentru încheierea cit mai 
grabnică a secerișului, în spriji
nul cooperatorilor au fost tri
mise numeroase detașamente de 
muncitori, militari și tineri, 
pină și cadrele sanitare, de la 
medici la infirmiere au pus 
mina pe coasă și seceră parti- 
cipind cu elan și dăruire la bă
tălia piinii. Din păcate, însă, 
semnificația acestui ajutor este 
greșit înțeleasă. In multe locuri 
nu orășenii se alătură săteni
lor, ci invers, sătenii mai vin 
din cind in cind să-i sprijine 
pe oaspeți la recoltat, parcă n-ar 
fi obligația lor să-și siringă 
rodul muncii de un an de zile. 
Pe tarlalele cooperativelor agri
cole din zona municipiului Alba 
Iulia intîlnești zilnic sute de 
muncitori de la fabricile „Porțe
lanul", „Refractara". întreprin
derea de utilaje, lucrători din 
comerț și alimentație publică, 
medici și ingineri, elevi și pio
nieri, moți de prin părțile Bis- 

■ trei. Dar țărani pot fi numărați 
pe degete. Mai ales cei tineri. 
La C.A.P. Micești n-am întîlnit 
la seceriș nici un cooperator sub 
virsta de 50 de ani (mulți aveau 
in schimb peste 80 !). La C.A.P. 
Noșlac, in timp ce virstnicii 
trudesc, din greu, odraslele lor 
bat ulițele fără rost sau fac pla-

ja pe malul piriului sub privirile 
ingăduitoare ale secretarilor co
mitetelor ” ” " 
de C.A.P. 
De ce nu 
gulere și 
rinții lor 
griului este o îndatorire patrio
tică de la care nu se poate 
sustrage nici un cetățean.

Masiva mobilizare de forță 
umană nu este menită să înlo
cuiască combinele, ci să le spri
jine. Acolo unde este posibil re
coltatul trebuie să se facă meca
nizat, intr-un timp cit mai scurt. 
In realitate, insă, mijloacele me
canice au cam fost trase 
mod cu totul inexplicabil 
dreapta, de unde privesc 
păsătoare spre oamenii care a- 
dună spic cu spic. Intr-un lan 
al C A.P. Oarda de Jos am în- 
tilnit 4 combine, dar numai una 
se afla în stare de funcționare. 
Celelalte așteptau zadarnic să 
fie reparate.

Situația acestor combine 
nu numai a lor, deoarece 
presele de balotat se intimplă la 
fel) reflectă superficialitatea cu 
care au fost reparate și revi
zuite in perioada anterioară, în
cetineala cu care se intervine 
acum pentru remedierea defec
țiunilor și in ultimă instanță 
slaba organizare a muncii in 
cadrul secției S.M.A. Cu un ran
dament foarte scăzut datorită 
acelorași cauze funcționează 
combinele la C.A.P. Micești, 
Tărtăria, Petrești, Mâhăceni și 
altele unde nu se realizează nici 
jumătate din viteza de recoltat 
planificată.

Cu toate că unele mijloace 
mecanice sint practic inutiliza
bile, în această campanie, nici 
măcar cele in deplină stare de

U.T.C., președinților 
și chiar a primarilor, 
sint luați -frumușel de 
trimiși alături de pa
la muncă ? Recoltatul

îh 
pe 

ne-

(și 
cu

funcționare nu sint utilizate la 
capacitatea maximă. Citeodată 
ele capătă destinații cu totul 
străine recoltatului. Zilele tre
cute primul vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal 
s-a deplasat la C.A.P. Oarda și 
fără a-l consulta pe președinte 
sau pe inginerul șef a luat un 
tractor și l-a trimis cu o moto- 
pompă la Alba Iulia. Din aceas
tă cauză o combină a stat inac
tivă aproape o zi întreagă. O zi 
excelentă pentru seceriș. Nu 
spunem că motopompa nu ar fi 
fost utilă la oraș, dar ea putea 
fi expediată și cu alte mijloace 
fără a se aduce prejudicii co
operativei. De la C.A.P. Micești, 
acum in plină campanie, au fost 
luați 2 tractoriști (in urma unor 
dispoziții venite tot de la mu
nicipiu) și trimiși să suprave
gheze niște aspersoare. Oare 
munca aceasta nu o pot face 
tinerii meseriași dintr-o între
prindere industrială ?

★
Pină la această dată in jude

țul Alba griul a fost recoltat de 
pe circa 10 000 hectare. Ceea ce 
reprezintă doar o treime din su
prafața cultivată. Este puțin 
dacă ținem cont de posibilitățile 
reale ale județului, de perioada 
în care ne aflăm. Datorită sta
diului avansat de coacere a griu
lui. fiecare zi pierdută duce la 
diminuarea vizibilă a recoltei. 
Din cauza neeliberării terenului 
nu se pot executa la timp ară
turile și însămînțările culturilor 
duble, capitol la care s-a rea
lizat doar 25 la sută din sarcina 
planificată.

AL. BALGRADEAN

• Pină acum, in județul Mu
reș, griul a fost strins de pe a- 
proape 27 000 ha reprezentind 
mai mult de jumătate din su
prafața aflată în cultură. Orga
nizarea activității în zile lu
mină. larga mobilizare de for
țe, au făcut ca ritmul zilnic la 
recoltarea acestei culturi să de
pășească 3 000 ha. Eforturi sus
ținute se depun și pentru însă- 
mințarea culturilor duble, pen
tru recoltarea și depozitarea fu
rajelor, la alte lucrări de sezon, 
în sprijinul lucrătorilor din agri
cultură sint prezenți in aceste 
zile peste 14 000 de tineri elevi 
și studenți, lucrători din unită
țile comerciale și de deservyW” 
de la sate, constituiți în detașa
mente speciale ale tineretului 
care participă la grăbirea strîn- 
gerii recoltei, a fructelor și le
gumelor, la recoltarea furajelor.

• Un număr de 19 000 elevi și 
studenți din Dolj sint prezenți, 
zilnic, în unitățile agricole unde 
sprijină pe lucrătorii întreprin
derilor de stat și pe țăranii co
operatori la executarea lucrări
lor de pe ogoare. în ultimele 
două zile, de exemplu, ei au re
coltat 250 torte legume și fruc
te, au eliberat de resturile pă- 
ioase 200 de hectare și au smuls 
buruienile de pe 180 de hectare 
cultivate cu porumb și sfeclă de 
zahăr.

• Unitățile agricole din Gorj 
au încheiat cea de-a 2-a coasă 
pe întreaga suprafață ocupată de 
trifoliene. Cooperativele și în
treprinderile agricole de stat de 
aici au însilozat pină In prezent 
o cantitate de furaje aproape 
dublă comparativ cu cea reali
zată in perioada corespunzătoa
re din anul trecut.

A

Ajunși la Rîciu, prima ima
gine asupra activității organiza
ției U.T.C. în această perioadă 
ne-o formăm urmărind materia
lele despre care am aflat că se 
schimbă periodic la gazeta de 
stradă. Cîteva fotografii ni-i 
prezintă pe tinerii comunei in 
lanurile de grîu, un articol re
liefează aportul zilnic al ute- 
ciștilor Lenuța Neamț, Vale
ria Mireștean. Stelian Gliga de 
la cooperativa de consum, Ionel 
Sălăgean, Mircea Velcherean, 
Olimpia Gorea cadre didactice,

harghita Decada record
a constructorilor

La chemarea partidului lu
crătorii Șantierului de construc- . . ... .. ... a| 
____   ,........................?i 
maghiari, răspund cu fapte de 
muncă demne de prestigiul cla
sei noastre muncitoare. Astfel 
este și decada record in produc
ție, programată pe toate șan
tierele județului între 10—20 iu- 

■ ____________ re-
dis- 
Ne
pe- 
ho-

lie, dovadă a inițiativei și 
zervelor de forță de care 
pun colectivele respective, 
aflăm la încheierea acestei 
rioade la lotul complexului 
telier Tușnad Băi. Aici sint în 
execuție două hoteluri, cu po
sibilitatea de cazare, în condiții 
moderne de confort, a aproape 
500 persoane, cu spații comer
ciale și subsol tehnic, grupînd 
mai multe funcționalități, pre
cum și o bază de tratament, 
unde se vor putea primi în 6 
ore 916 proceduri majore și 
2 000 asociate, situind-o intre 
primele unități similare din 
țară.

Experiența altor șantiere, a 
lucrătorilor mai în vîrstă, a 
conducătorilor procesului teh
nologic a determinat depăși
rea greutăților obiective (alune
cări de teren, avarierea 
conducte subterane, lipsa 
tehnologice) și obținerea _ 
realizări meritorii. „Ca să 
pensăm aceste deficiențe,

unor 
apei 
unor 
com- 

r___ _ _____ ne
spune inginerul Ștefan Cherteș, 
șeful lotului, am organizat îm
preună cu maistrul Benedik 
Elek un schimb suplimentar în
tre orele 15 și 7, astfel incit pu
tem spune că se lucrează, efec
tiv, 24 de ore din 24. Procesul 
tehnologic s-a desfășurat _ cu 
continuitate și în zilele de sim- 
bătă și duminică. Urmarea ! zil
nic se realizează o producție su
plimentară de circa 10 000 lei".

în această cifră se însumează 
eforturile și inițiativele fiecărei 
formații de lucru.

La ora actuală, lucrările sint 
avansate cu două săptămîni. 
Angajamentul constructorilor, 
adoptat ca răspuns la chema
rea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prevede 
terminarea completă în luna au
gust a structurii hotelului 2 și 
finisarea încă a unui nivel (Ho
telul 3, este cu un nivel înainte 
față de grafic). La sfirșitul

acestei luni vor începe și lu
crările de finisaj la baza de 
tratament. Alte efective vor veni 
de la T.C.I. Brașov. Subinginerul 
Paul Spencz, secretarul organi
zației U.T.C.. coordonează lu
crările coloniei unde vor fi ca
zați incă 160 de 
„Sîntem hotărîți și

muncitori. 
m_____ , convinși,
iși exprimă punctul de vedere, 
să , menținem în continuare rit
mul ciștigat în această decadă 
record. Materiale și mijloace 
necesare avem. Avem și spri
jinul organizației U.T.C. a ora
șului. Ne-a ajutat nu numai la 
colectarea fierului vechi, ci și 
la executarea curățeniei și ordi- 
nei in incinta șantierului".

V. RAVESCU

Marioara Pop, Maria Iuga ele
ve aflate în vacanță și al locui
torilor la succesele cooperativei 
agricole de producție în bătălia 
griului ; o caricatură satirizează 
atitudinea elevelor Olivia Iuga 
și Elena Moldovan care sub di
ferite pretexte se sustrăgeau de 
la muncă. Zicem „se sustrăgeau" 
deoarece tovarășul loan Cernea, 
activist al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C. ne informează 
că in urma discuțiilor purtate 
cu cele în cauză, cu părinții lor, 
ele s-au încadrat în detașamen
tul tinerilor care seceră manual 
grîul. O acțiune, apreciem, cu 
urmări îmbucurătoare.

— Tovarășe Cernea, ne adre
săm interlocutorului, sînteți de 
mai bine de două săptămîni în 
comuna Rîciu. Sinteți mereu, du
pă cite știm, așa cum v-am in- 
tilnit de fapt azi, acolo unde 
se lucrează și puneți mina ală
turi de ei, tinerii. Am discutat 
pină a ajunge aici, la Cenat, cu 
tovarășul Csaba Lazăr, și la Sin- 
cai cu Vasile Birsan, secretari 
ai comitetului comunal U.T.C. 
Ne-au declarat că fiind foarte 
angrenați în rezolvarea proble
melor zilnice, ceea ce nu contes
tăm. au cam neglijat in aceas
tă perioadă munca politică in 
rindul tinerilor. Ce părere aveți 
în legătură cu acest mod de a 
vedea lucrurile ?

— Este adevărat că în această 
perioadă nu prea avem timp de 
ședințe. Dar este profund greșit 
să se creadă că desfășurarea 
muncii politice presupune nea
părat existența unei catedre și 
a unei săli, a unei mese ro
tunde. în cimp, in pauza de 
masă, ori intr-o pauză de 10 mi

nute, se poate da răspuns unor 
întrebări formulate de tineri, se 
poate citi un articol din ziar, se 
poate face o scurtă informare 
despre evenimentele politice la 
ordinea zilei pe plan intern și 
internațional, se poate asculta 
un radiojurnal, un buletin de 
știri. Munca politică trebuie să 
răspundă problemelor concrete 
legate de munca și viata tine
rilor, de preocupările lor. de ce
rințele pe care le' reclamă par
ticiparea directă la activitatea 
productivă etc. Dacă luăm ca 
unitate de măsură modul in 
care uteciștii au răspuns che
mării la îndeplinirea sarcinilor 
agriculturii în această vară, pu
tem afirma că participarea lor 
este și rodul muncii de pină 
acum în direcția cunoașterii 
conținutului documentelor celui 
de al Xl-lea Congres al P.C.R., 
al cuvîntărilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul în- 
tilnirilor de lucru cu activiști, 
specialiști și alți lucrători din 
agricultură. Dar am fost martori 
in zilele trecute la o serie de 
evenimente. în vizitele lă fața 
locului în județele calamitate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat prețioase indicații care pre
supun măsuri operative in ve
derea diminuării pagubelor pri
cinuite de ape, a prevenirii 
inundațiilor. Ca urmare a uneia 
dintre acestea este însăși for
marea acestor detașamente spe
ciale de uteciști care lucrează 
cot la cot zi și noapte la strîn- 
gerea și depozitarea recoltei. Au 
apărut o serie de documente cu 
adinei semnificații pentru dez
voltarea noastră economică și

socială, pentru depășirea si
tuației cu care se confruntă a- 
cum țara, cum ar fi chemarea 
secretarului general adresată în
tregului popor, decretele prezi
dențiale și ale Consiliului
Stat privitoare la instituirea și 

a 
stării de necesitate, la majora
rea retribuției tuturor cate
goriilor de personal, documente
le Plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
a României ; trebuie cunoscute 
prevederile legii cu privire la 
organizarea producției și a 
muncii în agricultură. Iată ci- 
teva documente care stabilesc 
sarcini concrete pentru organi-i 
zațiile de tineret și care trebuie-^ 
îndeplinite nu în ședințe, ci pe 
cimpul real al muncii, concret, 
la fața locului. A discuta despre 
principiile de viață și muncă 
ale comuniștilor nu-ți trebuie 
neapărat un loc special amena
jat. Prezența aici a unui acti
vist al Comitetului județean de 
partid, a primarului comunei, a 
președintelui C.A.P., în mijlocul 
tinerilor, oferă tot atîtea prile
juri de cunoaștere a sarcinilor 
tineretului pentru dezvoltarea 
comunei. în această densă cam
panie pentru recoltă.

— Poate acum sîntem mai 
dunați ca oricînd, ne declara 
năra Aurica Roman, avem 
program comun în fiecare 
ceea ce ne dă posibilitatea 
toți să putem cunoaște, și 
cuta evenimentele politice 
zilei.

încetarea în unele județe

a-
tî- 
un 
zi, 
ca 

dis- 
ale

MIRCEA BORDA

(Urmare din pag. I) 
„Faptul că mă dovedisem util 
acolo mă trecea de la general 
la particular: dovedisem că nu 
sint „unul de la turnare", ci 
Dumitru Comșa muncitor, de 
care . secția turnătorie are ne
voie".

Nu există, așadar, reușită în 
afara confruntării sociale, pro
ba cea mai sigură a succesului 
se dovedește a fi utilitatea pro
fesională, puterea de a te indi
vidualiza stă în felul de răspuns 
la comandamentele generale ale 
efortului. Cum se intimplă toa
te acestea? Socialismul a deschis 
era armoniei între individ și 
colectivitate nu numai prin a- 
ceea că a dat tuturor șanse ega
le, ci și prin necesitățile de ca
dre pe care continuă să le cre
eze în toate domeniile. Utilita
tea sau inutilitatea nu mai sint, 
deci, probleme ale postului pe 
care il ocupi sau ale localității 
in care lucrezi; realizarea ca om 
nu depinde de natura profesiei 
și nici de instrumentarul de lu
cru, reușita a devenit o proble
mă de etică.

— Tovarășe Gheorghe Dumi
tru, ce însemna 
neavoastră, la 
in viață?

— îmi 
tovarășă, 
care mă 
atunci nu. prea aveam noi timp 
să ne gindim Ia asta. Un mun
citor la „Lemetru" ca; mine tre
buia să-și ciștige din greu o

bucată de pîine. Ce pot să-ți 
spun este că, pe atunci, un om 
care „reușea" era acela cu mul
te parale în buzunar, cu haine 
frumoase, chiar cu o mașinuță. 
Chiar dacă tu gîndeai că alt
ceva ar trebui să însemne reu
șita. lumea din jur nu-ți dădea 
voie să te remarci altfel.

— Băiatul dumneavoastră e 
maistru tot în uzina în care ați 
lucrat aici, la „Timpuri Noi".

trebuie, ce-mi puteți reproșa?" 
„Că nu și-o fac toți cum tre
buie, iată ce îți reproșez!", i-am 
răspuns.. Cît timp nu merge bine 
toată echipa n-avem motiv de 
bucurie. A cam strîmbat el în- 
tii din nas, dar a început cite 
un pic, cite un pic să se uite 
și la cei din jur, să le mai dea 
o mină de ajutor.

Reușita personală nu poate fi 
întreagă decit atunci cînd exis-

Să discutăm despre...

pentru dum-
20 de ani, a reuși

cam
Eu
întrebi în 1931 ri pe

încerci memoria, 
aveam virsta de

Credeți că se poate spune des
pre el că e „un om care a reu
șit"?

— Acum se poate. E cinstit, 
conștiincios, se pricepe la trea
bă. asta îi dă dreptul la o re
tribuție corespunzătoare, și-a 
făcut casă, trăiește omenește. Pe 
vremuri, cinstea era un defect 
ca să ajungi cineva...

— Un egoist nu are dreptul 
moral să se considere un om 
realizat. Această învățătură 
m-am străduit să le-o dau bă
ieților mei din echipă — îmi 
spunea maistrul Ion Ifrim, de 
la Uzina de pompe. Acum cîțiva 
ani uh tinăr, care acum e și el 
maistru, s-a burzuluit la mine. 
Era intr-ădeVăr cel mai bun la 
meserie. Zice : „Ce-aveți cu 
mine, eu îmi fac treaba cum

ță o competiție, niște criterii 
reală de confruntare.

— într-o societate ca a noastră
— remarca profesorul Ion Du
mitrescu. de la Liceul nr. 21 
din Capitală, succesul nu apar
ține „robinsonilor". Acesta este 
un lucru pe care orice educator 
trebuie să-l predea de la bun 
început elevilor săi. Poate pă
rea ciudată afirmația mea, dar 
eu cred că împlinirea in socie
tate este tot o chestiune de edu
cație. De strunire a voinței, de 
dirijare corectă a ambiției, de 
învățare a unui regulament etic 
obligatoriu pentru orice perfor
manță.

Este oare recordul o condiție 
indispensabilă a reușitei în via
ță? Numai unul poate fi primul
— se spune. Atunci, ceilalți?

— Eu cred că realizarea nu 
trebuie ințeleasă în afara per
formanței, dar nu a unei per
formanțe neapărat individuale. 
Faptul că secția de cercetare- 
proiectare a I.O.R., în care lu
crez și eu, inginerul Uie Năs- 
tase, obține niște rezultate deo
sebite, ne dă dreptul, fiecăruia 
dintre noi, să ne raportăm efortul 
personal, aspirația la această 
glorie colectivă. Mai ales că reu
șita nu este nici pe departe ace
lași lucru cu celebritatea.

— Mai există situații care vă
desc o regretabilă confuzie — 
sublinia inginerul Gheorghe Go- 
moiu, intre „a te realiza" și „a 
te descurca". între a reuși cu 
adevărat și a te strecura pe sca
ra de serviciu pină la o poziție 
oarecare.

E adevărat. Mai este întilnită 
uneori și acea formă de înțele
gere a izbinzii profesionale sau 
sociale printr-un rabat la efort 
și corectitudine, mai sint colțuri 
in care treptele devenirii se 
măsluiesc intr-un soi de tobo
gan cu existență limitată, fireș
te, pe luciul căruia unii încear
că să se joace de-a vacanța. Nu 
e asta adevărata reușită, păcă- . 
leala se întoarce împotriva nai
vului ei autor; iar eșecul de
vine mai aspru și mai amar după 
o asemenea lecție de conduită. 
Cheia de aur a șuccesuluf. a 
reușitei în viață rămine munca. 
Cu tot ceea ce oresunune ea as
tăzi. de Ia legile morale care o 
guvernează pînă îa ierarhia de 
valori pe care o impune.
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Cu privire la inundațiile care au avut loc in prima jumătate a lunii 
iulie și măsurile ce se impun a fi luate in continuare pentru 
inlăturarea efectelor acestor calamități si normalizarea întregii 

activități economice si sociale
Plenara comună a Comitetului 

Central al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României a fost in
formată de către Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
in legătură cu calamitățile pro
vocate de inundații într-o serie 
de județe ale țării, măsurile în
treprinse în vederea prevenirii 
și limitării distrugerilor, norma
lizării activității economice și 
sociale în zonele afectate.

