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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU S-A REÎNTÎLNIT 

CU PREȘEDINTELE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
PENTRU REALIZAREA ÎNTOCMAI A INDICAȚIILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTELE 
RECENTEI ȘEDINȚE COMUNE A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., 

CONSILIULUI DE STAT Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI ALE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

Intr-o atmosferă cordială, de înțelegere și respect reciproc, cei doi șefi 
de stat au examinat aspecte ale dezvoltării în continuare a relațiilor

româno-senegaleze, ale actualității politice internaționalePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a reintîlnit. luni, 
t! august, in stațiunea Neptun, cu președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor. l^a întrevedere au participat tovarășii Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, cei doi șefi de stat au continuat convorbirile consacrate examinării unor aspecte ale dezvoltării relațiilor româno-senegaleze. ale actualității politice internaționale.în cadrul acestui schimb de vederi, a fost reafirmată hotă- rirea ambelor state de a amplifica relațiile politice, economice, culturale și in alte domenii. corespunzător năzuințelor popoarelor noastre, de a conlucra mai intens pe arena internațională. de a asigura dezvoltarea rapidă a țărilor lor, pe calea progresului economic și social.Analizîndu-se evoluția situației internaționale, s-a subliniat necesitatea participării cu drepturi egale la viața internațională 
a tuturor statelor, fără deosebire de orinduire socială, de mărime și. în primul rind, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs "de dezvoltare, a statelor nealiniate, direct interesate în abolirea vechii politici imperialiste de forță și dictat, in soluționarea problemelor internaționale în spiritul păcii și al justi- țieif în folosul tuturor națiunilor, al dezvoltării lor de sine stătătoare.Această parte a dialogului româno-scnegalez la nivel înalt a reliefat voința României și a Senegalului de a-și aduce și pe viitor întreaga contribuție la realizarea unei securități depline și a unei cooperări multilaterale în Europa, Africa și pe celelalte continente, la instaurarea unor relații cu adevărat echitabile între țări și la înfăptuirea noii ordini politice și economice internaționale, la edificarea unei lumi a colaborării pașnice și egale între toate națiunile, în care fiecare popor să -''«e poată dezvolta economic și social, potrivit voinței sale, fără nici un amestec din afară. Schimbul de opinii a evidențiat, în acest context, de asemenea, similitudinea punctelor de vedere asupra problemelor care

vor constitui obiectai conferinței internaționale in energiei și materiilor prime.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele convorbirilor purtate și au
problema evidențiat importanta lor pentru promovarea și întărirea continuă a bunelor raporturi româno-senegaleze.Președintele Leopold Sedar Senghor a mulțumit președinte-

lui Nicolae. Ceaușescu pentru primirea deosebit ’de călduroasă ce i-a fost rezervată în timpul vizitei sale neoficiale în țara noastră, pe care a considerat-o ca o expresie a trainicei și pro-
fundei prietenii statornicite între poporul , român. și...poporul. sene- galez.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere și respect reciproc.

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea președintelui Leopold Sedar SenghorPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a oferit, luni, in stațiunea Neptun. un dineu în onoarea președintelui Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor.Au participat tovarășii Emil Bobu, Ștefan Voitec, Vasile Vilcu. Ștefan Andrei. loan Ursu, Mihai Marinescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, George

Macovescu. ministrul afacerilor externe. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei. Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii.A luat parte ambasadorul Andre Guillabert, care il însoțește pe șeful statului senegalez

în vizita sa neoficială în țara noastră.în timpul dineului, care a decurs într-o ambianță de caldă prietenie, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor au rostit toasturi.
Toasturile celor doi președinți
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PROMOȚIA '75 LA POSTURI

Nu li s-au adresat cuvinte mari, ci tocmai cele
vz

>/

care aveau să-i bucure cel mai mult:

IATĂ CE AVEȚI DE FĂCUT 1

Economisirea de materii prime 
și mat eriale - sar cină de producție 
de cea mai mare însemnătate!
Ce întreprind tinerii de la una dintre cele mai mari unități 
industriale din țară, privind gospodărirea economicoasă, cu

eficiență sporită, a materiilor prime și materialelor,
colectarea și valorificarea tuturor deșeurilor și celorlalte

Tinerii care lucrează în sectoarele de prelucrare ale întreprinderii „23 August" din Capitală au economisit anul trecut materii prime și materiale în valoare de peste 2 milioane Iei. Avînd în vedere profilul unității. normele de consum de metal. suma realizată se constituie intr-un succes notabil. Explicația acestui succes : existența unui cadru- bine organizat la nivelul atelierelor și secțiilor

resurse secundaredin sectoarele amintite, propice oricărei acțiuni privind economisirea de metal, extinderea unei inițiative aparținînd ute- ciștilor de la „cazangerie" la nivelul întreprinderii și inițierea unei întreceri între organizațiile U.T.C. Deși, cum spuneam, consumul de materii prime a fost calculat, conform normelor, prin reproiectarca și 
redimensionarea unor procese 
și repere s-au realizat însemna-

te economii de tablă, folosită 
apoi la confecționarea unor 
subansamble. totodată redu* 
cindu-se și timpul afectat unor operațiuni. S-a obținut, de asemenea, reducerea procentului de deșeuri prin retopirea șpa- nului și fierului vechi colectat

NICOLAE ADAM
(Continuare în pag. a lll-a)

antîerelor-cît mai multe

REALIZĂRI LE-AM OBȚINUT IN SECȚIILE
In care predomină tineretul"ne-a declarat directorul întreprinderii

de materiale de construcții din CălărașiPină la 10 august, colectivul întreprinderii de materiale de construcții din Călărași a reușit să producă și să expedieze spre șantierele țării, peste plan, tone de confecții metalice, proape 2.5 km de tuburi comprimate pentru canalizări și irigații, peste 700 000 cărămizi și 1 300 m.c. de panouri prefabricate din care se vor construi 65 de apartamente. „Toate aceste depășiri răspund unor solicitări suplimentare venite din partea șantierelor, a întreprinderilor de construcții, ne spune ing. Victor Orlovschi, directorul unității. Păstrăm o legătură permanentă cu beneficiarii pentru a putea răspunde prompt oricăror cereri. Pentru a satisface in mai mare măsură cere-

675 a- pre-
rile de prefabricate din beton pentru locuințe, am construit, prin forțe proprii, cîteva tipare noi, am reorganizat spațiile existente, astfel incit vom putea produce, cu aceiași oameni, cu 50 la sută mai multe panouri

prefabricate decît pină acum. în același mod am mărit și producția de construcții metalice". La
I. MORARU

I-am intilnit pe cîțiva dintre autorii angajamentului de a se prezenta integral la posturi, de a se integra din prima zi în viața și activitatea noilor colective de muncă pentru a contribui la depășirea prevederilor actualului plan cincinal, la întreprinderea „23 August".Râmi Șaban. absolvent al Facultății de metalurgie de la Institutul politehnic București se află acum la secția de tratament termic al pieselor turnate din oțel, dar noul său loc de •muncă nu constituie o noutate. Făcind practica aici timp de doi ani, liicrînd la o temă de cercetare inspirată din planul științific al uzinei : Studii și cercetări experimentale pentru stabilirea tehnologiei tratamentului termic pentru oțeluri superioare rapid aliate cu cobalt, susținind lucrarea de stat în fața unui colectiv de ingineri din această citadelă a metalurgiei bucureștene, Râmi Șaban s-a simțit la prezentarea la postul repartizat ca la o reintîl- nire cu vechi tovarăși de muncă. Nu este deloc nesemnificativ nici faptul că unul dintre fruntașii promoției de ingineri metalurgiști va avea încă din startul meseriei sale o satisfacție profesională deosebită și a- nume aplicarea lucrării de stat propusă pentru a fi asimilată in tehnologiile uzinei.„Am fost foarte bine primiți aici, deși existau din partea noastră, a absolvenților, unele temeri inerente integrării intr-un nou colectiv de muncă. Muncitorii, maiștrii, tovarășul

inginer Feleagă Ion, șeful secției. ne-au primit ca pe niște colegi. facilitîndu-ne din primele zile o integrare rapidă-'.în aceeași secție am intilnit și doi absolvenți ai Institutului de subingineri din Hunedoara, care au răspuns printre primii
chemării colegilor metalurgist! de la București : Gheorghe Căpriță și Korossy Cyozo. Aflați

ION MIHALACHE 
CALIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Bistrița-Nă- săud au raportat încheierea- recoltării griului. în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Bistrița-Nă- săud al P.C.R.. se spune, între altele :Folosim acest prilej pentru a vă încredința că, în continuare, vom lua toate măsurile pentru pregătirea temeinică și desfășurarea în cele mâi bune condiții a lucrărilor de însămînțare a griului de toamnă, pentru strînge- rea și depozitarea furajelor, a întregii recolte din acest an.

• TINERII ÎNTTMPÎNĂ 
CONGRESUL AL X-LEA 
AL U.T.C. SI CONFE
RINȚA A X-A A 
U.A.S.C.R.:
- Un articol despre rit

mul de lucru al con
structorilor pe platfor
ma industrială din Tîr- 
goviște
- O anchetă privind 
desfășurarea adunărilor 
generale de dare de 
seamă și alegeri la 
lași

• La ce oră începe ziua de 
lucru în comuna dv ?

(IN PAGINA A III-A)

(Continuare în pag. o ll-a)

Calitatea muncii asigură prestigiul și competitivitatea produselor. 
Fotografie de GH. CUCU

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Puterea întunericului
și vinovății ei slujitoriDimineața aceea, era într-o marți, a început la fel ca toate celelalte. Băiatul s-a sculat devreme și s-a învîrtit apoi fără rost prin casă, prin curte, stradă, părea muncit de gind al lui, tainic, fără un țeles anume pentru ceilalți, care numai el il pătrunsese cum se cuvine — dar asta nu mira pe nimeni, se obișnuiseră cu el așa, tăcut și singuratic — a ieșit apoi iar în stradă și iar a venit. Pină cînd, spre seară, sora mai mare a intrat în cameră și l-a găsit acolo, lingă ușă, la cuier...Pe masă, stranie întîmplare,

pe un In-pe
zăcea pe jumătate copiat certificatul său de naștere : Gorgy Gabor, proaspăt absolvent Școlii generale din comuna cueni, județul Harghita.Sicueni, o comună mare, oameni gospodari și harnici care întîmplarea aceasta nu lăsat (cum ar fi putut oare să îi lase ?) indiferenți. Șeful postului de miliție, plutonierul major Reghian Col oman, îmi povestea că în seara aceea, cind au aflat știrea, oamenii mocneau de revoltă și durere. Și toate privirile erau ațintite intr-un singur loc, toate glasurile rosteau aceleași nume. Oricît ar

alSi-cu pe i-a
fi de ciudat, se gîndeau la Iosif și Agneta, părinții tinărului. Cu- noscuți ca mistici învederați, ei făcuseră in așa fel incit, prin mentalitățile și obscurantismul lor de fiecare zi. l-au a- dus pe băiatul acesta sfios, singuratic și tăcut la gestul cel mai tragic și absurd cu putință — si
nuciderea.Fiindcă e de-a dreptul de ne- gindit ca acei care i-au dat viața să-și împingă treptat, dar sigur, copilul lor la acest gest

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare in pag. a ll-a)

