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COTE INllIi DE EFORI
SI DĂRUIRE

Munca patriotică, 
de preț în viața

tradiție
uzinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sa intilnit 
cu tovarășul Dionisio Ramos Rejaraoo

->

Tinerii de la întreprinderea 
de mașini grele din București 
se numără printre primii care 
au preluat inițiativa utecistă a 
muncii patriotice în sprijinul 
producției. Cu o producție supli
mentară în valoare de aproape 
un milion de lei în fiecare lună, 
organizația U.T.C. din întreprin
dere este in măsură să raporte
ze acum, la începutul lunii au
gust. că își va depăși substan
țial toate angajamentele asuma
te. Din angajamentul colectivu
lui uzinei privind realizarea 
producției globale suplimentare, 
organizația U.T.C. și-a propus 
să realizeze în acest an o pro- . 
ducție în valoare de 15 milioa
ne lei. Recent, acest angajament 
a fost suplimentat. în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., uteciștii de la 
I.M.G.B. s-au angajat să obțină, 
pină la 1 noiembrie, un spor de

producție în valoare de încă 2,5 
milioane lei.

— Apropierea Congresului nos
tru ne-a determinat să venim 
și cu alte inițiative, să declan
șăm și alte acțiuni de muncă 
patriotică, în sensul diversifică
rii ei, spune tovarășul inginer 
Romulus Georgescu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Astfel, organizația noastră 
s-a angajat ca in cinstea Con
gresului să m-ai efectueze cel 
puțin 4 000 ore de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea 
incintei uzinei, cit și a mai mul
tor obiective din cartierul Ber- 
ceni, unde ne aflăm. Două mii 
de ore am efectuat numai la 
parcul amenajat de noi pe un 
teren viran, între blocurile de 
pe Aleea Nișei. Am executat să
pături, am cărat 60 de bascule 
de pămint și alte 30 de nisip, 
am nivelat, am plantat arbori și 
flori. De asemenea, din deșeuri 
metalice tinerii au executat în

afara orelor de producție un nu
măr de aparate de joacă, pe care 
le-au montat spre marea bucu
rie a copiilor și satisfacția pă
rinților din această zonă. Este 
vorba de leagăne, balansoare, 
carusele de biciclete, carusele cu 
lanțuri, spaliere pentru sport, 
nisipare, cîteva jocuri distracti
ve, precum și un tobogan și un 
labirint.

Aprecierea de care se bucură 
printre cetățenii cartierului a- 
ceastă inițiativă utecistă i-a de
terminat pe tinerii de la I.M.G.B. 
să-și propună continuarea ac
țiunilor de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașului 
și punerea în valoare a unor 
zone insuficient folosite, paralel 
cu munca patriotică în sprijinul 
producției, care tinde să devină 
o tradiție de preț în viața uzi
nei.

DRAGOMIR HOROMNEA

IRIGAREA CULTURILOR
SĂ NU ÎNCETEZE ZI Șl NOAPTE

Măsuri energice pentru combaterea secetei 
și folosirea intensă a sistemelor de irigații, 

a motopompelor, a tuturor mijloacelor!
— Consumul mare de apă al 

culturilor aflate acum în plină 
dezvoltare, căruia i s-a adăugat 
lipsa de precipitații din ultima 
vreme, a determinat un deficit 

9al apei în sol. deficit estimat la 
700—800 metri cubi la hectar 
față de capacitatea de cimp. In 
plus, unele județe — ca de 
exemplu Ilfov, Teleorman ș.a. 
— n-au realizat, in săptămîna 
26 iulie — 2 august, programul 
de udări stabilit, accentuind a- 
cest deficit. In aceste condiții, ce 
măsuri de primă urgentă trebu
ie luate, care sînt direcțiile în 
care urmează să acționeze spe
cialiștii din agricultură, organe
le și organizațiile de partid de 
la sate, tinerii, toți cooperatorii ?

— Pentru acoperirea deficitu
lui de apă din sol — ne spune 
ing. Ion Tudor, șeful serviciului 
de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din cen
trala de resor.t a Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor — specialiștii din 
sistemele de irigații, împreună 
cu cei din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste trebuie să re
vadă programul de aplicare a 
udărilor, acordind prioritate cul
turilor de porumb pentru boabe, 
sfeclă de zahăr, soia și lueernă. 
acționindu-se astfel ca timpul 
de revenire al udărilor la aces
te culturi, să nu depășească 10— 
12 zile, maximum două săptă-

mini. Stațiile de pompare, re
țeaua de irigații și echipamen
tele de aplicare a udărilor tre
buie să funcționeze zi și noapte. 
Aceasta presupune constituirea 
unor echipe mobile de inter
venții și reparații, aproviziona
rea ritmică cu carburanți și pie
se de schimb, o riguroasă res
pectare a ordinii și disciplinei 
de muncă.

Pentru ca întreaga activitate 
să aibă eficiența maximă se im
pune aplicarea unor udări de 
calitate, respectarea necondițio
nată a normelor recomandate de 
centrele de avertizare si a ele
mentelor tehnice ale udării, a- 
dică schemele de udare șl timpul 
de staționare într-o poziție 
a aripilor de ploaie sau a setu
rilor de conducte flexibile ’ la 
irigarea prin brazde. Organele 
și organizațiile de partid, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare, conducerea unităților 
agricole trebuie să ia cele mai: 
energice măsuri pentru mobili
zarea tuturor locuitorilor, pen
tru asigurarea forței de muncă 
necesare executării programului 
de udări. Trebuie folosite, în a- 
cest scop, toate mijloacele de 
care dispunem, începînd de la 
marile sisteme naționale pînă la 
mijloacele cele mai simple pen
tru a valorifica orice sursă de 
apă. fiecare posibilitate ce o 
avem pentru a asigura pămintu-

A-ȚI ASUMA
RĂSPUNDEREA

„In tot ceea ce am întreprins 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, în acțiunile 
de gospodărire și înfrumuse
țare a municipiului, în activita
tea culturală, tinerii din Suceava 
s-au remarcat și se remarcă 
printr-o participare energică, 
responsabilă. Cea mai mare iz- 
bindă a lor este de-a fi învățat 
că nu există altă cale de a de
veni cu adevărat oameni decît 
făcîndu-și — fără prea mult 
fast, dar cu o bucurie sănătoasă 
a muncii — datoria"

l-am cunoscut, la locul de 
muncă, pe cițiva dintre miile 
de tineri despre care îmi vor
bise in asemenea termeni, cu 
atita încredere, tovarășul Ion 
Siminiceanu, primarul munici
piului Suceava. Din mărturisirile 
lor sumare, completate cu rela
tările colegilor, am schițat cite- 
va portrete a căror trăsătură 
principală mi se pare tocmai 
asumarea deplină a obligațiilor 
față de societate, transformarea 
lor într-o necesitate 
într-un mod de a fi. 
fel, in afara activității 
aceste portrete nici nu

intimă, 
De alt- 

zilnice 
ș-ar

putea constitui, rămînînd o 
sumă difuză de însușiri și as
pirații. Exact ca în arta foto
grafică este nevoie și aici de 
un revelator care să scoată chi
purile din domeniul virtualității 
și să le dea un contur pregnant, 
iar acest revelator este munca.

Gheorghe Nicoară, mecanic 
A.M.C. la Combinatul de hir- 
tie și celuloză, are o biogra
fie simplă — născut în 1953, la 
Frătăuții—Noi, școala profesio
nală de 3 ani în specialitatea 
lăcătuș mecanic pentru indus

tria chimică, încadrat prin repar
tiție in 1971 — iar înfățișarea și 
comportarea lui sînt ale unui a- 
dolescent care, în timp ce 
vorbește, nu știe ce să facă cu 
miinile și care parcă abia aș
teaptă să se retragă pentru a 
scăpa de privirile ațintite a- 

supra sa. Cind trebuie însă să 
intervină pentru a repune rapid 
in funcțiune un utilaj, cind zeci 
de oameni așteaptă cu încordare 
să-și poată relua munca la ma-

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

• ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI — ca
re, în prima zi a acestei luni a început să producă peste pre
vederile cincinalului — dispune in prezent de condiții pentru a 
realiza, in plus, pînă la sfirșitul anului, printre altele, 130 de 
locomotive Diesel hidraulice, 310 motoare cu ardere internă și 
peste 13 000 tone de utilaje tehnologice complexe.
• COLECTIVELE UNITĂȚILOR INDUSTRIALE DIN JUDE

ȚUL ALBA au înscris în cronica întrecerii socialiste la finele 
celor 7 luni din acest ultim an al cincinalului o producție supli
mentară în valoare de 110 000 milioane lei. Mai mult de 90 la 
sută din volumul producției realizate în plus s-a obținut pe 
seama creșterii productivității muncii.

• MINERII DE IA HORAȘTL unitate ce și-a inaugurat acti
vitatea carboniferă în Vaiea Metrului. au înscris in bilanțul mun
cii desfășurate în întimpinarca zilei de 23 August și a Zilei 
minerului o producție suplimentară de 60 000 tone lignit, depă
șind astfel de patru ori prevederile angajamentului asumat în 
întrecerea socialistă.

• MUNCITORII ȘI TEHNICIENII COMBINATULUI DE OȚE
LURI SPECIALE TÎRGOVIȘTE au elaborat a 2 000-a tonă de 
laminate peste sarcinile de plan prevăzute pentru acest an. Tot
odată, ei au asimilat pentru fabricația curentă profile noi din 
mărci de oțeluri speciale necesare construcțiilor de autoca
mioane.

• OAMENII MUNCII DIN JUDEȚUL SUCEAVA, primul din
tre județele țării care și-a onorat sarcinile actualului cincinal, 
întîmpină marea sărbătoare de la 23 August cu noi și importan
te succese. Așa spre exemplu, forestierii din parchetele de ex
ploatare au realizat suplimentar de Ia începutul anului pînă in 
prezent 5 800 metri cubi bușteni de rășinoase și fag, 10 000 me
tri cubi 
lulozei.

• ÎN 
MUREȘ 
duse și

cherestea, 7 500 metri cubi lemn pentru industria ce-

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
miercuri, 6 august, în stațiunea 
Neptun, cu tovarășul Dionisio 
Ramos Bejarano, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Honduras, care face o vizită în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La întilnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat 
la un schimb de vederi privind • 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român Si Par
tidului 
stadiul 
voltare 
borare 
și au fost abordate unele pro
bleme ale situației politice in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Oaspetele a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate 
Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, 
dezvoltarea continuă a 
niei, pentru promovarea 
politici internaționale în

Comunist din Honduras, 
și perspectivele de dez- 
ale raporturilor de cola- 
dintre cele două partide

de 
de 

pentru 
Româ- 

unei 
con-

cordanță cu interesele poporului 
român, ale cauzei păcii și pro
gresului în lume.

In cursul convorbirii s-au re
levat schimbările pozitive inter
venite în viața internațională în 
direcția destinderii, a dezvoltării 
colaborării între state, indiferent 
de mărimea sau orinduirea lor 
socială. A fost subliniată în a- 
cest context necesitatea intensi
ficării acțiunilor unite, pe plan 
național și internațional, ale for
țelor revoluționare, progresiste, 
democratice, antiimperialiste. ale 
maselor populare pentru promo- 

. varea cauzei păcii, independen
ței naționale, democrației și so
cialismului. pentru democratiza
rea relațiilor internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Cele două partide au eviden
țiat existenta condițiilor favora
bile luptei popoarelor pentru eli
berare națională si socială, pen
tru lichidarea politicii imperia
liste, colonialiste, neocolonialis- 
te. pentru dezvoltarea lor inde
pendentă. pe calea progresului 
economic și social, pentru o nouă 
ordine politică și economică in
ternațională. In acest cadru, a 
fost reliefată importanta luptei

popoarelor din America Latină 
pentru preluarea bogățiilor na
ționale în miinile proprii, pentru 
afirmarea dreptului lor legitim 
de a-și hotărî singure destinul, 
fără nici un amestec din afară.

S-a evidențiat însemnătatea 
deosebită a aplicării în viață a 
prevederilor cuprinse în 
final al Conferinței de 
sinki, a angajamentelor 
te de țările semnatare, 
sității de a se acționa 
ritul înțelegerilor convenite pen
tru înfăptuirea unei securități 
reale și a unei cooperări multi
laterale în Europa, ceea ce co
respunde intereselor popoarelor 
de pe acest continent, din Ame
rica Latină, din întreaga lume.

S-a subliniat de comun acord, 
hotărîrea de a extinde și diver
sifica raporturile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Honduras. în in
teresul ambelor partide, in folo
sul celor două popoare, al cau
zei întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a forțelor revoluționare 
și progresiste de pretutindeni, a 
întregului front antiipiperialist.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

Actul 
la Hel- 
asuma- 
a nece- 
în spi-

TINERII ÎNTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.

SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.■ *

Festivalul cînteculuiStudenții
în amfiteatreleÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL 

se întreprind ample acțiuni de reproieclarc a unor pro- 
___ T. tehnologii in vederea reducerii consumului de materii 
prime și materiale. La întreprinderea „Electromureș", de pildă, 
aceste acțiuni s-au materializat în economisirea a circa 800 tone 
metale feroase și neferoase, iar la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Reghin s-au economisit mai mult de 130 
tone metal.
• ENERGETICIENH TERMOCENTRALEI Govora au ridicat 

la 10 milioane KWh cantitatea de energie electrică livrată în 
plus de la începutul anului. Rezultat al acțiunilor întreprinse 
in direcția folosirii turbogeneraioarelor la cote superioare, pre
venirii avariilor, efectuării reviziilor și a reparațiilor la nivele 
calitative ridicate, acest succes a permis îndeplinirea angaja
mentului anual asumat. De remarcat că în această perioadă 
sarcinile la producția globală au fost depășite cu 5 milioane Iei, 
iar la producția marfă cu peste un milion lei.
• OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIA JUDEȚULUI HUNE

DOARA intensifică ritmul întrecerii socialiste în cinstea zilei de 
23 August. Ei au realizat în ultima lună o producție suplimen
tară in valoare de peste 51 milioane lei. Obținind cele mai mari 
sporuri lunare de producție din acest an, colectivele industriale 
hunedorene au realizat și furnizat economiei naționale peste 
sarcinile aferente lunii iulie aproape 25 milioane KWh energie 
electrică, 7 100 tone fontă și oțel, 10 900 tone laminate finite, 530 
tone semicocs, 6 800 cărămizi dialit pentru izolații termice și alte 
produse.

muncii
Relatări din

Galați,
Tg. Mureș,

Cluj-Napoca 
și Craiova

(Continuare în pag. a V-a)
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Zeci de tineri din județele țării au urmat cursurile de calificare pentru a lucra în sistemele de irigații, 
cursuri inițiate de comitetele județene ale U.T.C. In aceste zile, cind se cere mobilizarea tuturor 
forțelor și mijloacelor tehnice pentru acoperirea de ficitului de apă din sol, contribuția tinerilor este 

deosebit de eficientă

lui umiditatea atit de necesară în 
această perioadă de rapidă dez
voltare și maturizare a culturilor.

AL. DOBRE

Păreri despre cro
nica muzicală
• Premieră teatrală 

la Bîrlad : „Drumul 
spre Everest" de 
George Genoiu
• Cartea de criti

că : Critica de veghe
IN PAGINA A IV-A

CONSTRUCȚIILE 
ȘCOLARE

Foto : GH. CUCU

... .. .

pentru tineret și studenți
O competiție artistica menită
să stimuleze creșterea numărului
și a calității operelor dedicate

tinerei generații
Ajuns la cea de-a treia ediție, 

concursul de creație de cintece 
de masă pentru tineret orga
nizat de C.C al U.T.C. și Con
siliul U.A.S.C.R. in colaborare cu 
Radioteleviziunea Română și 
Uniunea Compozitorilor și de
dicat Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U A.S.C.R., se definește din pro
gramul și regulamentul său din 
acest an, printr-un mai pronun
țat caracter de luc.ru, printr-o 
sporită amploare. Consacrat in 
anii precedenți numai cintecu- 
lui coral, în actuala ediție — 
desfășurată în perioada august- 
octombrie a.c. — concursul își 
extinde tematica cuprinzînd 
pentru prima dată și genul

muzicii ușoare, 
tul lunii in 
zitorii și poeții __  __
trimită cintece patriotice, mar
șuri, piese de muzică .ușoară cu 
tematică politică pentru tineret 
și studenți pe adresa Uniunii 
Compozitorilor, Calea Victoriei, 
nr. 141 București, sectorul 1. 
Menit să stimuleze crearea unor 
lucrări militante, marcate de 
spiritul revoluționar, patriotic, 
de dragoste a tineretului pentru 
patrie și popor și să contribuie 
la impulsionarea mișcării muzi
cale de amatori, concursul își 
relevă o deosebită valoare 
atit pe plan estetic cit și pe cel 
al formării conștiinței socialis

te a tineretului.

Pină la sfîrși- 
curs, compo

stat invitați sa

și importanța acestui festival de
LAU-

Opinii despre semnificațiile , __ ____ _____ _
muzică pentru tineret ne împărtășesc azi compozitorii 
RENȚIU PROFETA și WALTER MIHAI KLEPPER.

(Continuare în pag. a Il-a)

După ritmul de lucru,
nu s-ar spune că peste tot cursurile

vor începe la 15 septembrie
Cale de 10 km de Pitești se 

află comuna Albota. Clădirea 
viitoarei Școli generale cu 8 cla
se se vede de departe. La 1 sep-

„Maistrul meu-un cuvînt pe care as dori 
-x l *__să-l rostesc cu dragoste și respect

„S-a luat după mine. L-am 
auzit gifîind in spate, dar nu 
m-am întors, încercam să merg 
liniștit. O lovitură puternică, 
primită după cap, m-a trîntit 
jos...".

Parcă ne imaginăm decorul , 
în care s-a petrecut această sce
nă — aleile întunecate ale unui 
parc, sau vreo străduță dosnică, 
unde ultimul bec a fost spgrt. 
Ei bine, nu 1 S-a întîmplat în 
plină zi, pe un mare șantier in
dustrial. Și-ori cit ar părea de 
ciudat — atentatorul nu este, 
ceea ce numim în mod olyșnuit 
un ins certat cu legea — așa

cum, dealtfel îl recomandă fap
ta... Se numește Gheorghe Pru- 
naru și lucrează la Șantierul 24, 
întreprinderea de construcții- 
montaje siderurgice, Galați. 
Este... maistru.

amin-

Se întîmplă uneori să facem 
asociații spontane. La simpla 
rostire a unui cuvînt, gîndul ne 
zboară la o persoană anume, 
care întrunește toate calitățile 
evocate de respectivul cuvînt. 
Așa mi s-a întîmplat, ascultînd 
declarația tînărului muncitor, 
Ion Dumitrașcu : „Cel care m-a 
lovit este maistrul meu". Cu-

vîntul mi-a redeșteptat 
tiri...

Era în ianuarie. Un .... 
tîmplele argintii — de abia 
împiedeca lacrimile să nu 
prelingă pe uriașul buchet 
flori, strins la piept — își lua 
emoționat, rămas bun de la co
lectivul în mijlocul căruia tră
ise și muncise 40 de ani. Mais
trul Constantin Albiei, de la în
treprinderea bucureșteană „E- 
lectromagnetica", părăsea uzina 
— constatam atunci, în paginile 
acestui ziar — doar ca act ad
ministrativ : se pensionase. El 
continua insă să rămină pre-

om CU 
își 
se 
de

zent. Prezent prin cele 10 ino
vații ale sale, care se aplică în 
construcția telefoanelor româ
nești. Prezent prin utilajele, 
concepute și construite de el, 
pentru a accelera procesul de 
producție. Prezent, mai ales, 
prin oamenii pe care i-a for
mat,-generații întregi de tineri 
care și-au însușit stilul său de 
muncă, inventivitatea, dăruirea 
și omenia.

Bătrînul acesta, cu buchetul
MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a IV-a)

tembrie urmează să fie inaugu
rată. Sătenii, cu a căror contri- 

. buție bănească se realizează, 
așteaptă evenimentul cu emoție. 
Copiii, la fel. Mă gîndeam că 
voi scrie despre ultimele pregă
tiri. Peste puțină vreme va în
cepe doar numărătoarea -inver
să. Pentru asta mă și aflu la Al
bota. Numai că... Escaladez un 
dîmb din resturi de piatră și 
moloz și iată-mă în fața zidu
rilor încremenite într-o inutilă 
așteptare. Nu se mai lucrează 
de luni de zile. In curte la tot 
pasul materiale aruncate : var, 
nisip, seînduri. Viitoarele clase 
și laboratoare servesc pentru 
depozitarea gunoaielor, băncilor 
rupte etc. Buruienile cresc în 
voie, unele au ajuns la o jumă
tate de metru. La subsol, unde 
ar trebui să fie atelierele, a pă
truns apa, s-a . infiltrat în — „ 
mizi. întregul decor este dezo
lant,' demonstrînd o lipsă totală 
de răspundere și respect pentru 
averea obștească. Porțile școlii 
vechi sînt vraiște. In curte, pasc 
liniștite, două vaci. Mugetul lor 
nu aiunge nici la urechile pri
marului și nici la ale directoru
lui. Pe un geam se află progra
mul activităților permanente 
pentru vară, semnat de direc
torul școlii, tovarășul Gheorghe 
Zamfirescu. Mi s-a părut o re
plică ironică la tot ce poți ve
dea in jur. Scrie, negru pe alb, 
că elevii vor fi prezent! la po-

cără-

moșit (cărat pămînt) în sălile 
de clasă ale școlii noi (nu scrie 
nimic de profesori) dar gropile 
imense au rămas neastupate. E 
amiază. Nici țipenie de om deși 
ziua* este bună de lucru. Discut 
cu țînăra Florica Gheorghe, con
tabila consiliului popular comu
nal. Primarul este în cimp. Di
rectorul a plecat în concediu. 
Mă-ntreb cum s-o fi simțit ști
ind ce a lăsat în urma sa. îmi 
notez că fundația școlii s-a tur
nat de mult, că lucrarea a fost 
apoi predată Cooperativei „Con
structorul" din Pitești, care n-a 
mai venit de mult deși săptămi- 
nal se dau cite 2—3 telefoane. 
Verific toate acestea la ing. Ni
colae Budan. președintele coo
perativei ..cu pricina". Surpriză 
totală. Intr-adevăr, acum 5—6 
ani s-a turnat fundația. după 
care totul a fost lăsat baltă. In 
toamna anului trecut s-a înche- 
iat contractul cu cooperativa 
(contractul nr. 2) în care, la art. 
5 se specifică faptul că potrivit 
prevederilor H.C.M. 394/68 bene
ficiarul, consiliul, va pune Ia 
dispoziție toate materialele ne
cesare. Tot el va rezolva um
pluturile în interior pentru a 
crea front de lucru permanent 
constructorului. S-a semnat, s-a 
parafat și... nu s-a rezolvat. Pre-.