După cum este cunoscut, inun
dațiile au fost provocate de plo
ile torențiale, sub formă de a- 
verse, de o mare intensitate (în 
multe locuri peste 200 litri pe 
metru pătrat), care au căzut în 
bazinele hidrografice Mureș, Olt, 
Argeș, Ialomița și Buzău într-o 
perioadă scurtă de timp. Pe riu- 
rile interioare s-a produs o creș
tere rapidă a nivelului apelor, 
cu mult peste cel care a fost în 
1970. Ca urmare, viiturile forma
te pe aceste rîuri au depășit co
tele de inundație cu 200—300 cm, 
ceea ce a dus la revărsarea 
cursurilor unor riuri. la inunda
rea unor localități și întinse su
prafețe agricole: în aceste grave 
calamități naturale și-au pierdut 
v%ța 62 de cetățeni, iar 21 sînt 
dați dispăruți.

în cele 24 județe afectate de 
revărsarea apelor au avut de su
ferit : un număr mare de loca
lități, case, anexe gospodărești, 
construcții edilitare, social-cultu- 
rale și sanitare ; peste 270 uni
tăți din industria republicană și 
construcții, . 270 unități din in
dustria locală, cooperația de 
consum și ’ meșteșugărească ; nu
meroase porțiuni și poduri de 
drumuri și cale ferată ; linii e- 
lectrice și trasee aeriene de te
lecomunicații. Au fost inundate 
circa 800 mii de hectare, întinse 
suprafețe cultivate fiind calami
tate integral, au pierit un număr 
considerabil de bovine, porcine, 
ovine și păsări. Pagube Însem
nate au fost produse ca urmare 
a distrugerii sau avarierii unor 
instalații, mașini și utilaje, ma
terii prime, materiale și produse 
finite, precum și a opririi acti
vității productive în unele uni
tăți.

Comitetul Politic Executiv, 
examinînd din primul moment 
situația creată, a stabilit măsuri 
energice de organizare a apără
rii împotriva apelor, de preve
nire și combatere a efectelor 
inundațiilor. Hotăririle Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. instituirea stării de ne
cesitate au declanșat 6 vastă ac
tivitate ,a.întregului popor, creind 
un cadru organizat de acțiune ; 
s-au ' constituit comandamente 
județene, municipale, orășenești, 
comunale, pe întreprinderi și in
stituții, s-au organizat detașa
mente de intervenție ; au fost 
concentrate însemnate mijloace 
materiale și forțe umane pentru 
apărarea zonelor și localităților 
amenințate, pentru salvarea vie
ților omenești și a bunurilor 
materiale, pentru înlăturarea 
urmărilor pricinuite de calami
tăți.

în acele momente grele, che
marea adresată partidului, între
gului popor, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, a avut un 
puternic ecou, comuniștii, toți 
oamenii muncii, întreaga noas
tră națiune acționînd cu însufle
țire și forțe unite. Prezența 
r> de zi a tovarășului Nicolae 
&6aușescu în zonele calamitate, 
în mijlocul populației, înaltul 
exemplu de muncă neobosită, de 
calm și siguranță, de dăruire to
tală pentru binele țării, anali
zele făcute la fața locului îm
preună cu organele locale de 
partid și de stat, cu specialiști 
și oameni ai muncii, observațiile 
critice și măsurile concrete sta
bilite cu acest prilej, au avut un 
rol determinant în acțiunile în
treprinse pentru stăvilirea ape
lor, pentru mobilizarea întregii 
populații la strîngerea și depo
zitarea recoltelor, repunerea in 
funcțiune a întreprinderilor a- 
variate, refacerea drumurilor, 
căilor ferate, .a rețelei de ener
gie electrică, normalizarea vie
ții economice și social-culturale 
din județele calamitate.

Cu sprijinul direct al membri
lor Comitetului Politic Executiv, 
al cadrelor cu munci de răspun
dere din aparatul central de 
partid și de-stat — care ș-au de
plasat in zonele calamitate .— 
comitetele de partid județene, 
municipele. orășenești, comunale 
și din întreprinderi,- comanda
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mentele create, consiliile Fron
tului Unității Socialiste, organi
zațiile de masă și obștești au în
treprins măsuri speciale pentru 
construirea de diguri noi, conso
lidarea și suprainălțarea celor 
existente, supravegherea perma
nentă a acestora, pentru evacua
rea unor depozite de materiale, 
a unor mașini, utilaje și insta
lații. precum și a populației din 
zonele periclitate de inundații, 
prevenindu-se astfel inundarea 
a numeroase orașe, sate, unități 
economice și drumuri, a sute de 
mii de hectare de terenuri agri
cole cultivate.

Măsuri preventive deosebite au 
fost luate, pe baza Hotăririi Co
mitetului Politic Executiv și a 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, de-a lungul Între
gului traseu românesc al Dună
rii, in scopul atenuării efectelor 
previzibile ale viiturilor acumu
late in amonte și prevenirii 
inundațiilor localităților, obiecti
velor economice și suprafețelor 
agricole din Lunca Dunării.

Animați de un inalt patriotism 
și responsabilitate civică, dînd 
dovadă de eroism, abnegație și 
spirit de sacrificiu, milioane de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
țărani cooperatori. studenți, 
elevi — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
— practic în
treaga populație------—---------
activă a țării, 
organizați in de
tașamente de 
lucru, acționînd 
sub directa con
ducere a orga
nizațiilor de 
partid, au par
ticipat cu toate 
forțele la acți
unile de preve
nire și limitare 
a calamităților 
provocate de i- 
nundații, pentru 
strîngerea recol
tei și punerea 
în funcțiune a 
întreprinderilor 
avariate.

în acțiunile de apărare împo
triva inundațiilor un rol deose
bit de însemnat l-au avut mili
tarii care, în executarea ordinu
lui Comandantului suprem al 
Forțelor Armate, au făcut do
vada calităților lor moral-poli- 
tice, dînd un edificator exemplu 
de dragoste fierbinte și dăruire 
față de patrie. De asemenea, 
exemplar și-au îndeplinit ... mi
siunea și gărzile patriotice;- for
mațiunile de pregătire pentru 
apărarea patriei ale tineretului.

In toată această perioadă s-a 
asigurat aprovizionarea continuă 
a populației, s-au luat măsuri 
operative pentru cazarea fami
liilor sinistrate, pentru ocrotirea 
sănătății tuturor cetățenilor și 
igienizarea surselor de aprovi
zionare cu apă și alimente.

îndeplinindu-se sarcinile tra
sate de Comitetul Politic Execu
tiv. indicațiile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în toate ju
dețele se acționează în continu
are pentru evacuarea completă 
a apelor de pe suprafețele inun
date. pentru consolidarea și ex
tinderea digurilor de apărare, 
pentru refacerea in soluție defi
nitivă a căilor de comunicație 
avariate. în același timp, se des
fășoară o intensă activitate de 
mobilizare a tuturor resurselor 
pentru realizarea integrală a 
planului de producție, de export 
și de investiții ; colectivele de 
oameni ai muncii din numeroase 
unități economice, reanalizind 
posibilitățile și rezervele de care 
dispun, și-au sporit angajamen
tele luate la Începutul anului. în 
vederea compensării pagubelor 
suferite de economia națională, 
au hotărit să lucreze în schim
buri prelungite pentru ca anga
jamentul de a îndeplini cincina
lul înainte de termen să poată 
fi realizat. De asemenea, colec
tivele de muncă din unitățile 
afectate sînt hotărite să recupe
reze pină la sfirșitul acestui an 
pierderile suferite.

Plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
a României salută cu satisfacție 
faptul că pe baza hotăririlor Co
mitetului Politic Executiv, a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, a prevederilor De
cretului cu privire la instituirea 
stării de necesitate, clasa mun
citoare, țărănimea, militarii for
țelor armate, tineretul, întregul 
nostru popor au acționat energic 
pentru organizarea apărării îm
potriva, apelor, au adoptat măsuri 
de prevenire și combatere a efec
telor inundațiilor, de normaliza

re cit mai grabnică a vieții eco
nomice și sociale.

Evidențiind rezultatele obținu
te, Plenara apreciază, totodată, 
că inundarea unor localități, uni
tăți economice și suprafețe agri
cole se datorează în mare mă
sură și faptului că unele minis
tere și organe centrale de stat, 
comitete județene de partid și 
consilii populare nu au acționat 
cu toată fermitatea pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite în 1970 
de conducerea de partid și de 
stat. Deși planurile anuale de 
investiții pentru lucrări de gos
podărirea apelor au fost in ge
neral îndeplinite, Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimen
tare a realizat numai parțial lu
crările de apărare a căror nece
sitate a fost stabilită după inun
dațiile din 1970. O parte din a- 
ceste lucrări au fost atacate cu 
întîrziere și s-au desfășurat in
tr-un ritm lent, altele n-au în
ceput fiindcă documentațiile 
tehnico-economice mai sint la 
avizare și aprobare, iar pentru 
unele obiective proiectarea este 
încă în curs. Nu s-au realizat 
integral sarcinile stabilite de 
conducerea de partid și de stat 
de a se executa lucrări de apă
rare a comunelor și a unor o- 
biective dispersate, cu participa
rea largă la muncă și materială 

Informare prezentata la Plenara 
comuna a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din 21-22 iulie 1975

a populației și a unităților eco
nomice.

Nu în toate județele s-a or
ganizat un control sistematic 
asupra modului in care sint în
treținute lucrările de apărare 
contra inundațiilor; nu s-au luat 
măsuri pentru decolmatarea riu- 
rilor, ceea ce a dus la micșo
rarea capacității de scurgere a 
apelor pe albii.

In unele-județe, datorită sub- ■ 
aprecierii gravității situației, nu 
s-a acționat energic și la timp 
pentru evacuarea tuturor bunu
rilor materiale, a mașinilor și u- 
tilajelor din intreprinderi și a 
animalelor, îndeosebi din com
plexe agricole, ceea ce a con
dus la pierderi mari; in multe 
locuri acțiunile întreprinse n-au 
fost suficient de bine organizate 
și orientate spre lucrările cele 
mai urgente.

★
în vederea mobilizării efortu

rilor Întregului popor in indus
trie, agricultură, construcții, 
transporturi etc. — pentru re
cuperarea integrală, încă in acest 
an, a pagubelor provocate de 
inundații, pentru încheierea in 
bune condiții a recoltării și ce
lorlalte lucrări agricole, pentru 
realizarea și depășirea planului 
unic de dezvoltare economico- 
socială a țării și a angajamen
telor asumate pe anul 1975, ple
nara a stabilit următoarele mă
suri :

1. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare în 
continuare o intensă muncă po
litică și organizatorică de mo
bilizare a eforturilor clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualită
ții, ale întregului popor pentru 
restabilirea activității normale în 
cel mai scurt timp în toate uni
tățile și sectoarele afectate, re
cuperarea integrală, încă în a- 
cest an. a pagubelor pricinuite 
de inundații, realizarea și depă
șirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării și a angajamentelor asu
mate pe anul 1975. Ministerele 
și celelalte organe centrale vor 
lua măsuri de a asigura, cu 
prioritate, întreprinderilor afec
tate de inundații toate mijloa
cele necesare punerii în func
țiune, la întreaga capacitate, a 
tuturor mașinilor și instalațiilor. 
Totodată, întreprinderile care nu 
au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor vor trebui să rea
lizeze producții suplimentare la 
sortimentele cerute in mod deo
sebit la export, cit și pe piața 
internă.

2. Ministerele, celelalte orga
ne centrale, comitetele și birou
rile executive ale consiliilor 

populare, conducerile centrale
lor industriale și ale întreprin
derilor trebuie să asigure folo
sirea integrală a capacităților 
de producție, utilizarea raționa
lă a materiilor prime și mate
rialelor, mobilizarea muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
pentru descoperirea și punerea 
in valoare a resurselor interne 
din fiecare unitate, în vederea 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție, realizării și depășirii 
sarcinii de creștere a producti
vității muncii, îmbunătățirii ca
lității produselor.

3. Organele și organizațiile de 
partid, organizațiile de masă, 
comitetele și consiliile oameni
lor muncii să asigure ca iniția
tivele colectivelor din nume
roase întreprinderi de a-și asu
ma angajamente suplimentare și 
de a lucra în schimburi pre
lungite pentru recuperarea pier
derilor provocate de inundații 
să fie valorificate . din plin, 
luînd toate, măsurile pentru or
ganizarea și desfășurarea în cele 
mai bune condițiuni a procesu
lui de producție.

4. Comitetele județene de 
partid, ministerele, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare, centralele industriale și 
unitățile de comerț exterior tre
buie să pună în centrul activi

tății lor asigurarea tuturor con
dițiilor necesare pentru realiza
rea și depășirea de către între
prinderile producătoare a sar
cinilor de plan și a angajamen
telor suplimentare la export, res
pectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice, realizarea unor pro
duse de înalt nivel calitativ și 
îndeplinirea întocmai a obliga
țiilor contractuale convenite cu 
partenerii externi. în toate uni
tățile economice trebuie să se 
întreprindă măsuri ferme pen
tru reducerea substanțială a im
portului de materii prime, ma
teriale, mașini și instalații.

5. Organele și organizațiile de 
partid, ministerele. comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare trebuie să acorde atenție 
deosebită realizării integrale a 
volumului de investiții și con- 
strucții-montaj, punerii în func
țiune la termen a tuturor obiec
tivelor productive și a locuințe
lor planificate. Să se asigure, 
totodată, redarea în exploatare, 
in cel mai scurt timp, a tuturor 
balastierelor și carierelor afec
tate de inundații.

6. Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene vor 
trebui să acționeze energic pen
tru refacerea întregului fond de 
locuințe de stat afectate de i- 
nundații. Ministerul Comerțului 
Interior, Centrocoop și consi
liile populare vor asigura mate
rialele de construcții necesare 
care vor fi puse la dispoziție, 
cu prioritate, contra cost, popu
lației ale cărei locuințe au fost 
distruse sau avariate. Vor fi ini
țiate acțiuni de întrajutorare, de 
muncă patriotică în sprijinul fa
miliilor ale căror gospodării au 
fost avariate sau distruse. Se 
vor lua, de asemenea, măsuri 
urgente pentru refacerea școlilor, 
celorlalte unități social-culturale, 
comerciale, de prestări de servi
cii și edilitar-gospodărești.

7. Organele și organizațiile de 
partid, organele și unitățile agri
cole, comandamentele locale vor 
trebui — în conformitate cu 
Legea privind organizarea și des
fășurarea muncii in agricultură 
— să mobilizeze mecanizatorii, 
ceilalți lucrători din întreprin
derile agricole de stat, membrii 
cooperatori, întreaga populație 
aptă de muncă din mediul rural 
să folosească întregul parc de 
utilaje și mașini pentru recolta
rea culturilor de pe terenurile 
inundate, scoaterea de sub apă 
a tuturor terenurilor, efectuarea 
lucrărilor de întreținere a cultu
rilor și de reinsămînțare a supra
fețelor calamitate. în principal 
cu legume, porumb și plante 
furajere ; să se asigure transpor
tul și depozitarea in bune condi
țiuni a intregii recolte.

în toate unitățile agricole să 
se elibereze terenul de culturile 
de vară, să se însămînțeze culturi 
duble pe suprafețe mai mari de- 
cît cele planificate și să se exe
cute lucrările de întreținere pen
tru obținerea de recolte care să 
compenseze pierderile de pe 
urma calamităților.

Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare să îndrume și să sprijine u- 
nitățile de stat și cooperatiste, 
îndeosebi cele afectate de inun
dații. precum și gospodăriile 
populației, pentru refacerea efec
tivelor de animale la toate spe
ciile. Să se întocmească progra
me speciale cu privire la refa
cerea adăposturilor de animale și 
a celorlalte obiective agricole a- 
fectate de inundații. De aseme
nea. să se acorde o atenție de
osebită asigurării bazei furajere, 
prin recoltarea și depozitarea 
corespunzătoare a tuturor canti
tăților de pe suprafețele cultiva
te, de pe pajiștile naturale, din 
culturi duble, precum și prin va
lorificarea altor resurse furajere, 
inclusiv a produselor secundare. 
Să se ia măsuri de livrare la 
fondul de stat a cantităților pre

văzute in plan 
la griu, porumb, 
cartofi, legume, 
carne, lapte și 
alte produse.

Comitetele ju
dețene, munici
pale, orășenești 
și comunale de 
partid, consiliile 
populare trebuie 
să ia măsuri 
ferme în vede
rea organizării 
exemplare a ac
tivității din uni
tățile agricole 
de stat și coo
peratiste, întă
ririi ordinei și 
disciplinei în 
muncă, stabilind 

orare de lucru și sarcini obli
gatorii pentru toate unități
le agricole și toate formațiile 
de lucru, pentru toți lucrătorii 
de pe ogoare, astfel încit să se 
asigure executarea la timp și in 
bune condițiuni a tuturor lucră
rilor agricole.

Organizațiile de partid trebuie 
să folosească din plin inițiativa 
de a constitui detașamente for
mate din lucrătorii unităților so
cialiste din mediul urban, care 
sub conducerea nemijlocită a 
activiștilor de partid să parti
cipe, în afara orelor de program, 
la efectuarea unor lucrări agri
cole in unitățile de stat și 
cooperatiste.

8. Organele și organizațiile de 
partid, de stat și obștești, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județele, de pe' Dunăre să acțio
neze in continuare cu cea mai 
mare hotărire pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite anterior in 
vederea prevenirii revărsărilor 
apelor pe întregul curs al flu
viului. Să se vegheze în perma
nență la întărirea și înălțarea 
digurilor, să fie mobilizată 
întreaga populație, militarii, găr
zile patriotice, întregul activ de 
partid și de stat pentru a se 
asigura îndeplinirea lucrărilor 
prevăzute în planurile de apărare 
împotriva inundațiilor.

9. Consiliul de Miniștri să ela
boreze un program complex de 
perspectivă privind sistematiza
rea pe baze moderne, într-o 
concepție unitară, a intregii re
țele hidrologice, regularizarea 
tuturor cursurilor de ape, ame
najarea corespunzătoare a fie
cărui bazin hidrografic, realiza
rea unor acumulări de apă. de
secări și irigații care să permită 
să se facă față oricăror situații. 
Să se întocmească un program 
general de resistematizare a 
întregii rețele hidrografice din 
zona Capitalei și a rîurilor care 
alimentează această zonă. în 
funcție de etapizatea prevăzută 
în aceste programe, prin planu
rile cincinale și anuale să se 
prevadă mijloace materiale și 
financiare necesare realizării 
integrale și la termen a tuturor 
lucrărilor.

10. Consiliul Național al Apelor 
va prezenta Consiliului de Mi
niștri, pină la 30 septembrie 1975, 
propuneri pentru dezvoltarea și 
dotarea rețelei hidrometeorolo- 
gice. astfel incit. folosindu-se 
mijloacele moderne și rapide de 
transmitere a informațiilor și 
prelucrare a datelor, să se asi
gure avertizarea și alarmarea cu 
maximum de operativitate a 
populației și unităților economice 
în caz de inundații.

11. Comitetele executive ale 
consiliilor populare, avînd asis
tența tehnică a organelor de gos

podărire a apelor, să studieze 
amenajarea cursurilor de apă de 
importanță locală și a piraielor 
și să Întocmească, în cadrul 
programului general, programe 
concrete de realizare a lucrări
lor, folosind cu precădere munca 
patriotică a cetățenilor.

12. Consiliul Național al Ape
lor să elaboreze un program de 
măsuri pentru decolmatarea 
lacurilor de acumulare, a albii
lor cursurilor de apă și întreți
nerea în condiții corespunzătoa
re a acestora.

13. Consiliul de Miniștri să e- 
laboreze un act normativ prin 
care să se precizeze în ce condi
ții se pot face golirea parțială 
sau totală a lacurilor de acumu
lare prin evacuatorii de ape mari 
și golirile de fund ale barajelor 
și să se stabilească organele care 
au dreptul să aprobe efectuarea 
unor astfel de goliri.

14. Comandamentele județene 
să ia în continuare măsuri de 
refacere. întărire a digurilor de 
apărare în soluții definitive.

15. Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor să prezin
te, intr-un termen scurt, un 
program de consolidare și pro
tecție a căilor ferate, precum și 
de supraînălțare a drumurilor și 
de lărgire a deschiderii poduri
lor care s-au dovedit nesatisfă
cătoare în condițiile recentelor 
inundații.

16. Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de 
Construcții. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
împreună cu Comitetul de Stat 
al Planificării, să reexamineze 
si să definitiveze prevederile de 
lucrări pentru stingerea toren- 
ților, împăduriri și combatere a 
eroziunii solului.

17. Să se organizeze o Cons
fătuire pe țară cu specialiștii și 
cadrele de conducere care lu
crează în domeniul amenajări
lor hidrotehnice, al îmbunătăți
rilor funciare și irigațiilor, in 
cadrul căreia să se dezbată pro
iectul programului complex de 
perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice ale țării.

18. La realizarea sistematiză
rii rețelelor hidrologice, regula
rizarea cursurilor de apă. ame
najarea unor lacuri de acumu
lare, a unor lucrări de apărare, 
la lucrările de decolmatare a ba
zinelor de retenție a apei și a 
albiilor riurilor. precum și la 
întreținerea acestora, alături de 
eforturile mari ce vor trebui fă
cute de stat, consiliile Frontu
lui Unității Socialiste să asigure 
și participarea largă a cetățeni
lor — muncitori, țărani, intelec
tuali. studenți, elevi — a mili
tarilor forțelor armate, a mem
brilor gărzilor patriotice, prin 
muncă patriotică și contribuție 
materială.

19. Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist. Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului să asigure participarea or
ganizată a tineretului, elevilor 
și studenților. în timpul vacan
ței. pe șantierele de muncă pa
triotică, pentru realizarea lucră
rilor edilitar-gospodărești, de 
sprijinire a unităților agricole 
de stat și cooperatiste în cam
pania de stringere a recoltei, de 
evacuare a apelor de pe terenu
rile agricole și de întreținere a 
culturilor.

20. Organele locale de partid, 
comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare să asi
gure respectarea prevederilor 
legale privind sistematizarea 
teritoriului și localităților și, 
ținînd seama de gradul de inun- 
dabilitate a zonelor în care este 
prevăzută amplasarea unor uni
tăți economice și cartiere de lo
cuințe, să ia măsuri corespun
zătoare de protecție a acestora 
ori de cite ori necesitățile nu 
permit să se aleagă alte locuri, 
în acest sens, să fie reexamina
te cu atenție schițele de siste
matizare a localităților, precum 
și amplasarea unor unități eco
nomice a căror construcție nu a 
fost începută.

★
Plenara comună a C.C. al 

P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le a României apreciază că ho- 
tărîrea cu care au acționat or
ganizațiile de partid, organizații
le de masă și obștești, toți ce
tățenii — români, maghiari, 
germani și de alte, naționalități 
— întregul nostru popor, pentru 
apărarea avuției naționale și în
lăturarea efectelor inundațiilor, 
constituie o garanție a îndepli
nirii cu succes, înainte de ter
men, a sarcinilor planului cinci
nal și ale planului pe anul 1975, 
așigurîndu-se astfel temelia trai
nică a înfăptuirii programului 
de dezvoltare continuă a Româ
niei socialiste. elaborat de 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român,

Vasul „Bocșa", fratele geamăn a lui „Tomis", se află incă... 
in docurile uscate

Fotografia : VASILE RANGA

învățăminte pentru întreaga 
viață de organizație

(Urmare din pag. 1) 
imediat la mai mulți tineri care 
se aflau intimplător în parc și 
au venit fără nici o ezitare. Ce 
vreau să spun cu exemplele 
astea ? în momentele de cum
pănă, de grea încercare se ma
nifestă cu mai multă intensitate 
întrajutorarea, sprijinul tovă
rășesc care acționează întotdea
una intr-un colectiv.

IOAN CUZMAN, secretarul 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de strunguri :

— Noi am procedat puțin alt
fel. Specificul producției ne o- 
bliga la niște măsuri speciale. 
Trebuia ca procesul de produc
ție să continue fără întrerupere, 
ceea ce impunea să nu mobili
zăm forțe prea mari pe dig, ci 
să stabilim cu mai multă exac
titate cine va ieși, ce locuri sint 
repartizate, care este efectivul, 
cind. Aveam datoria ca, folosind 
cit mai bine forța umană, să 
obținem maximum de eficiență. 
Măsurile organizatorice pe care 
le-am luat, cintărind milimetric 
locul și rolul fiecărui om, ne-au 
permis să depășim momentele 
critice. Am sperat tot timpul să 
ieșim bine și am ieșit, iar asta, 
cred eu, datorită elementului 
organizatoric care a funcționat 
ireproșabil.

ANDREI FILO, secretarul co
mitetului U.T.C. de la între
prinderea de mecanizare a agri
culturii :

— Mobilizare generală a fost 
nu doar la diguri. A fost în e- 
gală măsură și în întreprinderi 
și aș spune chiar că în toate 
cartierele orașului, pină la bă- 
trînii care treceau pe la noi și 
ne aduceau alimente, apă, ți
gări. Ceea ce mi se pare de-a 
dreptul impresionant este ac
țiunea comună pe care am iz
butit s-o organizăm, un efort 
comun în adevăratul sens al 
cuvintului. Erau pur și simplu 
de neclintit nu numai digul 
înălțat de noi, ci și voința tu
turor, ce exprima o atitudine de 
înaltă conștiință comunistă. A- 
cesta este, cred eu, poate cel 
mai prețios element pe care 
n-ar trebui să-l neglijăm nici 
in activitățile noastre obișnuite.

Intr-adevăr, indiferent de or
dinea pe care ar propune-o o 
clasificare sau alta, adevărul 
rămîne același : mobilizarea ge
nerală, capacitatea organizatori
că, solidaritatea tovărășească și 
acțiunea comună sînt atribute 
ce și-au dovedit cu prisosință 
existența intr-un moment de o 
excepțională solicitare și înmă- 
nunchiere de forțe ; fără a sus
ține, desigur, că abia într-o ase
menea împrejurare au luat 
naștere, ci numai că, făcînd 
parte organică din biografia in
timă a oricărui colectiv, ele s-au 
reliefat atunci la un grad de 
intensitate corespunzător stării 
de necesitate. Problema care se 
pune, totuși, este aceea a căilor 
și modalităților de a împlînta 
în mod trainic, definitiv, aceste 
elemente și în stilul de muncă 
obișnuit al colectivelor de ute- 
ciști, in viața lor de organizație 
cotidiană. Pentru că, orice s-ar 
spune, întrebarea de mai înain
te rămîne valabilă : cum se face 
că, alteori, nu se poate asigura 
prezența de sută la sută la o a- 
dunare generală, în ciuda orică
ror convocatoare și semnături 1 
„Poate că tinerii preferă, în lo
cul ședințelor, acțiunea con- 
cretă“, s-a spus la un moment 
dat, însă punctul acesta de ve
dere nu era pentru noi decît un 
început de explicație. El aducea 
după sine, inevitabil, o altă în
trebare : de ce acum, în bătălia 
cu apele, la o singură solicitare 
se răspundea cu zeci de oferte 

și expresia „mă duc eu“ de
venise un fel de cuvint de or
dine, iar in alte împrejurări ți 
se spune de-a dreptul, cu can
doare : „de ce tocmai eu ?“. -

Bineînțeles, am căzut de a- 
cord cu toții că împrejurările 
neobișnuite poartă întotdeauna 
in dimensiunile lor și o doză 
mai mare de atracție : drama
tismul se împletește adesea cu 
spectaculosul, epuizarea fizică 
poate da senzația de eroism. 
Dincolo de asemenea trăsături 
insă trebuiau să existe altele, 
adînc implantate în esența a- 
celor zile și nopți de luptă, le
gate organic de perioadele cal
me, anonime ale muncii noas
tre — și pe acestea am început 
să le căutăm, împreună.

— Aș porni de la o intim- 
plare petrecută mai demult în 
uzina noastră, a început Ioan 
Cuzman. într-o zi de odihnă 
era nevoie să mobilizăm dih 
nou colectivul unei secții pen
tru o problemă de producție 
deosebit de urgentă. Solicitarea 
venea după un șir de eforturi 
îndelungate, însă nu prevăzuse 
nimeni urgența care a mai in
tervenit. Atunci i-am convocat, 
într-o pauză, pe uteciștii sec
ției și le-am explicat cit mai 
limpede despre ce este vorba. 
După aceea le-am cerut lor pă
rerea, întrebîndu-i cum am pu
tea proceda. Rezultatul a fost 
că s-au oferit ei singuri să vină 
și a doua zi la lucru. Perioada 
inundațiilor a întrunit și ea cel 
puțin două condiții asemănă
toare : problema era deosebit 
de limpede, nu avea nevoie de 
prea multe lămuriri, și cerea o 
Înțelegere maximă a momentu
lui din partea tuturor. Cred că 
aceste condiții nu izbutim noi 
să le atingem întotdeauna în 
organizarea adunărilor generale 
sau a altor activități.

— înțeleg de aici că atunci 
cînd scopul unei acțiuni eșțg 
limpede formulat și de o indis
cutabilă însemnătate politică- și 
modul de a răspunde al tinerilor 
este corespunzător solicitărilor. 
Credeți însă că este suficientă 
această singură condiție ?

— Nu. nu mi se pare sufi
cientă. Din același exemplu sa 
desprinde o altă idee, la fel de 
importantă : tinerilor nu trebuie 
să le dai numai ordine și indi
cații, ci să le ceri și părerea, 
să-i consulți cu adevărat. Nu
mai așa le creezi sentimentul 
utilității proprii și convingerea 
că răspund la o chemare nu ca 
simpli spectatori, ci ca autori 
nemijlociți, de care depinde în 
mod hotăritor rezolvarea. In pe
rioada inundațiilor fiecare tinăr 
era convins că dacă nu este și 
el prezent acolo, pe dig, se poa
te întîmpla o catastrofă. Or, de 
participarea tinerilor depinde în 
mod firesc reușita oricăreia din 
acțiunile noastre.

— Aș mai adăuga ceva aici, a 
intervenit atunci și Teodor Ar
delean. Prezența activistului 
U.T.C. în mijlocul tinerilor tre
buie și ea cintărită cu aceeași 
unitate de măsură. Activistul 
nu este numai cel ce îndrumă 
și dă recomandări, ci și omul 
care pune el însuși umărul, 
muncind cot la cot cu ceilalți și 
oferind astfel, el cel dinții, un 
frumos exemplu personal) O a- 
semenea participare s-a realizat 
din plin în perioada la care ne 
referim și s-au legat multe re
lații trainice între tineri și acti
viști atunci. Principalul este ca 
ele să rămină la același grad 
de intensitate și in procesul 
muncii cotidiene.

Discuția nu s-a oprit aici. Ea 
a continuat și cu alte aspecte, 
toate adunîndu-se armonios la 
capitolul învățămintelor extrase 
dintr-o experiență incă proas
pătă și dureroasă. Un alt parti
cipant la dezbateri, PETRU 
RANCOV, locțiitorul secretaru
lui U.T.C. de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului, a formu
lat o opinie care poate servi 
drept încheiere a întregii discu
ții. După părerea lui, unul din 
ciștigurile cele mai trainice ob
ținute în prezent este sudarea 
unor legături apropiate, de mare 
profunzime între tinerii înșiși, 
cimentarea unui climat de în
credere reciprocă laolaltă cu ci
mentul turnat pentru înălțarea 
digurilor. Este, intr-adevăr, un 
sentiment tonic să știi că alături 
de tine se află tovarăși, de nă
dejde, că întreaga organizație 
gîndește și acționează așa cum 
faci tu însuți. Acum, cînd ne 
pregătim în continuare pentru 
Congresul al X-lea al U.T.C., a- 
ceste concluzii dau contur unor 
adevăruri fundamentale pentru 
munca și viața fiecărei organi
zații în parte. Ele reliefează 
câteva învățăminte desprinse 
dintr-o experiență unică și ne
dorită de nimeni însă ale cărei 
semnificații trebuie să îmbogă
țească activitatea noastră de zi 
cu zi.
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O anchetă internațională' de' CAROL ROMAN

NICOLAE 
GAIDAGIU
Erou al Muncii 

Socialiste, s-a născut 
la 7 septembrie 1921, 
în comuna Topalu — 
Constanța. Fiu de ță
rani săraci, a muncit 
1G ani ca argat. Din 
anul 1951 a fost ales 
in permanență în 
fruntea C.A.P. Topa
lu. unitate fruntașă 
a agriculturii noastre 
socialiste.

Nieolae Gaidagiu, 
pentru activitatea sa 
însuflețită. pentru 
spiritul de organiza
re ca și pentru recol
tele bune obținute de 
cooperativă de-a lun
gul anilor a fost dis
tins cu ..Ordinul 
Muncii" clasa I și 
clasa a H-a.

Uniți ca spicele de griu...
de NICOLAE GAIDAGIU

Pentru noi, oamenii cimpiilor și ai recoltelor, nu poate exista 
deciț răspunsul pe care viața ne-a învățat să-l rostim și să ni-1 
includem in ființa noastră : doar împreună, cu toții, suflet lingă 
suflet de om, am putut parcurge între anii 1951 — anul înființării 
C.A.P. Topalu — și zilele noastre de azi o viață de om, un nou 
drum, cu un nou destin. Ce-am făcut noi în aceste aproape 9 000 
de zile de viață în comun, ce-am realizat pe .meleagurile strămo- 
șești, poate că cel mai bine îl exprimă schimbarea profundă de 
mentalitate ce a avut loc in lumea satului.

Am să vă relatez o mică intîmplare, după mine foarte sem
nificativă. Avem plecați la băi, la Olănești, doi oameni de pe Ia 
noi : Petra Toader, brigadier, și Gheorghe Ciocan, cooperator. Ei 
bine, de cîteva zile în fiecare seară mă sună să mă întrebe cum 
stăm cu secerișul, cu forța de muncă... Mă roș, parcă nu se simt 
bine oamenii ăștia dacă nu știu in permanența tot ce se întîmplă 
la noi, la Topalu. Și oamenii noștri stau și așteaptă la telefon 
pină ce le vine rindul, mai plătesc și cîțiva leișori... dar ce 
contează. Ei vor să știe ce este acasă, la cooperativă.

Și cind te gindești că în urmă cu două-trei decenii fiecare 
țăran era înainte de toate un „eu“ foarte înverșunat, al cărui 
suflet și cuget era cîrmuit de dimensiunea ogrăzii sale,

Dar, nu despre aceste lucruri aș vrea să vă vorbesc cit mai cu 
seamă despre altceva am izbutit noi ca odată cu viața tot mai 
îmbelșugată să ne învățăm să trăim intr-un chip nou ? Pentru 
a putea da un răspuns am stat și m-am întrebat mai intîi : ce 
apreciem noi mai mult la oamenii Împreună cu care de la cîn- 
tatul cocoșului și pină la asfințit ne străduim să dăm o înfățișare 
nouă așezărilor noastre, ca și nouă înșine ?

De aproape un sfert de secol mă aflu la conducerea cooperati
vei noastre. Dar nu sint unicul... De tot atita vreme am alături 
oameni de nădejde printre care ii amintesc pe brigadierii Tudor 
Tincu, Toader Petra, Polixenia Radu. I-am numit doar pe aceștia 
deoarece de ei mă lovesc în fiecare dimineață. De 24 de ani 
stăm neclintiți la datorie și ne-am învățat să muncim și să ne 
respectăm cit mai mult unul pe altul, deoarece omenia și 
colaborarea intre oameni, cu respectul începe... Și cite greutăți 
n-am avut noi de înfruntat împreună, și cite tentații nu ne-au 
încercat pe fiecare dintre noi. Nu ne-am clintit insă. Am fost și 
răminem țărani români, legați de glia străbună pe care ne stră
duim s-o lucrăm tot mai bine și cu folos pentru oameni.

Cei amintiți pină aici sint neam din neamul celor de pe me
leagurile Topalului. Insă, de-a lungul anilor, ne-am înmulțit 
forțele cu alți oameni de nădejde care au înțeles să vină alături 
de noi, să devină locuitori ai comunei noastre.

Aici ajuns îmi face plăcere să-i amintesc pe soții Roman — 
Radu și Margareta — inginerii noștri care de mai bine de 17 ani 
impart cu noi pîinea și se bucură de o viață pe care n-ar 
schimba-o pentru nimic in lume. îmi amintesc de ziua cind am 
intimpinat în comuna noastră pe tînărul inginer Radu, azi „mai 
marele zootehniei" și pe Margareta, o fetișcană, azi inginerul-șef 
al cooperativei. Erau doi tineri de curind căsătoriți, el din Tîrgo- 
viște, ea din Brăila, care absolviseră facultatea și fuseseră re
partizați în comuna noastră. Ei bine, de atunci, din 1958, au venit 
de s-au așezat printre noi și și-au întemeiat casă în comună, au 
acum o fetiță de 10 ani și au devenit fii ai Topalului incit nici 
un locuitor al comunei n-ar putea să-și amintească de vremea 
cind cei doi nu s-au aflat la noi.

Acești oameni s-au legat pentru totdeauna de meleagurile 
noastre. Stau și acum și mă întreb : de ce ? După părerea mea 
există mai multe explicații. Prima ar fi că le este dragă meseria 
lor și nu văd unde ar putea-o practica mai bine decit pe ogor, 
la țară. De ce oare să se fi dus la studii inalte in agricultură — 
mi-au declarat cei doi Roman — dacă nu ar fi dorit să se afle 
printre lucrătorii pămîntului ? Acesta îmi pare a fi un adevăr 
firesc pentru toți, inclusiv pentru tinerii absolvenți ai zilelor 
noastre, care cu toți trebuie să se prezinte acolo unde le este 
menirea pentru care au optat la vreme, potrivit cu pregătirea 
lor.

Apoi voi mai trece la socoteală faptul că tinerii Roman au 
avut cu cine lucra. De obicei noi năpustim toate relele asupra 
tinerilor, care oricit de dispuși ar fi ei să lege un lucru, dar dacă 
nu se simt înconjurați de bunăvoința oamenilor și în mod special 
a celor Împreună cu care trebuie să lucreze, parcă le vine mai 
greu să se apuce de o treabă serioasă. Nu că aș vrea să-i scuz 
pe cei ce dezertează de la datoria lor, dar trebuie să încercăm să 
înțelegem lucrurile ceva mai complex. De aceea repet : noi am 
știut să-i primim așa după cum se cuvine, nu numai cu sufletul 
deschis ori cu vorba, dar și cu fapta, alături de ei. Cum au ve
nit pe la noi am discutat cu consătenii : măi, oameni buni, noi 
avem nevoie de acești ingineri tineri. Au învățat, știu multe, 
chiar și mai multe decit noi. Haide să-i onorăm și să-i cinstim, 
să-i ajutăm, să le aflăm nevoile și să fim alături de ei. Oamenii 
au înțeles. Acest lucru l-a simțit și l-a înțeles deopotrivă fami
lia Roman.

Am încercat să ne respectăm unii pe alții și niciodată nu au 
fost singuri. Așa se face că în toți acești ani am învățat să ne. 
ascultăm reciproc și să știm ce anume să ne cerem unii de la 
alții. Astăzi, după aproape două decenii, oamenii ii iubesc pe cei 
doi ingineri pentru că îi știu alături și la bine și la rău. Iar 
acesta este meritul tuturor !

Pe oamenii noștri îi apreciem altfel decit altădată. Bunăoară, 
un om al satului trebuie să fie înainte de toate un bun organi
zator. Acum, fiecare dintre noi poartă pe umeri răspunderea 
pentru bunul mers al treburilor colectivului. Pină in urmă cu 
ani ceream țăranului doar hărnicia. Acum, oricită hărnicie ar 
avea, dacă nu este și un bun organizator, degeaba truda ! Și 
aceasta este o calitate pe care ne-o dorim tot mai mult împă- 
mintenită la oamenii noștri, alături, bineînțeles, de competență.

în urmă cu cițiva ani se tărăgăna mult tăiatul viilor. De ce ? 
Doar o mină de oameni se pricepeau și din cauza aceasta erau 
capricioși, făceau nazuri și ne cereau cit nu făcea. Am răbdat 
noi ce am răbdat pină ce am adus problema ca mai mulți coope
ratori să învețe să taie via. Așa se face că intr-un anume timp 
am pregătit mai bine de 100 de tăietori de vie, bărbați și femei, 
deopotrivă. De atunci via este tăiată la timp, fără pierderi... La 
fel am procedat cu mulsul vacilor, in genere cu sectorul zooteh
nic. Și am procedat bine : cooperativa a obținut 11 diplome 
pentru recolte inalte și a fost distinsă de două ori cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. Acesta este chipul organizării și al competenței !

Apoi, după părerea mea, omul trebuie să fie un exemplu 
pentru ceilalți, să nu se tirîie in coadă, tras de alții care mun
cesc și pentru el. Aici se vede deseori ce „stofă" este ! De-a 
lungul anilor, pe la noi prin sat s-au perindat unii care ne ce
reau să facem și să dregem cite in lună și in stele. La vorbă 
erau tari ai naibii, numai că atunci cînd te așteptai să-i vezi pe 
tarla ori la viță, in frunte, ia-i de unde nu-s ! Oamenii nu dă
deau două parale pe spusele lor.

Tot așa imi vine In minte un inginer de-al nostru care acum, 
odată cu anii, s-a dat pe brazdă. L-am întrebat intr-o zi, în 
văzul oamenilor, care îl știau de „vorbă — lungă făr 
de-faptă" ; „Ai stropit pomii ?“. „Chiar acum vin de-acolo... 
Chiar eu...“. Ne-am dus și am văzut că nu spusese adevărul. 
Pomii fuseseră atacați. Intr-o adunare, și-apoi încă într-una, și 
tot așa multă vreme l-am pomenit de rău că ce exemplu dă el 
oamenilor care trebuiau să-l urmeze la muncă, pină ce s-a lipit 
de el. I-am mai spus că nouă ne este drag ca atunci cind ai pus 
mina pe ceva să nu mai trebuiască să vină unul pe urma ta care 
să dreagă ce ai făcut. Dacă ai pus mina să sfințești locul, să se 
știe că tu ai trecut pe acolo. Acum, nu că e primul în toate, dar 
în orice caz este un bun exemplu.