Discutăm mult, și pe drept cuvînt, des
pre efectele spiritului funcționăresc asu
pra muncii, asupra rezultatelor în planul 
vieții materiale. Dar dacă în acest dome
niu lucrurile se mai pot corecta, urmele se 
mai pot șterge, ridurile pe care birocra
ția sufletească, insensibilitatea te 
pe chipul omului tînăr, atunci < 
de-a face cu el, sînt mult mai 
greu de șters. Cînd „distribui; 
torii" drepturilor celor mai 
normale se comportă ca stă- 
pîni ai acestor drepturi, în re
alitate ei trebuind să fie slu
jitorii lor și ai oamenilor care 
se bucură de ele, se nasc în 
mintea unor tineri nu numai 
întrebări la care se poate ușor răspunde. 
Unui ucenic dintr-un depou C.F.R., plimbat 
luni de zile din ușă în ușă pentru a ob
ține un drept al lui, i se poate răspunde, 
firește, că este vorba doar de atitudinea 
vinovată a unor funcționari insensibili, 
însă gustul amar lăsat de goana de 
la o ușă la alta rămîne. Ucenicul 
nostru fusese bolnav și, înaintînd la 
contabilitate certificatul respectiv, urma 
să primească o sumă de bani. Dintr-o 
„neglijență" obișnuită nu fusese tre
cut pe lista de plată de trei ori la rînd. 
„Merg la contabilitate - spune el - la

i zgîrie 
cînd are

doamnele de acolo pe care cu explicațiile 
mele le-am deranjat de la cafeluțe și’ ți
gări și după o oră de trambalare din ușă 
în ușă am reușit (!) să-mi găsească certi
ficatul aruncat într-un sertar..." După ce, 
în fine, după luni de zile își obține drep
turile - e vorba de 180 de lei cheltuiți și 
aceia cu transportul - pentru că între satul

UCENICUL
de C. Stănescu

său și depoul respectiv sînt mai bine de 
o sută de kilometri I - i se aruncă în ochi 
explicația de către cineva din conducere, 
că „s-au făcut, niște greșeli la contabili
tate". Insă ucenicul știe bine ce înseamnă 
nu „greșelile de la contabilitate" ci gre
șelile pur și simplu : „M-am gîndit eu că 
dacă lucram și făceam niște (!) greșeli la 
reparația locomotivelor și locomotivele ie
șeau mai tîrziu să remorcheze trenurile, 
oare ce se întîmpla ? !" Mai departe, în 
aceeași ordine a observațiilor despre 
„minora" birocrație funcționărească ace
lași ucenic lărgește cercul și observă in-

diferență și pasivitate a conducerii depou
lui față de problemele lor, ale ucenicilor. 
Cînd există atîtea probleme majore, si
gur, se mai pot strecura și puțină indife
rență, puțină neatenție față de măruntele 
necazuri ale ucenicilor. însă ei nu gîn- 
desc așa : cel puțin ucenicului care mi-a 
povestit, și trebuie să spun că nu pe un 

ton plîngăreț, ci, dimpotrivă, 
cu un umor robust aceste lu
cruri, i se părea că greșelile 
acelea, nu numai „de la con
tabilitate", că hărțuielile ace
lea mărunte în jurul obținerii 
unui drept, dar dezvăluind și 
un mediu sufletesc atrofiat, a- 
morțit, „ne frămîntă foarte 
că îi „încrețesc fruntea".

I, aveam nevoie de
mult" și că îi ,,î 

Altădată, spune el, 
cărți de specialitate și voiam să le iau 
de la bibliotecă, trebuia să dau și un exa
men. Intrucît nu le-a putut obține și un 
muncitor l-a sfătuit să apeleze la ajutorul 
cuiva cu mai multă răspundere „am in
trat în acel birou unde am găsit un domn 
mai în vîrstă stînd într-un fotoliu de piele 
în fața a două doamne pe care le cunoș
team, căci erau cele de la contabilitate".

(Continuare în pag. a V-a)
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Craiova: Sesiunea științifică O importantă lucrare 
științifică:

națională a elevilor cercetători PUNCTELE ARHEOLOGICE
DIN VALEA MOST1ȘTEL

Inovația presupune noutate, rapiditate in aplicare. 
De ce se acceptă atunci „rocada" termenelor ?

Beneficiind de excelentele 
condiții de lucru ți odihnă o- 
ferite de Liceul energetic, se 
desfăoară in aceste zile la Cra
iova cea de a IV-a Sesiune ști
ințifică națională a elevilor. 
Organizată de Comitetul Cen
tral al U.T.C. și Ministerul E- 
ducației și Invățămintului, pa
tronată de Universitatea craio- 
veană, sesiunea prilejuiește sus
ținerea a peste 150 de comuni
cări științifice. Rezultate ale pa
siunii pentru un domeniu sau 
altul al științei, tehnicii și cul
turii, al eforturilor personale 
ele sint și expresia activității 
colectivelor de elevi, ale școlii, 
ale cadrelor didactice, ale 
cercurilor pe care le reprezintă. 
De-a lungul a cîtorva zile, in 
sălile de curs, laboratoare și 
cabinete a avut loc susținerea 
referatelor ți dezbateri pe sec
ții pe sistemul seminariilor u- 
niversitare. Sint expuneri, de 
cele mai multe ori susținute li
ber, denotind pasiune și mun
că, multe ore și zile de investi
gații in bibliotecă sau arhive, 
experimentări nenumărate in
tr-un laborator școlar sau uzi
nal. investigații pe teren în
totdeauna bine servite de exem
plificări la tablă cu creta in 
mină, de numeroase planșe și 
diapozitive. La secția chimice, 
doi elevi ploieșteni de la Grupul 
școlar de chimie. Valentin Mir
cea Botoacă și Valentin Gogo
nea au expus in fața colegilor, 
a membrilor juriului prototipul 
unei instalații ce se va realiza 
in școală cu ajutorul Combina
tului petrochimic Brazi in ve
derea obținerii unor unsori con
sistente de etanșare pentru ne
voile combinatului, o premieră 
românească, rodul muncii lor 
de cercetare și experimentare 
in laboratorul uzinal pus la dis
poziție. Este un exemplu tipic 
de aplicabilitate practică a cer
cetării. De altfel, o caracteris
tică a actualei sesiuni este toc
mai axarea cercetărilor școlare 
pe probleme practice, aplicati
ve, ceea ce vădește susținute e- 
forturi educative pentru a for
ma tineretul școlar prin muncă 
și pentru muncă, a legării tot 
mai strinse a invățămintului 
nostru de toate gradele de pro
blemele concrete ale producției, 
ale economiei in general. Dar 
In aceste zile de maximă acti
vitate științifică, in sălile de 
comunicări sau in tabăra de o- 
dihnă unde-și petrec frumoase 
zile de vacanță, am cunoscut 
mai îndeaproape și pe alți par- 
tieipanți la sesiune, veniți din 
toate județele țării să aducă la 
cunoștință și altora propriile 
strădanii in nobila acțiune de 
sporire a patrimoniului de cu
noaștere al științei și culturii.

tuația clasei muncitoare gălă- 
țene oglindite in presa munci
torească și socialistă de la sfir- 
șitul secolului al XIX-lea și în
ceputul secolului XX". Repre
zentantul liceului gazdă, Mar
cel Daju, elev in anul IV B a 
susținut la secția de fizică lu
crarea : „Determinarea pierde
rilor specifice in oțelul electro
tehnic cu ajutorul aparatului 
Epstein", iar un grup de elevi 
de la Liceul de construcții O- 
radea au prezentat o comunica
re despre folosirea energiei so
lare in scopuri de încălzire in 
condițiile județului Bihor.

Elevii, grupați pe cele șapte 
secții, desfășoară activități spe
cifice organizațiilor U.T.C. din 
școli, se intrec pe tărimul ini
țiativelor culturale, sportive, de 
divertisment. Zilnic au loc in
formări politice susținute de 
membrii secției de științe so
ciale. vizite de documentare in 
municipiu, excursii la Hidro
centrala Porțile de Fier, mă

năstirea Tismana, o zi de muncă 
patriotică, competiții in cadrul 
„Cupei a IV-a a S.S.N.E.". Ne
lipsitele concursuri cultural-ar- 
tistice, desfășurate sub generi
cul „Cinstim Congresul al X-lea 
al U T.C.“ se bucură, de aseme
nea, de o largă participare, fie
care secție pregătind o astfel 
de seară cultural-distractivă. 
Mai sint prevăzute in conti
nuare dezbateri cu privire la 
îmbunătățirea activității viitoa
relor sesiuni, despre actualele 
manuale, programe și planuri de 
învățămint, propuneri pentru 
statutul cercurilor științifice.

Evenimente bogate și rodni
ce ce vor fi consemnate la loc 
de cinste în jurnalul taberei, in 
albumul-mesaj către Congresul 
al X-lea al U.T.C., un omagiu 
al celor 340 de elevi cercetători 
din toate județele țării, adus 
celor două evenimente ale aces
tui sfirșit de an.

ION MIHALACHE

A fost elaborată o însem
nată lucrare științifică — In
dicatorul punctelor arheologi
ce din Valea Mostiștei — 
zonă în care se vor desfășura 
cercetări științifice sistema
tice, eșalonate în trei etape. 
Totodată s-a întocmit harta 
arheologică a acestui bazin. 
Vor fi studiate, cronologic și 
pe culturi. 21 de așezări din 
epoca neolitică, 14 din epoca 
bronzului, 7 din prima epocă 
a fierului etc. Din perioada 
culturii daco-getice vor fi 
cercetate 28 de așezări. O 
atenție deosebită se va acor
da studiului a 45 de așezări 
descoperite recent și care da
tează din perioada formării 
limbii și poporului român, 
precum și cercetării arheolo
gice a celor 12 așezări carac
teristice feudalismului.

Interesată în îmbunătățirea performanțelor produselor sale, întreprinderea „Rulmentul" din Brașov solicită în 1968 Institutului de cercetări și proiectări tehnologice pentru sectoare calde din București studierea posibilității aplicării unui procedeu de tratament termic nou pentru mărirea durabilității rulmenților cu bile. Cercetarea institutului s-a finalizat prin brevetarea invenției pentru această temă in 1972. Sintem în 1975 și era de așteptat ca la această oră eficiența cercetării să o regăsim în producție. Numai că nici în prezent, deci după 7 ani de la data începerii cercetării și 3 ani de la înregistrarea brevetului, noul procedeu de tratament termic care se anunța deosebit de valoros pentru îmbunătățirea calității rulmenților la Brașov nu își arată în nici un fel roadele.De ce ?într-o adresă înaintată de către I.C.P.T.S.C. în semestrul I al acestui an, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie căruia i se solicită sprijinul în omologarea lucrării de cercetare se scrie : „Cu toate rezultatele deosebite obținute și eforturile depuse de specialiștii noștri pentru valorificarea acestei cercetări, procedeul nu s-a omologat nici pină în prezent, întreprinderea „Rulmentul" Brașov ter- giversînd în mod nejustificat, din anul 1972, aplicarea lui industrială. Deși, se spune în a- ceeași adresă, în ședința de avizare a lucrării din 27 iunie 1972 care a avut loc la Brașov s-a hotărît ca noul procedeu să se aplice industrial la producția de bile a întreprinderii". La rîndul lor, reprezentanții întreprinderii „Rulmentul" în con-

cluzia unei adrese pe care o trimit Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie în iulie 1975 menționează : „Aplicarea industrială a noului procedeu în fabricația de serie a bilelor nu reprezintă o soluție eficientă pentru industria de rulmenți în etapa și forma actuală".După părerea institutului deci cercetarea și-a făcut pe deplin