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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SENTIMENTE DE PROFUNDĂ SATISFACȚIE Șl ÎNALTĂ PREȚUIRE FAȚA DE CONTRIBUȚIA REMARCABILĂ

Comitetul județean de partid 
și Consiliul popular județean 
Ciori, în numele comuniștilor și 
al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile jude
țului, vă exprimă cele, mai calde 
și sincere mulțumiri, gratitu
dinea profundă pentru modul 
strălucit în care ați reprezentat, 
la recenta Conferință pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, năzuințele de pace ale 
poporului român, vocația sa spre 
progres și colaborare între toate 
națiunile lumii — se spune în 
telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Am dat și dăm cea mai înaltă 
prețuire contribuției dumnea
voastră personale la pregătirea 
și buna desfășurare a Conferin
ței de la Helsinki, fermității și 
profunzimii gindurilor concre
tizate în multitudinea de pro
puneri și inițiative destinate in
staurării unui climat de pace și 
încredere în Europa și in întrea
ga lume, a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, constituirii unui organism 
care să asigure consultarea na
țiunilor continentului nostru în 
vederea finalizării dezideratelor 
de securitate și cooperare în 
Europa și pe întregul glob.

Vă raportăm că, în -prezent, 
toți locuitorii Gorjului, în frunte 
cu comuniștii, sînt preocupați să 
transpună în viață indicațiile și 
sarcinile izvorîte din cuvînta- 
rea rostită de dumneavoastră 
la recenta plenară comună a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, spre a 
spori frumusețea și măreția 
României noastre dragi, spre a 
o face tot mai strălucitoare în
tre țările lumii.

în telegrama Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R. și 
a Consiliului popular județean 
se menționează : Principiile po
liticii externe, plină, de rea
lism, a României socialiste au 
fost puternic reafirmate în stră
lucita cuvîntare pe care ați 
rostit-o în fața marelui forum 
european. Prin glasul dumnea
voastră, la Helsinki, a răsunat 
vibrant glasul poporului român, 
chemarea sa adresată Europei, 
întregii lumi, spre pace, înțele
gere, cooperare.

Vă exprimăm cele mai alese 
sentimente de recunoștință pen
tru contribuția activă, remar
cabilă, pe care ați adus-o în nu
mele patriei noastre la întreaga 
desfășurare a Conferinței ge- 
neral-europene, la statornicirea 
unor norme democratice în ca
drul lucrărilor ei, la orientarea 
lor spre problemele de care de
pinde in mod real asigurarea 
păcii și securității pe continen
tul nostru.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. alături de între
gul nostru popor, toți cei care 
muncim și trăim în Maramureș 
vom înfăptui prin puterea bra
țelor și minților noastre, valo
roasele indicații date de dum
neavoastră la recenta plenară 
comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a 
Românfei.

în telegrama trimisă de

Biroul Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., se spune :

Prin glasul dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a răsunat încă o dată 
in fața întregii lumi dorința 
fierbinte a noastră, a tuturor 
celor ce trăim în această scum
pă țară, de a colabora cu toate 
popoarele lumii fără deosebire 
de orînduire socială, dorința con
stantă. de a contribui, prin toate 
mijloacele, la realizarea in lume 
a unui climat de destindere, în 
interesul general al progresului 
și al civilizației.

Folosim acest prilej pentru a 
ne afirma, încă o dată, hotărîrea 
de a răspunde prin fapte nobi
lei dumneavoastră activități, an- 
gajindu-ne ca în cinstea marii 
sărbători — 23 August — să în
făptuim sarcinile economice ce 
au revenit județului Vrancea 
din actualul cincinal și să rea
lizăm pînă la sfirșitul acestui an 
o producție suplimentară în va
loare de peste 2 miliarde lei, a- 
ducîndu-ne, astfel, contribuția 
noastră, a celor ce trăim și 
muncim pe meleaguri vrîncene, 
la ridicarea pe culmi tot mai 
înalte de bunăstare și fericire 
a minunatului nostru popor.

Magistrala dumneavoastră 
cuvîntare. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a constituit 
o reafirmare viguroasă a princi
piilor politicii externe a partidu
lui și statului nostru, o contri
buție la dezvoltarea substanția
lă a conceptului de securitate 
europeană — se scrie în tele
grama Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R. și a 
Consiliului popular județean.

Exprimindu-ne marea noastră 
bucurie față de încheierea cu 
succes a lucrărilor Conferinței 
de la Helsinki, față de contri
buția pe care țara noastră a 
adus-o la desfășurarea lucrărilor 
ei, reafirmîndu-ne încă o dată 
totala adeziune la întreaga po
litică a partidului și statului 
nostru, vă încredințăm că oa
menii muncii din județul Bis
trița-Năsăud, alături de întregul 
popor, nu vor precupeți nici un 
efort, vor face totul pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
ce le revin în toate domeniile de 
activitate, pentru edificarea, so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, înflorirea și prospe
ritatea scumpei noastre patrii.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Galați care au 
urmărit cu atenție și satisfacție 
lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, arată în telegramă : Stră
lucita dumneavoastră cuvîntare, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, convorbirile purtate cu 
șefi de partide, de state și gu
verne au demonstrat cu putere 
de adevăr că politica partidului 
și statului nostru corespunde 
intru totul intereselor vitale ale 
națiunii noastre, păcii și liber
tății, că politica noastră externă 
aduce o contribuție de seamă la 
soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
pentru pace și înțelegere între 
popoare.

Ne angajăm, iubite tovarășe 
secretar general, ca toți comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Galați să muncim cu 

dăruire pentru îndeplinirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului nostru, 
pentru transpunerea în viață a 
tuturor indicațiilor date de 
dumneavoastră la Plenara comu
nă a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din 21—22 
iulie .a.c., a hotărîrii Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Cuvîntarea dumneavoastră la 
lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa 
a fost încă un prilej de a reafir
ma, cu toată consecvența, prin
cipiile realiste, marxist-leniniste, 
ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
voința și hotărîrea neclintită a 
României socialiste, ca atît în 
Europa cit și în întreaga lume să 
se afirme deplin ideile egalității 

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

în drepturi, independenței și su
veranității naționale, ale nea
mestecului în treburile interne, 
ale renunțării la forța și la ame
nințarea cu forța — condiții 
hotăritoare în instaurarea unui 
climat de pace, securitate și 
cooperare între statele continen
tului nostru, a unei noi ordini 
politice și economice în lume — 
se arată în telegrama Biroului 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R.

Permiteți-ne mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral să exprimăm totala noastră 
adeziune față de politica internă 
și externă a partidului, al cărei 
făuritor strălucit v-ați dovedit 
încă o dată, atit prin cuvîntarea 
pătrunsă de rațiune, umanism, 
principialitate și înaltă respon
sabilitate pentru destinele * Eu
ropei, cît și prin convorbirile 
purtate în timpul Conferinței cu 
șefi de state, de partide și de 
guverne.

Biroul Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. vă asigură și cu 
acest prilej că oamenii muncii 
de pe aceste plaiuri nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea înainte de termen a 
cincinalului, pentru traducerea 
în viață a sarcinilor din docu
mentele recentei Plenare comu
ne a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice șl Sociale, pentru în
florirea continuă a scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Alături de întregul nostru po
por, lucrătorii Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
întreaga noastră mișcare pentru 
pace — se menționează intr-o 
altă telegramă — au urmărit cu 
viu interes desfășurarea lucră

rilor Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa. 
Preocuparea dumneavoastră sta
tornică și aportul personal — 
apreciat unanim pe plan euro
pean și internațional — atit la 
inițierea conferinței, cit și în 
desfășurarea celor trei etape ale 
ei, ilustrează pregnant și con
vingător atașamentul fierbinte 
al țării noastre la edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Exprimînd sentimentele de 
stimă, prețuire și respect ale 
întregii țărănimi pentru neobo
sita dumneavoastră activitate 
pusă în slujba creării unui cli
mat de pace și securitate în 
Europa, a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, Comitetul Executiv al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție — se 
arată într-o telegramă — dă 
o înaltă apreciere contribuției și 

activității desfășurate de dum
neavoastră la Conferința de la 
Helsinki.

Strins unită în jurul partidu
lui, țărănimea, alături de între
gul popor, aduce un fierbinte 
omagiu secretarului general al 
partidului, președintelui țării, și 
vă asigură că nu va precupeți 
nici un efort pentru desfășu
rarea unei activități intense, 
susținute, pentru realizarea 
sarcinilor stabilite agriculturii 
și uniunilor cooperatiste la re
centa Plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

în telegrama Marelui Stat 
Major se menționează :

Strălucita cuvintare pe care ați 
ținut-o la Helsinki, convorbirile 
rodnice pe care le-ați purtat cu 
șefi de state, de partide și de 
guverne au scos în evidență 
incă o dată munca dumneavoas
tră neobosită, consecvența și 
dăruirea revoluționară, pasiu
nea nestrămutată pentru binele 
patriei și al omenirii.

In această activitate ați fost 
purtătorul gindurilor și voinței 
partidului, statului- român, ale 
fiecărui cetățean al României 
socialiste și ați militat cu tărie 
pentru înfăptuirea marelui de
ziderat al securității pe conti
nentul european și în întreagă 
lume.

Vă asigurăm, și cu acest pri
lej, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca, alături de întregul 
popor, să ne aducem contribuția 
la înfăptuirea istoricului Pro
gram adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului pentru fău
rirea societății socialiste multi

lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism. Vom 
munci cu fermitate și pasiune 
pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor de răspundere ce ne 
revin în scopul apărării cuceri
rilor revoluționare ale poporului 
nostru, a independenței , suve
ranității și integrității teritoriale 
a patriei.

In telegrama Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R. se arată:

Mîndri de activitatea partidu
lui nostru, a dumneavoastră per
sonal, înflăcărați de strălucita 
cuvîntare rostită la Conferința 
de la Helsinki, în care ați reafir
mat cu tărie necesitatea ca în
tre toate țările și popoarele să 
domnească buna înțelegere și 
încrederea, ca omenirea să-și a- 
sigure un viitor luminos și feri
cit, ne exprimăm convingerea că 
aceste idei pline de umanism 
vor dinamiza, in continuare, ac
țiunile pentru îmbunătățirea 

unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale.

Prin activitatea dumneavoas
tră neobosită, principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță sau la 
amenințarea cu forța sint astăzi 
recunoscute în lume, devenind 
criterii de bază în relațiile din
tre state.

Vă asigurăm mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea grandiosului 
program adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului, a hotăriri- 
lor recentei plenare comune a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, a 
prețioaselor indicații primite cu 
ocazia vizitei de lucru din 12 
iulie a.c., în județul nostru și 
ne angajăm să facem totul pen
tru îndeplinirea actualului cin
cinal înainte de termen.

Luînd cunoștință de conținu
tul cuvîntării dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, rostită cu 
prilejul semnării Actului final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, comu
niștii, toți locuitorii județului 
Caraș-Severin — români, ger
mani, sirbi și de alte naționali
tăți — își exprimă totala adeziu
ne și nemărginita satisfacție față 
de modul strălucit în care ați 
prezentat aspirațiile de pace și 
progres ale poporului nostru — 
se scrie în telegrama Biroului 
Comitetului județean Caraș-Se
verin al P.C.R.

Neobosita dumneavoastră ac
tivitate desfășurată pentru crea

rea în Europa a relațiilor care 
să permită fiecărei națiuni să 
participe la rezolvarea tuturor 
problemelor, să fie asigurată in
dependența și suveranitatea fie
cărui stat, condițiile ca fiecare 
popor să se bucure de avanta
jele progresului și civilizației, 
reprezintă exprimarea omeniei 
care caracterizează poporul nos
tru.

Vă asigurăm că vom face tp- 
tul pentru a răspunde prin fap
te sentimentului de profundă 
mîndrie pe care-1 încercăm, ne 
vom înzeci eforturile pentru a 
traduce în viață, în mod exem
plar, hotărîrile Congresului al 
XI-lea al partidului, fiind con
vinși că numai astfel ne putem 
aduce contribuția la înflorirea 
națiunii noastre socialiste, la 
afirmarea pe mai departe a Ro
mâniei in lume.

în telegrama Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R. și Consi- 

iiului popular județean se spu
ne : Sintetizind gindurile și sen
timentele comuniștilor, ale tutu
ror locuitorilor meleagurilor 
arădene, vă exprimăm profunda 
recunoștință și gratitudine pen
tru activitatea laborioasă pe 
care ați desfășurat-o în cel mai 
■reprezentativ forum politic al 
continentului european, pentru 
modul strălucit în care ați re
prezentat. și cu acest prilej, in
teresele fundamentale ale po
porului român, ale păcii și în
țelegerii între națiuni.

Vă asigurăm și cu această 
ocazie, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din județul Arad — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, vor face to
tul pentru traducerea în viață, 
în mod exemplar, a sarcinilor 
ce le revin din documentele re
centei Plenare a Comitetului 
Central, pentru înfăptuirea nea
bătută a mărețului Program ela
borat de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

în telegrama Comitetului jude
țean Alba al P.C.R. se mențio
nează :

Ne exprimăm deplina satisfac
ție și mîndrie patriotică pentru 
modul strălucit în care ați afir
mat în fața întregii Europe, a 
opiniei publice mondiale, și cu 
prilejul Conferinței de la Hel
sinki. principiile politicii exter
ne a României socialiste. Cu
vîntarea dumneavoastră repre
zintă o contribuție deosebită a 
României la înfăptuirea cauzei 
păcii și securității în lume, o în
cununare a activității pe care 
țara noastră, dumneavoastră 

personal, o depuneți cu tenaci
tatea și dîrzenia care vă carac
terizează, pentru înfăptuirea în 
Europa și in întreaga lume a 
unei noi ordini politice și eco
nomice, a unor relații bazate pe 
principii noi, democratice, care 
să asigure dezvoltarea liberă, 
nestingherită a fiecărui popor.

Oamenii muncii din județul 
Alba, mobilizați de organele și 
organizațiile de partid, militînd 
ferm pentru traducerea în viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea exemplară a isto
ricelor documente ale Congresu
lui al XI-lea, ale recentei ple
nare comune a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, precum 
și prețioasele dumneavoastră in
dicații date cu prilejul vizitelor 
făcute in județul nostru.

In telegrama Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R. se a- 
rată :

Exprimînd în modul cel mai 
fidel voința de pace și cooperare 
a poporului român, dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ați avut un rol im
portant în pregătirea și desfă
șurarea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, în 
toate fazele sale, la statornicirea 
unor norme democratice în ca
drul lucrărilor ei, la elaborarea 
unor documente cît mai precise 
și angajante, la succesul acestei 
reuniuni fără precedent în isto
ria continentului nostru și a lu
mii.

Strălucita dumneavoastră cu
vîntare la acest mare forum in
ternațional și profunda analiză 
care a adîncit efectiv conceptul 
de securitate europeană au des
chis o largă perspectivă, într-un 
spirit cutezător, asupra a ceea 
ce trebuie întreprins în mod 
concret în vederea transformării 
Europei într-un continent al pă
cii și înțelegerii reciproce.

Apreciem, de asemenea, pe de
plin, rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor pe care dumnea
voastră le-ați avut cu șefi de 
state, de partide și guverne, po
ziția principială bazată pe res
pectarea strictă a independenței 
și suveranității naționale, a ega
lității în drepturi, a neamestecu
lui in treburile interne, a drep
tului inalienabil al fiecărei țări 
de a-și hotărî singură destinul.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite .tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, toți cei ce 
trăim pe aceste meleaguri dintre 
Dunăre și Marea Neagră, ase
menea întregului popor, vom 
face tot ce ne stă in putință, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Este pentru noi comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Dimbovița, un prilej de adîncă 
satisfacție și bucurie să știm că 
cel mai autorizat reprezentant al 
națiunii, dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați afir
mat încă o dată cu puterea celei 
mai strălucite logici, voința po
porului român de a contribui 
ferm la edificarea unui climat de 
pace fertil, de colaborare între 
state în spiritul eticii și echității 
internaționale, atit pe continen

tul nostru, cît și pe întreaga 
planetă — se spune în telegrama 
Comitetului județean Dîmbovița 
ai P.C.R.

Ne manifestăm adeziunea to
tală la bogata și perseverența 
dumneavoastră activitate desfă
șurată la Helsinki, materializată 
în multiple și fructuoase con
tacte cu cei mai înalți reprezen
tanți ai statelor participante la 
acest forum continental, activi
tate care a pus pregnant în va
loare prestigiul României _ în 
lume, adăugîndu-i noi și strălu
cite dimensiuni.

Oamenii muncii din județul 
Dimbovița, adresîndu-vă din 
toată inima urări de multă să
nătate și viață îndelungată spre 
binele și fericirea țării, vă asi
gură, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru a traduce neabătut în viață 
hotărîrile recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., pentru a înălța minu
natul pămint al patriei pe piscu
rile măreției și demnității, ale 
progresului și civilizației comu
niste.

în telegrama conducerii Uni
unii Scriitorilor se arată : Sin- 
tem mîndri că principiile pe 
care se întemeiază actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa reflectă 
profund gîndirea dumneavoastră 
politică, exprimată atit; de clar 
și de cuprinzător în dialogurile 
din ultimii ani cu conducătorii 
de partid și de stat. Prin glasul 
dumneavoastră au răsunat cu 
pregnantă și vigoare ideile ge
neroase și de înaltă etică uma
nă ale partidului nostru, ale în
tregului popor român.

împreună cu întregul nostru 
popor, scriitorii din România, 
activ angajați în crearea unor 
opere străbătute de spiritul pa
triotismului și umanismului so
cialist, vă transmit și de astă 
dată înalta prețuire, entuziasmul 
și dragostea fierbinte pentru 
neobosita muncă și dăruire pe 
care le închinați generoaselor 
idealuri ale socialismului. ale 
întăririi păcii și colaborării in
ternaționale.

în telegrama Uniunii Compo
zitorilor și Muzicologilor se 
spune : Vă rugăm să primiți ex
presia celor mai calde senti
mente de dragoste, prețuire și 
recunoștință pentru strălucita 
contribuție adusă la desfășura
rea cu succes a lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și. co
operare în Europa, pentru isto
rica cuvîntare rostită de la tri
buna marelui forum al națiuni
lor de pe continentul nostru, 
pentru întreaga dumneavoastră 
activitate dedicată triumfului 
păcii, libertății și independenței, 
progresului și înțelegerii . între 
popoare.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, de adeziunea noastră nețăr
murită la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru și ne angajăm șă facem 
totul pentru a cînta cu un patos 
demn de epoca pe care o trăim 
viața de muncă și luptă a con
temporanilor, marile realizări 
ale României socialiste.

TINERII 1NTIMPINA CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C. Și CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.
• Galafi

Consiliul U.A.S.C. din Uni
versitatea Galați, sub conduce
rea organizațiilor de partid iși 
propune să realizeze, prin mo
bilizarea tuturor forțelor de 
care dispune, următoarele obi
ective :

1. — Sporirea numărului stu
denților care încheie anul uni
versitar cu note între 7 și 10 cu 
10% față de anul universitar 
1973—1974.

2. — Lichidarea fenomenelor 
de nepromovare nejustificată 
la anii III—VI în urma sesiunii 
de examene din toamnă.

3. — îndeplinirea planului de 
producție, cercetare și proiecta
re al Universității pe anul 1975 
pînă la data de 15 XI 1975.

4. — Cuprinderea încă de la 
Începutul noului an universitar 
a tuturor studenților anilor IV— 
VI în activitatea de cercetare și 
proiectare în cadrul colectivelor 
mixte studenți-cadre didactice.

5. — Realizarea unei econo
mii de 15% din fondurile re
partizate pentru repararea că
minelor prin efectuarea unor 
acțiuni de muncă patriotică cu 
studenții.

6. — Organizarea în luna oc
tombrie a.c. a concursului poli
tico-ideologic de masă „Viitor 
de aur România are“, cu faze 
la nivelul anilor de studiu, fa
cultăților și Universității.

7. — Organizarea în aceeași 
lună a Festivalului cultural-ar
tistic studențesc pe Universitate 
dedicat Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.

In vederea înfăptuirii în tota
litate a acestui angajament, 
Consiliul U.A.S.C. pe Universi
tate, consiliile U.A.S.C. de la 
nivelul facultăților, organizațiile 
A.S.C. de la nivelul tuturor a- 
nilor de studiu, sub conducerea 
și cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid, sînt ho- 
tărite să-și dinamizeze toți fac
torii responsabili, întreaga masă 
de studenți.

@ Tg. Mureș

Consiliile U.A.S.C. (A.S.C.) 
s-au preocupat de popularizarea 
și atragerea studenților în între
cerea „Fiecare A.S.C. colectiv 
de educare prin muncă și pen
tru muncă a studenților". în pri
ma fază a concursului am obți

nut un loc II și 2 locuri III.
în spiritul concepției integră

rii invățămîntului cu cercetarea 
și producția, precum și pentru a 
crea unele avantaje materiale 

.studenților cu venit mic, consi
liile U.A.S.C. (A.S.C.) au acțio
nat în vederea asigurării posi
bilităților de încadrare a acestor 
studenți, în domenii de produc
ție legate de viitoarea lor spe
cialitate. Astfel la I.M.F. fi
gurează un număr de 47 stu
denți iar la I.P. 15 studenți.

Studenții din I.M.F. au efec
tuat un număr de 194 600 ore de 
practică productivă, dintre care:

139 880 ore = Facultatea de 
med. gen. + ped.

STUDENȚII
ÎN AMFITEATRELE MUNCII

25 920 ore = Stomatologie
28 800 ore = Farmacie
Studenții de la Institutul pe

dagogic au desfășurat o activi
tate productivă in valoare de 
400 910 lei pe întreg anul uni
versitar.

Un volum însemnat de muncă 
au desfășurat studenții pentru 
diminuarea efectelor inunda
țiilor în comunele din județul 
Mureș, mai ales studenții de la
I.M.F.  care au sprijinit acțiu
nile de vaccinare și dezinfecții 
la Luduș, Tîrnăveni, Sighișoara, 
Iernut și municipiul Tirgu 
Mureș.

9 Cluj-Napoca

Dezbaterile ideologice din a- 
ceastă vară, realizate în marea 
majoritate a cazurilor împreu
nă cu tinerii din întreprinderi și 
instituții, au oglindit în conti
nuare problematica teoretică și 
practică a Codului principiilor și 
normelor vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste.

Au fost organizate 8 brigăzi 
științifice studențești complexe, 
care s-au deplasat în localități
le rurale din 6 județe ale Tran
silvaniei (Alba, Bistrița-Nă- 

său<5, Cluj, Maramureș, Sălaj și 
Satu Mare).