Apoi, iubim la oamenii noștri cinstea, comportarea curata și 
dreaptă. N-am să vă spun decit că toți cei 21 de membri din 
consiliul de conducere al C.A.P.. membri de partid, sint oameni 
buni, stimați și urmați de colectiv, care iubesc munca, au familii 
trainice, cu copii și nepoți și nu se lasă abătuți de neghina imo
ralității. De aceea, poate că am înaintat in ani devenind mai 
evuți dar avind și o altă infățișare ca oameni, uniți ca spicele 
de griu. ' 
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mai sint 50 de zile | HOUl UI Cili ȘCOlCII*i
buzău î Elevii — constructori 

ai propriilor școli
Construcția grădiniței de copii 

din cartierul Micro 14 din Bu
zău se apropie repede de stadiul 
final. Acum se execută lucrări 
de izolație fonică și unele mici 
retușuri de către echipe speci
ale de muncitori calificați. Ți
nem să precizăm aceasta, deoa
rece întreaga construcție a fost 
executată de către elevii Liceu
lui industrial de construcții con- 
stituiți in brigăzi și echipe, lu
crările realizate de ei fiind de 
cea mai bună calitate. A fost o 
inițiativă a lor sprijinită, de or
ganele locale și prima perioadă 
„de foc“ a viitoarei meserii a 
fost trecută de toți cu califica
tivul maxim. Astfel, 100 de copii 
de virstă preșcolară vor benefi
cia în acest an de condiții exce
lente. Dar în această vacanță a 
muncii elevii au participat cu 
forte apreciabile și la alte con
strucții școlare, care la 15 sep
tembrie trebuie să fie gata. La 
complexul Grupului școlar de 
chimie, la creșe și grădinițe din 
cartierul Micro 5, la Școala ge
nerală cu 26 săli de clasă din 
cartierul Dobrogeanu Gherea, 
toate din municipiul Buzău. Nu
mai că aici lucrările sint rămase 
în urmă, constructorii. în speță 
I.C.M.J., trebuind să intensifice 
ritmul lucrărilor în cele 2 luni 
de zile cite au mai rămas pînă 
la deschiderea noului an școlar. 
La fel și în mediul rural, unde 
unele construcții nu pot avansa 
din cauza lipsei unor materiale. 
La Școala generală din comuna 
Mărăcine, din lipsa bilelor ma
nele nu pot fi executate acope
rișul și nici celelalte lucrări de 
finisaj. Factorii responsabili ne 
asigură insă că, în ciuda aces
tor greutăți, toate noile lăcașuri 
de școală vor fi gata la terme
nul stabilit. Astfel, în întregul

județ la toamnă vor fi date în 
folosință 14 grădinițe de copii 
numai în mediul rural, 59 săli, de 
clasă, precum și citeva ateliere 
școlare. Sălile de clasă de la Li
ceul nr. 1, construit împreună 
cu unitatea patronatoare I.U.T., 
sint concepute cu adevărat mini- 
secții ale întreprinderii.

Dealtfel ne spune tovarășa 
Maria Apostoiu. de la Inspecto
ratul școlar, intensificarea acți
unii de dotare a atelierelor șco
lare. mai ales a celor din mediul 
rural, este o acțiune prioritară 
pe agenda acestei veri pentru a 
se asigura fiecărui elev un loc 
de muncă corespunzător. S-au 
investit pentru acest an din fon
durile statului 1 100 000 lei și alți 
800 000 lei din fondurile reali
zate de către ateliere în cursul 
anului școlar recent încheiat. 
Pentru înființarea unor catedre 
speciale de instruire tehnico- 
productivă și încadrarea pe pos
turi a unor maiștri capabili s-a 
recurs la soluția care s-a dove
dit eficientă — crearea la nivel 
de comună a unor ateliere șco
lare. Anul trecut au fost înfiin
țate 26 asemenea ateliere și 
numărul lor va crește în conti
nuare.

In această privință, aflăm 
tot de la Inspectoratul șco
lar că în zonele calamita
te au plecat cîțiva instruc
tori pentru evaluarea acestor 
pierderi și a face propuneri 
concrete pentru întocmirea unuî 
plan de măsuri de priorități. 
Pină atunci, insă, după cum a- 
veam să constatăm la școlile din 
localitățile calamitate Cilibia, 
Cotu Ciorii, Mînza toți elevii, 
începînd de la cei din clasa I 
și pînă Ia cei mai mari, în afara 
faptului că participă la muncile 
cîmpului, dau o mină de ajutor 
la scoaterea mîlului din sălile de

ALINA POPOVICI

Concursul național 
de muzică ușoară Mamaia 1975 
Ce așteaptă publicul 

de la un recital?
întregind în mod armonios 

programele concertelor consa
crate concrusului, microrecitalu- 
rile oferă publicului seară de 
seară, in sala Teatrului de vară 
din Mamaia, prilejul unor plă
cute reîntîlniri cu mulți dintre 
interpreții preferați. Anul aces
ta pentru prima dată organiza
torii au invitat pe scena festi
valului alături de consacrați ti
neri soliști aflați Ia primii pași 
in muzica ușoară. După ce am 
ascultat pină acum zece inter- 
preți in zece microrecitaluri ni 
se pare — în virtutea calității 
lor înseși — justificată întreba
rea : Ce înseamnă un recital ? 
Ce așteaptă publicul de la un 
recital ? Evident, cine nu știe 
că sub genericul de recital ni se 
anunță și ni se promite un spec
tacol de excepție în care inter
pretul vine să ne prezinte tot 
ce știe mai bine la un moment 
dat. un repertoriu concludent 
pentru o anumită perioadă din 
cariera sa artistică. Exigențe 
care reclamă pe de altă parte, 
de la bun început, merite pe 
măsură, un talent de marcă că
ruia i se cuvine o apariție pe 
scenă de atare anvergură.

Fără a ne opune ideii lansă
rii unor tinere nume pe scena 
de la Mamaia, ci, dimpotrivă, a- 
vem totuși o rezervă față de a- 
legerea celor cinci soliști — 
Doina Limbășanu, Monica Mol- 
das. Janina Matei, Clara Anton 
și Cezar Tătaru — ce au apărut 
în microrecitaiul din prima sea
ră. Rezerva ne-o întemeiem pe 
calitatea programelor lor, a re- 
pertoriilor, a ținutei scenice și

chiar a interpretării. Se pare că 
Ia unii dintre ei apariția intr-un 
recital este încă prematură. Am 
putea fi contraziși aici cu dife
rite argumente ca. de exemplu, 
cel al numărului lor de înre
gistrări la radio și tele. Dar pre
tențiile spectacolului „pe viu", 
cu public, ale recitalului, adică, 
înțeles ca o demonstrație de 
virtuți interpretative, trebuie să 
recunoaștem că sint greu de 
neglijat. Programele anonime, 
banale, cu lucrări ce nu i-au 
servit întocmai pe soliști sau ne
reprezentative pentru muzica 
noastră ușoară ne-au îndemnat 
să ne întrebăm de ce acei ce 
au vizat repertoriile nu le-au 
făcut tinerilor recomandările ne
cesare, observații mai pline de 
discernămînt. Am reținut din 
primele cinci microrecitaluri 
doar o doină interpretată de 
tînăra .solistă Clara Anton. Este 
mult prea puțin. Ne întrebăm : 
nu s-a făcut oare prin facilita
tea microrecitalurilor un deser- 
viciu festivalului și soliștilor. în
șiși ?

De la locurile comune inadmi
sibile într-un program estival 
așezat sub semnul creației, al 
emulației concursului de la Ma
maia pe care le-am întîlpit și 
în recitalurile Doinei Badea și 
Mihai Constantinescu am trecut 
la o altă seară, la un alt recital, 
cel al Didei Drăgan acompaniată 
de formația Sfinx. Dan Aldea 
ne-a oferit o muzică interesantă, 
inteligentă, plină de farmecul o- 
riginalității.

clasă, la curățirea și spălarea 
băncilor, a materialelor didactice 
și a uscării manualelor școlare, 
a arhivelor luate de apă. Toate

acestea pentru ca noul an școlar 
să poată incepe in cele mai bune 
condiții.

ION MIHALACHE

SUCEAVA: în atenție — elevii 
primei trepte de liceu

Interlocutorul nostru este pro
fesorul Dumitru Bodnariuc, in
spector general al Inspectoratu
lui școlar județean Suceava.

— Vă rugăm să vă referiți la 
cîteva din obiectivele care stau 
in atenția inspectoratului jude
țean, obiective ce vizează peri
oada de vacanță a elevilor și 
pregătirea noului an școlar.

— De trei zile se desfășoară 
în județul nostru o activitate in
tensă pe toată rețeaua de învă- 
țămînt liceal. Se discută cu di
rectorii liceelor din toate cen
trele. Motivul ? In principal, 
stadiul realizării planului de 
școlarizare la învățămintul liceal 
și profesional. Urmărim îndea
proape cuprinderea în prima 
treaptă de liceu a promovaților 
clasei a opta. Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și In- 
vățămîntului prevăd obliga
tivitatea directorilor, dirigin- 
ților, profesorilor în general 
de a urmări și cunoaște fiecare 
elev, de a determina și asigura 
școlarizarea tuturor elevilor care 
au promovat clasa a opta, in 
mod deosebit promoția anului 
1974—75. In anul acesta în 13 li
cee din cele 26 ale județului în
scrierile au fost făcute in urma 
testelor de verificare a cunoștin
țelor. dat fiind că s-au înscris 
mai mulți candidați decît locu
rile planificate. Așa au fost : Li
ceul pedagogic, Liceul silvic 
Cîmpulung, Liceul sanitar Su
ceava. Avem insă și licee cu 
planul de invățămint nerealizat : 
Liceul „Dragoș Vodă" din Cîm
pulung, „Nicu Gane“ din Fălti- 
ticeni, liceele din Solea, Șiret, 
Gura Humorului și Vicovu de 
Sus. Situația ne arată că există 
minusuri in activitatea de orien
tare profesională și ne atrage a- 
tenția să acționăm în viitorul an 
mai ferm, mai direct, pentru o 
bună echilibrare a elevilor în re
țeaua liceală a județului.

Noi ne mîndrim încă de anul 
trecut cu un procent de 96 la 
sută al elevilor cuprinși în prima

L
a „Nicolina", citadelă 
muncitorească ce va 
împlini în august 70 
de ani de existență, 
ponderea uteciștilor. a 
tinerilor sub 30 de ani, 

reprezintă circa 2/3 din nu
mărul oamenilor muncii. A- 
cestor noi generații mun
citorești, ca și celor afirmate 
anterior, le revine înalta respon
sabilitate de a transforma aceas
tă prestigioasă unitate industri
ală în cea mai mare întreprinde
re de utilaj terasier din țară.

Dar faima „Nicolinei" nu ține 
exclusiv de domeniul producției. 
Preocuparea pentru activitatea 
cultural-artistică este destul de 
cunoscută. Clubul dezbaterilor 
despre artă de aici avind un re
nume ce depășește strictul teri
toriu al unității industriale sau 
chiar al orașului moldav. Și 
totuși, examinînd activitatea 
culturală desfășurată de uteciști 
se poate remarca unilateralita
tea eforturilor de acest gen. Ra
portul dintre receptarea valori
lor din afara întreprinderii și 
promovarea celor proprii este net 
în defavoarea ultimului termen. 
Atit organizația U.T.C.. cit și 
sindicatul au mizat aproape ex
clusiv pe forțele culturale din 
exterior. Afirmația se verifică 
mai ales in cazul acelui renumit 
Club al dezbaterilor despre artă, 
menționat anterior, dar și in 
privința cenaclului pluridiscipli
nar Lupta cu inerția.

Istoria lor este de dată recen
tă. Clubul a fost înființat în 12 
iulie 1973 cu intenția de a veni 
in întimpinarea dorințelor ute
ciștilor de a cunoaște fenomenul 
artistic contemporan. în conse
cință o atenție deosebită s-a a- 
cordat discutării bunelor rezul
tate ale culturii și artei ieșene. 
Nu s-a mers pe metode expozi
tive, didactice, neatractive, ci 
s-a preconizat organizarea unor 
întilniri (o dată la 3 săptămîni) 
cu scriitori, artiști plastici, com
pozitori din Iași. în ultimii 2 ani 
au avut loc 20 de ediții, în ca
drul cărora au fost invitați 
George Lesnea. C. Ștefanache, 
C. Ciopraga, Nieolae Muntean, 
M. Ursachi ș.a. Prestigioși ar
tiști plastici ieșeni au expus Ia 
clubul întreprinderii lucrări din

SIMBATA, 26 IULIE 1975

PROGRAMUL I

11,0# Ora copiilor. 12,00 Concert 
de muzică populară la Muzeul sa
tului. 12.20 Studio ’75. 12.40 Tele- 
cinemateca (reluare). 14.00 Telex. 
14.05 Dincolo de note... Azi .— Ion 
Cristinoiu. 14.25 Ctitori de cultu
ră românească: Goleștii — o fa
milie de cărturari patrloți. 14.50 
Vîrstele peliculei. 15,5# Moment 
folcloric. 16,00 Caleidoscop cultu
ral-artistic. 16,20 Club T. 17,15 In 
ciclul Cîntare omului. Temerari 
cu brațele-ncordate. 17,30 Cupa 
prietenia. 19,15 Publicitate. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Teleenciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial: „Kojak". 21.40 
24 de ore. 22.00 Festivalul national 
de muzică ușoară Mamaia ’75.

DUMINICA, 27 IULIE 1975

PROGRAMUL I

ziunil Franceze (I). 20.00 Noi și 
viitorul apropiat. 20,15 Film se
rial (reluare): „Kojak". 21,05 Te
lex. 21.10 Muzeul — cadru viu de 
educație patriotică și estetică. 21,30 
Ora melomanului.

LUNI, 28 IULIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Telex. 16,05 Peru pe dru
mul înnoirilor: film documentar. 
16,30 Emisiune in limba maghiară. 
19.00 Contemporanele noastre. 19,25 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Floarea din grădină. Emislune-

Delavrancea. Seria I. „CIntecul 
fetelor". Șl.45 Refrene lirice.

MARȚI, 29 IULIE 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 File de dic
ționar (reluare). Medalion Orson 
Welles. Film artistic: „Falstaff". 
12,05 Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limbă franceză (recapitu
lare). 17.00 Telex. 17.05 Cabinet ju
ridic. 17.25 Interpretul preferat. 
17.35 Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală. 17,55 Pu
blicitate. 18,00 Te cintăm, plai stră-

8.30 Deschiderea programului. 
8.35 Avanpremiera zilei. 8.40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii: „Daktari". 10.00 Viața 
satului. 11.15 Ce știm și ce nu știm 
despre... 11.45 Bucuriile muzicii. 
Omul, muzica, orașul... 12,30 De 
strajă patriei. 13.00 Album dumi
nical. 16,00 Drumuri în istorie. 
Făclii. 16,20 Publicitate. 16,25 Cupa 
prietenia. 18,10 Film serial: UFO. 
19.00 Lumea copiilor. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Comentariul 
sâptămînii. 20.00 Reporter ’75. 20,25 
Publicitate. 20.30 Festivalul națio
nal de muzică ușoară Mamaia ’75. 
Gala laureaților. 22.09 24 de ore. 
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10.00—11.30 Matineu simfonic. 
Concertul Orchestrei Radlotelevi-

treaptă de liceu. Anul acesta, Ia 
14 iulie, liceele de pe teritoriul 
județului au raportat situația 
fiecărui elev ce a promovat cla
sa a opta. S-a căutat orientarea 
elevilor nereușiți la probele de 
verificare spre alte licee din ju
deț. In prezent, sint completate 
toate locurile și la liceele de 
specialitate care in anii anteri
ori erau deficitare : Liceul me
canic din Gura Humorului și cel 
din Iacobeni.

Aflăm că județul dispune de 
șapte mii cadre didactice, școlile 
pregătindu-se festiv pentru pri* 
mirea noilor absolvenți, cadre 
didactice repartizate în școlile 
sucevene. Directorii de școli se 
ocupă personal de absolvenții 
Liceului pedagogic ce le sint re
partizați, ca și de cadrele didac
tice transferate. „Vom organiza 
primiri colective de către pri
marii comunelor și orașelor la 
comitetele executive. Pină a- 
cum, absolvenții repartizați in 
județul nostru s-au acomodat 
foarte bine cu condițiile de mun
că și viată ale Tării de Sus. De

BUCUREȘTI: 
școala va

La Liceul textile-confecții nr. 
2 „Dîmbovița" din Capitală 
practica de vară a luat sfirșit. 
Planul de producție, în valoare 
de 3 200 000 lei a fost realizat. 
Asta nu înseamnă că școala a 
luat vacanță. în atelierele de 
practică se fac lucrări de fini
sare la unele produse ce vor fi 
livrate comerțului. Cu minuțio
zitate, se pregătește deschiderea 
noului an de învățămînt. Utila
rea celor trei ateliere labora
toarelor și cabinetelor este o 
problemă care preocupă condu
cerea școlii. Au fost aduse 40 de 
mese pentru cabinetul de desen 
și urmează să se instaleze 20 de

altfel, majoritatea sint din ju
dețele limitrofe iar în proble
mele de ordin practic — asigu
rarea locuinței și a condițiilor 
de aprovizionare — am fost în
totdeauna ajutați de organele de 
partid și de stat din localități, 
și vom fi sprijiniți și în acest 
an“ — ne spune tovarășul Bod
nariuc.

în încheiere, l-am rugat pe in
terlocutor să se refere la alte 
aspecte ale pregătirilor pentru 
noul an școlar, de care ne mai 
despart 50 zile.

— La ora actuală, prin parti
ciparea elevilor la construcții și 
reparații școlare avem pregătite 
școli care-și așteaptă „bobo
cii". Noi am realizat deja planul 
de investiții. Problema confec
ționării mobilierului s-a rezolvat 
în atelierele școlare de speciali
tate, care, prin contracte, au li
vrat mobilierul solicitat, de ase
menea, tot în ateliere au fost 
recondiționate materialele didac
tice — hărți, aparatura de labo
rator etc. Atelierele școlare lu
crează intens pentru propriile 
școli. Astfel, pină in prezent, 
s-au înființat peste 100 de labo
ratoare realizate exclusiv de că
tre elevi și profesori in atelie
rele noastre.

La 15 iulie am început distribui
rea manualelor școlare, conform 
graficului stabilit, urmînd ca la 
1 august pregătirile în vederea 
începerii noului an de învăță
mînt să fie încheiate.

GABRIELA ANGHEL

La 15 august 
fi gata

mese de croit în atelierul de 
pregătit-cusut încălțăminte, noi 
mese în laboratorul de fizică, a- 
paratură modernă în cabinetele 
audio-vizuale. Concomitent, se 
lucrează la amenajarea a două 
noi ateliere, pentru cauciucăn 
și pentru mase plastice. Primul 
va avea 5 prese. Se află într-un 
stadiu avansat lucrările de re
parare a mobilierului, de zugră
vire și înfrumusețare a școlii și 
căminelor. Căminul din Tonola 
este gata să-și primească, cu 
ospitalitate, locatarii. în curînd 
se va termina și cel din str. Sf. 
Ștefan.

L. P.

LA SUCEAVA 

a NQUĂ CASĂ 

A TINERETULUI
Nu este impresionantă la pri

ma vedere și intrind in ea nu 
ai sentimentul somptuozității 
Totul este simplu, dar curat și 
plin de căldură. O sală — cea 
„mare" — nu pare să aibă mai 
mult de 40 de metri pătrați. Pe 
podiumul pe care se odihnesc 
citeva instrumente muzicale nu 
a urcat încă nici o formație, iar 
panourile lucrate cu gust și mi
gală ale celor trei expoziții te
matice — Să reflectăm și să lu
ăm atitudine, Reminiscențe și 
una documentară legată de edu
cația ateist științifică — n-au 
fost încă privite de ochi din 
afară. Scaunele și măsuțele date 
de o parte invită, parcă, pe cei 
sosiți la discuții prietenești, la 
schimburi de opinii. O ușă și 
altă încăpere. încă mai mică, 
găzduiește citeva mese de șah. 
Mai apoi intrăm într-un frumos 
și bine utilat cabinet de docu
mentare materialist-științifică. 
Planșe instructive, multă cu
loare si lumini. Fără pretenții 
mari, dar nelipsite de o aceeași 
pasiune și dăruire ce se simt 
peste tot, două odăi în care se 
vor înttlni iubitorii artelor plas
tice și ai filmului. Cam atit 
înăuntru. Dar afară o surpriză : 
un teren de sport pe care se va 
putea juca tenis, handbal sau 
volei. Pe margine, alte linii, alte 
pătrate : un joc de șah în aer 
liber și o tușă de la care vor 
pleca spre țintă săgețile celor 
pasionați de istoricele arcuri. 
Aici, unde se ridică o clădire 
primitoare, acum mai bine de un 
an era o veche moară părăgi- 
nită. în spate — acolo unde se 
întinde terenul de sport —3R 
groapă se constituia în depozit 
„natural" de gunoaie. Cine a 
avut primul ideea miraculoasei 
transformări 7 Nu se știe și nici 
măcar nu asta contează. Cert 
este că la îndemnul Comitetului 
județean Suceava al U.T.C., in- 
cepind din iarna lui ’74 mii de 
tineri și-au ridicat și amenajat 
aici, in străvechea cetate de 
scaun a Moldovei, o Casă a lor. 
Acum este gata să-și primească 
constructorii. Ca pe niște invi
tați permanenți. Iar reporterului 
nu i-a revenit decît plăcuta în
datorire de a ridica o cortină de 
avanpremieră.

M. IONESCU

expoziții personale ce au avut 
loc la Barcelona, la Madrid. Tot
odată. membrii cenaclului de 
artă plastică de la Liceul „M. 
Eminescu" și-au expus' și ei 
creațiile în incinta clubului în
treprinderii. Discuțiile care au 
urmat au avut mereu un marcat 
nivel intelectual. Dar în compa
rație cu vizibilul interes față de 
arta profesioniștilor, se poate

lingă comitetul municipal al 
U.T.C. și pe lingă Centrul de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă pentru 
a ne acorda asistența necesară. 
Am avut unele promisiuni de 
sprijin dar... este și vina noastră 
că nu am luptat suficient pentru 
materializarea lor efectivă.

Lucrurile se prezintă mai bi
ne in domeniul creației literare.