C.N.S.T. refuză să dea alte explicații. Le aflăm în schimb de la tovarășul Marcel Peca, inginerul șef al întreprinderii din Brașov. „Adevărul este că la creșterea durabilității bilelor pentru rulmenți, întreprinderea noastră a ajuns pe alte căi, prin înzestrarea cu utilaje mai perfecționate, prin creșterea competenței profesionale a muncitori-
Soarta unei invenții după patru ani de 

cercetare și incă trei ani de la brevetare

datoria, vinovată este întreprinderea care tergiversează nejustificat aplicarea procedeului.— Noi le-am onorat comanda cu rezultate mai mult decit așteptate, ne spunea tovarășul Valeriu Pantea, șeful laboratorului tratamente termice de la institut. Prin aplicarea noului procedeu, comparativ cu tehnologia convențională a uzinei, rulmenții capătă o durabilitate de două ori mai mare, concomitent cu realizarea unor importante economii de manoperă șl materiale.De ce refuză totuși întreprinderea aplicarea noii tehnologii ? Este vorba de o amînare de moment ? Nu este într-adevăr „eficientă în etapa și forma actuală" ? Costă prea mult ? Inginerul Susan Romulus care a fost delegat de C.N.S.T. în soluționarea acestui litigiu declară : „Pentru întreprindere, costul trecerii la producția industrială după acest procedeu este minim, aproape de neglijat". Ce altceva determină atunci rezistența la aplicarea cercetării 7 Delegatul

lor. Dealtfel noi nu am cerut cercetării să facă studii pentru creșterea durabilității bilelor de rulmenți, ci pentru un tratament termic nou la inelele de rul
menți (s.n.), ceea ce este cu totul altceva. De aceea am și respins contractul". Institutul a continuat totuși cercetarea pe baza finanțării și cu avizul ministerului.Pe scurt, aceasta este_ soarta unei invenții brevetate în 1972 pentru care s-au investit muncă și cheltuieli materiale începînd din 1968. în timp ce institutul

insistă și acum pentru aplicarea ei, întreprinderea refuză, susți- nînd că nu este eficientă, mai mult că nici nu a solicitat o asemenea cercetare. De partea cui este dreptatea și dacă 'mai există -totuși vreo posibilitate pentru aplicarea ei la întreprinderea din Brașov sau în altă unitate, rămîne să decidă Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele care a aprobat, a finanțat și a dispus cercetarea. Indiferent însă de decizia ce se va lua, de neînțeles rămîne cum de s-a ajuns la o asemenea situație. Mai putem vorbi în cazul de față de existența unei legături strînse între cercetare șl producție ? Categoric, nu ! Cu cît drumul dintre laborator și producție se parcurge mai greoi, cu cit se întîrziemai mult aplicarea unei idei transpuse pe planșetă. cu atît mai repede apare riscul ca cercetarea să se perimeze, să nu aducă eficiența scontată, iar dacă nici nu răspunde unei cerințe reale a producției, abordînd domenii care nu interesează, asemenea cercetare devine chiar păgubitoare. Or, se știe că risipa nu este admisă nimănui, cu atît mai mult cercetării.
N. COȘOVEANU

*

17 diplome
pentru Y09ANH

Elevul Traian Liteanu de la Li
ceul „Vasile Alecsandri" din 
Galați a prezentat la secția de 
istorie o lucrare destul de inte
resantă : „Aspecte privind ti-

lncă un „colier" care contribuie la îmbogățirea frumuseților naturale ale patriei : Hidro
centrala de la Tarnița, județul Cluj.

\ „NU EXISTĂ FORMULE 
ț INFAILIBILE, DAR EXIS- 

TĂ DEMNITATEA, RĂS- 
PUNDEREA"ț 
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me-Nebel Dionisie, inginerCanic, 27 ani, căsătorit, a cerut Să fie repartizat în producție deși putea să rămînă — șef de promoție fiind — în învățămîntul superior. A cîștigat întreprinderea de mecanică fină din Sinaia un inginer ?Concis în exprimare, este tipul de om care, aveam să aflu, „rezolvă" orice conversație în cîteva minute.— Am adoptat deviza unui reputat profesor al meu : „N-am timp să n-am timp" și după doi ani am devenit muncitor spe
cialist. Numai punînd mina și executînd ceea ce imaginam eu pe hîrtie am ajuns un proiectant din mina căruia iese ce trebuie 
să iasă.— Aveți timp pentru tot ce vă propuneți, tovarășe inginer ?— Metodic, treaptă cu treaptă, învățînd tot ceea ce îți este necesar în meserie, la capătul unui program de lungă durată— să zicem zece ani — poți aspira legitim la mari performanțe tehnice. Ce-am reușit eu pînă acum ? După cinci ani de uzină, datorită colectivului de specialiști din care fac parte : muncitori. tehnicieni, ingineri re
zolv la timp orice sarcină profesională. Mînat poate și de ambiția de a ști să execut cele mai complicate proiecte dar, și simultan, de pasiunea mea pentru tehnică. Fiecare proiect pe care il executăm conține nu numai suma cunoștințelor noastre de specialitate, ci și emoția, speranța, certitudinea celui ce creează. De aceea, „disciplinarea" informațiilor, dozarea e- forturilor sînt absolut obligatorii oricărui demers.— Aveți un program zilnic ?— Toți avem, depinde de pro
gram. Selectînd împreună cu șeful de compartiment probleme
le în ordinea importanței, trec apoi la executarea lor. Asta pre- supunînd și solide cunoștințe teoretice. Pentru a descifra documentațiile și a fi la curent cu ce este nou în domeniul meu de activitate am învățat două limbi străine.— Ni s-a spus că rămînețl după program, că sînteți trimis deseori în delegații, că aveți sarcini obștești. Vă mai rămîne timp și pentru familie ?— Dacă nu ai timp pentru familie, mai devreme sau mai tîrziu asta se va repercuta asupra profesiei. Cînd ești în „criză" de timp înseamnă că tu sau colectivul unde muncești nu și-a organizat judicios programul de lucru. Aș spune măsura timpului — prin Înțeleg calitatea acțiunilor rezultatele fiecăreia dintre— o dau conștiința muncii scopurile de viață îndeplinite.— Există o formulă general valabilă a programului de lucru, a timpului liber ?— Formule infailibile, nu ! 
Există sau nu demnitate și răspundere față de tine și cei din jur.— Parcă ați fi completat un
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că asta și ele«i

formular cu- date strict autobio- ordonată, efortul permanent de grafice ! a ști mai mult, de a fi de folos— Asta am șî făcut. Dacă a cu ceva semenilor tăi, te sai- fost cîndva timpul autobiografii- vează de la a deveni un „autor rpmanțate;' acum exiști în 
măsura în care pentru tine vor
besc faptele.

„SERALUL" N-A ÎNSEM
NAT RENUNȚAREA LA 
DISTRACȚII, CI RECON

SIDERAREA LOR

tomat" tu deprinderi periferice 
existenței,— Vorbiți ca din „carte", glumesc unii dintre colegii neavoastră...— important este că glumi așa. înseamnă că greutatea cuvintelor.

TOTDEAUNA TREBUIE 
SĂ Ăl UN PLAN DE BĂ
TAIE PETERMEN LUNG

dum-putem știm
Un șef de promoție la liceul seral care nu a reușit Ia facultate. Ruxanda Ion, 26 ani, vocabular activ de cercetător științific (filologie, filozofie sau sociologie) de nouă ani în uzină. Bucuria zilei (este bibliote

CEI CARE GĂSESC ME
REU „EXPLICAȚII" NU-SI 
VĂD DE FAPT, 

MUNCĂ
DE

Oprearînd, în Petre s-a mutat casă proprietate de cu- perso-

„N-am timp
să n-am timp!"

patru tineri și tot atitea 
argumente pentru tehnica 
organizării timpului liber

carul secției) : atunci cînd cineva îi cere o carte. îl revoltă : „lipsa de tact și de fermitate a tinerilor cu aceia dintre ei care trăiesc „de la o zi la alta" ne- știind ce comori ascund marile cărți ale literaturii". Sandu Ion, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere : „Un muncitor corect, coleg ales, cel mai bun propagandist pe care îl avem și, cu siguranță, un viitor bun e- conomist".— Cineva care vă cunoaște destul de bine vă reproșează că stațl prea mult în casă.— Distracțiile și plimbările sînt necesare dar nu adaugă nimic cunoștințelor solicitate la examen. Dacă nu știi să renunți pentru o perioadă la diversele și tentantele „deconectări" ră- mîi acolo unde ai ajuns. Acum i trebuie să fac un efort susținut și procedez în consecință. Seralul a însemnat nu nunțarea la plimbări și fracții, ci reconsiderarea ' Nu sîntem „automate", re funcționează după un gram general stabilit dar, e tot atît de adevărat, numai o viață

re- dis- lor. capro-

între- scurtă „Unnală. Drept răspuns la bărlle mele preferă „o istorioară moralizatoare" : coleg a cîștigat la loto-prono- sport 20 000 lei. îmi trebuiau citeva mii pentru casă și i-am cerut. Pentru o lună, a zis el, să ți-i împrumut pentru treizeci de zile ? S-a întors la mine după ce i-a cheltuit în baruri și restaurante. A crezut că avînd bani e cazul să-și „decline" calitatea de tehnician sau inginer. Și cum „calitatea" astfel înțeleasă de o parte și de alta se cerea „onorată", a onorat-o cu bani. Oamenii neîmpliniți în profesie din propria lor cauză vor să devină „mari" în latura spectacolului și mint. Cei care găsesc văd,mereu „explicații" nu-și de fapt, de munca lor.— Sînteți mulțumit de ceea ce ați realizat în ultimii ani ?— Am terminat, împreună cu soția, liceul, ne-am făcut casă, cam de un an după-amiezile învățăm pentru a da admiterea jn învățămîntul superior.— Și dumneavoastră ?— ...Mă străduiesc să fiu muncitor adevărat, cum sînt ceilalți nouă frați ai mei în profesiile lor : ingineri, economiști, profesori, ceea ce îmi dă dreptul să spun că mă cheamă Oprea ca pe tatăl meu. Oprea Petre, 27 ani, evidențiat in producție, „executant" de unicate la secția sculerie.

un

Vă informăm despre: 
CONCURSUL 

DE INTERPRETARE 
„CIPRIAN PORUMBESCU" 
160 de elevi in întrecere pentru a dobîndi

.L

„Lira de aur“

Matrlțerul Vișan Nîcolae nu se pregătește pentru facultate său „postliceală". împreună cu tatăl și frații săi își reconstruiesc casa, „casa uneia din cele patru familii care au pus piatră de temelie Buștenilor cu peste un veac în urmă". Cel puțin un ceas rămîne în uzină, după terminarea schimbului, pentru activitățile organizației de tineret de la secția sculerie al cărei secretar este. Obligatoriu se plimbă în fiecare zi un ceas prin, oraș „pentru a vedea ce mai este de făcut", ceas necesar și odihnei pentru că, matrițerul 
are nevoie de liniște și mină 
sigură.— E necesar să știm cu precizie, în fiecare zi, ce avem de făcut, tovarășe Vișan ?— în general nu cred că un asemenea program poate fi respectat cu strictețe, pentru că intervin uhele chestiuni „neplâ- nificate". Trebuie să ai însă un plan de bătaie pe termen lung și, în funcție de asta, să ac
ționezi. Fiecare știe despre el 
în ce mod, la ce intensitate poate întreprinde un lucru sau altul cu șanse optime. Dar, mai intii de toate, fiecare trebuie să se întrebe ce este el vizavi de ceea ce societatea îi cere și îi oferă. Există o relație nemijlocită între drepturile și obligațiile noastre cetățenești. Avem drepturi 
numai dacă onorăm investiția 
morală și materială de care ne 
bucurăm. Eu datorez mult foștilor mei profesori, ei dovedind o exemplară corectitudine în raporturile cu elevii. Au știut să cultive în noi respectul pentru muncă, pentru banul cîștigat cinstit, ne-au învățat simțul măsurii. Așa se face că nu a ratat „startul" și nici „cursa" — pînă acum — nici un fost coleg de clasă. Au fost patru ani plini de 
activități specifice școlii dar și 
vîrstei. Deduc, normal, că școa
la este unul din factorii esen
țiali în formarea caracterului 
tinărului, a modului de a-și trăi viața. Colectivul de muncă, mai tîrziu, poate modela ceea ce este deja constituit. La fel de mult contează funcția educativă a organizației de tineret, exercitată în etapa decisivă a maturizării tinărului. Nu de program e vorba, în ultimă instanță, ci de 
consecvența cu care te dăruiești 
și lupți pentru perfecționarea ia 
ca om.în secția sculerie ajung cele mai complexe și pretențioase proiecte ; rezultatele muncii noastre i-au făcut pe unii să zică despre sculerie că ar fi facultatea întreprinderii, tează mult colectivul: organizația de tineret, locul de muncă, vreau El este acela care, in hotărîtoare, stabileștemul de viață al tinărului.

Con- școala, 
cei de la să spun, 
proporție 

progra-

NICOLAE ADAM
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La Bibăița, comuni in ju
dețul Teleorman, mesajele 
din țară și de pe aproape 
toate continentele ajung pe 
calea undelor. Se fac cunoș
tințe, se transmit ginduri, 
sentimente, preocupări. 
Y09KPR reprezintă indicati
vul cercului de radioamatori 
înființat la Școala de 10 ani 
din Băbăița de tinărul învă
țător Cornel Olaru.