în domeniul profesional-știin- 
țific asociațiile s-au mobilizat 
pentru obținerea de rezultate 
deosebite in promovarea exa
menelor, cercetarea științifică în 
producție, sub genericul „Pre
gătirea profesională la cotele 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice".

La facultățile de Chimie, Isto- 
rie-filosofie. Farmacie, Stoma
tologie, Arte Plastice, procentul 
de promovare integrală a exa
menelor anului universitar în 
curs este de 70% dintre studenți, 
în mare majoritate cu califica
tive bune și foarte bune. Pe an

samblul centrului universitar 
ponderea calificativelor bune și 
foarte bune este de 95,5% din 
totalul studenților integraliști.

S-a acționat pentru cuprinde
rea în număr sporit a studenți
lor in cercuri și în cercetarea 
științifică din catedre și din co
lectivele mixte din unitățile pro
ductive, creșterea conținutului 
aplicativ al cercetării. în Cen
trul universitar funcționează 
în prezent 176 cercuri știin
țifice studențești, cuprinzînd 
4 080 studenți. La facultățile 
de Drept, Filologie, Istorie- 
filosofie 34% dintre studenți 
sint cuprinși în cercurile ști
ințifice — la Biologie 51%, la 
Chimie 60%, la Medicina gene
rală și pediatrie 62%, la Medi
cina veterinară 68%.

A crescut efectivul studenților 
cuprinși în cercetarea științifică 
din catedre. Astfel, la Faculta
tea de chimie 2/3 din temele de 
cercetare științifică ale studen
ților sint cuprinse în contractele 
de cercetare ale catedrelor de 
specialitate, tați studenții secției 
de filosofie au fost cuprinși in 
realizarea cercetărilor sociologi
ce contractate de catedra de pro
fil.

Lucrările de diplomă ale ab
solvenților au- fost orientate mai 
susținut spre tratarea unor pro
bleme nemijlocite ale produc

ției, la Chimie, unde studenții 
absolvenți au făcut cercetări a- 
plicative în fabrici și Institutul 
de chimie din Cluj-Napoca, la 
Matematică, unde studenții au 
efectuat lucrările de diplomă și 
lucrările de specializare la uni
tățile Farmec, I.F.E.T., Clujana, 
Institutul pentru tehnica de cal
cul, la Medicina veterinară și 
Agronomie, unde studenții efec
tuează lucrările de diplomă în 
unități agricole de producție, te
mele fiind racordate la nevoile 
producției, la facultățile Institu
tului politehnic.

In cadrul atelierelor școală de. 
la Universitate, Institutul Poli
tehnic, Institutul de Arte Plas- 

tice, studenții au realizat pro
duse în cadrul sarcinilor de plan 
(aparate optice de laborator, 
programare automată) estimate 
la 3 000 000 lei.

In perioada premergătoare 
deschiderii anului școlar echipe 
de studenți meseriași vor exe
cuta reparațiile la toate insta
lațiile și utilitățile din cămine., 

în domeniul vieții de organi
zație, în toate asociațiile s-au 
întreprins măsuri politice și or
ganizatorice pentru mobilizarea 
tuturor studenților, în vederea 
obținerii unor rezultate deose
bite în pregătirea profesională 
și politico-ideologică, pentru în
tărirea vieții de organizație.

© Craiova
Membrii organizației noastre 

se angajează ca, în cinstea celor 
două mari evenimente din viața 
tineretului patriei noastre. să 
realizeze următoarele :

1. Prin organizarea- judicioa
să a vacanței, printr-o mobili
zare exemplară, pe toată durata 
practicii, a tuturor studenților 
restanțieri la o pregătire con
știincioasă — în urma sesiunii 
din septembrie, ponderea note

lor între 7 și 10 să fie de 85%.
2. Studenții -craioveni vor 

realiza pină în luna noiembrie 
planul anual de producție, pro
iectare și cercetare.

3. Printr-o mai bună organi
zare a practicii în atelierele 
școală, valoarea aparatelor și 
instalațiilor- pentru autodotate 
va fi depășită cu circa 500 000 lei.

4. Se va deschide prima expo
ziție de creație științifică și 
tehnică a studenților de Ia toate 
profilele de învățămînt ale Uni
versității.

5. In anul universitar 1975— 
1976 toți studenții anilor mari 
(III—IV—V—VI) vor fi angajați 
la realizarea proiectelor, stu
diilor și cercetărilor contractate 
de catedre.

6. Planul la muncă patriotică 
finanțată pe anul 1975 va fi 
realizat și depășit pină la Con
ferință.

7. Pentru a se asigura darea 
în folosință la 15 septembrie 
(ceea ce înseamnă cu 75 de Zile 
mai devreme), a noului local al 
Facultății de electrotehnică, stu
denții vor asigura prin muncă 
voluntară mutarea integrală a 
instalațiilor de laborator (aju- 
tînd totodată la demontarea și 
montarea acestora) și a mobi
lierului — economisindu-se ast
fel 25% din fondurile alocate.

8. Prin participarea tuturor 
studenților la campania agrico
lă de toamnă, se va obține o va
loare de circa 1 milion lei, ceea, 
ce înseamnă dublul sumei obți
nute în toamna trecută.

9. Cu sprijinul ■ Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. și al 
Comitetului pentru cultură și 
educație socialistă al județului 
nostru vom organiza „Zilele cul
turii universitare", — manifes
tare cu caracter amplu cultural- 
artistic și educativ.

10. Pentru cunoașterea mai 
profundă a tradițiilor de. muncă 
și luptă ale tineretului studios, 
vom organiza un concurs, cu 
fază de masă și fază pe centru 
universitar, pe tema „Studenți
mea — viitorul comunist al 
țării."

11. Pentru stimularea partici
pării tuturor studenților la 
practicarea sistematică a spor
tului și a mișcării fizice, vom 
organiza complexul sportiv „A 
X-a Conferință a U.A.S.C.R.", 
cu întreceri la tbate ramurile de 
sport, întîlniri ale studenților cu 
sportivi fruntași ș.a.

0 competiție artistică menită să stimuleze 
creșterea numărului și calității operelor 

dedicate tinerei generații
LAURENȚIU PROFETA: 
„Trebuie să tindem spre 
creații autentice, de o 
excepțională concizie și 

simplitate"
In ultimii doi-trei ani am 

putut remarca cu bucurie un 
real și susținut interes din 
partea Comitetului Central al 
U.T.C. pentru stimularea crea
ției de cintece pentru tine
ret care s-a concretizat in 
diferite acțiuni de promovare și 
de difuzare a cintecului. Aș 
aminti aici cele trei culegeri 
de muzică corală și cele cinci 

discuri editate in tiraj de masă 
de C C. al U.T.C. Țin să eviden
țiez in mod special această lău
dabilă inițiativă, această for
mă modernă de difuzare — fie
care disc fiind insoțit de par
titurile lucrărilor — folosită 
pentru prima dată la noi în 
ideea sprijinirii mișcării muzica
le de amatori. Se adaugă, de 
asemenea, emisiunile realizate in 
comun cu Radioteleviziunea, ru
bricile permanente consacrate 
popularizării și învățării cin- 
tecelor pentru tineret. Insist 
asupra acestor aspecte deoarece 
consider că difuzarea creației 
este tot o operă de artă ca și 
creația însăși. Nu este sufici
ent să scrii 30 de lucrări va
loroase dacă aceste lucrări nu 
ajung la cei ce le sint destinate. 
Concursul de cintece organizat 
de U.T.C. are meritul de a ga
ranta nu numai stimularea crea
ției, ci și difuzarea ei pentru 
că, de exemplu, toate piesele 
selectate in etapa a doua a con
cursului vor fi prezentate in 
concerte publice radiotelevizate. 
Această modalitate ii va stimu
la pe creatorii de muzică și text. 
Un nou fdpt demn de remarcat 
este și acela că muzicii ușoare 
i se rezervă pentru prima oară 
un capitol special, cu premii 
speciale. Tineretul nu poate fi 
despărțit de muzica ușoară. E- 
xistă in repertoriul nostru piese 
frumoase pe care le fredonează 
mulți tineri de azi. Aș aminti 
Tineri de Marius Țeicu, Ani 

fericiți, anii tinereții noastre de 
Ion Cristinoiu, Adolescenții de 
Marcel Dragomir ș a. Și in do
meniul cintecului de masă pen
tru tineret există lucrări valo
roase, de succes, semnate de Ra
du Paladi, Radu Șerban etc. 
care au fost popularizate pe 
discuri șș au fost preluate deja 
de formații corale de tineret.

Sint multe genuri care se 
adresează tineretului, de la mu
zica de concert și pînă la mu
zica ușoară. Dar ceea ce trebuie 
să aibă prioritate este genul de 
cîntec simplu, concis, imediat 
accesibil, care să nu aibă nevoie 
de o haină orchestrală specială, 
să trăiască prin melodia sa. 
Tineretul să-l cînte în excursie, 
în marș, la o petrecere, in drum 
sau la întoarcere de la muncă. 
In această direcție este nevoie 
la ora actuală de cintece de ma
ximă simplitate care sint și cel 
mai greu de făcut. Există și pe
ricolul de a cădea în banalita
te. Dar trebuie să tindem spre 
creații artistice autentice, să 
avem, drept modele cîntecele 
populare de o excepțională con
cizie și simplitate,, dar care nici- 
cind nu alunecă in banalitate. 
Vreau să fiu optimist și să 
consider că toți compozitorii vor 
răspunde prezent la chemarea 
concursului. Optimismul meu 
se bazează de altfel pe faptul 
că la Uniunea Compozitorilor 
am dezbătut pe larg problema 
concursului și majoritatea crea
torilor și-au manifestat dorința 
de participare cu noi cintece. Eu 
personal particip cu un cîntec 
în genul. muzicii ușoare, realizat 
pe versuri scrise de Flavia 
Buref.

WALTER MIHAI KLEP- 
PER : „Problematică ac
tuală, în consens cu pre
ocupările și viziunea ti

nerilor"
Cîntecul de tineret trebuie să 

placă celor tineri in primul rînd 
prin conținutul său muzical. Unii 

creatori scriu muzică numai din 
punctul lor de vedere și nu și 
al interpreților. Adică abordea
ză formule componistice compli
cate, greoaie, dificil de înțeles și 
de interpretat. Uneori, in unele 
cintece, absența elementelor e- 
sențiale ale muzicii de masă — 
cantabilitatea, accesibilitatea — 
este ascunsă sub artificii de or
chestrație. Dacă un cîntec va 
prezența caracteristici melodice, 
armonice, ritmice care să cores
pundă nevoilor interioare ale ti
nerilor de azi, el va fi primit și 
cîntat cu plăcere. Și acest lucru, 
indiferent de valoarea poetică a 
versurilor. Trebuie să recunoaș
tem că mai intii se impune me
lodia și apoi textul. De aici re
zultă necesitatea unei răspun
deri sporite a compozitorilor nu 
numai în crearea cintecelor, ci 
și in alegerea textelor. Caracte
rul educativ al cintecului poate 
decurge din forța expresiei mu
zicale, din valențele estetice 
intrinsece și atunci versurile vin 
să potențeze melodia, efectele 
ei asupra afectivității, a spiri
tualității auditoriului. Valoarea 
estetică și valoarea educativă a 
cintecului de masă se pot con
funda la un moment dat, se pot 
suprapune prin funcțiile lor. 
Se scriu în ultimii ani cintece 
de muzică ușoară de factură 
patriotică. Ele au o mare im
portanță în educarea tineretu
lui. Dar facilitatea, grandiloc
vența, lipsa forței artistice a 
unora dintre textele acestora 
duc la devalorizarea unor teme 
atit de generoase. Astfel de 
subproducții nu ne fac nici un 
serviciu. Popularitatea și suc
cesul muzicii folk se explică și 
prin faptul că ele au promovat 
in mod consecvent muzica scrisă 
pe texte de valoare ce conțin 
idei profunde, ce abordează o 
problematică serioasă, majoră, 
actuală și în consens cu preocu
pările și viziunea tinerilor.

ALINA POPOVICI

*
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SARCINI ECONOMICE LA ORDINEA ZILEI

IN INDUSTRIE PRODUCȚIA PENTRU
• Realizarea șl depășirea, la toți indicatorii, a planu
lui pe 1975 • Sarcinile la export, ritmic și integral
îndeplinite ® Exigențe sporite în acțiunea de re
ducere a importurilor 9 Măsuri ferme pentru creș
terea productivității muncii 9 în centrul preocu
părilor, înnoirea și modernizarea produselor, perfe
cționarea tehnologiilor de fabricație • Producția 

anului viitor, temeinic pregătită

EXPORT - FINALIZATA

CU 0 LUNĂ MAI DEVREME
Fără îndoială că principala 

realizare din acest an a colec
tivului Filaturii de bum'bac din 
Slobozia este îmbunătățirea ca
lității producției pentru a cores
punde, fără nici o abatere, exi
gențelor beneficiarilor externi. 
„Ne-am propus și am reușit să

Realizat cu mijloace proprii —un titlu
de mîndrie pentru producătorii de utilaje

După cum se știe, Centrala 
industrială de utilaj tehnologic, 
chimic, petrolier și minier se 
situează pe locul doi în lume 
între firmele exportatoare de u- 
tilaj petrolier. De altfel, volu
mul exporturilor sale în general 
a crescut de la un an la altul, 
producția cunoscind o co nuă 
diversificare și o perrm. .entă 
înnoire și modernizare.

— Eficiența economică a ac
tivității noastre însă nu s-ar ri
dica la nivelul corespunzător, 
ne declară ing. Gelu Osanu, șe
ful serviciului tehnic al centra
lei, dacă în paralel cu creșterea 
exportului nu am acționa cu 
toată energia și spiritul creator 
pentru diminuarea importurilor, 
reducerea cheltuielilor materiale 
și economisirea fondurilor valu
tare.

Pentru aceasta există, desigur, 
diverse posibilități. Dar cea mai 
directă este calea intensificării 
asimilărilor în producție proprie 
a acelor mașini, utilaje și insta
lații care se aduc din import. 
Este domeniul în care colective
le celor nouăsprezece întreprin
deri din cadrul centralei amin
tite, însușindu-și cu înaltă res-

ponsabilitate indicațiile condu
cerii partidului, ale secretarului 
său general, a obținut o expe
riență pozitivă.

— Numai in acest an, reia ing. 
Osanu, muncitorii și specialiștii 
noștri au reușit să asimileze 251

— Noile produse asimilate re
prezintă noutăți tehnice la ni
velul celor mai bune pe plan 
mondial și, fără îndoială, ele vor 
fi căutate și apreciate pe piața 
externă cu același interes cu

sint căutate instalațiile

de la distantă pentru industria 
minieră • locomotive Diesel 
electrice de mină cu viteze sin
cronizate etc. Adevărate reali
zări de referință ale construc
torilor noștri de mașini. Mi s-a 
vorbit și despre o frumoasă ini-

de utilaje, mașini, aparate și e- 
chipamente pentru diverse in
dustrii în valoare totală de peste 
420 milioane lei și care pînă a- 
cum se aduceau cu mari chel
tuieli din import. Ele sînt re
zultatul valorificării concepției 
proprii, a cercetării românești, 
rodul muncii a sute și sute de 
muncitori și ingineri din pro
ducție și din cele patru institute 
de proiectări și cercetări — 
I.P.C.U.P., C.E.P.R.O.M., C.C.P.P. 
și C.C.P.T.F. — aparținătoare 
centralei noastre.

La rindul său. ing. Ion Si- 
mioneseu din cadrul aceluiași 
serviciu adaugă :

noastre de foraj sau alte utilaje 
pe care le exportăm de mulți ani 
și în multe țări.

Am aruncat o privire în ca
talogul asimilărilor din acest an, 
despre care îmi vorbesc inter
locutorii. Ele sînt elocvente prin 
însăși denumirea lor : e instala
ții de foraj de mare adîncime 
• instalații de foraj și echipa
mente pentru forajul marin • 
grupuri moto-pompe utilizate în 
instalațiile de foraj-extracție • 
peste douăzeci de tipuri noi de 
sape cu role • pompe
pentru industria chimică din o- 
țeluri aliate și inoxidabile • 
mașini de extracție cu comandă

PE Ș AN TI ERE
® Acțiuni energice pentru organizarea muncii in trei 
schimburi sau în schimburi prelungite ® Ordine și
disciplină la fiecare punct de lucru • Termenele de 
punere în funcțiune riguros respectate • Toate 
utilajele sosite pe șantiere, cît mai grabnic montate 
• Materialele de construcții, judicios și rațional 
gospodărite • Mecanizarea lucrărilor—un imperativ 

al înaltelor randamente

SE LUCREAZĂ Zl LUMINĂ 
PENTRU FINALIZAREA ÎN AVANS 

A OBIECTIVELOR PREVĂZUTE
La poligoanele de prefabrica- 

te Găujani, Pietrișu, Pietroșani, 
Brdgadiru și Conțești se lucrea
ză zi-lumină. La canalul CD-3, 
80 de studenti din centrele uni
versitare București și Sibiu im- 
permeabilizează cu dale viitorul 
fluviu artificial. Pe traiectul ca
nalului CD-1, alți, elevi și stu- 
denți au deschis un nou punct 
de lucru : stația de repompare 
sub presiune nr. 1. Planșeul de 
beton a fost turnat. Armătura 
de metal se ridică încet-incet 
deasupra porumbiștilor in pîrgă. 
Pînă în preajma zilei de 23 Au
gust — sună angajamentul ele
vilor și studenților brigadieri — 
și acest obiectiv va fi finalizat. 
Alte zeci de asemenea antene se 
află intr-un stadiu avansat de 
construcție. Pe întreg teritoriul 
șantierului, a cărui suprafață fi
nală planificată va fi de 36 000 
ha, 600 de tineri din toate colțu
rile țării continuă bătălia pentru 
aducerea apei in cimpia Bur- 
nasului. Elevii din liceele agri
cole Sărulești și Ciorogîrla ra
portează zilnic o producție su
plimentară de 20—30 de prefa
bricate. Argumente asemănătoa
re ale hărniciei oferă si studen
ții detașamentului 4 Bragadiru. 
„Am incercat o formulă de or-

ganizare verificată de un an de 
zile pe acest șantier — ne spune 
Vaier Perșa, comandantul deta
șamentului : lucrul in două 
schimburi. Fluxul de producție 
este constant, rezultatele sint

GIURGIU- 
RĂZMIREȘTI

superioare angajamentelor ini
țiale. In ultima perioadă nu am 
„scăzut" sub cota de 130 de pre
fabricate pe zi“.

In ultimele două săptămâni a 
intrat în rîndul fruntașilor un 
nou detașament : Conțești. For
mat din 70 de studenți, clujeni 
și timișoreni, condus tot de un 
student, Ion Hudrea, viitor in
giner geolog, detașamentul a ob
ținut pînă acum cele mai bune 
rezultate in întrecerea 'dintre 
cele cinci puncte de lucru prin
cipale din cadrul șantierului. La 
ultimul careu s-a remarcat de 
altfel buna organizare a celor 
din Conțești, integrarea lor ra
pidă și temeinică in fluxul de

producție al șantierului. Ulti
mele zile de activitate confirmă 
încă o dată concluziile reieșite 
din ultima analiză a activității. 
Clujenii și timișorenii au de
monstrat că se pot produce, la 
un singur punct de lucru, 500 șt 
chiar 600 de dale pe zi. Cu o 
singură condiție însă, afirmă ei : 
toți cei care intră în componen
ța detașamentelor de muncă să 
facă totul pentru realizarea a- 
cestor performanțe. Intre cei 
care o fac, zi de zi, oră de oră, 
cinstind această nobilă vacanță 
in haine de lucru merită a fi 
remarcați in primul rînd ute- 
ciștii: Tiberiu Birtoc, Petru 
Chivaru, Vlad Galcenco, Ion Pe
cie, Vasile Munteanu, Ion Biriș 
— din partea Centrului universi
tar Cluj ; Ion Bîja și Carol Mol
nar— din partea studenților ti
mișoreni.

La ora la care consemnăm a- 
ceste fapte de muncă, marele 
șantier național al tineretului se 
află in cea de-a 400-a zi a exis
tenței sale. O zi ca oricare alta, 
aflată sub semnul aceluiași 
cuvânt de ordine, de conștiință : 
munca. Brațele neobosite, min
tea nepotolită, un entuziasm 
specific acestei generații entu
ziaste.

PAVEL PERFIL

• încheierea pînă la 15 august a recoltării păioaselor
• Eliberarea rapidă a suprafețelor ocupate cu paie
• Insămînțarea culturilor duble pentru masă verde
și plantarea legumelor • Ritm înalt, arăturilor de vară

țiativă a tinerilor muncitori, 
proiectanți și ingineri din insti
tutele specializate. Ei și-au asu
mat angajamentul de a efectua 
un volum corespunzător de ore 
suplimentare pentru urgentarea 
lucrărilor de asimilare a noilor 
produse, pentru depășirea pla
nului pe acest an, și trecerea 
mai devreme la asimilarea pro
duselor prevăzute pentru viitorul 
cincinal.

— Care va fi ponderea pro
duselor noi în producția centra
lei in cincinalul 1976—1980 ?

— în prezent această pondere 
— precizează șeful serviciului 
tehnic — reprezintă 62,5 la sută 
și vom ajunge la 68 la sută.

Și, o ultimă informație : în 
scopul diminuării importurilor și 
rezolvării unor nevoi urgente ale 
producției, în unitățile centralei 
au fost realizate în acest an prin 
autoutilare peste 80 de utilaje 
și agregate speciale care pînă 
acum se importau. Pentru viito
rul cincinal valoarea mașinilor 
ce se vor fabrica cu mijloace 
proprii ale întreprinderilor, va 
spori cu 25,1a sută și ele au și 
început să prindă contur pe 
planșetele proiectanților.

producem fire cu calități fizico- 
economice superioare și cu un 
aspect comercial competitiv, ne 
spune ing. Viorica Popoacă, in
ginerul șef al unității. Pînă în 
prezent am livrat la export cu 
aproape 9 tone de. fire mai mult 
decît era planificat. în acest 
timp nu ne-a fost refuzat nici 
un gram de fire, atît de la be
neficiarii externi cit și de la cei 
interni. Trebuie să spunem că 
preocuparea noastră de prim or
din rămîne în continuare ridi
carea nivelului calitativ al pro
ducției pentru a putea mări ex
portul". După o testare a tuturor 
muncitorilor pentru a cunoaște 
cit mai exact nivelul pregătirii 
lor profesionale, deprinderile ce 
le posedă, au fost aleși cei mai 
buni lucrători care, constituiți în 
colective model pe întreaga fi
latură, lucrează numai pentru 
export. Conducerea filaturii îm
preună cu organizația U.T.C. 
desfășoară o amplă acțiune de 
ridicare a pregătirii profesiona
le a tuturor muncitorilor de la 
mașini la nivelul celor de la li
nia pentru export. în acest scop 
s-a organizat un curs de ridicare 
a calificării la care au partici
pat marea majoritate a filatoa
relor, electricienii și mecanicii 
de întreținere. „Procedînd astfel, 
intr-un timp relativ scurt, re
zultatele individuale ale tineri
lor au crescut mult, ne spune 
Maria Stoica, locțiitorul secreta
rului U.T.C. pe întreprindere. 
Muncitoare ca Georgeta Dumi
tru, Safta Urse, Maria Catrina 
sau Aneta Simion realizează nu
mai producții de foarte bună 
calitate și își depășesc zilnic 
norma. Noi, tinerii, care formăm 
peste 90 la sută din colectivul 
întreprinderii, ne-am angajat să 
realizăm întreaga producție 
destinată exportului cu o lună 
mai devreme. în acest scop, pînă 
la Congresul al X-lea al U.T.C. 
vom efectua
patriotică în sprijinul 
ției“.