TENTATIA
UNILATERALITĂȚII 

însemnări despre activitatea cultural- 

artistică a uteciștilor de la 

întreprinderea „Nicolina" din lași

constata o cordială indiferență 
față de lucrările artiștilor din 
întreprindere. Iar aceștia nu sint 
puțini. Citeva nume precum : 
Paul Șoltuz, Al. Tăcu, Alex. Bu- 
zurin, Mihai Anițoaie, Petre 
Pruteanu se bucură de un 
început de notorietate nu numai 
la „Nicolina". ci în tot lașul. 
Dar o expoziție care să grupeze 
lucrările lor nu s-a organizat. 
O plachetă care să adune crea
țiile literare ale membrilor ce
naclului a rămas deocamdată-de 
domeniul nostalgiei. De ce ? In 
primul rînd. din comoditate. Nu 
s-a făcut aproape nimic pentru 
focalizarea acestor talente dis
persate, pentru impunerea lor 
solidară. O explicație o putem 
extrage chiar din spusele secre
tarului comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, tovarășul Petre 
Lăcătușu :

— Nu am insistat îndeajuns pe

în zilele vizitei noastre la „Ni
colina" juriul delibera asupra 
numelor cîștigătorilor con
cursului literar „Lupta cu iner
ția". Am parcurs o parte din 
creațiile prezentate în concurs, 
cu care prilej am putut constata 
realele aptitudini literare ale 
participantilor. Președintele ju
riului, scriitorul Aurel Leon, 
ne-a confirmat această impre
sie :

— La concurs s-au prezentat 
27 poeți și 5 prozatori. Numărul 
lucrărilor este însă mult mai 
mare decit al concurenților. Im
presia generală ? Neașteptat de 
bună. Am fost impresionați de 
ținuta literară, de familiarizarea 
participanților cu valorile auten
tice ale literaturii contemporane. 
In plus am remarcat preocupa
rea de a surprinde în scrierile 
lor universul muncitoresc, tra
dițiile sale, devenirea lui socia-

literare. 11.30 Publicitate. 11.95 
Aveți legătura directă cu... stu
dioul nostru din București. 11.55 
Telex. 16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă rusă (recapitulare). 17,00 
Telex. 17.05 Partidul, conștiință 
trează — cintece patriotice și re
voluționare. 17.15 Tragerea Prono- 
expres. 17.25 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,35 Do
cumentar TV. Constantin Brânco- 
veanu. 17.55 Ateneu popular TV. 
18.35 Dincolo de note... —. Azi — 
compozitorul Marcel Dragomir. 
18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Teleiumal. 20,00 Hand
bal masculin: România — R.D.G.
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concurs pentru tineri interpreți de 
muzică populară. 20,55 Ancheta 
TV. Pămintul, avuție națională. 
21,20 Publicitate. 21.25 Roman-foi- 
leton: „Șl totuși se învîrtește". O 
producție a studiourilor de televi
ziune ungare. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

17.A0 Telex. 17,05 Lie. ciocirlie! 
muzică populară. 17,30 Film artis
tic: Y 17 acționează — o produc
ție a studiourilor bulgare. 19.05 
Bijuterii muzicale. Miniaturi vio
lonistice. 19.20 Publicitate. 19,25 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Film serial (reluare): „Daktari". 
20.25 Vara salopetelor albastre. 
Participarea studenților la acțiu
nile de refacere in urma inunda
țiilor. 20,45 Teatru serial TV. MU- 
Ș AȚINU — după trilogia lui B. Șt.-

moșescî concert vocal-simfonic. 
19.00 Teleglob : Belfast — capitala 
Irlandei de Nord. 19.20 1001 de
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Anche
ta socială. Bună dimineața, veci
ne! 20.35 Searâ de teatru. CIUTA 
de V. I. Popa. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Film serial: EMMA. Ulti
mul episod. 20,45 Tezaur de cin- 
tec românesc. 21.15 Telex. 21.20 
Idei contemporane. 21,45 Din fil
moteca TV.

MIERCURI, 30 IULIE 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță: „Stiletul" (V). 10,30 Bi
juterii muzicale. 10,45 Meridiane

(repriza a II-a). 20.30 Telecinema- 
teca. „Dragostea lui Serafim Fro
lov" — o producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. 21,50 
Inimile noastre se-ntilnese. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Ce știm și ce nu știm des
pre... (reluare). 20,30 Preferințele 
dv. muzicale sint și preferințele 
noastre. 21,20 Telex. 21,25 Studio 
’75. 21.45 Roman-foileton (reluare): 
„Și totuși se învîrtește".

JOI, 31 IULIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,20 Tragerea 
de amortizare ADAS. 16,30 Curs 
de limbă germană (recapitulare).

17,00 Țelex. 17,05 Campionatele na
ționale de natație pentru copil. 
19,00 Enciclopedie pentru tineret.
18.25 Din țările socialiste. 13,35 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 13,50 Universitatea TV.
19.25 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Studioul de poezie. Cîntec de 
țară. 20.50 Revista economică TV. 
21,20 Florile, poezia, marea și dra
gostea. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunil. 22.00 Te- 
lerama. Al 7-lea continent.

VINERI, 1 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

16,00 Campionatele naționale de 
natație pentru copii. 17,00 Emisiu
ne in limba germană. 18.45 Ima
gini heivetice. Film documentar. 
19,05 Din lumea plantelor și ani
malelor. 19,25 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Turnul de con
trol. 20.25 Estrada estradelor. 20,40 
Rezultatele tragerii Loto. 20,45 
Film artistic: „Omul din fotogra
fie" — producție a studiourilor ci
nematografice iugoslave. 22.10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Interpretul pre
ferat: Ana Petrla. 17.15 Ciclul Fe
mei regizor. Filmul artistic 5 000 000 
de martori — o producție a stu
diourilor cehoslovace. 18.45 Repor
ter ’75 (reluare). 19,10 Inimile 
noastre se-ntîlnesc — melodii li
rice. 19.30 Telejurnal. 20,00 Să fău
rim o țară minunată. 20.10 Biblio
teca pentru toți. Tudor Arghezi. 
20,55 Telex. 21.00 Viața economică 
a Canitalei. 21,25 Seară de operă. 
TRAVIATA de Verdi.

listă. Și tot ca o notă generală 
se degajă din aceste lucrări o 
atmosferă sănătoasă, o încredere 
robustă în acest timp al con
strucției. Sigur, există și mult di
letantism, o înclinare Spre clișee, 
dar chiar această ușurință de a 
găsi sprijin in opera scriitorilor 
consacrați dovedește soliditatea 
lecturilor lor.

Subscriind Ia aceste opinii, ne 
Întrebăm ce se va face cu aces
te lucrări, care sint perspective
le de a le impune in conștiința 
tovarășilor de muncă. Fiindcă, 
de ce să nu o recunoaștem, con
cursul pare a avea o finalitate 
în sine. De ce n-ar fi recitate, 
de pildă, de către membrii for
mației de teatru cele mai bune 
lucrări în cadrul programelor 
stației de radioamplificare ? De 
ce n-ar fi adunate intr-o plache
tă ?

Lucrurile pot fi privite și din 
altă perspectivă. Pare de neînțe
les că într-o întreprindere in 
care există atîtea talente litera
re, o brigadă artistică de agita
ție care să elogieze pe fruntași 
și să facă „procesul rebuturilor", 
să nu existe pe motiv că nu ar 
avea cine să scrie textele.

Exceptind dezbaterile realiza
te cu concursul unor prestigioși 
invitați și concursul Lupta cu 
inerția, activitatea cultural-artis
tică de la „Nicolina" este der'ui 
de puțin consistentă. Ne-am •< 
așteptat ca din rindurile celor 
2 000 de tineri să se fi înființat 
o multitudine de formații artis
tice. Dar la ora actuală nu există 
la „Nicolina" decit o orchestră 
de muzică ușoară, o formație de 
teatru (a cărei existentă nu de
pășește cîteva luni), care nu a 
prezentat pînă acum decît un 
singur spectacol, un montaj lite
rar, dar care își propune obiec
tive prea ambițioase, cum ar fi 
punerea în scenă a „Nopții 
furtunoase". Organizația U.T.C. 
ar trebui să se ocupe mai 
îndeaproape de repertoriul ei. 
Există în întreprindere 31 de 
organizații. U.T.C. dar nici 
un cor. Nu le va fi plă- 
cind tinerilor muncitori de aici 
cîntecul ? Ne îndoim. Dar, con
form aceleiași optici a minimu
lui efort propriu, se preferă in
vitarea corurilor liceelor ,.M. 
Eminescu" și „Emil Racoyiță" 
pentru a prezenta programe pe 
scena clubului, în loc să se în
ființeze un cor propriu. Nemai- 
vorbind de faptul că în rindurile 
elevilor Școlii profesionale, pa
tronate de întreprinderea „Nico
lina", există multe talente care 
ar putea fi promovate. Deloc 
folosiți sint și cei 30 de 
cursanți ai Școlii populare de 
artă, care-și etalează talentul în 
case de cultură, fără să aducă o 
reală contribuție la impulsiona
rea activității cultural-artistice 
din propria lor întreprindere.

N-am putut găsi, nici la se
cretarul U.T.C. pe întreprindere, 
nici la responsabilul comisiei 
culturale, tovarășul Volcinschi 
Țoma, un plan al activității cul
turale, o eșalonare în perspec
tivă a obiectivelor serilor tine
retului. Nici la club nu am gă
sit un asemenea document, to
varășul Al. Tăcu (excelent vor
bitor și poet dotat !) făcîndu-ne 
cunoscută „oroarea de scris" (!?) 
a domniei sale. Rezultatele a- 
cestei perpetue opțiuni pentru 
improvizații, pentru soluții de 
moment sint evidente. Ele se 
numesc unilateralitate, după 
cum se pot numi inerție, como
ditate in afirmarea propriilor 
valori.

IOAN ADAM
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au adresat tovarășului comandant șef 
FIDEL CASTRO ROZ, prim-secretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, și tovarășului OSVALDO DORTICOS 
TORRADO, președintele Republicii Cuba, următoarea telegramă :

Sărbătorirea celei de a XXII-a aniversări a asaltului asupra ca
zărmii Moncada — ziua Insurecției Naționale Cubaneze, ne oferă 
plăcutul prilej de â vă adresa dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revoluționar și po
porului frate cubanez cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc, 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și ai nostru personal.

întregul popor român se bucură din toată inima de realizările 
însemnate obținute în toate domeniile de poporul cubanez, sub con
ducerea partidului său comunist, și îi urează noi și mari succese 
in intimpinarea primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, 
în dezvoltarea multilaterală și înflorirea continuă a patriei sale 
socialiste.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de prie
tenie, solidaritate și colaborare frățească dintre partidele, popoarele 
și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în spiritul convorbi
rilor tovărășești avute cu ocazia vizitelor reciproce la nivel înalt, 
spre binele popoarelor noastre, al cauzei unității țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor democratice, anti imperialiste, în lupta pentru tri
umful idealurilor de pace și progres, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Cu sentimente de înaltă stimă și considerație.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Liberia, DR. WIL
LIAM R. TOLBERT JR„ următoarea telegramă :

în această zi a aniversării a 128 de ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a Republicii Liberia, vă adresez, în numele nați
unii române, al Guvernului Republicii Socialiste România, ca și în 
numele meu personal, felicitări călduroase și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală și putere de muncă pentru îndepli
nirea nobilei dumneavoastră misiuni, dedicată progresului și înflo
ririi națiunii liberiene prietene.

Folosesc acest sărbătoresc prilej pentru a reafirma hotărîrea 
noastră de a acționa și in viitor in spiritul convorbirilor noastre, 
al înțelegerilor și acordurilor pe care le-am convenit, menite^ să 
confere baze trainice, stabile, de amplă perspectivă, colaborării 
dintre România și Liberia, pentru a contribui activ la instaurarea 
unei noi ordini economice și politice internaționale.

Fie ca relațiile de cooperare multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica Liberia și de solidaritate dintre po- 
poa-de român și liberian să cunoască noi împliniri, spre binele 
și bunăstarea ambelor noastre popoare, in interesul oauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a primit din partea vicepreședintelui Partidu
lui Comunist German, HERMANN GAUTIER, următoarea tele
gramă :

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Urmărim cu deosebită atenție lupta poporului român pentru în

lăturarea pagubelor imense provocate țării dumneavoastră de inun
dațiile catastrofale. Dorim Partidului Comunist Român și tuturor 
oamenilor muncii din țara dumneavoastră o activitate plină de suc
ces pentru înlăturarea pagubelor provocate. Noi sîntem convinși că 
în această direcție va contribui și solidaritatea internațională.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
a primit din partea secretarului general al P. C. Sanmarinez, 
UMBERTO BARULLI, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Sanmarinez, față de 

gravele daune provocate de inundarea a vaste zone productive din 
țara dumneavoastră, vă exprimă deplina solidaritate și participă la 
doliul și suferințele populației atît de greu lovite.

Sîntem ■ alături de dumneavoastră cp toată inima și, în spiritul 
prieteniei și solidarității ce caracterizează relațiile dintre partidele 
noastre, vă urăm deplin succes în opera de întrajutorare și în 
apărarea locurilor inundate, pentru înlăturarea consecințelor unei 
calamități atît de grave.

Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, salutul nostru frățesc și 
cordiali
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(Urmare din pag. I)
Iul Dunării au baricadat ma
lurile, apărindu-și recolta. 
Elevii și studenții au plecat 
la seceriș, repede și deciși să 
nu se Piardă piinea de mii- 
ne a tării. Cursantii școlilor 
de M.I. au fost betonul 
uman al țărmurilor Dîmbo
viței, după cum am aflat din 
știrile trimise urgent la re
dacția „Scînteii". Elevul ser
gent de miliție Adrian Covaci 
a participat la transportul 
■•nor copii dintr-un cartier 
■ucureștean inundat la li

ceul nr. 31, asigurindu-le ali
mente și apă potabilă. Aceste 
exemple localizate trebuie 
insă ridicate la scară repu
blicană sub lozinca : O țară, 
o inimă, un gînd. Oriunde 
mișcă „rîul, ramul" s-a 
o luptă comună pentru 
scop comun.

Dincolo de starea de 
cepție se cere panoramată 
starea naturală, firească a 
lucrurilor, cind eroismul Ci
vic al tineretului, in sime
trie cu toate generațiile, dă 
muncii miez și sens. E o vi
ziune comunistă, dialectică, 
a ridicării patriei pe plan 
intern și internațional, la 
chemarea partidului și prin 
exemplul conducătorului de 
partid și de stat. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a cărui tine
rețe a fost exemplu înalt de 
dăruire și luptă. Tineretul 
ește generația de astăzi și de 
miine a entuziasmului crea
tor, rezerva de lumină și aur 
a partidului ; toate documen
tele de partid îl includ cu 
atenție și mîndrie, spre el se 
revarsă razele sistemului e- 
ducational, — morala, peda-

Cabinetul tehnic
(Urmare din pag. I)

na complet importul la echi
pamentul electric.

Noi. rezerve de reducere a im
porturilor au rezultat și din 
revizuirea mai atentă a posibi
lităților de realizare a investi
țiilor privind, dezvoltarea între
prinderii.

— Planul importului de uti
laje, ne informează inginerul 
Aron Petho, șeful comparti
mentului investiții, a fost reali
zat mai puțin de jumătate, 
restul utilajelor executîndu-se 
prin autoutilare. Acționăm in 
continuare pentru înlocuirea u- 
tilajelor din import cu mașini 
și instalații proprii. Realizind 
dezvoltarea atelierului de trata
ment termic vom economisi, in 
acest fel, pînă la sfirșitul li
nului și în viitor peste 700 000 
lei valută Este vorba de o in
stalație de călit cilindri care ar 
costa peste 250 000 lei valută, și 
pe care ne-am angajat să o exe
cutăm noi. Motoarele electrice 
speciale. de pildă, vor fi rea
lizate în atelierele școlii pro

gogia, tehnica, estetica, 
într-o politică demnă si res
ponsabilă, in sensul tulbură
tor al cuvintului.

Avem excelente brigăzi 
fruntașe de tineret in pato
sul întrecerilor socialiste, în 
industrie și agricultură — 
avem tineri inovatori și in
ventatori pînă in zona pionie
rilor ce, depășind condiția 
naivă a copilăriei, a fost ca
pabilă să realizeze. Ia Casa 
pionierilor din Brăila, o bar
că rapidă pe principiul peri- 
nii de aer. La concursuri in
ternaționale, teoretice și 
practice, tehnice-sportlve și 
artistice, tineretul nostru co
munist cucerește medalii 
prestigioase, an de an, de- 
monstrînd fluenta continuă a 
pregătirii lor în sistemul e- 
ducațional complex al socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Cu această zestre materială 
și spirituală întîmpină tine
retul României socialiste fo
rul Congresului al X-lea al 
U.T.C. și al Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., demon- 
strindu-și virtuțile patriotice 
și internaționaliste, dăruirea 
Si talentul, responsabilitatea 
Si educația în aplicarea mul
tiplă a înclinațiilor. Și sîn
tem mîndri că urmașii brigă
zilor de Ia Agnita-Botorca, 
Salva-Vișeu sau Filiași — 
Bumbesti-Livezeni continuă, 
în condițiile epopeice ale so
cialismului mereu perfecțio
nat. experiența șî pasiunea 
înaintașilor lor. la chemarea 
partidului, gata oricînd să-și 
îmbogățească și să-și apere 
tara din toate unghiurile po
sibile, trup și suflet în desti
nul ei comunist.

fesionale pe care o patronăm.
Aprecierile interlocutorilor la 

adresa tinerilor privind partici
parea acestora la realizarea sar
cinilor întreprinderii și implicit 
la executarea utilajelor, piese
lor proiectate in fabrică este 
unanimă. Dar tot atît de adevă
rat este faptul că pînă la ora 
actuală, in anul acesta nu s-a 
prezentat nici o propunere de 
raționalizare, inovație sau in
venție din partea tinerilor. Cum 
se justifică atunci activitatea 
cercurilor tehnice, inițiativa 
..Fiecare inginer să rezolve o 
problemă tehnică" ? Fără îndoia
lă. singura în măsură să dina
mizeze și să stimuleze capaci
tatea de creație tehnică a tineri
lor spre rezolvarea unor ase
menea probleme de maxim in
teres este organizația U.T C. de 
aici căreia ii revine obligația de 
a urmări mai îndeaproape și de 
a coordona activitatea acestor 
cercuri, de a găsi formele cele 
mai adecvate pentru ca partici
parea uteciștilor să se ridice la 
nivelul cerințelor și exigente
lor pe care ni le pune partidul.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a pri
mit, vineri dimineața, pe Munir 
Benjenk, vicepreședinte al Băn
cii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare — 
B.I.R.D., care face o vizită în 
țara noastră.

In timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
discutate unele probleme refe
ritoare la colaborarea dintre 
România și B.I.R.D.

La primire, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, au 
participat Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Ion Ruși- 
naru. președintele Băncii pen
tru agricultură și industrie ali
mentară, și Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de investiții.

A luat parte Nicholas Noon, 
șef adjunct de divizie în cadrul 
B.I.R.D.

VIZITĂ
Delegația Partidului Republi

can al Poporului din Turcia, 
condusă de Bulent Ecevit, pre
ședintele partidului, a făcut în 
cursul zilei de vineri o vizită în 
județul Gorj.

Președintele P.R.P. și membrii 
delegației s-au întîlnit cu 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Au fost vizi
tate apoi ansamblurile sculptu
rale din Tg. Jiu și casa în care 
a trăit și a creat Constantin 
Brâncuși.

Președintele Consiliului popu
lar al județului Gorj a oferit o 
masă în cinstea oaspeților.

Delegația a fost însoțită de 
Vasile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui relațiilor externe al Republi
cii Cuba, Râul Roa Garcia, cu 
prilejul celei de-a XXII-a ani
versări a asaltului asupra cazăr
mii Moncada — Ziua Insurecției 
Naționale Cubaneze.

★
Cu același prilej, general de 

armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a adresat o 
telegramă de felicitare coman
dantului de divizie Raul Castrd 
Ruz, viceprim-ministru și minis
trul forțelor armate revoluționa
re ale Republicii Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a XXII-a 

aniversări a Zilei Insurecției 
Naționale Cubaneze, Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Consiliul Național al Fe
meilor, precum și alte organiza
ții și instituții centrale din țara 
noastră au trimis telegrame de 
felicitare instituțiilor și organi
zațiilor similare din Cuba.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Liberia, Charles Cecil

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
Ieri la București și Pitești a 

început tradiționalul turneu de 
handbal „Trofeul Carpați",

Beneficiind de o participare 
selectă, competiția se înscrie 
printre cele mai valoroase ale 
anului, constituind un test atit 
pentru stadiul de pregătire al e- 
chipelor masculine, cit mai ales, 
pentru cele feminine, care, iii 
toamna acestui an, vor trebui să 
lupte pentru titlul mondial și 
totodată pentru „selecția" în ve
derea turneului olimpic.

Prima zi a turneului a avut o 
desfășurare firească. în Palatul 
Culturii și Sportului din Capi
tală cele cinci reprezentative, 
cărora li s-a adăugat echipa de 
tineret a țării noastre au oferit 
partide spectaculoase, desfășu
rate sub imperiul ambiției și al 
rivalității tradiționale existente 
intre ele.