O cameră obișnuită pusă la 
dispoziție de directorul Ște
fan Petcu. 15 elevi învață de 
la Cornel Olaru telegrafia, 
alfabetul morse, se pregătesc 
pentru concursul „Vînătoarea 
de vulpi". La trecuta ediție 
Alexandru Puduș, elev in 
clasa a Vil-a, a obținut locul 
II pe județ. Aceasta este o 
latură a activității cercului. 
Trebuie vorbit și despre 
faptul că învățătorul și elevii 
au realizat stația de emisie- 
recepție, generatoare de ton, 
diferite radia-receptoare,-t&- 
dio cu galena- ou 1 și 2 tran- 
zistori. Radio-clubul central 
i-a dotat cu unele aparate,,.

Multe piese au fost cumpă
rate de învățător și cred că 
ajutorul Consiliului județean 
al pionierilor și al Comitetu
lui județean al U.T.C. n-ar 
trebui să lipsească. Pe un pe
rete se află numeroase di
plome : „Timișoara 700", 
YODR — Lucrat cu țările ri
verane fluviului Dunărea, 
YODX — Lucrat cu cei mai 
buni radioamatori din țară, 
YOAM — „Semicentenarul 
Universității București", 
YOLC „Lucrat cu cele mai 
mari orașe din țară", YO-100 
„Lucrat cu 100 de stații din 
țară" și lista continuă. Tină
rul învățător Cornel Olaru, 
cunoscut cu indicativul 
Y09ANH a fost distins, in a- 
cest an, cu 17 diplome. Exce
lentă carte de vizită pentru 
pasiunea sa și excelent exem
plu pentru elevii radioama
tori.

Y09KPR. Un indicativ că
ruia i se adresează radioa- 
matoriștii de pe aproape toa
te continentele !

LIDIA POPESCU

La Casa de cultură a sindicatelor din Suceava a avut loc luni deschiderea Concursului muzical de interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu", rezervat tinerelor talente între 5 și 15 ani.Ediția din acest an. a patra, reunește peste 160 de elevi ai școlilor generale și liceelor de muzică din toate zonele țării. Pe perioada desfășurării concursului sînt programate manifestări cu caracter artistic și educativ ca : recitaluri instrumentale, în-

tîlhiri cu compozitori, muzicologi și cadre universitare de la conservatoarele de muzică din București, Cluj-Napoca și Iași, vizite Ia Complexul muzeistic „Ciprian Porumbescu".Juriul, ăl cărui președinte de onoare este compozitorul Ion Dumitrescu, va desemna din rîndul celor mai valoroși interpret pe cîștigătorul trofeului „Lira de aur" și pe laureații actualei ediții. (Agerpres)
Cele mai bune realizări

(Urmare din pag. I)această secție, unde marea majoritate a lucrătorilor 6înt tineri, s-au înregistrat cele mai bune realizări. La mijlocul lunii iulie, secția construcții metalice raporta îndeplinirea planului anual. Pentru rezultatele lor deosebite se cuvin menționați tinerii din echipele conduse de Petre Alexe, Milan Chițu și Petre Miliță. Tot pentru ca Întreprinderea să poată livra șantierelor cît mai multe materiale de construcții, cei pest'e 900 de tineri din întreprindere s-au angajat să efectueze pînă la Congresul al X-lea al U.T.C. 90 000 de ore muncă patriotică în sprijinul producției. „Hotărîțl

Aparatura complicată devine simplu de manevrat dacă explicațiile tehnice sint urmărite cu 
toată atenția

să contribuim cît mai mult la creșterea productivității muncii, noi, tinerii, am preluat în grijă proprie mașinile și utilajele din toate secțiile și atelierele întreprinderii, angajindu-ne să asigurăm buna lor întreținere, să le folosim la întreaga capacitate, ne spune ing. Ion Manole, secretarul comitetului U.T.C. în urma acestei inițiative, randamentul unor utilaje de bază a crescut cu 5 pînă la 10 la sută. In acest fel, avem garanția că pînă la sfîrșitul anului, colectivul întreprinderii noastre va realiza peste plan încă 2,5 km de tuburi precomprimate pentru canalizări, 100 m.c. beton celular autoclavizat, panouri prefabricate pentru 35 apartamente și cîteva sute de tone de confecții metalice.'-
Tabăra artiștilor 
plastici amatori 
din județul Timiș AMargina, pitorească așezare din Banat, a găzduit, timp de două săptămîni, Tabăra de creație a artiștilor plastici amatori din județul Timiș, organizată de Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Aflată la cea de-a 14-a ediție, tabăra a reunit peste 30 de tineri pasionați de arta formelor și culorii din orașele și comunele timișene. Lucrările realizate cu acest prilej vor fi prezentate în cadrul tradiționalei expoziții a artiștilor plastici amatori din județul Timiș.

(Urmare din pag. 1)disperat și neputincios. Pentru a înțelege mai bine toată această stranie înșiruire de întîmplări, ar trebui să ne întoarcem la vremea cînd cei doi părinți, fanatici practicanți și propovăduitori ai unei secte, l-au atras și pe fiul lor cel mai mic. „A venit fiindcă s-a simțit atras de adevărul credinței. Noi nu l-am silit cu nimic. Noi doar l-am ajutat să se apropie de credință" — mărturisește cu falsă nevinovăție tatăl. Nimic mai neadevărat, Gyorgy Iosif ! Și dumneata șî soția ați făcut totul pentru ca să vă smulgeți fiul din lumea de lumini și frumuseți a unei copilării și adolescențe libere și l-ați tîrît, încătușîndu-lî robin- du-1 unei credințe tulburi. „Ne-a ascultat și ne-a urmat" îmi spuneți. Poate, dar nu uitați, tocmai dv„ părinții lui, 
i-ați speculat fiului sentimen
tele sale firești și drepte pe 
care Ie cuvenea părinților săi, 
cerindu-i, ca răsplată pentru că 
i-ați dat viață, să și-o închine 
apoi unei credințe pentru care 
nu ii chemau nici virata, nici 
curățenia lui sufletească.O vreme lucrurile mergeau cum mergeau, băiatul se însingura tot mai mult, se ferea tot mai des de colegii săi. Iar aceștia, la rindul lor, naivi în a judeca un asemenea caz, îl abordau în glumă. Uneori se în- tîmpla chiar să rîdă de el, îm- povărindu-1 cu rușinea unei credințe la care el nu putea să adere, dar era silit să o facă la adăpostul unor puteri nevăzute, și care ar fi...pedepsitoare. Astăzi, cînd lucrurile au primit deznodămîntul cel mai tragic, prețul indiferenței este acum evident și nu poți decît să dai dreptate spuselor unei colege, Ferencz Magdalena, elevă în clasa a VIII-a : „în- tr-un fel și noi, colegii, sîn- tem vinovați de moartea lui

Gydrgy. Pentru că nu am știut să ne apropiem de el, nu am știut să discutăm, ca între noi, sincer, chiar dacă el era mai retras, mai tăcut, totuși el era singur, iar noi, ceilalți, un colectiv. Ne-am mulțumit doar 'cu faptul că știam cîte ceva, dar de ajutat un coleg, asta n-am mai făcut. Poate că la început ar fi fost mai greu să îl atragem in mijlocul nostru, dar, cu timpul, el s-ar fi schimbat cu

curea Ciuc băiatul „să nu se amestece cu alții și să uite credința" (cuvintele tatălui) l-au silit să meargă la Gheorghieni și să il dea la meserie, tot la un „frate" întru credință. Băiatul s-a împotrivit, s-a rugat, dar hotărîrea părinților era neclintită. S-a închis șl mai mult in sine lipsit de puterea de a-și croi drum sigur, și-a ales a- ceastă hotărire, pe care cu o zi înainte de vizita medicală la ca-
PUTEREA ÎNTUNERICULUI
SI VINOVĂȚII EI SLUJITORI> ->
siguranță". Cu timpul, băiatul a crescut mare, a început să deschidă ochii mirați și întrebători asupra lumii, să caute și să ceară răspunsuri. Dar de la cine? Și cui ? Acasă pecetea întunericului cădea grea și mută peste cuvintele lui, iar la școală era „lăsat în pace", cu......... credințalui".

Ani întregi a dus-o tot mereu 
așa, ani de zile s-a supus în
demnurilor mistice și, iată, in
tr-o zi a trebuit să aleagă în
tre a rămine rob credinței ori 
a fi stăpin deplin pe el, pe via
ța și pe viitorul lui.în vara aceasta, Gyorgy Gabor a absolvit opt clase și urma să se înscrie la o școală profesională la Miercurea Ciuc. Dincolo de hotărîrea sa de a învăța cu propriile sale puteri o meserie, băiatul va fi văzut aici și calea de a scăpa de sub puterea tiranică a credinței la care il obliga familia. Dar hotărîrea părinților a fost una singură: de teamă ca odată ajuns la Mier-

re se prezentau colegii lui, a împlinit-o cu disperare.Directorul școlii, Kamenes Arpad, îmi povestește că, într-adevăr, în ultimele zile îl văzuse mai abătut, mai retras, dar cum îl știa din fire singur și izolat, n-a dat prea mare atenție faptului. L-au văzut și alți profesori, l-au văzut și colegii, dar nimeni nu a vrut sau nu a putut să treacă dincolo de această înfățișare și l-au lăsat pe băiat în continuare, singur, cu zbuciumul și neputința sa. Azi totul 
e limpede și flecare, în felul lui, recunoaște că a greșit. Iar împrejurări, pînă acum, disperate, se leagă tragic și limpede. Dar, de ce nimeni, de pildă, nu a discutat în acele zile cu băiatul, cu familia lui, atunci cînd acesta a mărturisit că nu are voie de acasă să participe la sărbătoarea de absolvire a celor opt clase? Sau atunci cînd a refuzat să fie primit în organizația U.T.C. spunind că nu-1 lasă părinții?

Și nu sînt acestea singurele întrebări la care, din păcate, răspunsul este unul singur: pen
tru că cei din comitetul U.T.C., 
colegii și profesorii, cu toții s-au 
mulțumit doar să știe că Gabor 
este „credincios" și doar atit. Au preferat, cum o recunoaște și profesorul de limba română, Gyorgy Piroșka, să creadă că este o simplă „problemă personală", sau „de familie" fără a-și exercita misiunea principală cu care toți și fiecare în parte erau investiți — aceea de a veghea 
neabătut ca fiecare elev, fieca
re tinăr să crească și să se for
meze în spiritul ideilor înalte, 
revoluționare ale partidului nos
tru, ca un tinăr comunist, cre
dincios numai și numai idealu
rilor de dreptate și libertate pe 
care învățătura noastră politică 
le propovăduiește și le înnobi
lează, iar atunci cînd drumul Iui 
este împiedicat de ceva să se 
acționeze neintirziat.Fiindcă, fără îndoială că o intervenție unită, fermă a școlii și a organizației U.T.C. și de pionieri ar fi reușit în cele din urmă să îl scoată pe băiat de sub tirania întunericului și a bigotismului la care îl condamnase o familie poate naivă, poate înrăită în credință, care și astăzi își strigă inconștienta lozincă potrivit căreia „decît să-și fi pierdut credința (credința în ce?) noi dăm viața noastră" (dar a copiilor cu ce drept?).Și totuși nimeni nu a intervenit, nimeni nu a făcut nimic. Iar băiatul, singur, neputincios și disperat, n-a mai rezistat.Colegii lui vor merge mai departe, în viață, vor crește și vor fi, la rîndul lor, dascăli sau muncitori, educind ei înșiși alți și alți tineri întru dragostea de adevăr, dreptate și bine. Dar întotdeauna, fiecare, își va reaminti cu mîhnire și regret că și el, în felul său, a lăsat ca, încet dar neiertător, întunericul și vinovății săi slujitori, să fringă o viață tînără ce s-ar fi dăruit altfel luminii și împlinirilor.