© Irigarea culturilor, zl și noapte, fără întrerupere 
® De pe acum, programe riguroase de recoltare a 
culturilor de toamnă • Scurgerea apelor de pe

terenurile băltite

CHIAR Șl DUPĂ RECOLTAT, 
PE CÎMP MAI SÎNT 0 MULȚIME

DE LUCRĂRI DE EXECUTAT

ROMULUS LAL

17 400 ore de muncă
produc-

IUSTIN MORARU

în unitățile agricole din jude
țul Hunedoara, recoltatul griu
lui s-a încheiat. Pe cîmp însă 
de lucru este suficient pentru 
că terminarea secerișului nu- în
seamnă implicit și încheierea 
campaniei agricole. Dimpotrivă, 
pe agenda de muncă a celor din 
agricultură se înscriu numeroa
se alte lucrări care trebuie, e- 
fectuate cu maximă operativitate 
și răspundere. Se pare însă că 
în aceste zile pe ogoarele hu- 
nedorene a intervenit o relaxa
re prea timpurie și cu nimic 
justificată. Am poposit alaltă
ieri în satul Bretea Mureșeană, 
comuna Ilia. Deși erau orele 8 
la sediul C.A.P. domnea o li
niște deplină. S-or fi dus coo
peratorii direct în cîmp ?

— Nici vorbă ! afirmă o ță
rancă în trecere spre oraș. As
tăzi nu ne-a convocat nimeni !

Batem la poarta președintelui 
Viorel Nicula, dar nu-1 găsim 
acasă. E duis la Șoimuș, împre
ună cu contabilul și inginerul 
zootehnist. Inginerul șef, Valen
tin Ciobanu, a rămas să-și pe
treacă ziua acasă la Ilia. Sin
gurul „om de bază" al coopera
tivei prezent în sat era maga
zionerul Andrei Bulz. în aceste 
condiții, o zi splendidă de lucru 
a rămas nefructificată, deși pe 
cimp erau atîtea de făcut. în 
Lunca Mureșului zeci de căpițe 
de grâu recoltat manual așteap
tă să fie treierat. Pentru aceasta 
trebuie să fie transportat la 
combine, dar decizia întârzie, se 
amină de la o zi la alta. în-.

tinse suprafețe nu au fost încă 
eliberate de paie, iar arăturile 
de vară și pregătirea terenului 
pentru insămînțarea culturilor 
duble s-au efectuat pe miici su
prafețe (au fost însămînțate 
doar 10 hectare din 50 planifica
te). Din oele 30 hectare de fi
nețe naturale s-a. cosit doar un 
singur hectar iar de însilozat nu 
s-a însilozat nimic. în loc să-i 
mobilizeze pe cooperatori la e- 
xecutarea cit mai grabnică a 
acestor lucrări cadrele de con
ducere ale cooperativei se ocu
pă de treburi minore sau stau . 
pur și simplu la domiciliu fără 
grijă. Ce au de spus forurile de 
resort județene ?

O situație similară am întâl
nit la C.A.P. Gurasada, preșe
dintele cooperativei care locu
iește în Gothatea (prea mulți 
navetiști în cooperativele agri
cole !) a plecat după lemne la 
Petroșani, inginerul șef Ion 
Oarcă este, ca orice funcționar, 
în concediu, iar primarul co
munei, Emil Brînda, s-a dus și el 
cu treburi pe la Ilia. Doar se-

cretarul consiliului popular, Ioa- 
nichie Popa, era in sat dar ne-a 
putut oferi prea puține date 
despre mersul campaniei agri
cole, scuzîndu-se că in ultimele 
zile a stat mai mult prin șe
dințe. Și aici insă, o bună parte 
din. griul recoltat nu a fost încă 
treierat, culturile duble nu au 
fost însămințate pe toate supra
fețele planificate, iar furajele 
nu sînt strînse și transportate 
în întregime. Vara este extrem 
de capricioasă. După cîteva zile 
însorite au început să cadă ia
răși ploi abundente, care în
greunează mersul lucrărilor a- 
gricole. Dacă niu va fi folosită 
cu randament maxim fiecare 
oră prielnică, dacă factorii cu 
munci de răspundere își permit 
să irosească zile întregi cum a 
fost cea de duminică, adoptînd 
o atitudine de așteptare ne vom 
trezi că o pante din recolta 
strânsă cu trudă și sudoare se 
va deprecia în cîmp unde aș
teaptă zadarnic să fie transpor
tată.

AL. BALGRADEAN

FIECARE SURSA DE FURAJE

GRADNIC VALORIFICATĂ
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Numărătoare inversă la Petrimanu
Barajul Petrimanu — una dintre cele mai grele și mai spectaculoase lucrări din epopeea Lotrului. 
Altitudini de peste 2 000 m, pante și bazine greu accesibile, traversarea la escavații a unor zone 
cu infiltrări și rocă slabă. Dar acestea au rămas in legendă. Imaginea de față are valoare de docu
ment. Așa arată barajul înainte ca temerarii con structori să toarne ultimele betonări. Apele 
captate din sud vor fi aduse prin galeriile de aducțiune pînă la înălțimea barajului și pompate 
in bazinul de acumulare Lotru — aval.
Ei, tinerii acestui șantier, au lansat o chemare la întrecere către toate șantierele de pe Lotru. Sem
nează pentru șantierul captări-sud Petrimanu inițiatorul acestei competiții cu timpul, in numele 
tinerilor, inginerul Mihai Tarța, șef de șantier și Ion Grozava,. secretar al comitetului U.T.C.
In limbajul lapidar al constructorilor, obiectivele întrecerii se cheamă: ordine, disciplină, reduce
rea absențelor nemotivate cu 10 la sută, prevenirea accidentelor de muncă, folosirea integrală a ore
lor de muncă. Bătălia cu secundarele timpului a intrat la Petrimanu în etapa decisivă. Șantierul- 
sud are toate motivele să se grăbească : termenul de dare în folosință a fost devansat cu mai 
mult de o lună. Mai exact, constructorii au promis să predea Grupului de șantiere barajul 
Petrimanu cu cîteva zile înaintea și in cinstea zilei de 23 August. (L. H.)

Așa cum se sublinia în cuvîn- 
tarea tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu la Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, în viitorul cincinal 
un accent deosebit trebuie pus 
pe creșterea șeptelului și spo
rirea producției animaliere — 
în special a bovinelor și ovine
lor — printr-o mai rațională 
exploatare, printr-o bună valo
rificare a întregului potențial 
pe care-1 oferă în zonele de 
deal și munte pajiștile natura
le „prin ameliorarea întregii 
suprafețe de pajiști". Acțio- 
nînd pentru transpunerea ime
diată în practică a acestui dezi
derat unitățile specializate des
fășoară în prezent o largă cam
panie pentru o cit mai deplină 
valorificare a întregului poten
țial economic al pajiștilor natu
rale din zonele de deal și de 
munte, pentru darea in folosin
ță a noi suprafețe. Cîteva da.te 
asupra activității desfășurate în 
acest an de întreprinderea pen
tru execuția lucrărilor de îm
bunătățire și exploatare a pajiș
tilor din județul Gorj, a preo
cupărilor de viitor, oferă adevă
ratele dimensiuni ale efortului 
depus în această direcție.

„în acest an, ne spunea di
rectorul întreprinderii. Marin 
Bratu, am încheiat acțiunea de 
fertilizare a peste 10 mii hec
tare pajiști, regenerarea a circa 
1500 hectare, defrișări și cură
țiri pe aproximativ 20 de mii de 
hectare. Acestor suprafețe li se 
adaugă lucrări în complex și a- 
menajări de noi pășuni model 
pe 420 hectare la Săcelu și pe 
86 hectare la Căpreni".

Fără îndoială, deși cifrele 
menționate sînt suficiente pen
tru a marca amploarea lcrări- 
lor executate, este necesar să a- 
mintim că în acest an volumul 
acțiunilor de fertilizare va fi cu 
o treime mai mare decît anul 
trecut, că supraînsămînțările și 
regenerările de pajiști vor a- 
tinge indici superiori, că pe 
circa 1500—2000 hectare vor fi 
înființate noi pajiști cultivate, 
că, în sfîrșit, semințele necesare 
atît județului Gorj, cit și jude
țelor limitrofe vor fi asigurate 
din producția proprie a între
prinderii din Tîrgu Jiu. Pentru 
a veni în sprijinul unităților 
cooperatiste deficitare în asi-

gurarea furajelor, Întreprinde
rea și-a propus să le furnizeze 
anual circa 1500—1800 tone de 
fin. Redarea în circuit a unor 
noi suprafețe cu finețuri consti
tuie una dintre preocupările 

majore ale colectivului de mun
că de aici. Numai la Săcelu. 
de pildă, au fost recuperate și 
redate în circuitul agricol peste 
170. hectare pe care pînă mai 
ieri nu creșteau decît mărăcini.

în prezent, în paralel cu exe
cutarea acestor 
torii de' aici au ____ __ ____
tuar-ea lucrărilor de îmbunătă
țire și exploatare a pajiștilor 
de pe raza județului, acționînd 
în continuare cu toată energia 
pentru executarea fertilizărilor 
faziale și a suprafnsămînțărilor 
în scopul trecerii la executarea 
amplului program prevăzut 
pentru cincinalul 1976—1980. Un 
program care prevede — ca să 
consemnăm numai un singur 
obiectiv — redarea către coope
rativele agricole de producție 
din județ a unei suprafețe de 
aproximativ 50 mii de hectare 
pajiști îmbunătățite.

în. realizarea tuturor lucrări
lor deja enumerate întreprinde
rea pentru execuția lucrărilor de 
îmbunătățire și exploatare a 
pajiștilor din Gorj a beneficiat 
de un important sprijin din 
partea statului, materializat 
între altele- și în grija pentru 
dotarea cu mașini și utilaje 
moderne, de mare randament. 
Numai în primul semestru al 
anului acesta întreprinderea a 
fost dotată cu șase tractoare 
U-650, zece pluguri, opt trape, 
două freze și un buldozer etc., 
utilaje care au îmbogățit parcul 
tehnic al întreprinderii, i-au 
mărit substanțial randamentul 
și raza de acțiune. Exploatate 
rațional, la întreaga lor capa
citate, mașinile pot și trebuie să 
ducă la creșterea eficienței eco
nomice, la sporirea randamen
tului și calității lucrărilor exe
cutate. Pentru că, în ciuda re
zultatelor bune obținute, obiec
tivul care ne stă în față este 
acela al ameliorării întregii su
prafețe de pajiști, iar în jude-4 
țul Gorj sînt terenuri întinse 
de pajiști naturale care reclamă 
imediata punere în valoare.

acțiuni, lucră- 
trecuit la efec-

AL. DOBRE
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CRONICA MUZICALĂ
în ultima vreme, deși viața 

muzicală s-a diversificat și s-a 
îmbogățit simțitor, fenomenul 
artistic depășind mult granițele 
Capitalei, totuși critica muzi
cală se pare că a pierdut din 
consistența actului social și este
tic ce-i revine, un văl nedorit 
de anonimat așternîndu-se pes
te unele evenimente ale stagiu
nii. A început să se scrie doar 
pe marginea unei premiere li
rice, ignorîndu-se, de pildă, pri
me audiții de muzică româneas
că. S-a acreditat ideea (falsă) 
că „recitalul extraordinar" al 
oaspeților străini trebuie să pri
meze in fața debutului unui tî
năr interpret sau compozitor. 
Se așteaptă prea mult apariția 
cărții muzicale de referință, 
spre a se acorda spațiu cores
punzător recenziei, treeîndu-se 
neobservate lucrări ca Muzica 
populară românească de Tiberiu 
Alexandru (cea mai substanțială 
sinteză în cunoașterea folcloru
lui nostru).

I Dacă parcurgi cronicile muzi
cale (puține în ultima stagiune), 
cu greu vei putea descifra lu
crările de reală valoare ce s-au 
impus atenției opiniei publice. 
Se laudă excesiv, neutru, nive
lator aproape tot ce se cîntă în 
primă audiție. Caracterul unila
teral al reflectorului criticii 
muzicale creează senzația că' se 
încurajează doar un grup re- 
strins de interpret! și compozi
tori, că puținele condeie se 
consumă numai cu cerneală roz 
pentru mereu același mănunchi 
de muzicieni.

Critica muzicală nu mai poate 
fi azi expresia unui gust parti
cular, individual, al unei simple 
mode trecătoare. Omul care ci
tește ziarul și revista de cul
tură dorește o judecată exactă,

de VIOREL COSMA

echilibrată, severă asupra actu
lui muzical. Lipsa ideilor din 
cronica muzicală și înlocuirea 
lor cu improvizații, cu reflecții 
spontane. adeseori ieftine și 
pripite, fără conștiința răspun
derii civice, anulează de fapt 
sensul major al întregii activi
tăți. Fără aprecierea de valoa
re estetică o operă de artă nu 
se poate ierarhiza într-o cultură 
națională ce aspiră Ja universa
litate. Este adevărat că spre a 
„cintări" o lucrare se impune 
pe lîngă vocație critică, și orien
tare ideologică, pregătire profe
sională. experiență artistică, 
conduită morală exemplară. Ac
tul (critic, implică o etică irepro
șabilă, adică sinceritate și curaj 
al adevărului.

Muzica românească dispune 
de un pisc al valorii, demn de 
a fi mereu în actualitate : Enes- 
cu. Avem, așadar, asigurată di

mensiunea

argumentele științifice definesc 
valoarea cronicii muzicale. Și 
mai ales, se ocolește răspunde
rea actului de consacrare a 

operei de artă prin prisma 
umanismului creației românești 
contemporane. Critica muzicală 
rămine in esență o pledoarie 
pentru frumos, pentru idealul 
nobil al muzicii adevărate.

Avem nevoie stringentă de o 
cronică muzicală pertinentă, 
operativă, dar mai ales compe
tentă, imparțială, militantă. Căci 
a aprecia înseamnă • totodată 
a îndruma, a orienta gustul es
tetic. Fenomenul artistic lipsit 
de busola unei critici muzica
le active se îndepărtează de 
mase, se atrofiază, pierzîndu-și 
simburele de adevăr menit să 
contribuie la desăvăîrșirea spi
rituală a omului contemporan. 
Critica muzicală are datoria so
cială să vegheze ca actul crea
tor să slujească idealul major al 
umanismului epocii noastre.

Casa de știința șt tehnica 
pentru tineret inaugurată re

cent la Brașov
Foto : V. RAVESCU

PAGINI DE VACANȚĂ

V A

La panoul „Cu ei ne mîn- 
drim“, alături de chipul a nu
meroși țărani cooperatori — cel 
al profesorului Ion Stan :

— Om de-al nostru, de nădejde, 
ne spune primarul Elena Sîrbu. 
Și ca dinsul sint și celelalte ca
dre didactice din comună. Nu 
le-a fost „rușine" ca în această 
vară să ia sapa în mină. Par
celele cu culturi ce le-au avut 
și le au de intreținut sînt ade
sea mai frumoase decît cele ale 
membrilor cooperatori...

Sint cuvinte ce fac cinste ca
drelor didactice din 
Constantin-Daicoviciu,

comuna
județul

CONSTRUCȚII ȘCOLARE
(Urmare din pag. I)

artei 
putem refe- 
Dar, dispu- 
pagini 
critici

re
de 

(Constantin Brăiloiu,

superioară a 
muzicale Ia care ne 
ri în orice moment, 
nem totodată și de 
marcabile ale unor 
vocație
EmanoiI Ciornac, Mihail Jora), 
al căror exemplu îl uităm cu 
prea multă ușurință. Nu de 
puține ori constatăm în "croni
cile noastre o imensă bogăție 
de detalii nesemnificative, o ve
ritabilă dare de seamă, cu mul
te elemente descriptive, uitîn- 
du-se că nu dimensiunea artico
lului contează, că nu anecdotica 
periferică stîrnește interesul ci
titorului, ci conținutul de idei.

CARTEA DE CRITICA

CRITICA DE VEGHE)
Universitar de marcă, magis

tru revendicat de multi tineri 
literați clujeni. Mircea Zaciu o- 
cupă . prin stil și preocupări, un 
loc aparte în rîndul criticilor 
și istoricilor literari de astăzi, 
lucru confirmat și de apariția 
volumului „Bivuac". Printre 
literații noștri, dar mai ales 
printre profesorii noștri de lite
ratură. Mircea Zaciu pare a fi 
unul din cei mai interesați de 
notele climatului cultural al 
momentului, de procesul concret 
prin care se constituie cultura 
în fiecare etapă. Fără a-și negli
ja preocupările fundamentale de 
istoric și critic literâr, Mircea 
Zaciu consideră ca o datorie a 
sa de om de cultură, de univer
sitar comunist, să intervină pu
blicistic în problemele concrete 
ale climatului cultural al mo
mentului — buna funcționare a 
mecanismului nostru editorial, 
predarea literaturii române în 
școală și universitate, procesul 
valorificării moștenirii culturale 
—pronunțindu-se împotriva unor 
disfuncționalități și propunînd 
soluții concrete pentru remedie
rea lor. Cărțile, evenimentele 
despre care scrie Mircea Zaciu 
in această culegere sînt semne
le unor fenomene și tendințe ale 
climatului nostru cultural față 
de care un universitar nu poate 
să rămînă indiferent. Astfel, co- 
mentînd un articol despre Sla
vici. autorul vizează critic fe
nomenul mai larg, de o identi
ficare școlărească a personaje
lor literare cu cele reale. Exe- 
cutînd polemic lucrarea lui Sa- 
șa Pană. „Născut în 02", Mircea 
Zaciu se referă explicit la ten
dința nefastă de proliferare în 
producția noastră editorială a 
unei memorialistici mărunte, 
lipsite de semnificații. Se poate 
alcătui, astfel, la sfîrșitul acestei 
culegeri, o listă a problemelor 
acute, față de care autorul con
sideră necesar să se pronunțe : 
reeditarea clasicilor, cercetarea 
în domeniul istoriei literare, li
brăria ca focar de cultură, 
disputa rural-citadin, așa-numi- 
ta inaccesibilitate a poeziei mo
derne, trunchierea cuvintelor în 
unele producții poetice etc. Dar 
permanenta polemică a lui Mir
cea Zaciu. Cartagina autorului 
o reprezintă imaginea comodă, 
convențională, asupra anumitor 
valori ale moștenirii 
culturale. în „Bivuac", ca și în 
celelalte culegeri anterioare.

_________________________________

pentru o 
vie. a 
noastre, 

etichete- 
la auto-

Mircea Zaciu pledează 
interpretare dialectică, 
clasicilor literaturii 
opusă celei osificate, 
lor preluate comod de
ritățile critice, judecăților pen
tru totdeauna asupra unor va
lori ale culturii noastre. Cum 
vinovată de această imagine 
simplificatoare se face, uneori, 
școala. Mircea Zaciu deschide o 
interesantă discuție asupra in
terpretării pe care o oferă unele 
manuale școlare și universitare, 
asupra literaturii, imagine como
dă. care a făcut ca termenul de 
didactic, universitar, în critică 
să fie sinonim cu platitudinea.

Aceste intervenții publicistice, 
de multe ori incomode pentru 
anumiți funcționari culturali sau 
universitari, prin înverșunarea 
lor polemică, se fac în virtutea 
unui ideal de acțiune culturală 
pe care — consideră Mircea 
Zaciu — trebuie să-l aibă 
orice literat, orice om de cul
tură. Pentru că problemele bu
nei funcționări a sistemului 
nostru cultural, cum ar fi : 
reeditările clasicilor, preda
rea literaturii în școală și uni
versitate, traducerile — nu apar
țin numai factorilor culturali 
sau universitari desemnați să 
răspundă de aceste lucruri, ci 
tuturor oamenilor de cultură, 
tuturor universitarilor. în aces
te intervenții. Mircea Zaciu a- 
daugă argumentării științifice 
stilul lui polemic specific. „Ba
zaconii". „Cenotaf pentru juni
mea", „Născut în „deranjamen
te", „Lada zburătoare sau goana 
după „postume", sînt și niște po
lemici exemplare, rezistente în 
care ironia, jocurile de cuvinte, 
insinuarea, toate atuurile satirei 
și pamfletului nu lipsesc. Prin 
aceasta. Mircea Zaciu împărtă
șește încrederea tuturor polemiș
tilor în efectele 
scris asupra lumii

ION

cuvîntului 
reale.
CRISTOIU

•) M. Zaciu — „Bivuac"

noastre

Descoperiri 
arheologice

Zilele trecute, cu ocazia 
unor lucrări edilitare execu
tate în zona Obor a munici
piului Constanța, a fost des
coperit un frumos monu
ment antic, o statuie în 
mărime naturală a unei 
femei, lucrată din mar
mură albă de bună calitate 
avînd o înălțime de 1,63 m. 
Mihai Irimia — muzeograf 
principal la Muzeul arheo
logic, ne oferă cu amabilita
te noi elemente :

— Monumentul pare să 
reprezinte o statuie funera
ră, poate un frumos portret 
funerar. A apărut în zona 
unei cunoscute necropole ro
mane, în care cercetările ar
heologice de pină acum au 
scos la iveală mai multe 
morminte în țigle și în sar
cofage. A fost îngropat în 
antichitate după ce suferise 
unele deteriorări în urma 
cărora a dispărut capul și a 
fost sfărimat umărul drept. 
Monumentul impune prin 
dimensiune și prin realiza
rea sa artistică. Pe baze sti
listice, statuia poate fi con
siderată o lucrare valoroasă 
aparținînd secolului II sau 
primei jumătăți a secolului 
III e.n.