Principalele partide ale re
uniunii au revenit echipelor 
Uniunii Sovietice (22—20) și 
R.D.G. (21—20) în dauna Ceho
slovaciei și respectiv a Iugosla

A 10-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR 
DE TIR ALE ARMATELOR PRIETENE

Da poligonul Tunari din Ca
pitală a inceput ieri cea de-a 
10-a ediție a Campionatelor ar
matelor prietene la tir, compe
tiție la care participă sportivi 
din opt țări : Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Proba de armă liberă calibru 
redus 60 focuri — poziția culcat, 
a fost ciștigată de țintașul so
vietic Vladimir Skvorțov, cu 597 
puncte. Pe locul secund s-a cla
sat concurentul român Olănes- 
CU — 596 puncte.

Pe echipe, victoria â revenit

a IN SALA „Festivalna" din 
Sofia s-a disputat ieri seară, 
cea de-a doua reuniune semifi
nală a Balcaniadei de box. In 
limitele categoriei pană, Jenei 
Vaneea l-a întrecut la puncte pe 
Hadjiestratos (Grecia), iar la ca
tegoria semimijloeie, Tănase Da
vid a dispus la puncte de Uiadis 
(Grecia). Sandu Tirîlă (categ. 
mijlocie) și Cornel Hoduț (categ. 
ușoară) au pierdut la puncte 
meciurile susținute cu boxerii 
bulgari Anghelov și, respectiv, 
Kolev.

Pentru gala finală, programată 
duminică, s-au calificat șase pu- 
giliști români : Ibrahim Faredin, 
Memet Iuseim, Jenei Vaneea, 
David Tănase, Damian Cimpo- 
ieșu și Ion Alexe.
• ÎN PRIMA zi a Balcaniadei 

de natatie pentru juniori, care 
se desfășoară la Liubliana, ino- 

IMXIIA
Dennis, cu ocazia aniversării a 
128 de ani de la proclamarea 
independenței de stat a acestei 
țări.

ADUNARE FESTIVĂ
Clubul întreprinderii „Elec- 

troputere" din Craiova a găzdu
it, vineri după-amiază, o aduna
re festivă prilejuită de cea de-a 
31-a aniversare a „Zilei Renaș
terii Poloniei", adunare la care 
au luat parte numeroși munci
tori și ingineri din această uni
tate economică de pe platforma 
de est a municipiului, oameni de 
cultură și artă, reprezentanți ai 
organelor de partid, de stat și 
obștești din localitate.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
Vasile Bulucea, prim-secretar al 
Comitetului municipal Craiova 
al P.C.R., primarul orașului. Lâ 
adunare au luat cuvintul Ion 
Cetățeanu. secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., și 
Wladyslaw Wojtasik, ambasado
rul R.P. Polone în țara noastră. 
Vorbitorii au evocat lupta des
fășurată de poporul polonez 
pentru eliberarea patriei de sub 
cotropirea hitleristă și instaura
rea puterii populare.

în încheierea adunării, a avut 
loc o gală de filme documen
tare poloneze.

PLECARE
Vineri a părăsit Capitala Mu

nir Benjenk, vicepreședinte al 
Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (BIRD), 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost condus 
de Ion Rușinaru, președintele 
Băncii pentru Agricultură și 
Industria Alimentară, și de Mi
hai Diamandopol, președintele 
Băncii de Investiții.

Succese de prestigiu
Tntr-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Biroul 
Comitetului județean Caraș-Se- 
verin al P.C.R.. a anunțat înche
ierea recoltatului griului pe toa
te suprafețele cultivate în în
treprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de pro
ducție.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Caraș-Severin — 
români, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — însuflețiți de 
chemarea adresată de dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întregului partid. în
tregii noastre națiuni — se spu
ne in telegramă —, au acționat 
cu toate forțele pentru diminua
rea grabnică a efectelor calami
tăților provocate de inundații și 
stringerea operativă a întregii 
recolte de păioase.

în aceste zile lucrătorii din 
agricultura județului își ampli
fică eforturile pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor ce le revin, 
realizind în continuare impor
tante lucrări în cadrul campa
niei agricole de vară, acordind 
atenție cu prioritate stringerii și 
depozitării furajelor.

★
Biroul Comitetului Municipal 

viei, cu toate că la pauză scorul 
a fost in cazul primei întîlniri 
egal (10—10) iar în cea de a 
doua, favorabil iugoslavilor la 
un punct diferență (13—12).

Meciul disputat in „familie", 
între cele două echipe românești 
s-a terminat la o diferență ca
tegorică in favoarea campioa
nei mondiale, cu toate că „res
pectul" arătat de cădeți și ten
dința de a se menține perma
nent la jumătatea scorului ni 
s-a părut mai mult un complex 
decit o reflectare a valorii rea
le, cotată după noi ceva mai 
sus decit ne-au arătat în partea 
a doua a jocului tinerii repre
zentanți ai țării noastre. Scor 
final 30—15 (16—8), dar secunzii 
nu și-au spus, încă, cuvintul.

în turneul feminin, a cărui 
primă reuniune a avut loc la 
Pitești, au fost obținute urmă
toarele rezultate : R.D.G. — Ce
hoslovacia 20—12 : România (A) 
— România (B) 21—12 și Un
garia — U.R.S.S. 17—10.

S. UNGUREANU

formației U.R.S.S. cu 2 383 punc
te.

In proba de pistol viteză, după 
prima manșă, conduce Viktor 
Torșin (U.R.S.S.) — 298 punc
te. urmat de Ion Cornelia 
(România) — 297 puncte. Pe e- 
chipe, pe primul loc se află for
mația României cu 1184 puncte.

Concomitent se desfășoară și 
întrecerile campionatelor repu
blicane la probele olimpice. In 
proba de armă liberă calibru 
redus 60 focuri — poziția culcat, 
titlul de campion național a 
fost cucerit de Mircea Ilca 
(C.F.R. Arad), cu 596 puncte.

tătoarea română Mihaela Geor
gescu a cîștigat proba de 100 m 
fluture, cu timpul de lT0'T/10.

• ÎN ZILELE de 26 și 27 iu
lie, la Cluj-Napoca se va desfă
șura etapa a treia a campiona
tului național de karting, ediția 
1975. Participă 23 de asociații

. sportive din București, Brașov, 
Sibiu, Pitești, Constanța și alte 
orașe.

• LA CĂLI (Columbia) au 
inccput turneele finale ale com
petiției de polo pe apă din ca
drul campionatelor mondiale de 
natatie. în turneul pentru locu
rile 5—8, selecționata României 
a întrecut cu scorul de 6—3 (1—1, 
1—0, 2—1, 2—1) reprezentativa 
S.U.A., în timp ce formația O- 
landei a învins cu 5—3 (1—1, 
1—0, 2—1, 1—1) echipa R. F. 
Germania.

PRIMIRE
Vineri dimineața, George Ma

covescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe S. A. Moid, 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Islamice Pakistan la București, 
în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare.

MANIFESTARE
Asociația de prietenie româno- 

peruană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au organizat, vineri, 
o manifestare culturală cu prile
jul Zilei naționale a Republicii 
Peru.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Virgil Teodorescu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
președintele Asociației de prie
tenie româno-peruane. In con
tinuare. ing. Ion Piuaru. consi
lier in Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, a 
prezentat impresii din Peru.

Erau prezenți reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Comitetului de condu
cere al Asociației, ai I.R.R.C.S., 
ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă 
și cultură, nu numeros public, 
precum și studenți peruani care 
studiază în țara noastră.

Au luat parte membri ai Am
basadei Republicii Peru la Bucu
rești.

în încheiere au fost prezen
tate filme documentare peruane.

CONCERT
Sub egida Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, vineri 
seara a avut loc în Capitală 
concertul de gală al formației 
de muzică ușoară „Maravilla de 
Florida" din Republica Cuba.

Sighetu Marmației al P.C.R.. in 
numele tuturor comuniștilor și 
al celorlalți oameni ai muncii, a 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, anunțînd că la 25 
iulie 1975 industria municipiului 
a îndeplinit sarcinile cincinalu
lui la producția globală.

Condițiile pentru obținerea u- 
nor asemenea realizări — se 
spune in telegramă — ne-au 
fost create datorită dezvoltării 
impetuoase a industriei munici
piului — ilustrare a politicii 
Partidului Comunist Român de 
repartizare judicioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țârii.

însuflețiți de mărețele obiec
tive ale viitorului, vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că comuniștii, toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, de pe aceste stră
vechi meleaguri românești nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
a amplifica rezultatele obținute, 
a crea toate condițiile pentru 
realizarea următorului cincinal 
1976—1980.

DIVIZIEI
ETAPA I, 17 AUGUST 1975 : 

Rapid — Olimpia Satu Mare ; 
Sportul studențesc — „U“ Cluj- 
Napoca ; F. C. Argeș — U. T. A- 
rad ; Jiul — A.S.A. Tg. Mureș ; 
Sport Club — „Poli" Timișoara ; 
Univ. Craiova — Politehnica 
Iași ; F. C. Bihor — F. C. Cons
tanța ; C.F.R. Cluj-Napoca — 
Dinamo București ; F.C.M. Re
șița — Steaua București.

ETAPA A II-A, 24 AUGUST 
1975 : „U" Cluj-Napoca — Univ. 
Craiova ; F. C. Constanța — 
F. C, Argeș Pitești ; Rapid 
București — Steaua București ; 
„Poli" Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca ; Olimpia Satu Mare — 
Jiul Petroșani ; U. T. Arad — 
Sport Club Bacău ; Sportul stu
dențesc — Dinamo București ; 
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. M. 
Reșița ; Politehnica Iași — F. C. 
Bihor Oradea.

ETAPA A III-A, 28 AUGUST 
1975 : Dinamo București — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Politehnica 
Iași — „Poli" Timișoara ; F. C. 
Bihor Oradea — Sportul stu
dențesc ; Jiul Petroșani — 
F. C. M. Reșița ; Univ. Craiova 
— Rapid București ; F. C. Argeș 
Pitești — „U" Cluj-Napoca ; 
Steaua București — F. C. Cons
tanța ; Sport Club Bacău — O- 
limpia Satu Mare ; C.F.R. Cluj- 
Napoca — U. T. Arad.

ETAPA A IV-A, 31 AUGUST 
1975 : Sport Club Bacău — Jiul 
Petroșani ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua București ; „U“ Cluj-Na
poca — „Poli" Timișoara ; Spor
tul studențesc — Univ. Craiova ; 
F. C. Constanța — U. T. Arad ; 
Olimpia Satu Mare — Dinamo 
București ; Rapid București — 
C.F.R. Cluj-Napoca ; F. C. Argeș 
Pitești — F. C. Bihor Oradea ; 
F. C, M. Reșița — Politehnica 
Iași.

ETAPA A V-A, 7 SEPTEM
BRIE 1975 : Univ. Craiova — O- 
limpia Satu Mare ; U. T. Arad — 
Rapid București ; Dinamo Bucu
rești — Jiul Petroșani ; F. C. M. 
Reșița — F. C. Constanța ; 
C.F.R. Cluj-Napoca — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Steaua București — 
F. C. Argeș Pitești ; Politehnica 
Iași — „U“ Cluj-Napoca ; „Poli" 
Timișoara — Sportul studențesc ; 
F. C. Bihor Oradea — Sport 
Club Bacău.

ETAPA A VI-A, 13/14 SEP
TEMBRIE 1975 : F. C. Argeș Pi
tești — F.C.M. Reșița ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Sport Club Bacău ; 
Olimpia Satu Mare — U. T. A- 
rad ; Rapid București — F. C. 
Bihor Oradea ; F. C. Constanța 
— Dinamo București ; Jiul Pe
troșani — C.F.R. Cluj-Napoca ; 
Univ. Craiova — „Poli" Timi- 
foara; „U“ Cluj-Napoca —

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL FRANȚEI. JACQUES CHIRAC

La Palatul Victoriei au în
ceput vineri dimineața convor
birile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mă
nescu, și primul ministru al Re
publicii Franceze, Jacques Chi
rac.

Cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele pozitive înregistrate in 
dezvoltarea relațiilor româno- 
franceze pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific. cultural 
și in alte domenii, prin înfăp
tuirea înțelegerilor și acorduri
lor convenite cu prilejul vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Paris, a înțelegerilor dintre 
șefii de stat ai României și 
Franței.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o ambianță de caldă 
prietenie, ce caracterizează ra
porturile dintre țările și popoa
rele noastre, a fost relevat fan- 
tul că succesele înregistrate in 
colaborarea și cooperarea româ- 
no-franceză. potențialul econo
mic și științific al celor două 
țări constituie o bază trainică 
și de durată pentru amplifica
rea ansamblului conlucrării bi
laterale reciproc avantajoase.

în acest context, au fost exa
minate noi domenii de colabo
rare și au fost convenite măsuri 
pentru intensificarea cooperării 
în producție. în sectoare de 
măre importanță pentru pro
gresul economic, cum ar fi con
strucțiile de mașini, electronica, 
electrotehnica, siderurgia, in
dustria chimică, energetică, ști
ința și tehnologia, ’precum și 
cooperarea pe terțe piețe. Au 
fost analizate, de asemenea, căi 
și mijloace pentru extinderea 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

La convorbiri au participat 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale. Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele. Flo
rea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Ion St. Ion. secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Constantin Flitan. ambasadorul 
României la Paris, membri ai 
conducerii unor ministere și 
instituții centrale.

Au luat parte Norbert Segard, 
ministrul comerțului exterior, 
Bernard Dcstremeau, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Raoul Delaye, ambasa
dorul Franței la București, 
Christian D’Aumale. director — 
delegat pentru problemele eco
nomice în M.A.E., Serge Boide- 
vaix, consilier diplomatic al pri
mului ministru, Jacques An- 
dreani, director pentru Europa 
în M.A.E., alte persoane oficiale 
franceze.

★
Vineri dimineață, primul mi

nistru al Republicii Franceze, 
Jacques Chirac, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Au fost prezenți Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Gheorghe, prim- 
vicepreședinte al Consiliului

PROGRAMUL TURULUI
A, EDIȚIA 1975-1976
Steaua București ; Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași.

ETAPA A VII-A, 27/28 SEP
TEMBRIE 1975 : Steaua Bucu
rești — Sportul studențesc ; 
„Poli" Timișoara — Jiul Petro
șani ; F.C.M. Reșița — F. C. 
Bihor Oradea ; Sport Club Ba
cău — F. C. Constanța ; C.F.R. 
Cluj-Napoca — „U“ Cluj-Napo
ca ; Politehnica Iași — Olimpia 
Satu Mare ; A.S.A. Tg. Mureș — 
F, C. Argeș Pitești ; U. T. Arad
— Univ. Craiova ; Dinamo 
București — Rapid București.

ETAPA A VIII-A, 5 OCTOM
BRIE 1975 : U. T. Arad — „U“ 
Cluj-Napoca ; C.F.R. Cluj-Na
poca — Sportul studențesc ; 
„Poli" Timișoara — F. C. Cons
tanța ; Dinamo București — 
F.C.M. Reșița ; Steaua Bucu
rești — Sport Club Bacău ; F. C. 
Argeș Pitești — Rapid Bucu
rești ; F. C. Bihor Oradea — 
Univ. Craiova ; Olimpia Satu 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș ; Jiul 
Petroșani — Politehnica Iași.

ETAPA A IX-A, 15 OCTOM
BRIE 1975 : F. C. Constanța — 
C.F.R. Cluj-Napoca ; Univ. Cra
iova — Dinamo București ; 
F.C.M. Reșița — U. T. Arad ; 
Jiul Petroșani — Steaua Bucu
rești ; Sportul studențesc — O- 
limpia Satu Mare ; F. C. Bihor 
Oradea — A.S.A. Tg. Mureș ; 
Politehnica Iași — F. C. Argeș 
Pitești ; Rapid București — 
„Poli" Timișoara ; „U“ Cluj-Na
poca — Sport Club Bacău.

ETAPA A X-A, 19 OCTOM
BRIE 1975 : „Poli" Timișoara — 
F.C.M. Reșița ; Steaua Bucu
rești — U. T. Arad ; Politehnica 
Iași — Rapid București ; Dinamo 
București — „U“ Cluj-Napoca ; 
C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Bi
hor Oradea ; Sport Club Bacău
— Sportul studențesc ; F. C. 
Constanta — Jiul Petroșani ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Cra
iova ; F. C. Argeș Pitești — O- 
limpia Satu Mare.

ETAPA A XI-A, 26 OCTOM
BRIE 1975 : U. T. Arad — Poli
tehnica Iași ; Rapid București — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Univ. Cra
iova — C.F.R. Cluj-Napoca ; 
Sportul studențesc — F. C. Ar
geș Pitești ; „U“ Cluj-Napoca — 
F. C. Constanța ; „Poli" Timi
șoara — Dinamo București ; 
Sport Club Bacău — F.C.M. Re
șița ; Olimpia Satu Mare — 
Steaua București ; F. C. Bihor 
Oradea — Jiul Petroșani.

ETAPA A XII-A, 29 OCTOM
BRIE 1975 : F. C. Bihor Oradea
— „Poli" Timișoara ; Politehnica 
Iași — Sport Club Bacău ; 
A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj- 

popular municipal București, 
precum și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe primul mi
nistru al Franței in vizita în 
tara noastră.

în fața monumentului era a- 
liniată o gardă de onoare. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Franceze.

După depunerea coroanei, oas
petele și celelalte persoane ofi
ciale au păstfat un moment de 
reculegere. A fost vizitată apoi 
rotonda monumentului.

★
în cursul după-amiezii, primul 

ministru al Franței, Jacques 
Chirac. împreună cu primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mă
nescu, au făcut o vizită în Ca
pitală. Un prim popas a fost 
făcut la întreprinderea de cal
culatoare electronice, unitate re
prezentativă a acestei ramuri 
de vîrf. menită să contribuie la 
introducerea progresului tehnic 
in diverse domenii de activitate.

Directorul fabricii, Sandu Se
gal, a prezentat etapele princi
pale ale creării și dezvoltării 
acestei întreprinderi, produsele 
ce se realizează aici — mașini 
de facturat și contabilizat din 
generația a doua și a treia, cal
culatoare electronice universale, 
precum și calculatoare de birou 
și de buzunar. Se arată că unele 
din aceste produse sînt realizate 
în cooperare cu firme franceze 
de specialitate, colaborarea ro- 
mâno-franceză în acest domeniu 
dovedindu-se a fi rodnică, in a- 
vantajul reciproc.

Cei doi prim-miniștri au vi
zitat apoi citeva din secțiile în
treprinderii. dotate cu utilaje și 
aparatură de înaltă tehnicitate. 
Primul ministru Jacques Chirac 
s-a interesat de performanțele 
calculatoarelor românești, de 
tipurile de mijloace de tehnică 
de calcul produse de întreprin
derea bucureșteană. Oaspetele 
este informat că fabrica livrează 
anumite produse și pe piața 
franceză.

Oaspetele a apreciat nivelul 
tehnic al calculatoarelor realiza
te, gradul de dotare a unității și 
concepția sa arhitectonică, a 
urat specialiștilor întreprinderii 
succese în activitatea lor, in 
cooperarea cu unități similare 
franceze.

In continuare, au fost vizitate 
noul cartier Drumul Taberei și 
Palatul Sporturilor și Culturii.

în încheiere, la Academia de 
Studii Economice, in cadrul ca
tedrei de cibernetică economică, 
primul ministru al Franței a 
luat cunoștință de realizările ca
drelor didactice și studenților de 
aici, de succesele obținute în do
meniul legării învățămîntului 
superior de cercetare și produc
ție.

La această vizită au participat 
ambasadorul României la Paris 
și ambasadorul Franței la Bucu
rești.

* .
Primul ministru al Republicii 

Franceze, Jacques Chirac, îm
preună cu soția, au oferit, vi
neri, un dineu oficial în onoa
rea primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu.

Napoca ; F. C. Constanța — 
Univ. Craiova ; F.C.M. Reșița — 
Olimpia Satu Mare ; Jiul Petro
șani — U. T. Arad ; Dinamo 
București — Steaua București ; 
C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Ar
geș Pitești ; Rapid București — 
Sportul studențesc.

ETAPA A XIII-A, 2 NOIEM
BRIE 1975 : Jiul Petroșani — 
Univ. Craiova ; „U“ Cluj-Napo
ca — Rapid București ; U. T. A- 
rad — F. C. Bihor Oradea ; 
F.C.M. Reșița — Sportul studen
țesc ; F. C. Argeș Pitești — 
Sport Club Bacău ; Dinamo 
București — Politehnica Iași ; 
Olimpia Satu Mare — • C.F.R. 
Cluj-Napoca ; Steaua — „Poli" 
Timișoara ; F. C. Constanța — 
A.S.A. Tg. Mureș.

ETAPA A XIV-A, 19 NOIEM
BRIE 1975 : Sportul studențesc
— F. C. Constanța ; „Poli" Ti
mișoara — Olimpia Satu Mare ; 
Rapid București — F.C.M. Re
șița ; ,,U“ Cluj-Napoca — Jiul 
Petroșani ; I'. C. Bihor Oradea
— Steaua București : Sport Club 
Bacău — C.F.R. Cluj-Napoca ; 
U. T. Arad — Dinamo Bucu
rești ; Politehnica Iași — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Univ. Craiova — 
F. C. Argeș Pitești.

ETAPA A XV-A, 23 NOIEM
BRIE 1975 : C.F.R. Cluj-Napoca
— Politehnica Iași ; Dinamo 
București — Sport Club Bacău ; 
„Poli" Timișoara — U. T. Arad ; 
F. C. Constanța — Rapid Bucu
rești ; F.C.M. Reșița — „U“ 
Cluj-Napoca ; Steaua București
— Univ. Craiova ; Olimpia Satu 
Mare — F. C. Bihor Oradea ; 
Jiul Petroșani — F. C. Argeș Pi
tești ; A.S.A. Tg. Mureș — Spor
tul studențesc.