„SClNTEIA TINERETULUI» pag. 3 MARTI 12 AUGUST 1975

Tinerii intimpină Congresul al X-lea al

ORDINE, DISCIPLINĂ, 
RESPONSABILITATE — 
iată coordonatele prezenței

UN OBIECTIV ESENȚIAL

AL ADUNĂRILOR DE DARE

DE SEAMĂ Șl ALEGERI

DIN ACEST AN

STIMULAREA 
SPIRITULUI 
EXIGENT,

DE AUTOANALIZĂ
active pe fronturile muncii

Constructorii sporesc ritmul 
pentru punerea în funcțiune 

a noilor capacități de producțiela termenindicațiile prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale definesc pentru toți factorii angajați in domeniul investițiilor un cîmp larg de acțiune, direcții precise de lucru pe șantiere pentru scurtarea termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective productive, pentru realizarea cu forțe proprii a unor instalații și utilaje în vederea reducerii costului investiției. Prezenți pe șantierele de construcții de pe Platforma industrială a municipiului Tirgoviște, unde pînă la sfîrșitul anului trebuie să intre în funcțiune mai multe capacități de producție, am surprins cîteva aspecte din programul e- laborat pentru asigurarea finalizării la timp a tuturor lucrărilor.în fața cuptorului nr. 4 de 65 
de tone, planificat să intre în funcțiune pînă la 23 August, secretarul comitetului de partid de pe platformă, tovarășul Constantin Oană, împreună cu ciți- va ingineri, tehnicieni, maiștri și alți factori de răspundere de pe șantier, analizau stadiul lucrărilor, stabileau ultimele măsuri ce trebuie luate în vederea elaborării primei șarje de oțel la acest cuptor cu cel puțin trei zile înainte de termenul fixat în angajamentul constructorilor. La apelul comitetului de partid de pe platformă, sîmbătă și duminică s-a muncit în ritmuri normale de lucru. Datorită eforturilor depuse în aceste două zile, cuptorul a fost basculat, putîndu-se astfel începe lucrările de zidărie. Au fost, de asemenea, efectuate probele de control la macaralele de 100 și 160 de tone ce vor deservi întreaga platformă a cuptoarelor și au fost efectuate importante lucrări de montaj la cuptorul nr. 6 de 100 de tone planificat să . intre în funcțiune în a doua jumătate a lunii septembrie.

LA CE ORĂ ÎNCEPE ZIUA 
DE LUCRU ÎN COMUNA DV. ?

Grea întrebare pentru 
prea mulții navetiști

Soarele răsărise demult, 
dar tractoarele erau
abia la „înviorare^

Fără nici o excepție lanurile 
de griu de pe întreaga supra
față a județului Cluj sînt bune 
de recoltat. Spicul mare anunță 
o recoltă bogată. Cu toate aces
tea, consultind la Direcția agri
colă județeană graficul privind 
stadiul recoltării, o observație 
se cere reținută : deși vremea a 
fost în ultimele zile prielnică 
pentru lucru, o bună parte din 
cooperativele agricole ale jude
țului sint mult rămase in 
urmă. Față de numărul mare 
de combine existent, viteza zil
nică planificată nu se reali
zează conform graficului sta
bilit. Și aceasta pentru că nu 
în toate unitățile agricole 
s-a înțeles să se acționeze cu 
toate forțele, in mod organizat, 
din zori și pînă-n noapte.

Ora 6,45 Străbatem cimpia pe 
drumul dinspre comuna Viișoa- 
ra-Frata. Pe șosea. o mulțime 
de oameni, camioane, căruțe cu 
animale și bucate se îndreaptă 
spre Cimpia Turzii unde e zi 
de tirg. Multi dintre aceștia ar 
fi trebuit să se afle la ora a- 
ceea pe ogoare.

La C.A.P. Boian ajungem la 
ora 7. Cu toată vremea frumoa
să 25 de oameni tăifăsuiau în 
liniște în fata sediului coopera
tivei.

— De ce stau ? — îl întrebăm 
pe Alexandru Moldovan. pre
ședintele cooperativei.

— Nu putem începe recoltatul 
cu combinele decit pe la ora 9 
Griul e încă umed și așteptăm 
să se usuce.

Dar cooperatorii ? Sint la fi
nețe. ne spune președintele. 
Transportă fin. Avem acolo 
vreo 59 de oameni.

Volumul mare de lucrări care au mai rămas de executat pină la sfîrșitul anului pe Platforma industrială Tirgoviște, numărul mare de capacități de producție ce trebuie puse în furicțiune în această perioadă, impune o amplă mobilizare a tuturor forțelor și mijloacelor de pe șantiere, soluționarea operativă a tuturor problemelor de care este condiționată terminarea urgentă a lucrărilor, o deplină colaborare între constructori. beneficiari, furnizorii. de utilaje și ceilalți factori care concură la realizarea investiției.— Punerea în funcțiune la termen a fiecărui obiectiv de pe platforma noastră — ne spunea tovarășul Constantin Oană. secretarul comitetului de partid de pe platformă — înseamnă sute sau chiar mii de tone de oțel special date în plus economiei noastre naționale. Conști- enți de importanța sarcinilor ce ne revin în această perioadă de vîrf. am luat toate măsurile pentru folosirea deplină a fiecărei zi de muncă, astfel ca lunile august și septembrie să fie o perioadă de lucru a ritmurilor înalte, a rezultatelor maxime la toate obiectivele unde acționăm. Ca urmare, colectivele de muncă care lucrează pentru punerea în funcțiune a forjelor de blocuri și bare au devansat termenele de punere în funcțiune a preselor de 1 000 și 1 600 tone forță cu două luni și respectiv o lună.Importanța economică a acestor realizări este de necontestat. Prin avansul cîștigat la construcția forjelor de blocuri și bare, de pildă, pină la sfîrșitul anului au fost create condiții pentru a exporta peste sarcinile de plan o însemnată cantitate de oțeluri speciale trase în bare și blocuri și asimilarea a încă 30 de noi mărci de oțeluri speciale. Tot datorită punerii în funcțiune înainte de termen a ajusto- rului de la secția forjă și pune

l-am căutat. Ce-i drept, 
erau. Dar, cu toată bunăvoința 
n-am putut să numărăm decit... 
15.

Ore irosite. Pentru că, dacă 
ar fi existat interes, s-ar 
fi putut asigura front de 
lucru, s-ar fi putut recolta fie 
și manual importante suprafețe 
cultivate. La ora aceea, pe cimp, 
se aflau insă doar mecanizato
rii...

S.M.A. Ceanul Mare, ora 8. In 
curtea stațiunii găsim patru

CLUJtractoare care la ora aceea tre
buiau să se afle in lan. loan 
Lâszlo, șeful atelierului, ne ex
plică : unui tractor i se schim
bă bateria, unul e defect, unul 
își ia ceva șuruburi, pe urmă se 
duce la combină. ,

— Și cel de pe rampă ?
— Pe ăla îl spală...
Așadar, in plină campanie 

patru tractoare zac nefolosite. 
Mai mult, unuia i se face „toa
leta", in timp ce pe cimp com
binele așteaptă. Așteaptă, pen
tru că și aici, ca și la Boian, 
ziua de seceriș incepe la ora 9.

C.A.P. Luna. In tarla, la re
coltatul griului cu coasa, ici și 
colo cite o familie, mai cu sea
mă oameni în virstă. Brigadie
rul Alexandru Albert era și el 
prezent la lucru dar nu cunoș
tea exact unde-i sint oamenii și 
cu ce se ocupă la ora aceea.

întrebăm dacă la recoltat par
ticipă și tineri. Răspuns eva
ziv, care nu poate preciza o si

rea în probe a întregii capacități de aici cu o lună mai devreme vor fi livrate peste plan peste 5 000 tone laminate din oțel.Un alt obiectiv deosebit de important pentru industria noastră siderurgică și metalurgică la care se lucrează din plin in a- ceste zile, este laminorul degro- sor din cadrul oțelăriei a cărui intrare în funcțiune va asigura întregirea fluxului de producție la Combinatul de oțeluri aliate. Amplul program de acțiune întocmit în scopul intensificării ritmului de lucru la toate lucrările și cuprinzînd sarcini concrete pentru fiecare lucrător, pentru fiecare tînăr este în stadiu de finalizare. Pînă la sfîrșitul lunii august vor începe probele de reglaj la noul laminor.Probleme mai deosebite se înregistrează la laminorul de benzi electrotehnice, obiectiv ale cărui lucrări de punere în funcțiune sînt in prezent întîr- ziate deoarece o mare parte din utilajele ce trebuiau să sosească de la întreprinderea mecanică Aiud țin în loc echipele de mon- tori și constructori. Fundațiile așteaptă mașinile de mai multe luni. Au fost făcute numeroase intervenții fără nici un ecou însă din partea furnizorului din Aiud. Urgentarea livrării tuturor utilajelor rămase restante de către I.M. Aiud se impune cu atît mai mult cu cît constructorii și montorii tîrgovișteni au pregătit totul pentru asamblarea lor intr-un timp record, în așa fel incit și această importantă capacitate să intre în funcțiune pînă in luna decembrie a acestui an.O contribuție deosebită la devansarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție de pe Platforma industrială Tirgoviște și-o aduc tinerii uteciști de la Combinatul de oțeluri aliate, de la Uzina de strunguri „Saro" și de Ia alte întreprinderi de pe platformă.

tuație exactă. Aflăm totuși, eu 
surprindere, bineînțeles că au 
fost luate unele măsuri ca de 
pildă evidența lor și că, foarte 
curind ei vor fi integrați în bri
găzile de muncă. O fi bun, ni
mic de zis și planul de măsuri, 
dar utile, absolut necesare sint 
acum măsurile concrete luate 
cu operativitate. Ce părere aveți 
tovarășe secretar al Comitetului 
comunal U.T.C. ?

Un plan de activitate judicios 
întocmit ne pune la dispoziție și 
inginerul Mihail Sabin la C.A.P. 
Bolduț. Se recoltează cu 8 com
bine ultimele suprafețe cu griu. 
Totul merge bine, ritmul satis
face. Cel puțin după program. 
Iată insă că situația de pe cimp 
contrazice aceste afirmații. Din 
cele 11 tractoare doar 6 mer
geau. Pentru celelalte 5 se 
caută explicații. Tractoristul Ni- 
colae Rotaru n-a plecat în cimp 
fiindcă avea de făcut o sudură ; 
Albert Laszlo își repara o pană 
de cauciuc. Gavrilă Podaru și 
Dumitru Baciu au plecat la so
sirea noastră...

Intervențiile tehnice se fac cu 
mare încetineală, atelierul mo
bil nu își justifică prin nimic 
existența.

Incontestabil, fiecare clipă 
este prețioasă acum in bătălia 
pentru recoltă. De aici și impe
rativul major pentru toți lucră
torii satelor, să acționeze ener
gic, organizat, după un program 
de muncă riguros întocmit ast
fel ca in cel mai scurt timp și 
aici recoltarea griului să ia 
sfirșit.

BENONE NEAGOE 

Venit în sprijinul constructorilor cu echipe proprii de mecanici și electricieni, ei lucrează după o- rele de program pentru montarea unor utilaje, pentru efectuarea probelor tehnologice la liniile de fabricație. Tot ca o hotărîre importantă a tinerilor de pe platforma industrială tîrgo- vișteană mai notăm inițiativa u- nor colective din diferite secții și ateliere ale Combinatului de oțeluri aliate de a construi cu forțe proprii unele din utilajele necesare pentru punerea in funcțiune a noilor obiective.
NICOLAE MILITARU

Se conturează tot mai concret stația de pompare a lacului de acumulare Petrimanu-Lotru.