BENONE NEAGOE

Premiera teatrală Ea BerEad

„Drumul
spre Everest"

de GEORGE GENOIU
După un debut neconcludent, 

în urmă cu două stagiuni, pe 
scena Teatrului Dramatic „Geor
ge Bacovia" din Bacău, cu piesa 
„Trecere prin veranda verde" 
— in care deschiderea spre me
taforă și simbol nu era susți
nută de o construcție dramatică 
adecvată — George Genoiu reu
șește acum, odată cu montarea 
piesei „Drumul spre Everest", 
la Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad, să convingă de înzestra
rea sa reală pentru genul dra
matic, premiera bîrlădeană că- 
pătind astfel semnificația certi
ficatului de naștere al unui nou 
dramaturg

Piesă de actualitate — nu nu
mai în sensul mediului investi
gat, ci și al problematicii pe care 
o dezvoltă — „Drumul spre E- 
verest" aduce în prim plan por
tretul moral al unui om de tip 
nou, constructor al socialismului, 
comunist dominat de sentimen
tul responsabilității față de sine 
și de tot ce-l înconjoară. Este 
portretul unei femei dirze, care 
n-a capitulat în fața nici uneia 
dintre încercările vieții, drumul 
pe care l-a parcurs și pe care 
îi învață și pe ceilalți să-l par
curgă fiind un drum al speran
ței, al muncii neprecupețite, al 
unei mereu reînnoite încrederi 
în oameni, dar și al unei conti
nue intransigențe morale, care o 
ajută să depășească momentele 
critice. Ajunsă conducător al u- 
nei mari întreprinderi textile, 
femeia aceasta se preocupă nu 
numai de realizarea planului și 
calitatea producției, ti și de rea
lizarea oamenilor care fac pla
nul, de calitatea oamenilor pe 
care-i formează și care se for
mează in întreprinderea sa.

Piesa aduce în discuție și pro
pune spre reflecție probleme so
ciale de interes major, între care 
un loc important il deține inte
grarea tineretului în producție, 
in familie, în societate, văzută 
însă și prin prisma încrederii pe 
care trebuie să i-o acorde tine
retului societatea, familia, con
ducerea întreprinderilor de pro
ducție in care vin tinerii.

Desigur, nici de această dată 
construcția piesei nu este per
fectă, unele situații sînt prea a- 
cuzat melodramatice, tonul riscă 
să devină uneori declarativ, iar 
personajele masculine sint prea 
sumar schițate, in cuvinte puține 
și sărace, nepermițîndu-le o psi
hologie mai complexă și o evo
luție mai nuanțat conturată. Dar,

pe de altă parte, schimbindu-și 
registrul, de la metaforă și sim
bol la un realism nedisimulat, 
scutit de încifrări nebuloase, au
tor i' realizează un vădit spor 
de profesionalism, in autentici
tatea și firescul replicii, In sen
zația adevărului de viață adus 
in scenă și, nu în ultimul rind, 
în capacitatea problematicii a- 
bordate de a interesa in mod 
real spectatorul contemporan, 
punindu-i probleme și chiar su- 
gerindu-i drumul rezolvării lor : 
același drum al încrederii, al 
tăriei de caracter, al neocolirii 
greutăților și asperităților vie
ții, un drum comparabil deci cu 
drumul spre Everest, care dă 
titlul piesei.

Spectacolul regizat de Cristian 
Nacu, fără să ocolească melo
drama ca atare și priza ei la 
public, reușește să sublinieze a- 
devărul uman al piesei, forța ei 
mobilizatoare, dind percutanta 
cuvenită replicilor și scenelor 
cheie, distribuind judicios ac
centele regizorale, pe linia unui 
joc sobru, lipsit de ostentație, 
aceasta fătindu-se insă simțită 
în ilustrația muzicală a repre
zentației și. pe alocuri, in sceno
grafia semnată de Dan Zamfi- 
rescu.

Elena Petrican, interpreta ro
lului principal al Roxanei, rea
lizează cu maturitate profesio
nală un personaj autentic, vigu
ros, plin deopotrivă de căldură 
și forță, actrița transmîțînd cu 
sensibilitate și convingere ge
nerosul mesaj al piesei. In rolul 
fiicei, Adria, tinăra interpretă 
Dana Tomiță demonstrează un 
autentic talent scenic, conturîn- 
du-și personajul cu siguranță și 
vervă de joc ; portretizări via
bile, sub raport caracterologic, 
sint datorate apoi actrițelor Valii 
Mihalache. Smaranda Herford, 
și Ligia Dumitrescu, după cum, 
in rolul dificil al Ioanei, tinăra 
Zefina Sîrb reușește să aibă fra
gilitatea și duioșia cerute de 
text. Personajele masculine, mai 
puțin izbutite de autor, nu pot 
conduce actorii decît la reali
zări parțiale, așa cum este cea 
a lui Ștefan Tivodaru (Bogdan).

Prin calitățile ei, „Drumul 
spre Everest" demonstrează vo
cația de autor dramatic a criti
cului George Genoiu, indreptă- 
țindu-ne să-i urmărim cu justifi
cat interes evoluția in sfera li
teraturii dramatice de actuali
tate.

ședințele cooperativei a fost ne
voit să meargă după materiale 
pînă în munții Hațegului. Be
neficiarul a stat cu mîinile fru
mușel la spate. în trimestrul 
IV din anul trecut și în primul 
din acest an constructorul a ri
dicat zidurile, a terminat aco
perișul. Mai departe nu mai 
poate lucra. Nu are cu ce, nu 
are cum. Nu există nici fonduri 
din care să se facă plățile. Și, 
în vreme ce se știe cu musca 
pe căciulă, beneficiarul arată cu 
degetul către constructor. Nu 
este singurul caz. La Ungheni 
s-a realizat mai puțin de 50 la 
sută din valoarea contractului. 
Termenul de dare în funcțiune 
la roșu, este 15 septembrie. 
Dacă se va asigura tîmplăria 
s-ar putea termina clasele de la 
parter. Atît. Aceleași greutăți 
există și la construcția școlilor 
din Lunca Corbului, Stolnici, 
Valea lașului. Nu e cazul deci 
să vorbim despre lipsa de oa
meni sau de reaua credință a 
constructorilor. Ing. Budan mă 
informează că unitatea este în 
gol de lucru cu oamenii, dar 
chiar dacă ar pune om lîngă om 
n-ar putea termina lucrările 
pentru că o școală n-o faci bă- 
tînd din palme, trebuie respec
tat procesul tehnologic înscris 
în grafic.

în anul școlar 1975/76 în jude
țul Argeș trebuie să se dea în 
folosință 37 localuri de școli, 
grădinițe, ateliere-școală și in
ternate. Pe unele șantiere, Va- 
ța-Vedea. Ștefan cel Mare. Vul
pești, Buzoiești. ritmul de lucru 
este nesatisfăcător. Pe altele se 
bate pasul pe loc.

Dărmănești, comună mare, bo
gată. cu oameni harnici, se va 
îmbogăți cu o școală cu 8 clase 
și 2 ateliere. Construcția a înce
put în 1974 ; anul acesta a fost 
preluată de consiliul popular. în 
trimestrul I nu s-a făcut nimic, 
în al doilea s-au procurat ma
teriale, s-a turnat placa de be
ton pentru etaj, s-a fasonat ma
terialul lemnos pentru șarpan
te. De lucrat nu se lucrează. 
Contabilul spune că nimeni

nu-și ia răspunderea pentru ce 
s-a făcut pină acum, că „Pres
tarea" nu a predat oficial. Mer
gem și la „Prestarea" dar acolo 
ni se
pentru coșuri și zugrăveli. Grea 
dilemă. Oricum, pasul se bate 
pe lac, copiii vor fi nevoiți să 
învețe și la toamnă inghesuiți 
în clase cu bănci așa de rupte 
că nu mai ai unde bate un cui, 
în clase în care se cresc viermi 
de mătase și se depozitează ma
teriale de construcții. în acest 
timp, alături stau ziduri pără
site, spații în care acum se ține 
combustibilul pentru iarnă. Ceva 
mai bine stau lucrurile în co
muna Mârăcineni. Aici am gă
sit-o pe tovarășa Livia Crasna, 
directoarea Școlii generale nr. 
1, alături de elevi și profesoare 
la amenajarea claselor vechii 
școli. Cu toate că s-a terminat 
instalația, s-a turnat 
la parter etc. etc.
merg încă greoi. Urmează să se 
ridice acoperișul. în curte, doi 
oameni inimoși, dar trecuți de 
70 de ani. unul operat, cioplesc 
căpriorii. Mă gîndesc că treaba 
asta ar putea-o face foarte bine 
tinerii în afara orelor de pro
gram. Și mai ales cei care bat.

spune că au contract

mozaicul 
treburile

cit îi ziua de mare, străzile Pi- 
teștiului (comuna aparține mu
nicipiului). Din iunie aici nu s-a 
mai lucrat. Acum citeva zile 
s-au acordat școlii credite ram
bursabile pentru a se termina 
construcția, lucru pe care In
spectoratul școlar l-ar fi putut 
face mai de mult.

Două concluzii se desprind din 
situația de pe teren. Beneficia
rii nu și-au onorat obligațiile 
fapt pentru care lucrările pe 
unele șantiere s-au întrerupt, 
pe altele s-au irosit luni bune 
de muncă. La rîndul lor condu
cerile de școli s-au mulțumit să 
aștepte ca alții să rezolve totul 
în loc să mobilizeze forțele, de 
la elev la profesor, în frunte cu 
directorul, la executarea lucră
rilor necalificate. în al doilea 
rind, organizațiile U.T.C. au ma
nifestat și manifestă o condam
nabilă pasivitate, incompatibilă 
cu spiritul în care trebuie să ac
ționeze și să intervină energic 
pentru rezolvarea lucrurilor. în
să lucrurile trebuie privite și 
astfel : cțne răspunde în virtu
tea legilor țării de soarta con
strucțiilor școlare ? Pentru că 
ele nu sînt și nici nu pot fi so
cotite „cenușerese".

DETAȘAMENTELE MUHC1I PATRIOTICE
De Ia 1 august s-a deschis 

tabăra de muncă patriotică a 
tineretului din Boișoara. 
Răspunzind chemării lansa
te de Comitetul județean 
Vîlcea al U.T.C., 24 de tineri 
de la Combinatul de produ
se sodice — Govora și de la 
întreprinderea de utilaj chi
mic și forestier — Rîmnicu- 
Vîlcea, au format detașa
mentul „Congresul X“ care 
și-a propus să-i ajute pe să
tenii din Boișoara recoltînd 
fînul de pe cele 70 ha ale 
C.A.P. Ineditul acestei parti
cipări constă în faptul că 
membrii detașamentului

și-au amenajat, tabăra cu 
corturi, gospodărindu-se sin
guri.

Altă tabără asemănătoare 
și-a început activitatea Ia 
Mănăileasa, pe riul Repedea. 
Scopul ei este recoltarea 
fructelor de pădure — zmeu
ră și afine. Participă Ia a- 
ceastă acțiune elevi ai șco
lilor din municipiul Rm. Vîl
cea, care și-au propus să 
întîmpine cu rezultate supe
rioare cele două importante 
evenimente din viața tinere
tului comunist.

B. PETRE

»

VICTOR PARHON

PIAF

Cîntece compuse și

România-film prezintă
producție a studiouri 

lor franceze
Cu : BRIGITTE ARIEL 

PASCALE CHRISTO 
PHE, GUY TREJAN 
PIERRE VERNIER.

Regia : GUY CASA 
RIL.
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(
interpretate de EDITH

j PIAF

Caraș-Severin. Un exemplu cum 
nu se poate mai bun și pentru 
cai peste 100 de elevi întorși pe 
perioada vacanței de vară în fa
miliile lor. Eleva Simona Daș- 
chevici, anul I la Liceul „Corio- 
lan Brediceanu" din Lugoj s-a 
prezentat chiar din primele zile 
de vacanță Ta Consiliul popular, 
își reamintește instructorul de 
partid Ioan Cut, solicitind să 
rămină aici, să ajute la trebu
rile administrative.

— în urma discuției cu to
varășul instructor însă, mi-am 
dat seama că am greșit, ne spu
ne ea. Apoi, cind Timișul și-a 
ieșit din matcă inundînd mari 
suprafețe ale celor cinci C.A.P.- 
uri din comună, am fost repar
tizați în cinci echipe pentru a 
da o mînă de ajutor. Mai multa 
zile la rind, de dimineața și 
pînă seara, echipa din care am 
făcut parte a ajutat la lopătatul 
griului cu un grad înalt de u- 
miditate. Printre cei mai ini
moși : Ecaterina Pistolea, Doina 
Popa, Alexandra Vlah, Doru 
Neagoe și Maria Vlah. Celelalte 
echipe au lucrat la rîndul lor 1* 
stringerea paielor de grîu, la 
grădina de legume, la ocolul sil
vic pentru recoltarea florilor de 
tei și a frunzelor de mesteacăn. 
Dovezi cit se poate de elocFjj- 
te ale faptului că, chiar dacă 
cea mai mare parte a anului au 
lipsit din comună, asta nu în
seamnă că au uitat de unde au 
plecat, că „și-au pierdut" peste 
noapte deprinderile muncii în
vățate de la părinți alături de 
care muncesc și acum cot la cot. 
Apoi, între ei și tinerii care 
după terminarea școlii generale 
au rămas în sat există raporturi 
foarte bune de colegialitate și 
prietenie care nu se pot rupe 
ușor. Din contră, se cimentează 
și mai mult prin participarea la 
acțiuni comune inițiate de or
ganizația U.T.C. din comună. 
Acum, în perioada de întreținere 
a culturilor îi ajută la întreți
nerea celor 5 ha. de cartofi lua
te în acord global de la C.A.P. 
și a celor 30 ari cultivați cu 
mentă pentru realizarea planu
lui la plante medicinale. De a- 
semenea, au înjghebat împre
ună și o echipă de fotbal, e- 
chipă ce se autofinanțează. 
Cum 7 Foarte simplu — ne spun 
ei — și la îndemîna oricui. Nu
mai în această vară au plantat 
peste 25 000 puieți și au colectat 
15 tone de fier vechi. Pentru 15 
septembrie cînd va suna clo
poțelul, va trebui să fie gata 
pentru a primi elevii parterul 
și subsolul noii școli prevăzută 
a avea 8 săli de clasă, 2 la
boratoare și un atelier școlar. 
Lucrările se cer deci intensifica
te, iar elevii participă după pri
ceperea și puterea lor la diferi
te munci. Toți au numai cuvinte 
de laudă la adresa Melaniei 
Fiat, elevă în anul IV la Liceul 
de construcții din Reșița, care 
odată întoarsă în sat, zi de zi 
participă alături de ceilalți mun
citori la finisarea sălilor :

— Mi-a plăcut dintotdeauna 
să muncesc și muncind aici mă 
perfecționez în meserie. Asta e 
satisfacția cea mai mare, apoi, 
aceea de a vedea terminată cit 
mai repede noua școală in cara 
aș fi dorit și eu să învăț !

în cele relatate pînă acum am 
surprins mai mult coordonata 
de bază a acestei vacanțe — 
munca. Dar vacanța mai 
seamnă și altceva : 
cultural-distractive, 
sport și 
munală, 
locurile 
tate de 
mile ce 
de interes turistic, locuri ideale 
de petrecere a unui sfîrșit de 
săptămînă. împreună cu profe
sorul Ion Stan, 30 de elevi au 
făcut o excursie cu bicicletele 
timp de 2 zile pe Muntele Mic 
și au reamenajat ruinele cetății 
Tibiscum.

Sînt fapte și acțiuni ce vor
besc de la sine despre integra
rea în viața satului pe perioada 
vacanței a tuturor celor ce s-au 
reîntors aici, o continuare fi
rească a modului în care înțeleg 
ei, în primul rind, să se pregă
tească pentru muncă, pentru 
viață.

In
activități 

recreative, 
drumeție. Biblioteca co- 

cinematograful Sînt 
cele mai des frecvi«- 
elevi. Ca și împrejuri- 
oferă numeroase puncte

ION MIHALACHE

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI » CONTINUĂRI • RĂSPUNDEREA
MAISTRUL MEU

său de flori — imagine modestă 
a dragostei și respectului ce i 
se poartă — rămine pentru mine 
chintesența a ceea ce trebuie să 
fie un MAISTRU. Un om cu 
experiență de muncă și de via
ță, însărcinat nu numai să con
ducă un proces de producție, 
dar și să stabilească relațiile u- 
mane necesare bunei sale des
fășurări, să „crească" tineri, 
să-i ajute, prin îndemnul și 
exemplul său personal, să devi
nă meseriași destoinici și oa
meni adevărați.

★
Dar să ne întoarcem pe șan

tierul gălățean.
„A început să mă lovească cu 

piciorul — își continuă tînărul 
Ion Dumitrașcu declarația. Cind 
m-am ridicat, aveam ochiul um
flat, fața plină de singe și capul 
mi-era greu, ca de plumb... 
L-am zărit cum se îndepărta, fn 
grabă, uitîndu-se în toate păr
țile dacă nu l-a văzut cineva..."

Maistrul Prunaru (cît de greu 
este să-l numești astfel) nu se 
află la prima abatere de acest 
gen. Tn ultimii 3 ani. el a bătut, 
sau s-a bătut, în parte (în func
ție de categoria pugilistică a 
partenerilor !) cu subalternii 
săi Victor Stoleru. Cristea Ian- 
cu, Dumitru Țurcanu, ș.a. Cum 
de s-au închis ochii la aceste 
meciuri desfășurate în plin șan
tier. este absolut inexplicabil ! 
Oricum. Gheorghe Prunaru 
servit de această toleranță 
tremă ca argument :

— Mă, eu am fost boxeur

fost ! — n. red.) și nu mi-e frică 
de nimeni, vă bat pe toți și 
n-aveți decît să reclamați, că 
tot nu mi se întîmplă nimic !

Tînărul Ion Dumitrașcu nu s-a 
lăsat intimidat. Și-a căutat drep
tatea. adresîndu-se mai multor 
foruri. S-a adresat și ziarului...

— Prunaru a fost pus în dis
cuția colectivului — ne încunoș- 
tințează Dumitru Diculescu, se
cretarul comitetului de partid. 
Fapta sa a fost reprobată vehe
ment de tovarășii de muncă. A 
fost sancționat — retrogradare cu 
2 categorii, timp de 3 luni.

— Sînt de la țară, ne spune 
Ion Dumitrașcu. Părinții mei 
m-au trimis aici, să învăț o me
serie și să „mă fac om", 
zic ei. M-au sfătuit să-mi
cult maistrul și să-i urmez e- 
xemplul. Colegii care au lucrat 
și pe alte șantiere își amintesc 
cu plăcere de maiștrii lor, po
vestesc lucruri frumoase. Aș 
dori și eu să pot să rostesc 
„maistrul meu“ cu dragoste și 
respect. Dar...

Actul săvîrșit de Gheorghe 
Prunaru a fost judecat și sanc
ționat. Dar nu este un simplu 
gest, făcut Ia necaz. Constituie 
— ne-am convins — răsfrînge- 
rea, sau poate punctul culmi
nant, al unui întreg comporta
ment. cu totul necorespunzător 
importanței sarcinilor cu care a 
fost învestit.

Chiar întîmplarea care a de
clanșat conflictul este semnifi
cativă ; Ion Dumitrașcu, 19 ani,

cum 
as-

dulgher, categoria I bază — 
„meseriaș bunicel, dar cam în
căpățînat", cum îl descrie șeful 
de lot — greșește ceva la o lu
crare. Maistrul constată, nu-1 
cheamă să-i arate greșeala, nu-i 
cere și nu-i arată cum s-o re
medieze. așa cum ar fi de da
toria sa s-o facă. Fără să-i spu
nă nimic, îi taie cîteva ore din 
pontaj. Tînărul află, la a șaptea 
mînă, se duce să întrebe de ce 
s-a făcut vinovat și pentru „în
drăzneală" i se mai taie 2 orei 
Apoi, deodată maistrul începe 
să înjure. Tînărul părăsește bi
roul. Urmarea o cunoașteți...

— Cam așa procedează — 
ne-au spus mai mulți tineri din 
echipă. Nimeni nu ne învață 
nimic, dar sancțiunile nu se la
să așteptate. Maistrul nu per
mite nimănui „să-i ceară soco
teală". Cine a îndrăznit vreo
dată. a trebuit să părăsească 
șantierul 1

s-a 
ex-

(n-a

— De cînd știu eu, oamenii 
nu stau la Prunaru — ne spune 
tînărul comunist Vasile Nichi- 
ta. Sînt repartizați aici, nu pro
gresează cu nimic, stau ce stau 
și pleacă. Așa a plecat, printre 
mulți alții, un foarte bun me
seriaș — Gh. Boțea. Mereu o 
luăm de la zero...

Iată, sintetizată, situația co
lectivului :

— Este cea mai slabă echipă 
din șantier, precizează Constan
tin Pleșa, locțiitorul secretaru
lui de partid. Deține recordul la 
absențe și la fluctuație. Are nu
mai 3 (trei) meseriași buni. La 
fiecare sfîrșit de lună, realiza
rea planului constituie o pro
blemă. Nu s-au ținut cursuri de

ridicarea calificării. Băieții nu-1 
ascultă pe maistru, sînit 
ciplinați.

Tinerii vin în șantier 
seria proaspăt învățată, 
să muncească și să se 
ționeze. Apoi, deodată 
De ce ? Oare să nu existe nici 
o legătură între violențe, lipsa 
de grijă pentru ridicarea cali
ficării, arbitrariul care domnește 
în echipă și plecările lor ? Să 
nu existe nici o legătură între 
toate acestea și gradul înalt de 
fluctuație ?

★
„Aș dori și eu să pot să rostesc 

„maistrul meu" cu 
te și respect" — ne scrie 
năr.

Este o dorință firească 
gitimă. M-am întors cu 
la maistrul de la București. Ca 
el sînt sute, mii de oameni care 
știu, prin exemplul lor de mun
că și viață, prin vorbele lor în
țelepte, să formeze tineri des
toinici. să modeleze caractere. 
Am întîlnit o mulțime de ti
neri care vorbesc cu respect și 
mîndrie despre asemenea 
meni, care doresc mult să le 
mene.

Este drept oare ca tinerii de 
ne șantierul de la Galați să 
lipsiți de un asemenea educa
tor — model de viață ? Este 
drept oare să li se pericliteze 
viitorul moral și profesional ?

Iată cîteva întrebări pentru 
conducerea Șantierului 24. Și 
pentru Gheorghe Prunaru, un 
om încă tînăr, care ar putea 
să-și modifice comportamentul, 
raportîndu-se cu toată seriozi
tatea la modelul unui adevărat 
maistru.

indis-
cu me
taniei 
perfec- 
pleacă.

dragos-
un ti'

și le- 
gîndul

oa-
se-

fi?