ETAPA A XVI-A, 7 DECEM
BRIE 1975 : Olimpia Satu Mare
— F. C. Constanța ; F. C. Bihor 
Oradea — „U“ Cluj-Napoca ; 
F. C. Argeș Pitești — Dinamo 
București ; Univ. Craiova — 
Sport Club Bacău ; Sportul stu
dențesc — U. T. Arad ; C.F.R. 
Cluj-Napoca — F.C.M. Reșița ; 
Rapid București — Jiul Petro
șani ; A.S.A. Tg. Mureș — „Poli" 
Timișoara ; Politehnica Iași — 
Steaua București.

ETAPA A XVII-A, 10 DECEM
BRIE 1975 : Sport Club Bacău
— Rapid București ; U. T. Arad
— A.S.A. Tg. Mureș ; Jiul Pe
troșani — Sportul studențesc ț 
„U“ Cluj-Napoca — Olimpia 
Satu Mare ; Dinamo București
— F. C. Bihor Oradea ; F. C. 
Constanța — Politehnica Iași ; 
Steaua București — C.F.R. Cluj- 
Napoca ; F.C.M. Reșița — Univ. 
Craiova ; „Poli" Timișoara — 
F. C. Argeș Pitești.

La dineu au participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
loan Avram. Mihail Florescu, 
Florea Dumitrescu, Constantin 
Ionescu, miniștri, Ion Șt. Ion, 
secretar general al Consiliului 
de Miniștri, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale.

Au luat parte Norbert Segard, 
Bernard Destremeau, celelalte 
persoane oficiale care-1 însoțesc 
pe primul ministru al Franței.

Au fost prezenți Constantin 
Flitan, ambasadorul României la 
Paris, și Raoul Delaye, amba
sadorul Franței la București.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, primul ministru al 
Republicii Franceze, Jacques 
Chirac, și primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialis
te România. Manea Mănescu, au 
toastat in sănătatea -președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing, pentru dez
voltarea și întărirea legăturilor 
tradiționale dintre cele două 
țări și popoare, pentru progres 
și bunăstare.

Exigență 
sporită 
(Urmară din pag. 1) 

xime". Aceste două obiective au 
fost respectate ?

— în privința calității, da. re
zultatele se situează la cotele 
stabilite. Ne-o confirmă și pro
centul notelor peste 7, la care 
m-am referit. Dar partea a doua 
a diviziei n-a fost intru totul re
alizată. Rezultatele nu ne mul
țumesc, intrucît ele n-au fost 
maxime, așa cum s-a anticipat. 
Adică, din punct de vedere al 
numărului de promovați la exa
mene. bilanțul rămine la nive
lul de anul trecut, nu a crescut, 
așa cum impuneau exigențele 
noi. Centrele universitare Timi
șoara, Craiova, Galați, Brașov, 
Iași, cu toate criticile aduse, 
continuă de mulți ani să se si
tueze pe aceeași' linie, medie, 
de promovabilitate la examene. 
Prin unele institute ale învăță- 
mintului superior tehnic — mai 
ales cel de subingineri — se în
greunează serios procentele de 
nepromovabilitate. Un alt aspect 
care ne face atenți că nu se ac
ționează diferențiat și cu ac
cente la nivel de an. il repre
zintă situația anului II de stu
diu, ca și a anilor I, care conti
nuă să se prezinte nesatisfăcă
tor sub raportul rezultatelor 
profesionale. Lipsurile se per
petuează de anul trecut și este 
un semnal și pentru A.S.C. că 
nu s-au implicat cu seriozitate 
pentru a determina o schimbare 
radicală în climatul de muncă 
din aceste colective.

— înțelegem din cele spuse 
pînă acum că pentru sesiunea 
din toamnă eforturile pregăti
toare vor trebui să fie deosebi
te, incit recuperările să ridice 
bilanțul anului universitar la co
tele scontate.

— Sesiunea din toamna lui 
’75 o numim sesiunea finalizării 
cu cele mai bune rezultate a a- 
nului universitar. Și în această 
lumină trebuie acționat. Anga
jamentele pe care și le stabilesc 
la această oră asociațiile stu
denților comuniști din toate 
centrele universitare preconi
zează o asemenea împlinire a 
activității profesionale. In sep
tembrie, în mod obligatoriu nu
mărul integraliștilor și al stu
denților cu rezultate de calitate 
trebuie să fie foarte mare.

Tabăra de la Izvorul Mureșu
lui, deschisă recent, cuprin- 
zind cadrele de bază care acti
vează . în resortul profesional 
al A.S.C. favorizează o analiză- 
dezbatere a activității profesio
nale raportată la exigențele re
voluționare pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a formu
lat și la adresa învățămîntului 

. in recenta cuvîntare. Vom pu
tea perfecta cu acest prilej mo
dalități de lucru eficiente pentru 
viitorul an de învățămint, ca și 
pentru sesiunea care urmează. 
A.S.C. vor fi solicitate să ridice 
ștacheta întrecerii, făcînd posi
bilă finalizarea, după sesiune, 
a unui bilanț calitativ ridicat în 
contextul căruia numeroase co
lective studențești să facă do
vada că au muncit cu adevărat 
in chip comunist.

De pe acum, profitîndu-se de 
faptul că o parte din studenți 
este încă la practică, ori parti
cipă la muncă patriotică sau se 
află în tabere, pot fi concreti
zate activități în sprijinul celor 
care au examene restante. Tre
buie să înceapă operativ o vie 
muncă de agitație politică în fa
voarea unei sesiuni finale de 
calitate, să se perfecteze mă
suri de ajutorare a studenților, 
mai ales a acelora care au 2 și 
3 examene restante. în primele 
zile ale anului universitar încep 
alegerile în asociații, iar la acest 
eveniment politic din viața or
ganizației fiecare A.S.C. tre
buie să se prezinte cu rezultate 
dintre cele mai bune — în pri
mul rînd. cu rezultate profesio
nale maxime care vor fi obți
nute în apropiatele examene. 
Fiecare student să intre in noul 
an universitar cu o situație pro
fesională clarificată în mod po
zitiv și la nivelul haremurilor 
de exigență ale învățămîntului 
superior.

Specific acestei veri este că 
activitatea de organizație conti
nuă fără pauze, indiferent unde 
se află studenții, iar un obiec
tiv frontal al acestei activități 
trebuie să fie. neîndoielnic, in
tervenția A.S.C. pentru o viitoa
re sesiune de examene a cali
tății și rezultatelor maxime în 
cinstea Congresului U.T.C. și 
Conferinței U.A.S.C.R.



Procesul făuririi

securității europene

începutul unei noi etape

Au fost necesari aproape 
trei ani de strădanii pentru 
ca reuniunea europeană la 
cel mai înalt nivel să devi
nă posibilă. Firește, trei ani 
nu înseamnă prea mult pe 
scara timpului. Dar acești ani 
au solicitat nenumărate efor
turi, o continuă mobilizare a 
energiilor pentru ca dezide
ratul vital al popoarelor în
cercatului nostru continent să 
intre pe făgașul împlinirii. 
Bilanțurile sint încă prema
ture. Ele vor putea fi întoc
mite după Helsinki, după ce 
documentul semnat și anga
jamentele asumate vor trece 
proba realităților. Deocamda
tă, trebuie remarcată impor
tanța majoră pe care o do- 
bindește convocarea fazei a 
treia a Conferinței general- 
europene, speranța larg ex
primată că aceasta va in
fluența pozitiv evoluția eu
ropeană, va permite apro
fundarea procesului destinde
rii. Trebuie semnalat, tot
odată, faptul că s-au reali
zat progrese remarcabile in 
definirea principiilor funda
mentale care trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre sta
tele europene, și că aceste 
principii își vor găsi consa
crarea printr-un document ce 
va purta semnăturile celor 
mai autorizați exponenți ai 
celor 35 de state. Ideea colabo
rării egale, reciproc avanta
joase, între toate statele — 
indiferent de mărime, de po
tențial economic sau militar, 
de orînduire social-politică — 
s-a impus ca o cerință esen
țială a contemporaneității. 
Evidențiind aspectele poziti
ve ce decurg din desfășura
rea dialogului european nu 
trebuie să omitem faptul că 
procesul făuririi securității 
europene este complex, de 
durată, că el nu va atinge 
punctul final prin reuniunea 
de la Helsinki. Fără îndoia
lă, Conferința general-euro- 
peană este o etapă de mare 
importanță pentru instaura
rea unor relații noi pe con
tinent. însă, eforturile pen
tru o veritabilă securitate eu
ropeană nu se vor încheia 
odată cu evenimentul găzduit 
de capitala finlandeză.

în interviul acordat ziaru
lui „Le Monde", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Apreciind rezultatele obți
nute, trebuie să menționez că 
în Europa mai rămin încă 
multe probleme grave de so
luționat. De aceea, România 
apreciază că semnarea docu
mentelor la Helsinki, la 39 
iulie, nu constituie sfîrșitul 
luptei pentru securitate eu
ropeană, ci începutul unei 
etape noi, ce impune efor
turi susținute din partea tu
turor statelor care au parti
cipat la această conferință".

Europa continuă să fie con
fruntată cu complicate pro
bleme. în fond, pe acest con
tinent — scenă a două con
flagrații în secolul nostru — 
sînt concentrate cele mai pu-

ternice forțe militare și ar
mamente cu o putere de dis
trugere fără precedent. In 
Europa continuă să existe 
baze militare și trupe străine 
pe teritoriile altor țări, se 
menține divizarea artificială 
în blocuri militare. România 
apreciază — așa precum a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că Ia succesul 
politic obținut prin această 
conferință ar trebui să 
adauge măsuri, în primul 
rînd, de rezolvare a proble
melor de ordin militar, care 
să ducă Ia desființarea blocu
rilor, a bazelor militare străi
ne, la retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, la măsuri reale de de
zarmare și, îndeosebi, de 
dezarmare nucleară. Din a- 
cest punct de vedere. Geneva 
și Helsinki reprezintă etape 
ale luptei pentru a a- 
sigura soluționarea proble
melor militare de care de
pind, în ultimă instanță, pa
cea și securitatea popoarelor.

România socialistă, care a 
adus o contribuție extrem de 
activă, in toate fazele dia
logului european, este deci
să să acționeze și pe mai de
parte in același spirit con
structiv pentru o Europă a 
securității reale și a conlu
crării fecunde între toate sta
tele. Eveniment apreciat in 
mod _ justificat drept istoric, 
reuniunea europeană Ia ni
vel înalt înseamnă un mo
ment cu profunde și multi
ple implicații. Documentul ce 
va fi semnat — ale cărui 
prevederi creează premise 
pentru așezarea relațiilor în
tre statele europene pe baze 
noi — are valoarea unui an
gajament solemn al celor 35 
de țări participante. Trans
punerea în viață cu consec
vență a acestor prevederi 
este elementul esențial pen
tru ea procesul realizării 
securității europene să poată 
fi dus pină Ia capăt. în ceea 
ce o privește, România va 
milita cu aceeași fermitate și 
în viitor pentru ca popoarele 
continentului să aibă garan
ția dezvoltării lor libere și 
independente, potrivit voin
ței suverane, la adăpost de 
orice act de forță. Pentru ca 
Europa să devină cu adevă
rat un continent al păcii și 
securității trebuie consacra
te, în continuare, toate ener
giile, trebuie depuse noi efor
turi. Biruința deplină a cau
zei securității europene de
pinde în cea mai mare mă
sură de opinia publică, de 
lupta popoarelor continentu
lui, de acțiunea energică a 
tuturor statelor din această 
parte a lumii. Popoarelor le 
revine un rol tot mai activ 
pentru a asigura adincirea 
cursului destinderii in Euro
pa și in lume. Este o reali
tate pe care o certifică în
treaga desfășurare a eveni
mentelor.

M. RAMURA

se

ORIENTUL APROPIAT

imagine panoramică a Parisului
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Cereri pentru formarea 
unui guvern

naționale4

al unității 
in Cipru

CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U. A ADOPTAT REZOLU
ȚIA CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA MANDATULUI FORȚE

LOR O.N.U. DIN SINAI
• PREȘEDINTELE EGIPTU

LUI, Anwar El Sadat, a avut 
vineri seara, convorbiri cu secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt 
heim, la scurt timp după 
acestuia la Cairo.

LOR O.N.U.
• CONSILIUL DE SECU

RITATE AL O.N.U. a adoptat 
joi seara o. rezoluție cu privire 
la prelungirea cu încă trei, luni 
a mandatului Forțelor de ur
gență ale O.N.U. din Sinai, în 
urma răspunsului favorabil dat 
de Republica Arabă Egipt.

Rezoluția adoptată exprimă 
îngrijorarea Consiliului de Secu
ritate față de menținerea stării 
de tensiune în Orientul Apropiat 
și pentru lipsa de progres în di
recția realizării unei păci juste 
și durabile in regiune.

Pe de altă parte, secretarul 
general, al O.N.U., Kurt Wald
heim, care a deschis ședința 
Consiliului de Securitate prin 
prezentarea raportului său asu
pra situației din regiune, a de
clarat că, pînă la realizarea u- 
nei reglementări de ansamblu a 
problemei,- situația din Orientul 
Apropiat va rămîne, in fondul 
ei, instabilă. El a subliniat ne
cesitatea realizării de noi pro
grese în căutarea unei reglemen
tări juste și trainice a conflictu
lui, declarînd, la încheierea șe
dinței consiliului, că hotărirea 
adoptată de O.N.U. va facilita 
găsirea unei soluții pașnice' a 
problemei Orientului Apropiat.

• GUVERNUL LIBANEZ a 
cerut misiunii sale permanente 
la Națiunile Unite să înainteze 
o plingere în legătură cu recen
tele atacuri efectuate de forțele 
israeliene asupra unor sate din 
sudul Libanului.

Wald- 
sosirea

Hotărirea guvernului de ia 
Ankara privind bazele 

militare ale S.U.A. din Turcia 
Turcia a cerut Statelor Unite 

ca, incepind de simbătă, să înce
teze orice operațiuni la bazele 
militare amplasate pe teritoriul 
turc, anunță un comunicat gu
vernamental, reluat de agențiile 
United Press International și 
France Presse.

Comunicatul arată că „nu e- 
xistă nici o bază legală pentru 
continuarea acordurilor bilate
rale de apărare dintre Turcia și 
Statele Unite. Instalațiile de a- 
părare comună trebuie să-și în
ceteze toate activitățile, incepind 
de simbătă".

Această hotărîre a fost adop
tată în cadrul reuniunii de ur
gentă a cabinetului de la An
kara. convocată in urma refuzu
lui Congresului S.U.A. de a a- 
nula embargoul instituit asupra 
vinzărilor de arme americane 
către Turcia.

Televiziunea turcă a mentio-. 
nat că hotărirea nu afectează 
bazele N.A.T.O.

•J * .
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„MARCONA MINING CO" 
NAȚIONALIZATĂ DE GUVER

NUL PERUAN

GUVERNUL PERUAN a na
ționalizat compania nord-ameri- 
cană „Marcona Mining Co" — 
cea mai importantă întreprin
dere producătoare de fier din 
țară — a anunțat ministrul pe
ruan al energiei și minelor, 
Jorge Fernandez Maldorado.

„Marcona Mining Co“ produ
ce anual circa 10 milioane tone 
minereu de fier.

FORTUGALIA : SESIUNE 
EXTRAORDINARA A ADUNĂRII 

M.F.A.

Vineri âu început, la Lisabona, 
lucrările unei sesiuni extraordi
nare a Adunării Mișcării Forțe
lor Armate din Portugalia, cu 
participarea unor delegați ai 
trupelor terestre, flotei maritime 
militare și ai forțelor 
Adunarea 
examina 
țară și a 
primului

aeriene, 
s-a întrunit pentru a 
situația politică din 

audia o comunicare a 
ministru portughez, 

Vasco Goncalves, cu privire

Amerizarea
echipajului

la

de pe „Apollo"

modul în care decurge formarea 
noului guvern provizoriu.

în fața participanților a luat 
cuvîntul președintele Portuga
liei, Francisco da Costa Gomes.

• DIRECȚIA Partidului Popu
list din Austria l-a desemnat pe 
Josef Taus in funcția de pre
ședinte al acestei organizații. El 
îl înlocuiește la conducerea par
tidului pe Karl Schleinzer, care 
și-a pierdut viața, recent, in
tr-un accident de automobil. 
Numirea urmează să fie confir
mată de Congresul extraordinar 
al partidului, ce va avea loc la 
31 iulie.

mod activ politica țărilor in curs 
de dezvoltare pentru stabilirea 
unor prețuri echitabile la mate
riile prime pe piața mondială.
NOI CREȘTERI DE PRETURI 

ÎN ANGLIA Șl SUEDIA

ăl. LA 3 AUGUST, prețul 
lui în Marea Britanie se va 
mări din nou. în același timp se 

vor opera majorări corespunză
toare la brinză. unt și la celelalte 
produse derivate. De asemenea, 
a crescut prețul la baeon. S-a a- 
nunțat, totodată, sporirea cu 25 
la sută a tarifelor ia taxiuri.

• ÎN PRIMELE ȘASE LUNI 
ale anului 1975, exporturile An
gliei în țările socialiste din Eu
ropa au crescut cu peste 35 la 
sută, în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
în expresie valorică, această 
creștere a însemnat 273 300 000 
lire sterline față de 203 800 000 
lire sterline.

O cotitură în viața 
politică italiană44

La Roma au început, joi după-amiază, lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Socialist Italian, în cadrul cărora se
cretarul național al P.S.I. Francesco de Martino, a prezentat un 
raport ce abordează principalele probleme aflate Ia ordinea de zi : 
aprecierea rezultatului alegerilor administrative de la 15 iunie, 
politica de centru-stînga. raporturile P.S.I. cu Partidul Democrat- 
Creștin și cu Partidul Comunist, formarea consiliilor regionale și 
viitorul congres al partidului.

..Alegerile de la 15 iunie — a 
declarat de Martino — au în
semnat o cotitură în politica 
italiană, cea mai importantă și 
mai semnificativă de la elibe
rare și pînă în prezent", datorită 
puternicei deplasări spre stingă 
a corpului electoral.

Referindu-se la importanta 
victorie obținută de comuniști, 
vorbitorul a arătat că aceasta se 
datorește atît consecvenței li
niei politice a P.C.I., cit și ca
pacității sale de a corespunde 
aspirațiilor unor largi pături ale 
societății italiene. Votul de la 15 
iunie ■ a confirmat atit exigența 
unei reînnoiri profunde a orien
tărilor și metodelor de condu
cere; cit și -necesitatea „unui, alt 
tip de raporturi cu'Partidul Co- 
munist“..a spus el. De Martino a 
subliniat' — în. continuare — că 
„problema relațiilor cu P.C.I. a 
devenit mai importantă decit 
oricind".

In ce privește Partidul Demo- 
crat-Creștin, secretarul P.S.I, a 
reafirmat că socialiștii vor co
labora din nou cu acesta nu
mai după ce P.D.C. va proceda 
la „profunde schimbări" și cu 
condiția ca majoritatea guver
namentală să instaureze „un nou 
raport cu Partidul Comunist, la 
nivel național și la nivelul adu
nărilor regionale, provinciale și 
comunale". De Martino a men
ționat apoi că politica de cen
tru-stînga, în formele ei tradi
ționale, a intrat în criză, dato
rită tendinței P.D.C. de a nu 
proceda la realizarea reforme
lor „cerute de interesele clase
lor populare". „După 15 iunie 
— a continuat vorbitorul — nu 
mai putem concepe o politică ce , 
angajează P.S;I. în responsabi-

Necesitatea formării unui gu
vern de unitate națională în 
Cipru a fost susținută din nou, 
în mod ferm, în parlamentul de 
la Nicosia de grupul deputaților 
stîngii. Vorbind în numele a- 
cestuia,- Andreas Fantis, secretar 
general adjunct al Partidului 
Progresist al 
din Cipru 
președintelui 
facă cerința
lui popor privind formarea unui 
guvern al unității naționale, 
„care va constitui expresia de-

Oamenilor Muncii
(A.K.E.L.), a cerut
Makarios să satis-
urgentă a întregu-

săvîrșită a unității patriotice 
general populare".

„Un asemenea guvern, a spus 
vorbitorul, se impune ca fiind 
singurul capabil să înfrunte cel 
mai bine, în mod colectiv și 
eficace uriașele probleme econo- 
mico-sociale și alte probleme 
care, se ridică în fața noastră. 
Credem că un guvern al unită
ții naționale va ridica și mal 
mult prestigiul președintelui 
Republicii și al Ciprului pe a- 
rena internațională și va contri
bui la asigurarea, sprijinului și 
solidarității internaționale mai 
active cu lupta noastră".

Echipajul misiunii americane 
„Apollo", alcătuit din astronau- 
ții Thomas Stafford, Vance 
Brand și Donald Slayton, a a- 
merizat cu succes joi seara, la 
ora 21 și 18 minute (G.M.T.), Ia 
o distanță de 697 kilometri vest 
de Pearl Harbour, Hawaii. In
trarea în spațiul extraterestru și 
coborirea s-au desfășurat con- 
fprm programului. Capsula, se
parată anterior de modul, a fost 
înconjurată apoi de scafandri 
debarcați din elicoptere, care 
i-au atașat Rotoare stabilizatoare 
și au conectat-0 la. cablul liftu
rilor de pe port-elicopterul 
„New Orleans". După 40 de mi
nute de la amerizare, membrii 
misiunii Apollo se aflau la bor
dul port-elicopterului.
„Apollo" a participat la experi
ența cosmică sovieto-americană.

• Președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora 
Machel, a anunțat desființa
rea școlilor particulare și na
ționalizarea clinicilor și spi
talelor.

Șeful statului mozambican 
a anunțat aceste măsuri cu 
prilejul unui discurs rostit 
la un miting organizat pe 
stadionul Machava de lingă 
capitală, unde, la 25 iunie 
a.c., a fost proclamată in
dependența țârii.

Prețurile unor produse de pri
mă necesitate, in primul rînd 
alimentare, au fost majorate re
cent în Suedia. Potrivit unor 
date publicate de ziarul „Da- 
gens Nyheter", creșterile de an
samblu survenite de la începu
tul anului se cifrează la 11,2 Ia 
sută. S-au scumpit cu procente 
superioare mediei produsele ali
mentare (cu 12.7 la sută) și îm
brăcămintea (cu 12,3 la sută).

• MEXICUL se va alătura ho- 
tăririi Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) 
referitoare Ia majorarea prețu
rilor Ia țiței, s-a anunțat oficial 
la Ciudad de Mexico. Potrivit 
directorului întreprinderii de stat 
„Pemex", O.P.E.C. va adopta o 
hotărîre cu privire la majorarea 
prețurilor in cursul lunii sep
tembrie a.c.

Deși nu face parte din această 
organizație, Mexicul sprijină in

• LA SALISBURY ș-a anun
țat decretarea unor severe re
stricții de circulație în regiunile 
estice, in urma creșterii numă
rului celor ce se alătură mișcă
rii de eliberare.

„COSMOS-752"
IN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat un nou satelit arti
ficial al Pâmintului — „Cosmos- 
752", avind la bord aparatură 
științifică destinată continuării 
cercetărilor spațiului cosmic — 
anunță agenția T.A.S.S.

Aparatura instalată la bordul 
Iui „Cosmos-752" funcționează 
normal.

lități directe de guvernare și 
leagă P.C.I. de opoziție, făcind 
din aceasta unica alternativă 
posibilă pentru conducerea ță
rii". Partidul Socialist, a spus el, 
intenționează să-și mențină au
tonomia și să nu își asume nici 
o responsabilitate de guvernare 
dacă majoritatea nu va fi dis
pusă față de un nou raport cu 
P.C.I., pentru a obține sprijinul 
său, chiar sub formă indirectă.

Secretarul P.S.I. s-a referit a- 
poi la dificultățile economice ale 
Italiei, subliniind că „a devenit 
o necesitate urgentă realizarea 
unui plan anti-recesionist" ; el 
a dat citire unei liste conținînd 
cererile prezentate, recent, de 
socialiști, guvernului. în vederea 
soluționării unor chestiuni cu 
caracter economic și social.

In Italia continuă acțiunile 
de desemnare a membrilor 
diferitelor organisme de con
ducere ale regiunilor și mu
nicipiilor unde s-au desfășu
rat, în luna iunie, alegeri, 
administrative. După cum in-) 
formează agenția A.N.S.A.. 
ca primar al orașului Fio-; 
rența a fost ales Elio 
buggioni. membru al P.trti-’ 
dului Comunist Italian.

De asemenea, ca urmare a 
succesului forțelor de stingă* 
iii recentele alegeri, ca pre-' 
ședințe al Consiliului regio
nal Lombardia a fost ales 
Sergio Marvelli. reprezentau-' 
tul Partidului Socialist. In' 
acest organism doi membri 
ai P.C.I. au fost desemnați ca 
vicepreședinte și, respectiv, 
secretar.

-------------------------
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Veritabilele comori 
ale insulei tinereții

Călătorind cu un a- 
vion care lega mai 
multe capitale de pe 
coasta de vest a con
tinentului african, în
cercam să descifrez pe 
hartă șirul escalelor. 
Dakar, Bathurst, Free
town. Bănuiam că ur
mătoarea oprire avea 
să fie Monrovia. Prin 
hublourile aeronavei 
„Focker-28", culmile 
Munților Leului se 
profilau pierzindu-se 
undeva departe spre 
linia orizontului. Apoi 
peisajul oferea alte 
imagini. Păienjeniș de 
ape, pilcuri dese de 
arbori. Un viraj larg 
avea să ne anunțe că 
se pregătea o nouă 
aterizare — a cita 
oare în acea zi ? Pilo
tul, dornic, parcă, să 
ne ofere tablouri pa
noramice, purtă' nava 
în largi și line ocoluri 
urmărind capul pistei. 
Călătorii — aflați în 
„premieră" sau nu pe 
aceste meridiane — 
căutau cu lungi priviri 
aglomerarea urbană. 
Deslușim o amplă re
țea de comunicații — 
căi ferate, șosele, pe 
întinsul apei vapoare 
în mers. Puțin mai 
tirziu, pe sub fuselaj 
începu să se perinde 
în viteză amețitoare 
orașul : bulevarde spa
țioase, 
blocuri 
uriași 
industriale, 
portului.

Pe frontispiciul aero
gării cîteva cuvinte : 
Spniggs Payne Air-

port Monrovia. Așa
dar, scurt popas pe 
pămintul liberian, pri
lej de reîmprospătare 
a unor cunoștințe.

Liberia, proclamată 
la 26 iulie 1847 ca pri
mă republică liberă pe 
continentul Africii, 
timp de aproape un 
secol a asigurat exis
tența populației sale 
de pe urma agricultu
rii. Muncind cu tena-

străjuîte de 
moderne și 

cocotieri, hale 
danele

înă la Nueva Ge
rona am zburat 
doar 25 de minute. 
Poate chiar mai 
puțin. Cînd am ple
cat de la „Habana 

libre" către aeroport, farurile 
automobilului risipeau nervoase 
întunericul străzii. Orașul era 
încă amorțit. Dar, obsedantă, 
căldura își începuse asaltul, 
l-am simțit suflarea fierbinte 
din clipa în care ne-am des
părțit de camera cu aer condi
ționat. La aeroport, avioanele 
nu decolaseră în primele curse 
ale zilei. Doar la bar, amato
rii de cafea se înghesuiau pen
tru a gusta din ceșcuțele cu 
licoare parfumată. Funcționa o 
veritabilă „bandă rulantă", \ 
carea mîinilor fiind de o uimi
toare rapiditate. Minutele tre
ceau cu încetineală pentru că 
somnul care nu ne părăsise și 
căldura moleșitoare se tran
sformaseră într-o povară greu 
de purtat.

în sfîrșit, avionul a pornit. 
Parcă nu se grăbea, 
lent, la mică altitudine, 
mint, apoi ocean și iarăși 
mînt. O paletă de culori 
predominanțe de verde intens, 
după care a urmat oglinda al
băstruie a apei spartă de mici 
petice de pămînt risipite în 
imensitatea oceanică (insulițe 
năpădite de o vegetație sălba
tică) și, neașteptat de repede, 
țărmul Insulei Pinilor, care își 
desena cu eleganță contururile. 
Insula pe care Cristofor Co- 
lurnb a descoperit-o la 3 iunie 
1494 se află la numai 146 ki
lometri de Havana. Avionul, 
pentru a străbate distanța, nu 
a avut nevoie nici măcar de o 
jumătate de oră. Și, totuși, altă
dată, insula aceasta cu o su
prafață de 2199 km.p. era so
cotită un refugiu impenetrabil. 
Secole .de-a rîndul pe aici tro
nau pirații. Imaginația a fost 
hrănită de legende, dar s-ar 
părea că istoria a lăsat destule 
mărturii pentru a ne convinge 
că nu este vorba doar de fruc
tele fanteziei. Urmăriți de va
sele mai puternice și mai rapi
de ale spaniolilor, corsarii își 
îngropau avuțiile în grabă, în 
locuri ascunse din insulă. în 
veacurile care au urmat stin
gerii pirateriei, nenumărate co
mori au fost scoase la iveală. 
Destui aventurieri au pornit că
tre acest pămînt atrași de mira
jul înavuțirii. Credeau că este 
suficent să ai o lopată, să răs
colești nițel pămîntul pentru-a 
deveni un om bogat. De aceea 
o vreme Insula Pinilor s-a nu
mit Isla del Tesoro (Insula Co
morilor). La cîțiva kilometri de 
micul aeroport, înainte de a 
ajunge la Nueva Gerona, 
oprim pentru un pahar de 
toronja rosada. Clădirea, ocro
tită de coroanele palmierilor, 
poartă un nume care nu ne mai 
surprinde : Rancho el Tesoro. 
Pînă și clasica fermă făgăduia 
comori...

Prolog la cunoașterea pre
zentului, gazdele ne propun o

întîlnire cu trecutul. Un muzeu 
puțin obișnuit la 4 km de Nue- 
va Gerona : o vestită închisoa
re „El Presidio Modelo". Cinci 
construcții circulare care par 
niște gigantice rezervoare. Fe
restre tăiate în zid. Zeci, sute. 
O ferestruică însemna o celulă, 
în mijlocul fiecărei construcții 
era plasat un turn de gardă ia 
care se ajungea prin+r-un tunel. 
Paznicii apăsau pe trăgaci la 
orice mișcare care li se părea 
suspectă. Sau pe care intențio
nat o considerau suspectă. Mu
zeul se află în clădirea în care 
Fidel Castro și tovarășii săi au 
fost deținuți după asaltul asu
pra Moncadei. Pe fotografia 
din fișierul poliției, Fidei purta

aflau în hamacuri, iar viața 
semăna, din punctul de vedere 
al condițiilor materiale, cu 
cea a combatanților din gueri
lă. în 1970 se produce o coti
tură : odată cu construcția șco
lilor secundare în cîmp se rea
lizează stabilizarea celor sosiți. 
Proiecte de dezvoltare sînt 
puse în aplicare - ele cer nu 
numai entuziasm, ci și pre
gătire profesională. 90 la sută 
din tinerii insulei învață. O fac 
cu conștiința răspunderii față 
de viitorul țării.

înainte de revoluție pe acest 
pămînt împresurat de ape 
trăiau lî 000 oameni. Acum 
numărul locuitorilor a crescut 
la 55 000. Insula a' devenit ‘ o

Zbura

miș-

Nava

I. TIMOFTE

de minereu de fier to
taliza 7,5 milioane 
tone, în 1972 era de 
24,6 milioane. Se apre
ciază că in viitorii ani 
se va ajunge Ia 40 mi
lioane tone. Din boga
tul subsol liberian au 
mai fost puse in va
loare. în ultima pe
rioadă. minereuri ne
feroase (circa 15 mi
lioane tone în 1968), 
aur, diamante. Datori-

POPAS LA
MONROVIA

citate și vrednicie, 
punîndu-și tot mai 
mult in valoare bogă
țiile naționale, liberie- 
nii au edificat o țară 
liberă, independentă, 
aflată în plin proces 
de transformări, pe 
calea progresului și 
prosperității. In pre
zent, o parte impor
tantă a produsului său 
social provine de pe 
urma industriei extrac
tive. Zăcămintele de 
minereu de fier de Ia 
Nimba și Bomi Hills 
asigură unul din pro
dusele care situează 
deja acest stat pe unul 
din primele locuri în 
lume. Cîteva cifre sint 
elocvente în acest 
sens. în 1963 extracția

lă locului ce-l ocupă 
in economia țării me
rită consemnate întins- 
sele plantații cu arbori 
hevea — producători 
ai latexului, cauciucul 
natural. Cei 10 milioa
ne de arbori hevea a- 
duc — prin munca mi
găloasă a renumiților 
culegători — importan
te venituri. Valorifi
carea unor asemenea 
bogății a dus la creș
terea substanțială a 
alocațiilor bugetare 
destinate dezvoltării u- 
nei tinere industrii 
naționale, realizării u- 
nor noi proiecte în do
meniul învățămintu- 
lui, sănătății și cultu
rii. Spre exemplu, un 
plan inspirat de ce-

rința amplificării sis
temului de învățămint 
în vederea asigurării 
cadrelor naționale ne
cesare diferitelor acti
vități preconizează ex
tinderea invățămintu- 
lui superior, a celui se
cundar și elementar, 
înființarea unor centre 
pentru pregătirea de 
cadre tehnice.

In paralel, in afara 
preocupărilor pentru 
extinderea industriei 
extractive, autoritățile 
liberiene manifestă 
larg interes pentru di
versificarea economi
că. S-au inițiat ample 
proiecte de prospecta
re geologică a noi 
zone, au fost adoptate 
măsuri pentru o mai 
judicioasă exploatare 
a fondului forestier, se 
are în vedere sporirea 
suprafețelor cultivate 
cu orez și trestie 
zahăr.

...Timpul afectat 
calei s-a scurs 
nesimțite. Părăseam cu 
părere de rău încăpe
rea răcorită de circui
tul climatizatorului, 
îndreptindu-ne spre o 
nouă țintă. După cîte
va minute, lăsasem in 
urmă turnul de control 
al aeroportului. Pe 
sub fuselaj, în vertigi
noasă defilare, mine
raliere uriașe înghi- 
țeau povara brun-roș- 
cată a transportoare
lor, pregătindu-se să 
ducă, cine știe unde, 
prețioasa încărcătură.

• APELE SIBERIEI VOR IRIGA ZONELE DE STEPE ȘI DE
ȘERT ALE ASIEI CENTRALE SOVIETICE. Un veritabil „fluviu 
artificial" de peste 2 500 km lungime urmează a ii săpat în ve
derea deversării unui procent de 6 la sută din cei 1 200 miliarde 
m.c. ai debitului anual al fluviilor Obi, Enisei și Lena spre regiu
nea depresionară a Mării Arai. In viitorii ani savatiții sovietici 
vor studia variantele, traseul și procedeul de construcție al am
plului proiect • ÎNGHEȚURI LA AMAMBAY. Ca urmare a scă
derii temperaturii sub 0 grade in. zona agricolă Amambay 
(Paraguay) totalitatea producției de cafea din acest perimetru 
a fost compromisă * DUPĂ 110 ANI, camera reprezentanților din 
S.U.A. a aprobat restituirea cetățeniei amertcăne . genefaliilui 
Robert E. L,ee, comandantul trupelor sudiste în perioada războiu
lui de secesiune. El ceruse acest lucru imediat după victoria 
forțelor nordiste • „TURTA DULCE" PERICULOASA ! Alga de
numită „turtă dulce" pare a fi cauza unei stări alergice de, care 
suferă pescarii din Havre. Medicii apreciază că între apariția 
unor leziuni cutanee la Sfîrșitul lui iunie si aceste alge ar fi o 
legătură directă • POLIȚIȘTI STIPENDIAȚI DE... HOȚI. Potrivit 
dezvăluirilor șefului unei mari bande de hoți de buzunare din 
Coreea de sud, 131 de polițiști sud-coreeni figurau pe „statele de 
plată" ale acestor reprezentanți ai lumii interlope, fiind mituiți 
de infractori. Pentru a salva aparențele, autoritățile polițienești 
de la Seul au anunțat destituirea a numeroși polițiști, dar . cu 
„rezerva" că nu este posibilă identificarea tuturor celor stipen- 
dlațl de hoți • LICITAȚIE LA HOLLYWOOD. Vila.de la Holly
wood a lui Harold Lloyd va fi scoasă duminică la licitație, dar 
organizatorii vînzării exprimă temerea , că nu vor exista cumpă
rători. „Mă îndoiesc că există 100 de oameni în lume care să-și 
permită să o cumpere" — declară unul dintre aceștia. Construita 
în 1329, contra sumei de 2 milioane dolari. în stil renascentist 
italian, vila are 44 de camere, fiind situată ini mijlocul unui do
meniu care, include șapte grădini diferite, 12 fin tini arteziene, ■ 
terenuri de tenis, o cascadă și un torent pentru . canotaj artifi
cial, o piscină de dimensiuni olimpice. Iri jurul anului 1940 
Harold Lloyd declara că vila II costă 50 000 de dolari pe lună. 
Cînd a murit în 1971, marele comic a lăsat vila unei fundații, 
dînd instrucțiuni in vederea deschiderii. ei către public. Pierderile 
suferite de aceasta au determinat actuala vînzare la licitație.
• HOLD-UP IN INTERIORUL UNEI BAZE A N.A.T.O. Un 
hold-up de o îndrăzneală deosebită a. fost efectuată lâ filială fir
mei „Banco di Sicilia", situată in interiorul unei... baze a 
N.A.T.O. din apropiere de orașul Catania. La intrarea în bază 
s-au prezentat doi indivizi care s-au legitimat, evident, cu ajuto
rul unor documente falsificate, cu foarte multă abilitate. Odată 
intrați în interiorul bazei, cel doi și-au mascat fețele, au pătruns 
In clădirea băncii, au luat nu mâi puțin. de 95 milioane lire în 
bancnote șl au ieșit pe aceeași poartă. După ce funcționarii băn
cii au dat alarma, poliția a instalat baraje pe șosele, controlînd 
identitatea multor persoane, dar fără nici un rezultat. • VIITOA
REA COMETA CARE VA PĂTRUNDE IN SISTEMUL SOLAR, 
venind dintr-o zonă misterioasă a Universului, se va arăta pă- 
mîntenilor către jumătatea lunii august, avînd o „coadă"... res
pectabilă — a anunțat astronomul american Marvin Mayo, de la 

•Observatorul din Los Angeles. Specialistul american a explicat 
că această cometă va putea fi văzută cu ochiul liber la 16 august, 
cînd se va distinge bine „coada", iar la 21 august va putea fi 
observată doar cu aparatele, întruclt lumina Lunii va face cerul 
prea strălucitor. Primele observații mai concludente au fost efec
tuate de astronomul american la 18 iulie, cînd acesta a reușit să 
obțină un set de fotografii ale „cozii" cometei. El a precizat că 

.această cometă i-a apărut ca o „vîlvătaie : strălucitoare- și a 
apreciat că lungimea „cozii" ei este mai mică de un grad, ceea ce 
permite fixarea pe peliculă a ; imaginii după o expunere de 20 
de minute. Marvin Mayo a precizat că primele , două săptămîni 
din luna august vor-îi cele mal propice pentru observarea come
tei, fără ajutorul telescopului sau al altor aparate optice, din 
cauza faptului că Luna răsare după miezul nopții. Comeța care 
va vizita sistemul nostru solar la începutul lunii aug.usț a fost 
reperată pentru prima dată la 2 iulie și a fost denumită 
„Kobayashi-Berger-Milton", după numele celor trei astronomi 
care au observat-o din diferite puncte ale globului — Toru 
Kobayashi la Tokio, Dennis Milton in Wyoming — S.U.A. și 
Douglas Berger, la Observatorul Palomar — S.U.A.
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numărul RN 3859. Dar insula 
n-a fost o sinistră pușcărie 
doar în anii lui Batista. După 
1840, negrii africani au fost de
portați aici - după înăbușirea 
răscoalei lor. Tot spre această 
insulă Jose Marți a fost trimis 
la sfîrșitul anului 1870. Delictul 
subliniat în cazier : infidencia 
- neloialitate. Două luni și 
cinci zile a petrecut la El Abra, 
în casa unui catalan înstărit. 
Citesc pe un panou versurile 
lui Jose Marți : „Cînd se moare 
în brațele patriei iubite / Moar
tea încetează / Zidurile închi
sorii se prăbușesc / începe 
odată cu moartea - viața".

nsula și-a schim
bat, deseori, nu
mele pentru că 
destinul ’ ei a în
semnat zbucium 
neîntrerupt. Cău

tătorii de comori, aventurierii 
dornici de rapidă îmbogățire 
au dispărut. Către insulă au 
pornit, însă, în anii din urmă, 
mii de tineri dornici să-i pună 
în valoare comorile solului. Sa
lomon Baly Levy, secretar al 
Comitetului regional al Uniunii 
Tinerilor Comuniști, mi-a evocat 
o istorie recentă. La început, 
după 1966, tinerii veneau cu 
bagajele lor încărcate de ro
mantism să lucreze o perioadă 
de timp în insulă și plecau apoi 
în alte zone, potrivit cerințelor 
momentului. „Dormitoarele" se

imensă plantație și o școală Tn 
care disciplinelor tradiționale 
li s-a adăugat una esențială : 
munca. Tinerețea a trecut cu 
succes examenul la această 
materie. Moștenirea trecutului 
se exprima în 500 hectare cul
tivate. In prezent plantațiile de
pășesc 20 000 hectare. Insula nu 
avea nici măcar un singur ba
raj, iar actualmente instalațiile 
de care dispune îi permit să în
magazineze 200 milioane metri 
cubi de apă. Cînd ploaia în- 
tîrzie sisteme de irigație aduc 
apa vitală pentru plantații. Pro
ducția locală de energie elec
trică a crescut de... 40 de ori 1 
La patru ani de la inaugurarea 
primei școli secundare în cîmp, 
în insulă funcționează 20 de 
asemenea școli (fiecare avînd 
500 de elevi), numărul lor ur- 
mînd a fi la sfîrșitul acestui an 
27, iar după alți cinci ani - 80. 
Există proiecte ca 40 000 tineri 
să-și efectueze aici studiile.

Geologi răscolesc adîncurile 
pămîntului. Optimiștii speră 
să descopere petrol. Oricum, 
pare certă existența unor can
tități de aur. Nu-s comorile pi
raților, ci cele născute din ge
nerozitatea naturii. De altfel, 
veritabilele comori ale acestei 
insule a tinereții le reprezintă 
resursele abia acum scoase la 
iveală și minunății oameni care 
conferă entuziasmului dimen
siunea operelor durabile.
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