Foto : PAVEL TiNJALA

Calendarul lucrărilor agricole, ca de obicei, in. plină vară este supraaglomerat. Simpla enumerare a activităților din cimp, in care prioritățile cu greu pot fi evidențiate, cuprinde numeroase puncte de maximă concentrare a eforturilor, pentru a căror realizare integrală se cere o mobilizare susținută, folosirea eficientă a fiecărei ore bune de lucru.Luni, început de săptămînă. Prima întrebare, pe care bunul gospodar și-o pune este: cu ce începem, sau mai bine zis cu ce continuăm ? Prima întrebare care solicită un răspuns foarte urgent, pentru că munca în cîmp trebuie declanșată încă de la primele ore ale dimineții. Ne aflăm la Consiliul intercoopera- tist Titu, din județul Dîmbovița. Cu ajutorul celor 9 președinți de C.A.P., ne propunem să aflăm operativ cîți oameni s-au prezentat la muncă, unde sînt repartizați, ce sarcini concrete au de rezolvat ?
Luni între orele 6,30 și 7,30. La cooperativa agricolă Pro- dulești, 5 Glorii recoltau la griu ultimele 100 hectare. Două combine C 3 treierau la staționar snopii de pe cele 50 hectare secerate manual. Circa 100 de oameni recoltau cu coasa 75 hectare cu lucerna; într-o tarla alăturată o combină de siloz efectua mecanic aceeași lucrare secondată de 3 remorci care transportau produsul în baza furajeră. Se mai elibera terenul de paie — cu două prese erau deja balotate 200 hectare. 10 atelaje transportau paiele în vrac din cîmp, 5 camioane duceau griul în bază, 45 de cooperatori recoltau ardei gras, 6 tractoare arau de zor. pregătind terenul pentru semănăturile de toamnă. Sufle

tul acțiunilor, președintele uni

ARGUMENTE 
AEE HĂRNICIEI

Săptămînă. care a trecut a 
adus cu sine noi argumente 
care pledează în favoarea hăr
niciei și dăruirii tinerilor tul
ceni. In domeniul activității 
voluntar-patriotice aceste ar
gumente constau în următoa
rele:
• 8 500 de uteciști de la în

treprinderea de alumină Tul- 
cea, Trustul de construcții in
dustriale, întreprinderea jude
țeană de construcții montaj, 
atelierele Asociației fluviale a 
Dunării de Jos — Sulină, ex
ploatările miniere Somova, Al- 
tîn Tepe și Mahmudia au efec
tuat 80 000 de ore de muncă 
patriotică în sprijinul produc
ției, timp în care au realizat 
și considerabile economii de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică. La 
rindul lor, tinerii din comu
nele Dorobanțu și Cîrjelari au 
transportat piatră și au pavat 
peste 4 kilometri de drumuri 
și șosele.

P. PAVEL

tății, Gheorghe Cristea, și inginerul șef Vasile Dobrescu.
Ora 6 și 40 minute. La C.A.P. Crovu, inginerul șef Nicolae An- ghelina, și președintele unității, Vlad Marin, nu sint prezenți. „Tovarășul Viad Marin se pare că ar fi dus la Tirgoviște, chemat la direcția agricolă" — afirmă un economist. Ora 6 și 42 

minute. La C.A.P. Costești-Vale, ne informează Maria Nițoi — care se recomandă „cooperatoare", nu a venit nici inginerul șef, nici președintele. „Eu, sînt cu ordinea la sediu". „Pe unde lucrează oamenii?". „Nu știu, că acum am venit și eu de la Titu".
DÎMBOVIȚA

■ . • _ ______ J„Sînteți navetistă?". „Da". Ora 
6 și 48 minute, președintele unității agricole din Sălcuța, tovarășul Ion Ghiță, este prezent în unitate, dar nu a numărat incă oamenii veniți la lucru. „Se lucrează la legume, la baloți de paie, la...“. „Dv. ce ați făcut?". „Am fost la sectorul zootehnic și am asistat la muls. Apoi am pornit vacile la pășune". Ora 6 
și 50 de minute. După cum ne spune tovarășul Ion Dumitra- che, președintele C.A.P. Șerda- nu, sînt prezenți la muncă numai 120 cooperatori din cei 680. Două tractoare stau, pentru că mecanizatorii sînt pe Glorii care treieră griul la staționar. Cooperatorii lucrează într-o tarla inundată. Cîteva minute mai tirziu discutăm cu tov. Mircea Cincă, președintele C.A.P. Titu. care ne informează că numai 60 de cooperatori, din 240 sînt prezenți la muncă. Nu este de lucru? Porumbul semănat în cifltură succesivă, numai ca un singur 
exemplu, pe 60 ha nu a fost

Incepînd cu prima săptămînă a lunii august tinerii Combinatului : de fibre sintetice Iași cunosc. ceea ce se poate numi în cel mai bun înțeles al cuvintu- lui o perioadă de vîrf. Ca în întreaga țară au loc și aici adunările de dare -de seamă și alegeri ale organizațiilor U.T.C. Diferența față de volumul preocupărilor altor comitete U.T.C. din municipiul și chiar din județul Iași constă aici în aceea că numărul membrilor U.T.C. și structura organizatorică sînt cele mai mari. Comitetul U.T.C. pe combinat are în subordinea sa opt comitete pe secții, adică in total 60 de organizații cu un efectiv de peste 4 000 de tineri. Intr-un interval de două luni vor trebui să se desfășoare, așadar, dacă ținem seama și de prezența grupului școlar chimie de pe lingă combinat, aproximativ 130 de adunări generale la nivelul organizațiilor U.T.C. pe locuri de muncă și clase, cinci adunări generale la nivelul comitetelor pe secții cu pînă la 5 organizații subordonate, 3 conferințe de dare de seamă și alegeri la nivelul comitetelor pe secții cu pină la 12 organizații subordonate precum și cele două conferințe ale comitetelor pe grup școlar și pe combinat. Nu e puțin., O, analiză temeinică și cuprinzătoare a tuturor obiectivelor pe care și le-au propus tinerii în ultima vreme, a realizărilor a- cestora, a contribuției pe care ei și-o aduc la îndeplinirea sar- 
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prășit niciodată. Aceeași situație am putut consemna și la C.A.P. Odobești unde numai un sfert din numărul cooperatorilor sint în cîmp. Și aici cele 150 ha cultură succesivă cu porumb nu au fost prășite. „Peste citeva zile vom ataca această lucrare — ne confirmă tovarășul Marin Zăvo- ianu, președintele unității.La Consiliul intercooperatist Titu. așa cum o arată și situația din teren, numeroase lucrări de stringentă actualitate sint mult rămase în urmă. Și poate simplul fapt că munca în cîmp nu începe dis-de-dimineață cu ■hotărîre. este una din explicații. Dealtfel, contabilul șef al S.M.A. Titu, tovarășul Ion Toma, pe a cărei rază de activitate este constituit consiliul intercooperatist. ne întărea. în discuția avută, că programul de lucru începe la 7,30. Nu sîntem de acord cu această poziție, chiar dacă ulterior ni s-a Confirmat — și am văzut, în rîndurile anterioare — că activitățile încep mult mai devreme. Mai devreme, dar nu cu toate forțele, la întreaga capacitate, așa cum o solicită calendarul încărcat al lucrărilor agricole pe ogoare din această perioadă. Fiecare lucrare, incepînd de la cultura mare, în legumicultura sau zootehnie, este importantă, fiecare braț de muncă își poate aduce o substanțială contribuție, și de aceea nu sînt admise nici un fel de scuze privind intirzierile sau lipsa de la program. Ordine și disciplină ca în industrie, acesta trebuie să fie spiritul dominant al muncii pe ogoare pentru sporirea recoltelor.
ȘTEFAN DORGOȘAN 

cinilor cincinalului înainte de termen, la pregătirea exemplară a viitorului cincinal, o investigație profundă a modului in care organele și organizațiile U.T.C. din combinat au urmărit să educe tinerii în spiritul normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, să popularizeze și să generalizeze experiența pozitivă dobîndită presupune un efort serios și multilateral. Sînt organizațiile U.T.C. și comitetele acestora pregătite să-l facă? Iată trei exemple care ne oferă un răspuns edificator și o concluzie asupra căreia socotim că merită să meditămSă zăbovim puțin în secția de „automatizări". Secretarul organizației U.T.C. de aici, tovarășul Gheorghe Platon, ne oferă cîteva detalii în legătură cu ceea ce ne interesează. A și avut loc o instruire a activului, s-a format deja colectivul de redactare a dării de seamă, sînt stabilite responsabilitățile concrete pe oameni și pe domeniile care vor fi supuse analizei. Programele succesive de activități sint confruntate cu planurile metrologice de verificări ale secției. Sint formulate aprecieri, învățăminte, obiective de viitor por- nindu-se de la perfecționările calitative constatate intr-un domeniu sau altul, de la posibilitățile pe care aceste perfecționări le lasă să se întrevadă. A fost clarificată evidența, om cu om, au fost verificate schimbările survenite. Cu alte cuvinte, sînt conturate nu numai garanțiile respectării datei planificate a adunării generale ci și direcțiile unor dezbateri fructuoase pe baza nominalizărilor pe care materialul le va furniza. Desigur, aceasta nu rămîne unica organizație din combinat în care se procedează astfel. Din păcate, și tot in afara unicității, apare și reversul medaliei. Să vedem eum.Pină la un anume punct s-ar părea că lucrurile sint bine a- șezate, de pildă, și la nivelul comitetului U.T.C. din secția fire I. Cei 21 de membri ai comitetului. din care 14 sint secretari de organizații, s-au în- tilnit și au discutat principial ceea ce au de întreprins în funcție de instrucțiunile C.C. al U.T.C. cu privire la pregătirea, organizarea și desfășurarea a- dunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri. Șapte dintre ei au fost repartizați să-i ajute pe ceilalți 14 și să răspundă de rezolvarea tuturor detaliilor a cite două adunări. Și pe .urmă ?
— Să luăm una din cele două 

organizații, bunăoară schimbul C 
— etirare de care răspundeți per
sonal, ne-am adresat tovarășului Ștefan Mihoc, secretarul comitetului U.T.C. pe secție. Cum 
stăm?

— Păi, s-au preocupat, au re
zultate la muncă patriotică, la 
primiri, la profesional. Au în
tocmit și un plan tematic dar 
n-au prea dat exemple. Adu
narea se va ține peste citeva 
zile. Mai e timp pentru mate
riale. Le-am dat indicațiile ne
cesare.

— în ce sens?
— Că unii au muncit și alții 

nu, și așa, în general.
— Dar mai la amănunt 7 Dum

neavoastră știți care este situa
ția organizației acesteia. Puteți 
vorbi despre laturile ei particu
lare 7

— Deocamdată nu, dar am să 
mă informez și eu. Nu pot me
mora cifre, date, intîmplări des
pre toate cele 14 organizații sub
ordonate comitetului și nici mă
car despre una din ele. E foar
te complicat.Teoretic acceptam, firește, că așa ceva nu e simplu, dar în cazul ca atare prezumția inițială trebuia modelată cel puțin din două motive : întîi, că S.M. fusese investit de multă vreme cu o responsabilitate care îi impunea să posede informațiile fun