șina care, din cine știe ce mo
tiv, s-a oprit și a întrerupt flu
xul tehnologic, adolescentul se 
transformă deodată intr-un 
bărbat cu gesturi sigure, apt 
să folosească prompt recoman
dările primite in școală sau 
să inventeze pe loc noi soluții. 
Așa s-a intimplat, de pildă,, în 
noaptea de 21 spre 22 iulie. 
Era in schimbul trei și supra
veghea buna funcționare a ma
șinii de hirtie numărul 1. La 
un moment dat, arzîndu-se o 
bobină de la un releu, s-a slă
bit postavul uneia dintre gru
pele uscătoare ale mașinii. Prin 
ruperea lui s-ar fi produs o 
pierdere de cîteva sute de mii 
de lei la care s-ar fi adăugat 
valoarea mărfurilor nerealiza
te în timpul necesar reparării. 
Deși în școală nu dăduse ni
ciodată examen la o asemenea 
materie, deși, de cînd se afla 
in combinat, nu mai făcuse vreo 
reparație de acest gen, tînărul 
a improvizat o soluție ingeni
oasă și a pus-o imediat în apli

care, fără să aștepte ca altcineva 
să i-o aprobe și implicit să-și 
asume răspunderea. Intr-un a- 
numit sens, intervenția lui 
pare nespectaculoasă pentru că 
n-a avut drept urmare decît 
menținerea producției la un ni
vel normal. E de ajuns însă să 
ne imaginăm ce s-ar fi in
timplat dacă tînărul ar fi lip
sit de acolo in acele momente 
sau dacă ar fi fost prezent doar 
fizic, ca un martor derutat, 
pentru a înțelege cit de prețioa
să s-a dovedit capacitatea lui de 
dăruire. Asemenea fapte „neîn
semnate" și „firești" formează 
combustibilul nevăzut care ali-

mentează succesele combinatu
lui.

Pe un alt tînăr care se con
fundă cu munca lui sau, mai 
bine spus, care devine el în
suși prin muncă l-am cunoscut 
la Combinatul de prelucrarea 
lemnului. Se numește Gheorghe 
Aiftodoaie, e timplar mecanic și 
conduce o brigadă de 37 de oa
meni dintre care cei mai mulți 
sint, de asemenea, tineri. S-a 
născut și a copilărit la țară 
— comuna Adîncata — vorbește 
domol, in dialect moldovenesc, 
și de aceea- una dintre afirma
țiile lui mă surprinde : „In in
dustrie, mai mult ca oriunde, 
e nevoie de disciplină". Nu, nu 
e o declarație pregătită, „de e- 
fect“, și nici o reminiscență din 
manualele școlare, ci un adevăr 
trăit, asumat, un imperativ al 
muncii de zi cu zi. Iar „disci
plină", pentru descendentul a- 
titor și atitor generații de lu
crători ai pămîntului, înseamnă 
mai mult decît îndeplinirea u- 
nor norme, folosirea la maxi
mum a propriilor forțe și a for
țelor celor din jur pentru ridi
carea continuă a parametrilor 
cantitativi și calitativi ai pro
ducției. Tinerilor din brigadă 
li se transmite ceva din hotărî- 
rea lui calmă, din entuziasmul 
lui temeinic. Cînd sint „urgen
te". ei înțeleg, fără ședințe și 

fără convocatoare, că trebuie să 
lucreze în orele de după pro

gram sau duminica. Simpla 
prezență a lui Gheorghe Aif
todoaie, care nu-și părăsește lo
cul de muncă decît după ce 
și-a înălțat stiva de cherestea 
„croită" și și-a pus uneltele 
în ordine. îi determină să ră- 

mină.
Munca, departe de a pretinde

rigiditate, inhibiție, asceză, re
prezintă în societatea noastră a- 
devăratul mijloc de manifes
tare a personalității. Ca să-l 
cunoști, de pildă, pe Constan
tin Grigore, timplar de binale 
in aceeași unitate, nu e de ajuns 
să-i înregistrezi comportarea 
rece și chiar ursuză prin care 
face impresia unui om „prac
tic",_ lipsit de fantezie. Abia 

lemnul sau
tic",
tind prelucrează 
vorbește despre lemn, o anumită 
tandrețe se ivește în gesturi 
și in cuvinte, divulgîndu-i via- 

I ța interioară : „Eu sînt din Cri- 
stinești, dacă ați auzit de co- 

' muna asta, din Dorohoi. La noi. 
este o pădure de două sute și 
mai bine de ani. Acolo am co
pilărit, acolo am priceput eu ce 
înseamnă un copac. Și nimic 
nu mă doare mai mult decît să 
văd că se irosește lemn. Un 
copac crește greu, ii trebuie 
mai mult de o viață de om. Iar 
dacă il tai, măcar iolosește-l ca 
lumea, ca să np-ți pară rău că 
l-ai tăiat. Cel mai mult îmi 
place lemnul de brad, cu miro
sul lui tare : tind îl lucrezi 
te simți în mijlocul pădurii. Dar 
și cel de paltin, pentru că sună 
frumos. Și cel de fag, pentru 
că fagii au citeodată inima ste
lată".

11 ascult pe tînăr și în loc 
să urmăresc ceea ce spune mi 
gindesc la sufletul lui luminat 
de bucuria muncii Nu e un 
naiv. Cunoaște și vicleniile lem
nului — nodurile, crăpăturile as
cunse, galeriile de carii, putre
gaiul — știe și cum să lupte 
împotriva lor. Nu intimplător 
se află printre cei care contri
buie la realizarea peste plan a 
unei importante producții de 
timplărie necesară construcții
lor. Dar, pentru el, datoria se 
identifică intr-atit cu tot ceea 
ce _ are mai drag și mai curat, 
incit. îi fac loc in amintire ca 
unui simbol al tinereții de azi, 
comuniste.
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AGEXIM Vizita președinteluiTELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a adresat președintelui Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Egipt, ANWAR SADAT, următoarea tele
gramă :

Republicii Senegal
Leopold Sedar Senghor

în legătură cu realegerea dumneavoastră, de către recentul Con
gres Ceneral Național, în înalta funcție de președinte al Uniunii 
Socialiste Arabe, doresc să vă transmit cordiale felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, de noi succese.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare 
rodnică dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Ara
bă, dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, 
colaborarea dintre ele pe tărim internațional vor cunoaște o dez
voltare multilaterală, în spiritul convorbirilor bilaterale, al înțe
legerilor convenite cu prilejul întîlnirilor noastre, în interesul po
poarelor român și egiptean, al făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Miercuri, președintele Repu
blicii Sehegal, Leopold Sedar 
Senghor. care întreprinde o vi
zită neoficială in țara noastră,’ 
a avut prilejul să cunoască noile 
cartiere bucureștene Titan — 
Balta Albă, precum și diferite

obiective social-culturale din 
Capitală.

în timpul vizitei sale prin 
București, președintele Leopold 
Sedar Senghor a fost însoțit 
de Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din

partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Franceze, 
Jean Sauvagnargues, pentru fe
licitările transmise cu prilejul 
Zilei naționale a țării sale.

Reuniunea Comitetului Executiv 
al Organizației „Taberele internaționale 

de vară ale copiilor"

ÎNȚELEGERE
în Capitală a fost semnată, 

miercuri, o înțelegere de co
laborare între Universitatea din 
București și Universitatea Na
țională Autonomă, din Mexic — 
U.N.A.M. Documentul prevede, 
între altele, schimburi de publi
cații, culegeri de texte și ma
teriale documentare referitoare 
la învățămîntul superior in 
România și’ Mexic, realizarea în 
comun, a unor teme de cerce
tare științifică. în cuprinsul în
țelegerii sînt înscrise, de ase- 
tperiea, schimburi reciproce de 
cadre didactice în vederea spe
cializării sau susținerii de 
cursuri universitare. Documen
tul mai menționează acordarea 
de burse de studii post univer
sitare și organizarea, de către 
Universitatea bucureșteană, a 
unui curs de civilizație mexica
nă — în cadrul Facultății de fi
lologie, iar U.N.A.M. a unuia de 
limbă și literatură română la 
Facultatea de litere și filozofie.

Semnatarii înțelegerii, Geor
ge Ciucu, rectorul Universității 
din București, și Guillermo So- 
beron Acevedo, rectorul Univer
sității Naționale Autonome din 
Mexic, au subliniat, în alocu
țiunile rostite cu această ocazie, 
importanța documentului me
nit să ducă la intensificarea co
laborării în domeniile educației, 
științei și culturii, la mai buna 
cunoaștere a patrimoniului de 
valori spirituale ale celor două 
popoare.

FESTIVAL
Casa de cultură a sindicatelor 

din municipiul Tirgoviște este, 
începind de astăzi, gazda primei 
ediții a festivalului-concurs. al 
brigăzilor artistice de agitație 
din centrele siderurgice și me
talurgice ale tării. ..Oameni și 
fapte din marea întrecere". La 
festival, care se va desfășura în 
zilele de 7. 8. șl 9 august, vor 
participa 32 de brigăzi artistice 
de agitație din 12 județe. Cei 
peste 400 de artiști amatori vor 
aduce pe scenă aspecte din via
ta și munca oțelarilor. a lami- 
noriștilor. chipuri de oameni, 
fapte din marea întrecere. în 
care sînt cuprinși oamenii mun
cii din întreaga țară. (N. M.).

DEJUN
Cu prilejul împlinirii a 30 da 

ani de la restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România și

Uniunea Sovietică, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a oferit un dejun în 
onoarea lui V. I. Drozdenko, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.^.S. la Bucu
rești.

MANIFESTARE
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, miercuri 
după-amiază, a avut loc. in Ta
băra internațională a tineretului 
de la Năvodari, o manifestare 
organizată de Uniunea Scriito
rilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii și Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor, cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la moartea scriitorului 
danez Hans Christian Andersen.

Despre viața și activitatea 
marelui prozator au vorbit 
scriitorul Mircea Sintimbreanu, 
istoricul și criticul literar Ovidiu 
Papadima și Ion Bădică.. redac
tor șef al revistei „Tomis".

Manifestarea la care au parti
cipat, in afară de elevii și ti
nerii aflați în tabără, numeroși 
oameni de artă și cultură, ca
dre didactice, s-a încheiat cu o 
gală de filme de desene anima
te. între care și filmul „Carna
valul", realizat de studioul 
„Animafilm" după o povestire 
a lui Andersen.

METEOROLOGIE
Pe baza unor îndelungi obser

vații, utilizind date complexe 
privind întreaga emisferă nor
dică, meteorologul Nicolae Topor 
a stabilit că, în Europa, există 
40 de tipuri principale de Cir
culație aeriană. Fenomenele me
teorologice, arată cunoscutul 
specialist, sînt migratoare, adică 
— odată formate pe continente 
sau pe oceane — ele se depla
sează, în zona temperată, de la 
Vest spre Est, pe traiectorii di
ferite. Aceste fenomene variază 
de la un an la altul, după cum 
ele urmează o traiectorie sau 
alta. Aspectul vremii dintr-o 
lună sau un anotimp determină 
sau condiționează pe cel din 
luna sau anotimpul următor. 
Firește, pot apărea și alte tipuri 
de circulație a aerului decît cele 
40 stabilite după înregistrările și 
datele din ultimii 76 de ani. Me
toda „tipurilor de curenți" ridi
că în mod considerabil valoarea 
prognozelor meteorologice pe 
termen lung.

Ieri a început la Palatul Pio
nierilor din Capitală reuniunea 
Comitetului Executiv al Orga
nizației „Taberele internaționale 
de vară ale copiilor" (C.I.S.V.) 
la care participă delegați din 
19 țări ale Europei, Asiei și 
Americii.

în cuvîntul de deschidere, to
varășul Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului National al 
Organizației Pionierilor, a salu

tat pe cei prezenți urînd deplin 
succes lucrărilor reuniunii. Pe 
ordinea de zi a acestei manifes
tări, care se va desfășura în 
plen pinâ la data de 8 august, 
sînt înscrise probleme privind 
educația copiilor în sprijinul pă
cii și înțelegerii intre popoare, 
organizarea satelor de vacanță 
și a taberelor. întrunirea va 
continua cu excursii documen
tare în diferite tabere montane 
din țară.

Orașul Sf. Gheorghe îmbracă haine noi
Foto : GH. CUCU

Manifestări dedicate Congresului alX-lea al U.T.C.

și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R: A 34-a ediție a Jocurilor

IPENTIW
TIMPUL

DV. LDBE^

, Irigarea
(Urmare din pag. I)

Specialiștii centrelor de averti
zare vor verifica zilnic umidita
tea din sol, modul cum se apli
că udările și calitatea acestora. 
Pe baza celor constatate vor 
propune măsuri de remediere 
Imediată a deficientelor.

— Ce sarcini revin, după opi
nia dumneavoastră, tinerilor de 
la sate în această importantă și 
urgentă acțiune pentru acoperi
rea deficitului de apă din sol ?

— Organizațiile de tineret de 
Ia sate pot să constituie echipe 
și formațiuni de udăiori care să 
participe $1 să răspundă direct

culturilor
de aplicarea udărilor. De aseme
nea. după cum ne este tuturor 
cunoscut, organizațiile U.T.C. 
din județele Ilfov. Brăila. Tele
orman, Dîmbovița etc. au orga
nizat în primăvară cursuri pen
tru calificarea unor tineri în 
meserii ca motopompiști. mînui- 
tori ai aripilor de ploaie etc., 
inițiativă foarte apreciată la 
timpul respectiv, dar care acum 
trebuie să-și găsească aplicarea 
în practică. Acum este momen
tul ca toate aceste forte să fie 
mobilizate și bine organizate, 
să acționeze pe cimp, acolo un
de este nevoie, utilizînd toate 
mijloacele materiale, fiecare 
sursă de apă.

• ILFOV
In ultimele două săptămini, în 

mai multe localități din jude
țul Ilfov au avut loc interesan
te manifestări sportive dedica
te Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A S.C.R., care s-au bucurat de 
un frumos succes, reunind spor
tivi clasificați ca și un număr 
mare de tineri ce au ■‘deprins, de 
scurt timp, tainele diferitelor 
discipline sportive. La Urziceni 
și Buftea, Oltenița și Giurgiu, 
in comunele Clejani, Bolintin 
Vale, Șoldanu, Chirnogi. Ba- 
lotești, Bărcănești, Fierbinți, 
Snagov, Stănești etc., s-au des
fășurat concursuri populare de 
cros, ciclism, orientare turisti
că. jocuri de volei, handbal și 
fotbal dotate cu „Cupa Congre
sului", prilejuind dispute pasio
nante. Din program n-au lipsit 
nici concursurile de tenis de 
cimp, sau tradiționalele între
ceri de trintă și jocuri de oină, 
in care competitorii au folosit o 
gamă variată de procedee teh
nice.

La întrecerile din prima eta
pă de masă, ca și la turneele 
zonale, pe centre de comune, au 
evoluat aproape 20 000 de tineri 
și elevi, avind prilejul să pe
treacă ore plăcute in aer liber. 
64 echipe de volei s-au întrecut 
în etapa a 2-a a „Cupei Con
gresului al X-lea al U.T.C.", re- 
marcindu-se reprezentantele a- 
sociațiilor sportive din Giur
giu, Oltenița. Urziceni și din 
comunele Belciugatele, Bolintin 
Vale, Ghimpați, Mitreni, Fier
binți și Periș, care s-au calificat 
pentru faza superioară a acestei 
populare competiții sportive. Du
minică 10 august, cele mai 
bune formații de volei vor par
ticipa la etapa județeană, pro
gramată la complexul sportiv din 
Buftea.

M. LERESCU

• CLUJ
„Cupa Congresului al X-lea al 

U.T.C." cunoaște o largă partici
pare a tinerilor sportivi din ju

dețul Cluj, unde s-au organizat 
o suită de concursuri de atle
tism (cu probe de alergări, arun
cări și sărituri), natație, jocuri 
de volei, fotbal, oină, tenis etc., 
Primele întreceri din etapa de 
masă, pe asociații sportive au 
reunit peste 10 000 de tineri, 
care și-au disputat șansele cu 
ardoare pentru ocuparea prime
lor poziții în clasament și califi
carea în fazele superioare ale 
competiției. La sfîrșitul aces
tei săptămini, în zece localități 
din județ se vor disputa jocu
rile zonale la volei (fete și 
băieți) și oină, iar în zilele de

16 și 17 august, în municipiul 
Cluj-Napoca se va desfășura 
etapa județeană la cele două 
ramuri sportive.

9 BACĂU
în cinstea marelui eveniment 

din viața tineretului, Congresul 
al X-lea al U.T.C. și Conferința 
a X-a a U.A.S.C.R., în județul 
Bacău s-au organizat interesante 
acțiuni sportive de masă, care 
au reunit un număr mare de ti
neri și tinere. începind din luna 
iunie s-au declanșat fazele de 
masă ale „Cupei Congresului", 
avind in program jocuri de vo
lei, oină, handbal, fotbal, con
cursuri de atletism, tenis de 
masă și tenis de cimp. în ve
derea acestor întreceri, tinerii 
din județ au amenajat 20 de 
baze sportive sătești și 15 tere
nuri de tenis, care au găzduit 
dispute atractive. La volei și 
oină s-au desfășurat etapele pe 
centre de comune și orașe, ia 
care au fost antrenate 124 de 
formații (106 echipe de volei și 
18 de oină), cuprinzind aproape 
4 000 de tineri.

în zilele de 2 și 3 august, la 
complexul sportiv „23 August" 
din Bacău au avut loc jocurile 
de volei și oină din etapa ju
dețeană a „Cupei Congresului", 
care s-au bucurat de un frumos 
succes. După o serie de întreceri 
pasionante, pe primele locuri la 
volei, fete, s-au clasat forma
țiile : I.P.J. Bacău, din comu
nele Mănăstirea Cașin și Hcme- 
iuși, iar la băieți echipele aso
ciațiilor sportive : întreprinderea 
de mașini unelte Bacău, din co
munele Sascut și Stănișești. La 
oină, titlul de campioană jude
țeană a revenit formației din 
comuna Mărgineni.

După festivitatea de premiere 
a avut loc preselecția pentru'al
cătuirea echipelor de volei fete 
și băieți, ce urmează să repre
zinte județul la faza finală pe 
țară. în această perioadă conti
nuă întrecerile din etapele in- 
tercomunale la handbal, fotbal, 
tenis de masă, tenis de cîmp, 
trîntă și atletism din cadrul 
„Cupei Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.".

VASILE GHIURCANAȘ

Răducanu se antrenează la
Sportul Studențesc

Lotul echipei Sportul studen
țesc a revenit din Cehoslovacia, 
unde a susținut două meciuri 
amicale. Amănunte despre evo
luția studenților bucureșteni 
ne-au fost furnizate de antreno
rul emerit prof. Angelo Nicu- 
lescu.

„în prima partidă, disputată 
joi 31 iulie, cu echipa Spartak 
Vlasim, situată pe locul 3 în di
vizia secundă, victoria ne-a re
venit cu 2—0, prin golurile în
scrise de Marica și Cazan. Du
minică am jucat la Praga, în 
nocturnă, cu valoroasa formație 
Spartak, din prima divizie. Echi
pa noastră a avut o evoluție 
meritorie, mai ales în prima 
parte a meciului, dar s-au ratat 
mai multe situații favorabile. 
Am condus cu 1—0 pinâ în min. 
70, după care au urmat o serie 
de greșeli de apărare și, în final, 
gazdele au cîștigat cu 3—1. De
sigur, pînă la începerea campio
natului mai avem de remediat 
unele carențe în jocul celor trei 
compartimente. La următoarele 
ședințe de antrenament vom 
pune accent pe exercițiile pentru 
ridicarea capacității de efort și 
creșterea ritmului de joc, a fi
nalizării acțiunilor de atac și a 
preciziei șuturilor pe spațiul 
porții. Sîmbătă și duminică 
participăm, alături de echipele

Dinamo, Rapid și Progresul, Ia 
jocurile din cadrul „Cupei mu
nicipiului București", programate 
pe stadionul „23 August".

Prof. Angelo Niculescu ne-a 
informat că, la ora actuală, se 
află în stadiu avansat tratativele 
cu clubul Rapid pentru transfe
rul portarului Necula Răducanu, 
care a optat pentru formația 
universitară. Dealtfel, săptămi- 
na trecută, Răducanu s-a antre
nat cu lotul secund al studenți
lor, la Rimnicu Sărat, iar zilele 
acestea va participa la progra
mul de pregătire al primei for
mații.

M. L.
★

La sfîrșitul acestei săptămini, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală se vor disputa meciu
rile celei de-a 9-a ediții a com
petiției de fotbal „Cupa munici
piului București". Cele două 
partide programate sîmbătă, 9 
august, se vor desfășura după 
următorul program : ora 17,00 : 
Rapid-Dinamo ; ora 19,00 (in 
nocturnă). Progresul-Sportul stu
dențesc. Duminică, la ora 17,00, 
se vor întîlni echipele învinse în 
prima zi, iar la ora 19,00 for
mațiile învingătoare își vor dis
puta finala turneului.

Balcanice de atletism
A 34-a ediție a Jocurilor bal

canice de atletism au loc, înce
pind de mîine, pe stadionul Re
publicii din Capitală. Devenite 
tradiționale, și la această compe
tiție și-au anunțat participarea 
numeroși performeri de valoare 
internațională, componenți ai e- 
chipelor masculine și feminine 
ale Bulgariei, Greciei, Iugosla
viei, Turciei și României.

Din rândurile echipei țării 
noastre nu vor lipsi Marian Su
man. Natalia Andrei, Argentina 
Menis, Carol Corbu, Gheorghe 
Cefan, Ilie Floroiu, Gheorghe 
Ghipu, Toma Petrescu și alții, 
care anul acesta au obținut re
zultate deosebit de remarcabile 
în întîlnirile internaționale la 
care au luat parte.

Cîteva amănunte din partea 
organizatorilor. Stadionul Repu
blicii are o pistă nouă, acoperită 
cu rekortan. iar pentru înregis
trarea rezultatelor a fost mon
tată o instalație electrică de cro
nometraj. De asemenea, școlarii 
au acces liber, pe bază de legi

timație în fiecare zi de concurs.
Iată și programul celor trei 

zile de concurs :
VINERI, de la ora 9, primele 

probe ale decatlonului și penta
tlonului ; de la ora 16, festivita
tea de deschidere ; începind de 
la ora 16,30 probele de lungime 
(f), înălțime (b), disc (f), 800 m 
(f) .ciocan, 800 m (b). 100 m (b 
și f), 400 m garduri (b), 10 000 m 
și alte probe ale decatlonului.

SlMBATA, de la ora 9, probe 
ale decatlonului și încheierea 
pentatlonului ; începind de la 
ora 16.30, 20 km marș, lungime 
(b). greutate (f), suliță (b). 1 500 
m (b și f), greutate (b), 200 m 
(f), 400 m (f), ștafeta 4x100 m 
(b) și încheierea decatlonului.

DUMINICA, începind de ia 
ora 16, plecarea în maraton, pră
jină, disc (b), 200 m (b), înălțime 
(f), 400 m plat (b), 110 m g„ tri
plu salt, suliță (f), 5 000 m. plat, 
ștafeta 4 X 100 m (f), ștafeta 
4 X 400 pi (f), ștafeta 4 X 400 m. 
(b). Festivitatea de închidere e 
prevăzută pentru ora 19,40 (G.F.)

• LA CONSTANTA, au con
tinuat meciurile competiției de 
box „Mănușa Litoralului". Cei 
aproape 2 000 de spectatori au 
urmărit din nou intilniri de un 
bun nivel tehnic. La cat. muscă 
campionul balcanic Ibrahim Fa
redin (Constanța) l-a învins la 
puncte pe S. lonuș. Fostul cam
pion european A. Dumitrescu 
(cocoș) a obținut victoria la 
puncte în fața lui M. Zaharia 
(Metalul). La cat. mijlocie con- 
stănțeanul N. Adam l-a invins 
Ia puncte pe bulgarul V. Anghe- 
lov. Alte rezultate mai impor
tante : Șt. Duminică b.p. I. Mus
tafa ; Gh. Ciochină b.p. M. Ma- 
nole ; N. Butișeacă b. K.O. P. 
Cosma ; I. Gyorfi b. ab. V. Vrîn- 
ceanu.

• ÎN PRIMA ZI a campiona
telor de atletism ale R.D. Ger
mane. sportiva Marianne Adam 
a corectat recordul mondial Ia 
aruncarea greutății. Ea a reali
zat o performantă de 21,60 ni, 
cu 3 cm superioară recordului 
mondial deținut de cehoslovaca 
Helena Fibingerova.

• SELECȚIONATA de rugbi 
a României și-a început turneul 
în Noua Zeelandă jucînd la 
Gisborne cu formația Poverty 
Bay. Rugbiștii români au obți
nut victoria cu scorul de 19—12 
(13-6).

După cum transmite agenția 
Reuter, din formația română 
s-au evidențiat Mircea Paras- 
chiv, Alexandru Pop, Mihai 
Bucos și Ion Constantin.

• DUPĂ desfășurarea turneu
lui de tenis de la Louisville, în 
clasamentul general al „Mare
lui premiu al F.I.L.T." pe pri
mul loc continuă să se afle ar
gentinianul Guillermo Vilas cu 
480 puncte. El este urmat de 
Manuel Orantes (Spania) — 289 
puncte, Bjorn Borg (Suedia) — 
255 puncte, Ilie Năstase (Româ
nia) — 225 puncte, Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 213 puncte, 
Arthur Ashe (S.U.A.) — 200
puncte, Raul Ramirez (Mexic) 
— 200 puncte, Jaime Fillol 
(Chile) — 152 puncte, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 140 puncte și 
Tony Roche (Australia) — 140 
puncte.

• TURNEUL international de 
tenis de la Louisville (Ken
tucky) s-a încheiat cu victoria 
campionului argentinian Guiller
mo Vilas, care l-a intrecut in fi
nală cu 6—1, 6—3 pe jucătorul 
român Ilie Năstase.

Partida finală s-a disputat la 
numai trei ore după semifinala 
in care Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—3, 6—3 pe americanul
Arthur Ashe, cîștigătorul ulti
mei edifii a tradiționalului con
curs de Ia Wimbledon.
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A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15)

PIAF : Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9,15; 11,30; 12,45; 16; 18,15; 20,30), 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
8.15; 20,30), Grădina Dinamo
(ora 20).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN LARAMIE: Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina București (ora 20).

MUNTELE ASCUNS: Lumina 
(orele 9.15; 11,15; 13,30; 16; 18; 20).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30). Melo
dia (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30).

PAVLINKA; Bucegl (orele 16; 
18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,45), Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20), Grădina Luceafărul (ora 20), 
Grădina Moșilor (ora 20.30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA i 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20.15).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WIL- 
KISON : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Modem ta
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18; 20)(
Grădina Modern (ora 20,30).

din copilăria MEA : Unirea 
(orele 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI 1 
Excelsior (orșle 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20), Tomis (orele 
8.30; 10.45: 13; 15.15; 17.30; 19.45), 
Grădina Aurora (ora 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira 
(ora 20).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC 1 
Grivița (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9,30’ 12; 
15; 17,30; 20), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

NU TE VOI IUBI : Drumul 
Sării (orele 15.30: 18; 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE 1 
Doina (orele 11; 14: 17; 20 ; pro
gram pentru copil — ora 9,45).

marele CIRC : Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Munca (orele 16; 
18; 20).

BRIGADA DIVERSE IN ALER
TA : Cotroceni (orele 14; 16; 18; 
20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Flo- 
reasca (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR ; Pacea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

tată de duminica : Crîngașl 
(orele 16; 18,15).

SPERIETOAREA t Viitorul (ore
le 15.30: 18: 20).

TRANDAFIRUL NEGRU : Moși
lor (orele 15,30; 18).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR ; Popular (orele 
15,30; 19).

KIT IN ALASKA : Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

MIHAI VITEAZUL 5 Flacăra 
(orele 15,30; 19).

legea preriei : Arta (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Arta (ora 
20,15).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Vitan (orele 15,30; 18).

ULTIMUL CARTUȘ : Rahova 
(orele 16; 18).

INVINCIBILUL LUKE : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

AEROPORTUL : Stadionul
Steaua (ora 20).

STEAUA DE TINICHEA : Sta
dionul „23 August" (ora 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA S 
Grădina Festival (ora 20).

TEROARE PE „BRITANNIC" S 
Grădina Bucegi (ora 20).

AI GREȘIT, INIMĂ I : Grădina 
Unirea (ora 20).

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, 
INSTITUTUL DE MARINĂ 

„MIRCEA CEL BĂTRÎN" CONSTANȚA

Anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi 

didactice:
Scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice s
— Un post de asistent, disciplina pregătire fizică 

Catedra de matematici
— Un post de profesor, disciplina analiză matematică j
— Un post de asistent, disciplina mecanică teoretică ;
— Un post de asistent, disciplina complemente de matema

tici ;
— Un post de asistent, disciplina geometrie analitică și di

ferențială
Catedra de științe sociale

— Un post de asistent, disciplina istoria partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și democratice din România. 
Catedra disciplinelor Marinei civile și limbi străine

— Un post de asistent, disciplina limba și literatura engleză.
Catedra electrotehnica

— Un post de conferențiar, disciplina mașini electrice
— Un post de lector, disciplina mașini electrice
— Un post de asistent, disciplina automatică
— Două posturi de asistent, disciplina bazele electrotehnicii.
Candidații la concurs .vor depune la Biroul cadre al institu

tului, in termen de 30 de zile (pentru posturile de profesor, 
conferențiar și lector) și de 15 zile (pentru posturile de asis
tent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere la care vor anexa (în dublu exemplar 
pentru posturile de profesor, conferențiar și lector), actele 
prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didac
tic din Republica Socialistă România, publicat în Buletinul 
oficial, partea I, nr. 33 din 15 martie 1969. și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și Învățământului nr. 84539/1969 și nr. 
9494/1974.

Concursul se va desfășura la sediul institutului în confor
mitate cu prevederile art. 102—134, din legea sus-menționată.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul cadre al 
institutului, telefon 60191—2 — interior 5.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi:

FACULTATEA DE MEDICINA
— Catedra de morfologie

Asistent, poziția 4.1.21, disciplina Morfopatologie
Asistent, poziția 4.1.23, disciplina Microbiologie

— Catedra de discipline medicale
Asistent stagiar, poziția 4.3.12, disciplina Medicină internă

— Semiologie medicală
Asistent, poziția 4.3.26, disciplina Medicină internă — Cli
nică medicală
Asistent stagiar, poziția 4.3.27, disciplina Medicină Internă

— Clinică medicală
— Catedra de chirurgie

Șef de lucrări, poziția 4.4.25, disciplina Radiologie-Stomato- 
logie
Asistent stagiar, poziția 4.4.9, disciplina Chirurgie — Cli
nică chirurgicală
Asistent stagiar, poziția 4.4.18, disciplina Chirurgie — Cli
nică chirurgicală.

Pentru ocuparea posturilor de asistent stagiar se pot înscrie 
la concurs absolvenții facultăților de medicină generală cu 
stagiul îndeplinit, precum și internii din ultimul stagiu de 
internat.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratu
lui Universității din Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, 
în termen de 30 de zile pentru șef de lucrări și de 15 zile 
pentru postul de asistent și asistent stagiar, de la data pu
blicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de în
scriere, Ia care vor anexa actele prevăzute de Legea nr. 6, 
privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă 
România, publicate in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 
15 martie 1959 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și 
învățămintului nr. 84539/1969 (in cite un exemplar).

Concursul se va ține la sediul facultății respective în ter
men de 60 de zile pentru postul de șef de lucrări și de 15 zile 
pentru postul de asistent, de la expirarea termenului de în
scriere.

CONCURSURI DE ADMITERE 

In instituțiile militare 
DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Ministerul Apărării Naționale organizează un nou con
curs de admitere pentru anul școlar 1975/1976 în următoa
rele instituții militare de învătămînt :

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se organizează pentru facultățile 

tehnice în specialitățile ;
- Ingineri : tancuri și auto, artilerie, utilaj geniu
- Subingineri : artilerie

INSTITUTUL DE MARINA „MIRCEA CEL BĂTRIN", pentru 
secțiile de marină militară din facultățile de navigație și 
electromecanică navală.

ȘCOLILE MILITARE DE OFIȚERI ACTIVI
Pentru armele (specialitățile) : artilerie, topografi, rachete 

și art. a.a., radiolocație.

ȘCOLILE MILITARE DE MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERI
Pentru specialitățile : maiștri construcții, subofițeri geniu.

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 
la una din armele și specialitățile militare arătate mai sus 
vor depune cereri de înscriere la centrele militare județene 
(de sector) pe raza cărora domiciliază, pînă la 5 august 
1975.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa 
centrelor militare județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.

COMANDAMENTUL
AVIAȚIEI CIVILE-

TAROM
Organizează un concurs de 

admitere pentru cursul de 
„controlori trafic aerian", cu 
durata de 11 luni. Se primesc 
tineri absolvenți de li
ceu cu diplomă de bacalau
reat și stagiul militar satisfă
cut, avind domiciliul in mu
nicipiul București. Concursul 
va avea loc între 1—10 sep
tembrie a.c. și va consta din 
următoarele probe :
— matematică — scris și 

oral ;
— limba engleză — scris și 

oral ;
— proba psihologică

Informații suplimentare se 
obțin de la Aeroportul inter
național București — Oto- 
peni, serviciul personal, tele
fon 33 31 37, interior 580.

LUMINILE RAMPEI : Grădina 
Titan (ora 20).

CINTECELE MĂRII : Grădina 
Vitan (ora 20).

PROGRAMUL I

16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 
Suris de aur — Madrigale și cln- 
tece din literatura românească. 
17,15 Atenție la... neatenție ! 17,35 
Din țările socialiste. 17,45 Muzică 
populară instrumentală. 18,00 En
ciclopedie pentru tineret. 18,25 
Pentru sănătatea dv. 18,35 Muzica 
— emisiune de actualitate muzi
cală. 18,50 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleobiectiv. „Spirite" gospodă
rești ? ! 20,20 Vatră folclorică — 
„Vama". 20,40 Revista literar-artis- 
tică TV. 21,20 Caterina Valente In 
concert pe marea scenă „Olympia" 
din Paris. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. In pauză : 
Telex ; Ctitori de cultură româ
nească : Constantin Brîncoveanu 
— voievod al cărții românești (I). 
22,15 închiderea programului.

/. D. M. S.
București

str. Vasile Conta nr. 16 
încadrează de urgență : 

contabili principali, casieri, 
dactilografe și executori ju
decătorești — cu loc de 
muncă în str. Valea Casca
delor nr. 30, cartier Militari.

Relații suplimentare tel. 
12 8918

JOI, 7 AUGUST 1975
Teatrul Giulești (la Parcul Tea

trului Gîulești) : NOPȚI DE VARĂ
— Spectacol de sunet șl lumină — 
ora 20,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : TEVIE LĂPTARUL — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 19,30; (Grădina Boe
ma) : ÎN GRADINA BUCURIILOR
— ora 19,30.



Imperativul continuării eforturilor

„Actul final" al Conferinței general-europene a fost în mod oficial remis spre 
păstrare guvernului finlandez

Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, semnat la Helsinki de șefii de stat și de guvern ai ce
lor 35 de țări participante la această importantă reuniune, a 
fost remis în mod oficial spre păstrare guvernului Finlandei, 
în cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri, la Helsinki, 

J. Pekuri, secretarul general al Secretariatului Conferinței pen
tru securitate si cooperare în Europa a înmînat ministrului de 
externe al Finlandei, Olavi Mattila, originalul Actului final al 
Conferinței, legat in piele verde, in cele șase limbi de lucru 
ale reuniunii general europene - germană, engleză, spaniolă, 
franceză, italiană și rusă. Actul final va fi depozitat in Arhi
vele statului finlandez.

După cum s-a anuntat, fiecare dintre statele participante va 
primi de la guvernul Finlandei o copie conformă a Actului 
final al Conferinței.

Olavi Mattila, a arătat într-o 
declarație făcută presei că prin 
încheierea cu succes a Confe
rinței general-europene- a fost 
inaugurat un proces care va con
duce gradual spre întărirea secu
rității și lărgirea colaborării din
tre țările de pe continentul nos
tru. „Această conferință, a con
tinuat șeful diplomației finlan
deze, trebuie să dea 
unor eforturi similare și 
regiuni ale globului".

impuls 
în alte

P.C.G.

Chemare la interzicerea

tineretul lumii
Î4 ANI 4

completă a armelor nucleare
Hiroșima a comemorat trei decenii

de la bombardamentul atomic
comemorat,

Agenda Conferinței
țărilor nealiniate

• EXAMINÎND REZULTA
TELE FAZEI LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. apreciază că aceasta 
reprezintă „bilanțul tuturor ac
țiunilor pozitive întreprinse pînă 
în prezent pe continent în pro
cesul de trecere de la războiul 
rece la destindere și de transpu
nere în practică a principiului 
coexistenței pașnice. Totodată, 
Conferința reprezintă punctul de 
plecare pentru înaintarea Euro
pei, în mod consecvent și mul
tilateral, pe calea unei păci trai
nice și a excluderii războiului 
din viața popoarelor".

Se subliniază, de asemenea, că 
pentru progresul pe calea secu
rității europene este deosebit de 
important ca destinderea politi
că să fie completată de reduce
rea încordării militare, prin mă
suri efective de dezarmare. în 
document se menționează că 
U.R.S.S. va face totul pentru 
respectarea și aplicarea angaja
mentelor asumate prin Actul fi
nal al Conferinței.

rat, în cadrul unei reuniuni a 
guvernului francez, președintele 
Valery Giscard d’Estaing.

La rindul său, ministrul 
externe francez, Jean 
nargues, a subliniat, cu același 
prilej, că documentele semnate 
în capitala finlandeză reprezin
tă un rezultat satisfăcător 
echilibrat, care corespunde 
tereselor Franței. în opinia 
vernului francez, a spus minis
trul, aplicarea efectivă de către 
toate statele a documentelor de 
la Helsinki constituie 
prin care vor fi apreciate 
gresele reale ale

• MINISTRUL 
EXTERNE

de
Sauvag-

Și in- 
gu-

criteriul 
pro- 

des tinderii.

AFACERILOR 
FINLANDEI,

• BIROUL C.C. AL 
(INTERIOR) a dat publicității o 
declarație în care se subliniază 
că Actul final al conferinței de 
la Helsinki constituie un mare 
succes al forțelor care luptă 
pentru destinderea internaționa
lă și pentru pace. El reprezintă 
o cucerire in plus, incă o armă 
de luptă a popoarelor europene. 
Pe o asemenea bază se creează 
noi posibilități în lupta popoare
lor pentru reducerea înarmări
lor, pentru slăbirea și desfiin
țarea definitivă a blocurilor mi
litare.

Grecia, țară europeană, balca
nică și mediteraneeană, va tre
bui să valorifice rezultatele con
ferinței general-europene pentru 
a-și apăra interesele naționale 
și cauza păcii, prin întărirea pe 
mai departe a colaborării bal
canice, se arată in declarație. ,

Hiroșima a 
miercuri, 30 de .ani de la 
bombardamentul atomic 
în care și-au pierdut via
ța 200 000 de oameni.

Peste 40 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferite
lor organizații antinucleare ja
poneze și ai orașului Nagasaki, 
au participat la manifestările 
comemorative din Parcul memo
rial al păcii. La ora 8,15 — cînd, 
în ziua de 6 august 1945, asupra 
Hiroșimei a căzut bomba atomi
că — a fost păstrat un moment 
de reculegere în memoria victi
melor.

Primarul orașului 
Takeshi Araki, a dat 
clarației păcii — care, 
cetățenilor orașului, 
cursa înarmărilor 
cheamă la acțiuni pentru inter
zicerea armelor nucleare, pen
tru pace. „Toți oamenii trebuie 
să înțeleagă — se spune m de
clarație — că trăim pe același 
Pămint, împărtășim destinul a-

Hiroșima, 
citire De- 
în numele 
condamnă 

nucleare și

celeiași comunități și trebuie să 
fim fermi pentru abolirea tu
turor armelor nucleare". Decla
rația exprimă hotărîrea cetățe
nilor Hiroșimei de a lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor 
nucleare, care ar putea duce la 
anihilarea omenirii.

In aceeași zi, la Hiroșima au 
continuat lucrările celeî de-a 
XXI-a Conferințe internaționale 
împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen, organizată de Con
siliul japonez împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen — 
Gensuikyo.

In cuvîntarea rostită la șe
dința de marți a Conferinței 
Gensuikyo, Kamejiro Senaga, 
vicepreședinte al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia, a subliniat că popoare
le lumii cer interzicerea arme
lor nucleare și prevenirea unui 
război nuclear, 
urgentă pentru 
de a impulsiona 
derea realizării 
mai importante 
completă a armelor 
a arătat vorbitorul.

76 de miniștri vor participa 
Ia Conferința țărilor neali
niate, care urmează să se ți
nă în capitala peruană între 25 
și 29 august — se anunță în
tr-un comunicat oficial difuzat 
la Alger. De asemenea, vor lua 
parte, adaugă comunicatul, ob
servatori din 20 de țări, precum 
și reprezentanți ai unor organi
zații internaționale. Conferința 
va examina, se precizează în 
comunicat, situația din Orientul 
Mijlociu, Cipru, Africa Austra
lă, precum și probleme econo
mice privind țările în curs de 
dezvoltare. De asemenea, con
ferința de la Lima va examina 
crearea unui fond de solidari
tate pentru dezvoltarea social- 
economică a țărilor respective.

„Devine și mai 
noi necesitatea 
mișcarea în ve- 

sarcinii celei 
— interzicerea 

nucleare",

• „GUVERNUL BRITANIC 
va face totul pentru a onora și 
îndeplini angajamentele asumate 
la Helsinki" — a declarat primul 
ministru Harold Wilson în Ca
mera Comunelor. După cum a 
precizat premierul britanic, con
ferința la nivel înalt „nu a fost 
doar o simplă ocazie pentru a se 
ține discursuri și a se semna do
cumentele elaborate. Ea a consti
tuit un bun prilej pentru toate 
țările continentului, care acum 
30 de ani au trăit experiența 
războiului, să stabilească, con
vinse fiind de necesitatea de a 
pune capăt diviziunii sterile care 
a urmat, relații noi, constructive 
și să dezvolte cooperarea dintre 
ele în toate domeniile". în con
tinuare, șeful guvernului brita
nic a subliniat că „peste doi ani 
reprezentanții statelor europene 
se vor întîlni din nou, la Bel
grad, pentru a discuta rezultate
le și a recomanda noi acțiuni 
in viitor". „Noi, a spus Harold 
Wilson, sîntem gata să încheiem 
acorduri bilaterale cu alte țări 
participante pentru a traduce in 
viață documentele semnate".

„Conferința — a arătat în con
tinuare primul ministru Wilson 
— este doar un început și cred 
că și Camera Comunelor va fi 
de acord cu faptul că este un în
ceput într-o direcție justă".

Necesitatea unor

Vedere parțiala a combinatului metalurgic

economice

• MIERCURI, în capitala 
Franței, nu au apărut ziarele, ca 
urmare a grevei tipografilor, de
clanșată de Comitetul intersin- 
dical al cărții pariziene, afiliat 
Confederației Generale a Mun
cii (C.G.T.).

în apelul la greva de 24 de 
ore, Comitetul intersindical men
ționează „degradarea continuă a 
situației economice și sociale 
din industria tipografică".

de educație in
de dezvoltare

vaste programe 
statele in eurs

Așa își intitulează revista 
vest-germană „Der Spiegel" 
o succintă relatare privind 
preocuparea nr. 1 a tinerilor 
din R.F.G. - asigurarea unui 
loc de muncă, în condițijie 
în care în țară sînt 
1 035 000 de șomeri. „CU 
CIT EȘTI MAI TÎNĂR, CU 
ATÎT SINT MAI MARI GRI
JILE PENTRU OBȚiNEREA 
UNEI SLUJBE IN VIITOR". 
La această concluzie a ajuns 
Institutul de cercetări pentru 
problemele tineretului din 
R.F.G, în urma unei anchete 
efectuate în rîndul tinerilor 
între 14 și 22 ani. întrebarea 
la care ei trebuiau să răs
pundă se referea la șansele 
pe care le întrevăd pentru a 
căpăta o slujbă. Jumătate 
din cei întrebați și-au mani
festat îngrijorarea față de 
perspectivele de a găsi o 
ocupație în viitor, de lipsa 
posturilor.de profesori în în- 
vățămînt, față de șomajul în 
rîndul tineretului. Acelașj 
institut face sublinierea că 
procentajul tinerilor îngrijo
rați de soarta lor crește cu 
cît vîrsta coboară : astfel, 
60 la sută dintre copiii de 
14 ani se tem că nu vor găsi 
nici un loc in profesia pe 
care vor s-o îmbrățișeze.

Institutul de cercetări pen; 
tru problemele tineretului 
releva, de asemenea, creș
terea bruscă a numărului ti
nerilor lipsiți de ocupație, 

a situației 
nefavorabile 

vest-germane

Jch giîhe

pOr eihe

LehrsteUe'

Tineri șomeri vest-germani de- 
monstrind in sprijinul cererilor 

lor de inființare a unor noi 
locuri de muncă

de la Isfahan

La Acapulco (Mexic) au 
fost inaugurate lucrările 
primului Congres al învă
țătorilor și profesorilor 
din țările lumii a treia, 
la care participă peste 
300 de reprezentanți din 
120 de țări africane, asia
tice și latino-americane.