ECONOMISIREA DE MATERII PRIME
(Urmare din pag. I) de către tineri, a pieselor rebu- tate Ia secția turnătorie.Pornind de la aceste realizări, discutăm cu secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, tovarășul Tudorică Anastasie, măsurile ce se vor lua in 

continuare in cadrul organiza
ției de tineret de la „23 Au
gust".„Măsurile concrete ce se impun a fi luate în cel mai scurt timp privind o mai judicioasă, aș spune, exemplară valorificare a deșeurilor și a altor resurse de materii prime și materiale, așa cum reiese din recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privesc colectivele de muncă 
in ansamblul lor, dar, deopotri
vă. fiecare lucrător din sectoa
rele productive. Noi, tinerii, din această întreprindere trebuie să privim problema economisirii de materii prime și materiale ca fiind o sarcină de pro
ducție de cea mai mare însemnătate, precum ritmul și calitatea. Rezultatele obținute pină acum în acest domeniu nu ne satisfac, date fiind posibilitățile existente de a obține mai mult. Ca urmare, la nivelul organizației noastre se impune reconsi
derarea ideii de economie în sensul că valorificarea fiecărui gram și centimetru de metal este posibilă numai dacă între factorii implicați direct în procesul de producție — cercetare, proiectare și execuție — există O: strînsă colaborare. Ne propunem. raportîndu-ne permanent la această realitate, să discutăm 

damentale cerute și, al doilea, că Împrejurarea în speță ii specializa această responsabilitate con- centrîndu-i-o asupra unui spațiu organizatoric precis, redus la limitele unui grup de 92 de uteciști ale căror pregătiri de alegeri intrau direct în viziunea sa coordonatoare. Sau, ne-am spus, de vreme ce la C.F.S. nimeni nu ne confirmă existenta unor aspecte mai deosebite intr-un loc sau altul, poate că acestea nici nu se manifestă ! Am trecut, așadar, cu această îndoială în cuget pragul organizației U.T.C. din secția fire II, secție intrată în producție în toamna anului 1973, fără să bănuim surpriza care ne aștepta aici. Iată sinteza celor constatate : actualul secretar al comitetului U.T.C pe secție, tovarășul Vasile Cră
ciun a fost ales în 1974 dar constituirea organizațiilor U.T.C. a inoeput aici, cum era și firesc, incă din ianuarie 1973. Din relatările secretarului reiese, însă, că documentele respective, programele de activități etc. s-au pierdut sau se păstrează prin locuințele celor ce l-au precedat în funcție. Și cum nici din 1974 încoace nu pot fi reconstituite exact preocupările comitetului, obiectivele sale, analizele periodice întreprinse, atitudinea a- doptată în funcție de realitățile din secție, din cele 11 organizații ne-a fost greu să înțelegem pe ce baze vor fi alcătuite și la ce anume se vor referi materialele adunărilor de dare de seamă și alegeri de aici. Ca să nu mai spunem că fișele de evidență lasă obscure anumite fapte. Aflăm, printre altele, că în urmă cu doi ani au fost date aici 14 sau 15 sancțiuni pentru pierderea unor carnete, în fond rătăcite nu se știe pe unde de locțiitorul de secretar pe comitet din' vremea aceea și care a impus soluția stranie cu sancționarea pentru a-și salva reputația. Sancțiunile n-au fost trecute în fișele de evidență, ele au fost votate formal și au rămas neridicate pînă în ziua de azi. A- dică nici în căruță, nici în tele- guță.Am dorit, se înțelege, să avem 
o întrevedere cu tovarășa ing. 
Doinița Stoianovici, locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. pe combinat. Cu dînsa pentru că de mai bine de o lună și jumătate ea asigură coordonarea a tot ceea ce trebuie să se desfășoare aici. Secretarul, activist al Comitetului municipal Iași al U.T.C., a fost trecut, recent, in altă muncă. După patru zile de drumuri inutile precedate de înțelegeri care păreau fără fisură am renunțat. „Ar trebui să 
înțelegeți, ni s-a sugerat pe par
curs, că în calitatea pe care “<>’ 
are și în împrejurările de față 
dinsa e stînjenită probabil de 
faptul că nu stăpinește, poate 
eum și-ar dori, aspectele cele 
mai recente din activitatea or
ganizației din combinat în an
samblul ei, așa că vă ocolește".Oricum ar fi, certitudinea noastră este că tocmai această situație in ansamblul ei trebuie să atragă atenția Comitetului municipal Iași al U.T.C. Actualele adunări de dare de seamă și alegeri au, prin faptul că se plasează in perioada de dinaintea Congresului al X-lea al U.T.C., un caracter deosebit. Pregătirea lor nu poate fi lăsată nicăieri și cu atit mai puțin tn organizațiile mari la voia in- tîmplării și nici nu se poate lipsi de rezolvarea concretă a tuturor detaliilor, acelea care a- par, de la caz la caz. De la clarificarea unor probleme de evidență rămase in suspensie și pină la limpezirea a ceea ce trebuie să constituie obiect de dezbatere, adunările de dare de seamă și alegeri din anul acesta implică, mai mult decit Ij trecut, latura practică, vie și concretă a faptelor.

MIRCEA TACCIU

și să rezolvăm. în cel mai seu:' timp, reproiectarea și redimen sionarea unor repere pentru a reduce la maximum adausul de prelucrare — adică, ceea ce se elimină prin așchiere la strung, prin dimensionarea cît mai exactă a tablei la secțiile țini- chigerie și debitări și prelucrări cazane. Ca obiectiv imediat avem în vedere, deci, să stabilim unde anume putem interveni pentru a valorifica integrai 
materia primă la un indice eco
nomic cît mai ridicat.

Sarcini concrete în găsirea unor soluții noi vor primi ute- ciștii de la scetorul de cercetare și proiectare, colectiv a- vind la activ multe propuneri materializate eficient pină a- 
cum. Sarcini concrete vor primi și tinerii din secții și ateliere, urmînd a discuta aceste, problem me în adunările generale care urmează să se țină, cînd vom stabili pentru fiecare colectiv in parte, obligații precise. Privim cu cea mai mare răspundere recentele, hotărîri. de partid. . acestea fiind pentru noi, 
uteciștii. și sarcini de maximă 
importanță pe linie de organizație. Angajamentul nostru pe anul 1975 de a contribui Ia valorificarea materiilor prime și materialelor. carburanților și energiei electrice cu economii insumînd 4 milioane lei va fi in 
acest fel substanțial depășit".Un plan de lucru concret, re- flecțînd posibilitățile unei organizații de tineret puternice, responsabile care se cere definitivat și pus în practică fără nici o intîrziere.
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Formații artistice ale tineretului Pregătiri pentru noul an de învățămînt

Corul de cameră „Pastorala"
Evoluția citorva formații co

rale tinere, suflul lor proaspăt 
— ritm, sinceritate, poezie, ca
lități tehnice — au sfirșit prin 
a impune genul ca o evidență 
in rîndul ascultătorilor tineri.

Despre aceste virtuți ale mu
zicii corale, despre posibilitatea 
ei de a exprima bucuriile, fră- 
mintările și. crezurile vîrstei ti
nere am avut posibilitatea să 
ne convingem ascultind unul 
din concertele săptămânale ale 
formației „Pastorala" a Casei 
de cultură a tineretului din Iași. 
Patruzeci de tineri, elevi, stu
denți, muncitori, funcționari, e- 
vident entuziaști, talentați, în
drăgostiți de cîntecul patriotic ; 
o muncă intensă și totală care a 
făcut, așa cum era drept, din 
această prodigioasă grupare cap 
de afiș în stagiunile muzicala 
studențești.

Răspunzînd unor înalte exi
gențe tematice și artistice, re
pertoriul coral îmbină cîntecul 
de masă revoluționar cu prelu
crările folclorice, piese din te
zaurul clasic și contemporan. 
Dar succesul „Pastoralei" este 
explicat, și nu in ultimul rind, 
de bogăția și puritatea vocilor, 
de limbajul direct și expresiv, 
de sinceritatea exprimării. „Dacă 
unu la sută este talent in ce ne 
privește, mărturisește dirijorul 
și compozitorul Sorin Vînătoru,

restul de 99 la sută trebuie si 
fie numai muncă, efortul de o- 
mogenizare a echipei. Lucrez ca 
un meșteșugar, cizelind conti
nuu fiecare piesă în zeci de re
petiții, fie că este vorba de 
„Trei culori" sau „Nocturna" de 
Ciprian Porumbescu. In acest 
fel la orice invitație, ți forma
ția este mereu solicitată să con
certeze pe scenele lașului, corul 
se poate prezenta cu un program 
radical primenit ți de o bună 
calitate artistică. Intr-adevăr, 
ne mindrim cu multe concerte- 
lecție, muzica corală fiind un 
admirabil mijloc de educație, 
de modelare a oamenilor".

Patruzeci de nume ar trebui 
date tiparului, dar cu voia diri
jorului reproducem doar numele 
citorva dintre cele mai 
reprezentative voci ale 
falei" : Maria Cîmpean, 
Corfă, Maria Moise, 
Nae, Mircea Stoleriu, 
Rotar, Silvia Tomovici,
Haldan, Radu Constantin, Ste
fania Chitic.

Un ultim cuvint: pronunțăm 
audiență, circulație, pătrundere 
în masa tineretului a muzicii 
corale și ne gindim la acești ini
moși propagatori ai cîntecului 
coral, care se izbesc de o literă 
administrativă ce prevede apro
barea fondurilor de deplasare 
numai în funcție de procentul

de studenți din formație. Dar 
fondurile proprii nu se realizea
ză numai prin contribuția stu
denților, iar vara, cind aceștia 
se află în vacanță, ce s-ar în- 
timpla cu „Pastorala" 1 E bine 
să se revadă această prevedere 
pentru a da posibilitate forma- 

- ți ei să se poată deplasa măcar 
in interiorul județului. Fie și din 
rațiunea de a fi ascultată de un 
public cit mai larg !

LUCIA HOSSU

Corul de cameră „Preludiu//

La Baia Mare, Munca educativă
și autogospodărirea în

dezbaterea activului social

fidele și
„Pasto- 

Valentin 
Dumitru 
Mihaela 
Cristina

în toamna lui ’72, la Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa", sub conducerea unui talentat și pasionat dirijor, Voicu 
Enăchescu, tînăr absolvent al Conservatorului, se constituia un colectiv de entuziaști iubitori ai muzicii vocale camerale. Numai după două luni de la înființare, cerul Preludiu obținea premiul i la Festivalul national de artă studențească. în palmaresul de succese al formației s-au înscris de atunci importante distincții : premiul I la toate edițiile Festivalului național al artei studențești, premiul I la concursul Radioteleviziunii „Cintare pa
triei", premiile I la Festivalul international al corurilor acade
mice de la Pardubice (R.S.C.) —

1973 și la Festivalul internațional de la Nitra (R.S.C.).Activitatea în cadrul Ansamblului artistic al U.T.C. coincide cu perioada de consolidare și de maturizare a corului, care găsește aici cîmpul fertil al dezvoltării și afirmării sale în viața muzicală a țării. Odată Înscris in colectivul ansamblului. corul Preludiu își deschide o stagiune proprie, permanentă, prezența sa în concerte și spectacole pe scena Ateneului ro?- mân, a Sălii Palatului, a caselor de cultură bucureștene, în aula Universității, la Casa ziariștilor, la Academia „Ștefan Gheorghiu", la edițiile festivalului „Flacăra", in emisiunile radio devenind in scurt timp

cunoscută publicului meloman.Coriștii sînt studenți la Construcții, Medicină, Fizică, Matematică, cîțiva la Conservator și deci în majoritate, nu știu muzică. Unii dintre ei ca 
Popescu Mugurel, Mirea Maria
na, Nistor Tihohod, Stelian Co- 
man, Bortiș Mariana, Merișescu 
Valeria, Vasilescu Radu, Griga 
Ioana, Bălan Monica ș.a. ar fi capabili să cinte astăzi alături de profesioniști.Agenda de lucru a corului este destul de Încărcată. Se repetă în prezent un ciclu de 10 lucrări noi din creația românească pentru spectacolele ce vor fi date în cinstea Congresului al X-lea al U.T.C.

ALINA POPOVICI

MIHAI BUCULEI — „Proiect pentru monumen
tul tineretului"

IN AVANPREMIERĂ EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ DE ARTĂ PLASTICĂ

Timp de zece zile, Institutul 
de învățămînt superior din Baia 
Mare a găzduit pe cei 300 de 
studenți, președinți ai comite
telor de cămin și cantină, șefi 
ai comisiilor sociale din 
centrele universitare din 
In discuții in plen și pe 
de centre s-au prezentat 
rate și s-au dezbătut o 
de importante aspecte ale ac
tivității sociale susținute de a- 
sociațiile studenților comuniști: 
exercitarea controlului obștesc, 
colaborarea A S.C. cu organele 
administrative și de invățămint, 
stilul de muncă al comitetelor 
de cămin și cantină, asigurarea 
unor condiții optime de studiu 
și odihnă, finalizarea autogos
podăririi, pregătirea căminelor 
și cantinelor studențești in ve
derea deschiderii noului an uni
versitar. In cadrul unor discuții 
metodice, s-au prezentat 
mai valoroase inițiative, 
mai eficiente acțiuni menite să 
ducă la buna gospodărire « 
căminelor și cantinelor, a bazei 
materiale de învățămînt, cerce
tare și producție din facultăți 
și institute. Un rol deosebit in 
instruirea activului social l-a 
avut organizarea model a ci-

toate 
țară, 

grupe 
refe- 
serie

cele 
cele

minului și cantinei taberei, in 
cadrul cărora și-au desfășurat 
o intensă activitate echipele de 
pază, serviciu și control obștesc, 
s-a realizat autogospodărirea in 
fiecare cameră, s-au organizat 
modele de agitație vizuală (ga
zete, punct de documentare, 
panouri la zi cu cele mai inte
resante evenimente din viața 
taberei).