In cele patru zile de dezba
teri, părticipanții vor aborda 
principalele 
ordinea 
cația și 
socială ; 
ducația 
națională.

Inaugurind oficial lucrările, 
secretarul președinției mexica
ne, Hugo Cervantes del Rio, s-a 
pronunțat în favoarea stabilirii 
unor vaste programe de educa
ție, menționînd necesitatea ca 
țările reprezentate la Congres 
să organizeze reuniuni anuale

voc
teme înscrise pe 

de zi, și anume : edu- 
dezvoltarea economico- 
educația și cultura, e- 
și solidaritatea inter-

e- 
a- 
în 
el

ocupație in viitor.

Ca urmare 
conjuncturale 
a economiei 
(în industrie s-au pierdut, în
tre 1973 și aprilie 1975, 9 la 
sută din locurile de muncă

- DER SPIEGEL -) 123 000 
TINERI ȘOMEAZĂ, 
40 000 aflîndu-se în 
industrializat și foarte popu
lat, Renania de Nord-West- 
falia. Programele regionale 
de recalificare nu-i cuprind 
pe toți tinerii, ajutoarele de 
șomaj se acordă numai ce
lor care au avut cîndva o 
slujbă, așa îneît rezolvarea 
problemelor pe care le ri
dică existența șomajului ju
venil actual rămîne deschi
să. Peste 2-3 ani, copiii dV 
14 ani care au răspuns *“ 
scepticism la anchetă 
intra ca foști elevi sau uce
nici pe piața muncii și pers
pectivele nu sînt dintre cele 
mai îmbucurătoare*

peste 
landul

cu «. 
vor

D. T.

Spirala creșterii prețurilor
în Italia, Anglia și Austria
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• FRANȚA intenționează să 
dea un conținut pozitiv destinde
rii și va lua măsurile necesare 
pentru a aplica principiile con
ținute in Actul final al Confe
rinței de la Helsinki — a decla-

internaționale 
Lucrările sesiunii Consiliului pentru 

Comerț și Dezvoltare

Situația

din insulele Comore

La Palatul Națiunilor din Geneva se desfășoară lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare, 
principalul organ al Conferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Consiliul dezbate problemele 
ce vor fi incluse pe agenda celei de-a IV-a Conferințe 
U.N.C.T.A.D. (Nairobi 1976).

• FRONTUL NAȚIONAL 
UNIT al partidelor de opoziție 
din Arhipelagul Comore, care l-a 
destituit la 3 august pe Ahmed 
Abdallah din funcția de șef al 
statului, a desemnat un Comitet 
Revoluționar pentru a elabora 
noua structură politică a arhipe
lagului. Referitor la situația din 
Comore, agenția France Presse 
relatează că, la Moroni, interdic
țiile de circulație impuse după 
destituirea lui Ahmed Abdallah 
au rămas în vigoare pe perioada 
nopții, iar edificiile principalelor 
instituții de stat se află sub paza 
militanților Frontului Național 
Unit.

Pe agenda de lucru a actualei 
reuniuni se află aspectele poli
tice și economice, măsurile con
crete ce trebuie luate în proble
mele privind : interdependența 
între comerț, finanțarea dezvol
tării și sistemul monetar inter
național ; comerțul cu produse 
de bază și cu articole manufac
turate ; cooperarea economică
intre țările în curs de dezvol
tare ; negocierile comerciale
multilaterale ; locul și 
U.N.C.T.A.D. într-o nouă struc
tură a O.N.U. etc. Din 
României, la sesiune participă o 
delegație condusă de ambasado
rul Constantin Ene, țara noastră 
fiind membră a Consiliului pen
tru Comerț și Dezvoltare.

Cuvîntul de deschidere a se
siunii a fost rostit de secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., Gamani 
Corea, care a insistat asupra ur
genței măsurilor ce trebuie lua
te în actualele condiții, cind lu-

rolul
partea

f

mea este confruntată cu feno
mene deosebit de grave — infla
ția, criza economică și a sistemu
lui monetar, subdezvoltarea etc, 
pentru a sprijini dezvoltarea ță
rilor lumii a treia și a asigura o 
cooperare mai intensă între toa
te statele, un echilibru econo
mic necesar unei evoluții norma
le a economiei mondiale. în fi
nal, Gamani Corea a făcut apel 
la voința politică a statelor pen
tru găsirea de soluții eficiente în 
vederea rezolvării acestor pro
bleme și a traducerii in viață a 
prevederilor declarației și pro
gramului de acțiune privind in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

ORIENTUL
APROPIAT

Val de căldură au S.U.A» și Anglia
Un val de căldură 

însoțit de o umiditate 
excesivă s-a abătut 
in ultimele zile asu
pra coastei de est a 
Statelor Unite. Pe. de 
altă parte, un front 
de aer rece ce a pă
truns dinspre nord a 
determinat dezlănțu
irea unor furtuni pu
ternice. Un avion de 
tip „DC-9“ aparținînd 
companiei „Delta 
Airlines", ce zbura pe 
ruta Cleveland (sta
tul Ohio) — Burling
ton (statul Vermont), 
a fost obligat să e- 
fectueze o aterizare 
forțată pe aeroportul 
localității Syracuse 
(statul New York). 
Doi membri ai echi

pajului și trei pasa
geri au fost răniți.

La New York s-au 
înregistrat tempera
turi de aproape 40 
de grade Celsius in 
timpul zilei și de 30 
de grade Celsius în 
cursul nopții. Stag
narea aerului cald a 
agravat poluarea, ca
re se menține la un 
nivel considerat pe
riculos.

Specialiștii sint de 
părere că ciocnirea 
de vinerea trecută a 
trei trenuri rapide la 
Boston, accident sol
dat cu rănirea a 133 
de persoane, s-ar pu
tea datora căldurii 
foarte ridicate ce a 
influențat negativ 
funcționarea sistemu
lui de dirijare.

• LONDONEZII au 
avut de suportat luni 
și marți cea mai ridi
cată temperatură din 
ultimii 25 de ani, 
cînd mercurul termo
metrelor s-a ridicat 
pînă la 36 de grade 
Celsius. Mai multe 
regiuni ale Angliei 
au înregistrat în 
cursul nopții de luni 
spre marți puternice 
ploi torențiale, dar 
pînă la amiază căldu
ra a revenit.

Mai multe mii 
locuințe s-au aflat 
întuneric în urma 
varierii unei linii 
înaltă tensiune
vestul țării, din cau
za descărcărilor elec
trice.

de 
in 
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Președintele Egiptului, Anwar 
El-Sadat, a avut la Alexandria 
convorbiri cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, aflat într-o vi
zită de cîteva zile la Cairo. Au 
fost examinate cu acest prilej, 
potrivit agenției M.E.N., situația 
din Orientul Apropiat în lumina 
mutațiilor care au intervenit în 
ultima vreme.

Liderul rezistenței palestinie
ne a conferit, de asemenea, cu 
ministrul egiptean al afacerilor 
externe, Ismail Fahmy. Relevînd 
poziția președintelui Sadat, mi
nistrul de externe al Egiptului a 
spus că singura cale de soluțio
nare echitabilă a conflictului din 
Orientul Apropiat constă în rea
lizarea aspirațiilor poporului pa
lestinian al cărui reprezentant 
este O.E.P. și crearea unui stat 
palestinian, arătînd totodată că 
,.o soluție care nu ia în consi
derare aceste elemente nu poa
te fi viabilă".
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pentru evaluarea progreselor 
înregistrate în. domeniul învăță- 
mîntului.

In continuare, a luat cuvintul 
directorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, care a 
adresat participanților apelul de 
a milita pentru realizarea unor 
prefaceri sociale bazate pe su
veranitate națională, cooperare 
și solidaritate internațională. E- 
vidențiind faptul că în lume 
xistă astăzi 750 milioane de 
nalfabeți, din care 95 la sută 
statele în curs de dezvoltare,
a apreciat că există totuși mij
loacele necesare pentru eradi
carea acestei plăgi sociale. Di
rectorul general al UNESCO a 
precizat că tinerele state în curs 
de dezvoltare trebuie să traseze 
o serie de programe concrete, 
susceptibile să revalorifice pa
trimoniul lor spiritual și cultu
ral, subliniind că importanța ac
tualelor lucrări rezidă tocmai in 
instituirea unor baze solide 
pentru transformări în sistemul 
educațional al țărilor lumii a 
treia care să răspundă proprii
lor necesități.

• CONFORM DATELOR pu
blicate la Roma 
central de statistică, 
de 
în 
19 
na
1974. în aceeași perioadă, 
țurile 
s-au majorat cu 21,3 la sută.

de Institutul 
prețurile 

desfacere cu amănuntul erau 
Italia, în luna iunie a.c., cu 
la sută mai mari față de lu- 
corespunzătoare a anului 

pre-
produselor alimentare

• POTRIVIT UNEI ANCHE
TE efectuate de ziarul „Guar
dian", în Iurta iunie 1975 prețu
rile produselor alimentare erau, 
în Marea Britanic, cu 30 la sută 
mai ridicate în comparație cu

perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Ziarul precizează 
că cel mai mult au crescut pre
țurile produselor lactate și din 
carne, ale fructelor și legu
melor.
• ÎN LUNA IULIE 1975, In

dicele prețurilor cu ridicata din 
Austria era cu 5,6 la suită mai 
mare decît în urmă cu un an. 
Cea mai mare creștere a prețu
rilor, de 9,2 la suită, s-a înre
gistrat la bunurile industriale — 
se precizează într-un comunicat 
al Departamentului central de 
statistică, publicat la Viena.

• LA HANOI a avut loc o șe
dință a 'Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, în cadrul căreia a fost 
audiat raportul guvernamental 

• privind organizarea sărbătoririi 
celei de-a XXX-a aniversări a 
proclamării Republicii Demo
crate Vietnam. Cu același pri
lej, Comitetul Permanent al A- 
dunării Naționale a adoptat o 
hotărîre privind decorarea a 257 
de colective de muncă fruntașe, 
precum și a unor persoane, pen
tru rezultatele obținute în acti
vitatea lor. De asemenea, în le
gătură cu aniversarea, Comitetul 
Permanent a anunțat o amnistie 
parțială.

FACÎNDU-SE ECOUL unui 
mare număr de membri ai fo-

• DUPĂ 110 ANI... Generalul Robert Lee, comandant al arma
tei sudiste în timpul războiului de secesiune american, a ,,ciști- 
gat“, marți, ultima sa bătălie, obținînd cetățenia americană pe 
care o pierduse după înfrîngerea din 1865 în lupta cu Nordul. 
,,O omisiune veche de 110 ani în istoria americană a fost co- 
rectată“ — a declarat președintele Gerald Ford, cu ocazia sem
nării documentului care prevede reacordarea cetățeniei ameri
cane generalului Lee. Mort în 1870, generalul Robert Lee ar fi 
redevenit cetățean american de mult timp, poate chiar în timpul 
vieții, dacă actul de aderare la Uniunea Statelor Americane, pe 
care l-a semnat a doua zi după capitularea Sudului, n-ar fi fost 
pierdut timp de peste un Secol. Documentul a fost găsit din în- 
tîmplare în anul 1970 printre niște hîrtii vechi ale Departamen
tului de Stat aflate în Arhivele Naționale © SPECTACOL NE
OBIȘNUIT. Locuitorii Londrei au fost martorii unui spectacol 
puțin obișnuit. Un elicopter particular, care a decolat de pe 
heliportul Kings Reach, din sud-estul capitalei, a căzut în Tami- 
sa, nu departe de cartierul general al poliției fluviale, care a in
tervenit rapid, salvîndu-1 © RECORD DE VITEZA. Avionul 
„Concorde-04" a stabilit luni un nou record de viteză pentru 
aparatele aeriene civile pe traseul Singapore — Melbourne, 
„Concorde" a străbătut distanța de 7 103 km, ce desparte cele 
două orașe, în 3 ore și 37 minute, dintre care 2 ore și 45 minute 
a zburat cu o viteză supersonică, în timp ce avionul subsonic 
cel mai rapid străbate această distanță în 7 ore și 45 minute. 
Zborul de întoarcere de la Melbourne la Singapore a durat 3 
ore și 50 minute pentru „Concorde", pe cînd al avionului subsonic 
7 ore și 3a minute. Cele două zboruri fac parte din programul 
,,Concorde" pentru încercări în vederea obținerii certificatului de 
navigație, necesar pentru a fi pus în serviciul comercial • CAP
TURA SENZAȚIONALĂ. După trei ani de așteptare și observații 
minuțioase un pescar din R.F.G. a făcut o captură senzațională. 
El a prins un somn uriaș în vîrstă de 30 de ani, lung de 2,04 
metri și in greutate de 57 kg. în urma cercetării detaliate asupra 
obiceiurilor peștelui-gigant, care trăia în rîul Regen, în apropierea 
localității Nittenau, pescarul a reușit să-1 prindă, după ce a luptat 
— împreună cu alți 2 bărbați — o oră și jumătate pentru a-1 scoate 
din apă o ATAC ASUPRA UNUI VAGON-POȘTAL. Cinci oameni 
mascați și înarmați au atacat marți seara un vagon-poștal în apro
piere de Roma, sustrăgînd mai mulți saci al căror conținut și 
valoare n-au putut fi încă stabilite. Primele cercetări efectuate au 
scos la iveală că cei cinci bandiți s-au urcat în gara Rpma în gar
nitura de Reggio-Calabria iar la cîțiva km de capitală au spart 
geamurile vagonului poștal și i-au atacat pe cei trei gardieni. Doi 
dintre gardieni au fost omorîți prin lovituri puternice, iar al trei
lea rănit de o lovitură de cuțit. După ce au luat cu ei mai mulți 
saci poștali, răufăcătorii au tras semnalul de alarmă și au dispă
rut cu o mașină care-i aștepta în apropiere • GLOBULELE ALBE 
PROVOACĂ PNEUMONIE, Se pare că în anumite condiții, leuco- 
citele ar predispune la pneumonia bacteriană. De fapt, în mod 
normal, bacteriile care se localizează în plămîni ajung acolo fie 
din aer, fie prin sînge. Cele care ajung pe cale aeriană sînt atacate 
de macrofagi, iar cele care ajung prin sînge sînt atacate de leuco- 
cite. Dr. Edward M. Harrow, din Canada, a descoperit că cele două 
sisteme de apărare funcționează independent. Aceasta face ca 
atunci cînd leucocitele sînt inhibate de anumite tratamente — cum 
ar fi cele împotriva cancerului și cele pe bază de cortizon, precum 
și de unele maladii ca emfizemul, diabetul și alcoolismul — apă
rarea plămînilor este asigurată numai de macrofagi. Rămîn, deci, 
uneori, destule bacterii în plămîni pentru a expune individul la 
pneumonie. Aceasta este poate explicația vulnerabilității alcoolici
lor la pneumonii... 9 O CURIOZITATE DISPĂRUTĂ. Una din
tre curiozitățile citate în toate ghidurile turistice ale New 
York-ului a fost eliminată începînd de săptămîna aceasta. Este 
vorba de prețul fix — de 5 cenți — plătit pentru traversarea cu 
bacul din cartierul Manhattan din New York în Staten Island. 
Menținut prin tradiție încă din secolul trecut, acest „anacro
nism" financiar învinsese toate crizele de pînă acum. O re
centă măsură a făcut însă ca prețul traversării să se dubleze, 
în acest mod, ,,nickel“-ul (numele monedei de 5 cenți) nu mai 
este suficient pentru folosirea bacului.
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rului legislativ federal, congres
manul Jonathan Bingham a in
trodus în Camera Reprezentan
ților un proiect de lege vizînd 
abolirea embargoului asupra co
merțului și relațiilor economice 
ale S.U.A. cu Cuba. Salutind ho- 
tărirea Administrației de a se 
alătura majorității țărilor latino- 
americane în votul O.S.A. pen
tru anularea sancțiunilor contra 
Cubei, J. Bingham a subliniat că 
S.U.A. nu trebuie să se opreas
că la jumătatea drumului, ci să 
t-eacă Ia abolirea embargoului 
comercial total, impus in urmă 
cu 11 ani împotriva Cubei.

• LA UNIVERSITATEA 
San Marcos din Lima — cea 
mai veche instituție de învă- 
țămint superior din America 
de Sud — a avut loc deschi
derea festivă a unui Lectorat 
de limba și literatura româ
nă. Lectoratul român de la 
Lima a luat ființă pe baza 
convenției de colaborare din
tre Universitatea San Marcos 
ți Universitatea București.'

Consiliul Militar Supețior, or
ganism instituit în Nigeria după 
destituirea generalului . Yakubu 
Gowon din funcțiile de șef al 
statului, al guvernului și din cea 
de comandant șef al armatei, s-a 
reunit, marți, în, prima sa șe
dință, sub președinția generalu
lui Murtala Rufai Mohammed, 
șeful statului.

In discursul rostit în fața 
membrilor Consiliului Militar 
Superior, generalul Murtala Ru
fai Mohammed, șeful statului 
și comandant șef al forțelor ar
mate, a reafirmat hotărîrea noi
lor autorități de a face totul

pentru dezvoltarea social-econo- 
mică a Nigeriei.

• DUPĂ CUM A ANUNȚAT 
postul de radio Ankara, cu în
cepere de miercuri, a fost abro
gată starea excepțională la An
kara, Istanbul și Adana. Starea 
excepțională fusese instituită la 
20 iulie 1974, în timpul eveni
mentelor din Cipru.

O GUVERNUL MALTEI a 
prezentat în parlament un pro
iect de lege privind abolirea 
?rivilegiilor fiscale ale bisericii, 
n baza unei legi adoptate în 

1948, in perioada colonială, bi
serica catolică și celelalte orga
nizații religioase din Malta erau 
exonerate de plata oricăror im
pozite către stat.
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ridicături, 
bine con- 
apeducte.

din țările socialiste

Ity/as Ia Durres
nticul Dyrrach, ac
tualul Durres, în 
prezent principala 
poartă maritimă a 
Albaniei, se întin
de într-o largă de

presiune, presărată ici-colo cu 
cîteva coline. De o parte și de 
alta, gurile rîurilor Mat și 
Shkumbin aduc spre Adriatică 
apele repezi, strînse din văile 
adînci ale Alpilor Albanezi. O 
întindere de pămînt fertil și un 
golf propice acostării navelor 
au oferit din cele mai vechi 
timpuri condiții prielnice de e- 
xistență comunităților umane.

Călătorind în Albania prie
tenă am avut prilejul să popo
sesc la Durres, să cunosc frîn- 
turi ale istoriei sale milenare, 
dar mai ales să aflu ce au adus 
pentru acest oraș-port, pentru 
oamenii săi anii postbelici, ani 
cu o profundă semnificație în 
viața poporului albanez.

Firește, ospitalierele gazde 
te. poartă cu mîndrie pe urmele 
prețioaselor vestigii ale trecu
tului. Pe coasta unei 
un mare amfiteatru, 
servat, băi publice, 
mozaicuri, păstrîndu-și nealte
rate valoarea artistică, edificii 
luxoase, statui dăltuite în mar
mură sau piatră evocă ceta
tea denumită de Cicero „orașul 
admirabil". Produsele realizate 
aici rivalizau cu cele provenind 
din faimoasele centre artizana
le ale Europei.

în vecinătatea zidurilor, 
tinate de trecerea secolelor, a- 
par noile locuințe moderne, a- 
șezăminte școlare și culturale, 
noi unități economice. . De pe 
terasa Casei de cultură a tine
retului, panorama orașului se 
deschide larg. Nave maritime 
descarcă și încarcă minereuri, 
îngrășăminte, tractoare, utilaj 
industrial. Mai spre sud, în ha
le spațioase, mîini harnice 
compun noile serii de aparate 
de radio și televizoare.

Limbajul semnificativ al ci
frelor este elocvent pentru pro
cesul înnoitor care a cuprins și 
această veche vatră de civili
zație. Districtul Durres, ce cu
prinde alte 3 orașe, 14 comune 
și 116 sate, a cunoscut în anii 
edificării socialiste o dezvolta
re impresionantă : sectorul in
dustrial produce . în mai puțin 
de 3 zile ceea ce producea îna
inte de eliberare pe durata u- 
nui an. Din întreaga producție 
a țării, districtului îi revin 12 
la sută. Numai un oraș, Ka- 
vaje, din același district, reali
zează peste 70 la sută din va
loarea producției industriale a 
Albaniei din 1938. Fără îndoia-

lâ, saltul produs s.-a datorat și 
procesului înnoitor din sfera 
calificării profesionale a popu
lației, trecerii unui număr spo
rit de țărani în rîndul muncito
rilor calificați. în anul 1973, 
spre exemplu, numărul angaja- 
ților din unitățile industriale era 
de 20 de ori mai mare decît 
înainte de eliberare. La Diirres 
lucrează în prezent de 4,3 ori 
mai multe cadre superioare de
cît funcționau în întreaga Alba
nie antebelică. In 12 ani numă
rul elevilor si studenților a spo-

rit de 2,2 ori. Ce reprezenta 
Durres-ul înainte de 1944 ? O 
economie industrială inexisten
tă. în ceea ce privește agricul
tura, w
1938, 
teren 
unor 
6544 
decît 
din populația districtului sufe
rea de malarie, cea mai mare 
parte a locuitorilor erau anal- 
fabeți.

ramură predominantă în 
din cele 15 000 hectare de 
arabil, 11 000 aparțineau 
mari moșieri, în timp ce 
de familii nu dețineau 
4 000 hectare. 60 la sută

poi, aruneînd par
că punți către vii
tor, gazdele insis
tă asupra perspec
tivelor ce se des
chid acestui dis

trict. In anii următori se va ex
tinde șantierul naval, se va in
tensifica activitatea portuară, 
vor apărea noi unități ale in
dustriilor electrotehnice, meca-

nice, ale industriilor alimentaț-e 
și ușoare, rețeaua școlară și sa
nitară se va dezvolta urmînd a 
răspunde necesităților impuse 
de noua etapă pe care o par
curge Albania socialistă.

Cele cîteva zile petrecute Ia 
Diirres mi-au permis cunoaște^ 
rea unor aspecte semnificative 
din viața cotidiană, din succe
sele și mai ales din proiectele 
locuitorilor acestui important 
district din Albania centrală. 
Am părăsit Durres-ul păstrind 
imaginea unui oraș-port mile
nar, care și-a descoperit ade
văratele valențe abia în anii 
din- urmă, cînd oamenii au de
venit stăpîni pe viața lor, pe 
munca lor. Secvențele consem
nate vorbesc despre sîrguința 
de a adăuga străvechii așezări, 
prin fapte de muncă, noi zidiri, 
demne de zilele noastre.

I. TIMOFTE
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