Continuarea vieții de organi
zație în tabără a fost punctată 
de manifestări politico-ideolo- 
gice, culturale, sportive, de tu
rism și muncă patriotică, dintre 
care am reținut : informări a- 
supra politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, serile oferite de artiști a- 
matori din diverse centre uni
versitare, excursii la obiective 
turistice maramureșene, compe
tiții de volei, handbal, fotbal, 
efectuarea a peste 1 000 ore de 
muncă patriotică la baza spor
tivă Șuior.

Organizarea desăvîrșită a că
minului și cantinei taberei a 
facilitat aplicarea practică a u- 
nor experiențe, duclnd, totoda
tă, și la o sugestivă școală a 
autogospodăririi studențești. în 
același timp, discuțiile particl-

punților au reliefat faptul că 
un domeniu important al acti
vității asociațiilor studenților 
comuniști, munca educativă în 
cămine, asistența socială și me- 
dico-sanitară constituie un per
manent mijloc de 
studenților. Tabăra de 
Mare a prilejuit un 
prilej de bilanț, ce a 
trecerea unui an de la 
cerea autogospodăririi, 
care asociațiile studenților co
muniști au participat mai efi
cient la buna gospodărire a ba
zei materiale a invățămîntului, 
contribuind la creșterea recep
tivității studenților față de as
pectele sociale ale vieții de or
ganizație. Printre problemele 
prioritare ale noului an de în- 
vițămint, pe agenda de lucru a 
asociațiilor se află înscrise o 
serie de aspecte ce vizează im
plicarea mai riguroasă a con
siliilor U.A.S.C. (A.S.C) în do
meniul social, planificarea fer
mă a obiectivelor și controlul 
ritmic al sarcinilor, acțiuni ce 
pot asigura o creștere a calită
ții muncii într-un important 
capitol al vieții universitar^.

CĂLIN STĂNCULESCU
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In a șteptarea

Sîmbătă, 16 august, la Ateneul 
Roman va avea loc vernisajul 
expoziției republicane de artă 
plastică „Tineretul — puternică 
forță socială, viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste", de
dicată Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. Expoziția, de un cu
prinzător profil tematic, evocă 
efortul constructiv al tinerei 
generații din țara noastră, con
ține imagini simbolice ale luptei 
pentru emancipare socială și 
națională, aspecte multiple ale 
vieții și activității tinerilor, ilus- 
trind noile dimensiuni ale exis
tenței lor. Lucrările ce vor fi 
prezentate subliniază, in limba
jul sugestiv al artei, inserția 
efortului de muncă al tineretu
lui in efortul intregului nostru 
popor, pasiunea și dăruirea sa 
în edificarea unei societăți noi. 
maturitatea și competența sa în 
slujirea țelurilor propuse. Tine
rii artiști plastici, profesioniști 
și neprofesioniști (sub 35 de 
ani. așa cum prevede regula
mentul acestei manifestări re
publicane), demonstrează prin 
aceasta o cunoaștere directă, 
mai profundă, a vieții și aspira
țiilor propriei generații, o în
țelegere responsabilă a misiunii 
educative a creației și, firește, 
o plasare conștientă în zona u- 
nei problematici generoase, o 
premisă a valorii și autentici
tății demersului lor. Juriul a se
lectat din circa. 1500 de lucrări 
(pictură, sculptură, grafică, arte 
decorative), operind exigent 
după criterii artistice și tema
tice, 200 de lucrări. Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Uniunea artiștilor

BORUZS GEORGETA — „Ritmuri" 
(ilustrația din stingă — sus)

primu
în județul Cluj pregătirile pentru noul an școlar se desfășoară în condiții oarecum speciale. Cîteva școli generale, cum sînt cele din comuna Valea Ierii și Școala generală nr. 6 din Turda au avut de suferit de pe urma inundațiilor. La Liceul a- gricol din Turda, 200 seturi manuale de contabilitate distruse de ape. Pagube tante au fost provocate școli din județul Cluj.în aceste condiții, se depun eforturi intense pentru recuperarea grabnică a acestora, pentru repararea sălilor de clasă și laboratoarelor distruse. în cursul lunii iulie aproape 50 000 de pionieri și elevi și 2 450 cadre didactice au participat la diferite lucrări de reparații, precum și la acțiuni de muncă patriotică în agricultură.Tovarășul Iuliu Antal, inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului școlar județean, ne informează că in anul școlar 1975—1976 în județul Cluj vor fi date în folosință noi spații de învătărpînt. Elevii din Cluj- Napoca, Cîmpia Turzii, Apahi- da-Sinicoasa, Băișoara. Căpușu Mare și Căpușu Mic, Cătină, Fe- leacu, Vîlcele, Florești-Luna de Sus și din alte comune ale ju-

au fost impor- și altor

lui clopoțel
dețului vor beneficia de noi localuri școlare, de noi săli de clasă. 11 scoli generale noi. cu 84 săli de clasă se vor adăuga in noul an de învățămînt zestrei școlare a județului.Nu au fost uitați nici copiii preșcolari. Pentru ei, din investițiile făcute de stat si cu contribuția bănească a cetățenilor s-au construit opt noi grădinițe cu 1 035 locuri la Cluj-Napoca, Cîmpia Turzii și în comuna Dă- bîca, satul Luna de Jos. S-au construit noi laboratoare și a- teliere școlare în cadrul școlilor generale din comunele Iara, Că- lețele, Valea Drăganului, Chiu- iești, satul Bucea și Gherla. La Viișoara și Ocna Dej s-au amenajat două săli de gimnastjcă.La nivelul liceelor industriale, subordonate ministerelor și organelor centrale de resort, noul an școlar va înregistra cîteva... „premiere". Astfel. Liceul industrial de mecanică nr. 1 din Cluj-Napoca va beneficia de o cantină cu 900 de locuri. Liceul de informatică se va muta intr-o clădire nouă .cu ,1.7 săli de clasă. Liceul e'conomic va fi dotat cu un cămin de 224 locuri. Școala profesională electrotehnică din municipiul Cluj-Napoca va funcționa într-un local nou

cu 12 săli de clasă, la care se adaugă un cămin cu 312 locuri, o cantină cu 600 locuri și 1 000 m.p. ateliere școlare. De asemenea, într-un local nou se vor pregăti și elevii Grupului școlar pentru mașini-unelte de pe lingă întreprinderea „Unirea" Cluj-Napoca, care este dotat cu 12 săli de clasă, cămin-internat cu 600 locuri, cantină cu 600 locuri și 1 000 m.p. ateliere școlare.Exemplele citate pot continua. Important și demn de reținut totodată, este insă faptul că în marea majoritate a cazurilor, noile localuri școlare au fost deja recepționate sau se află în stadiu de finisaj. Pînă la 15 septembrie toate construcțiile noi vor fi gata să-i primească pe cei cărora le-au fost destinate.O atenție deosebită este acordată dotării laboratoarelor școlare existente și construirii sau amenajării altora. Cu sprijinul elevilor de la Grupul școlar de construcții, Liceul „Mihai Emi- uescu" a fost dotat cu un nou laborator de biologie. Elevii, in timpul practicii de vară au lucrat intens pentru autodotarea laboratoarelor și atelierelor proprii.
DAN VASILESCU

plastici și Uniunea generală a 
sindicatelor din România vor 
oferi celor mai valoroase și re
prezentative lucrări, indiferent 
de gen și domeniu, cite un pre
miu.

Promofia 75 la posturi
LEHEL DOMOKOS — „Tineri oțelari 

(ilustrația din dreapta — sus) (Urmare din pag. I)
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REVISTA REVISTELOR

ROZA CARMEN — „Artă și 
înțelepciune" (stingă)

NICOLAE GROZA — „Tineri 
mecanizatori" (dreapta)

de pe acum în salopetele ignifuge ale metalurgiștilor, cu căștile de protecție pe cap, tinerii absolvenți nu se doesebesc mult de colegii lor mai in virstă.La atelierul turnătorie neferoase l-am întîlnit și pe Nicolae Damian, absolvent al secției de subingineri a Facultății de metalurgie din Institutul politehnic din București. La rîndul Său este familiarizat cu problemele secției deoarece lucrarea de stat a avut drept subiect proiectarea unui reper din producția uzinei, a cărui tehnologie a fost asimilată la secția fontă. „îndrăgesc meseria aleasă și mă bucur că aici voi putea să contribui la efortul întregului colectiv prin continuarea unor cercetări. Deși nu am fost repartizat la secția unde am mai făcut practică, totuși problemele sint asemănătoare și doresc să particip de pe acum la rezolvarea lor".Așa cum ne spunea tovarășul Constantin Vlad. de la serviciul personal, aproape 90 la sută dintre absolvenții repartizați

centralei noastre s-au prezentat la posturi integrîndu-se din primele zile ale lunii august în noile colective de muncă. Mihai Tîrcolea, absolvent al Facultății de metalurgie a și început să lucreze în schimburi, alți colegi din promoție sînt prezenți în secții, încadrați în disciplina uzinei : Ion Hristea și Alexandru Ciubuc, de la Facultatea de transporturi, la secția locomotive, Mihai Nedelcu, tecemist, la secția prelucrări la rece, Ion Nicolae, electrotehnist, la secția energetică, Aurică Ungureanu, constructor, la aceeași secție".Și la uzinele „Electroputere"- Craiova. cei care acum au deja la activ cîteva zile de „producție" s-au prezentat aici, la locul repartiției, cu convingerea de a se dovedi cit mai repede utili uzinei, de a onora diploma de inginer. Și unde a fost nevoie, acolo au fost repartizați : 7 la Fabrica de mașini electrice rotative, 3 la Fabrica de aparataj, unul la Fabrica de locomotive, 2 la C.T.C., 1 la secția sculărie. în total, 14 ingineri și odată cu ei încă 11 subingineri. 4 dintre ei au studiat la Timișoara, 2 la

iași, 2 la București și unul la Brașov. Dar pentru nici unul uzina nu este necunoscută. AÎci au făcut, în perioada studenției, practica de vară. Ca să nu mai vorbim de ceilalți care au studiat la Craiova. Timp de 4 ani au fost nelipsiți din uzină, acomodarea cu locul de muncă, cu oamenii, cu produsele ce se realizează, cu sarcinile de plan, făcîndu-se destul de repede, fără nici un „incident". Și problemele producției nu sînt deloc ușoare. „în atelierul de montaj,, ne spune proaspătul inginer Nicolae Cazacu, ele sînt chiar foarte complexe. Fiind vorba de asamblare aici se văd toate defecțiunile. greșelile. Trebuie pus „capul" la contribuție pgntru depistarea cauzelor și luarea celor mai eficiente măsuri pentru înlăturarea lor".De aceeași părere sînt și ceilalți colegi de secție : Alexandru Bitoleanu, Ilie Ștefan Vlada, Mihai Coman. Ritmul de 400 de mașini de curent continuu ce se asamblează în atelierul de montaj nu permite irosirea timpului. Totuși, acum, la început, mai eșțe nevoie din par-

Contemporanul publică în 
ultimul său număr (1 500) 
articole, eseuri, dezbateri ce 
rețin atenția prin actualita
tea problemelor, acuitate și 
spirit tranșant, deschis. Ast
fel, acad Cristofor Simio- 
nescu, pornind de la o ne
cesară distincție intre eru
diție și cultură pledează în 
consecință pentru evitarea 
confuziei intre „oameni cul
tivați" și „oameni de 
tură", criteriul acestei 
criminări fiind văzut 
funcția pe care o 
cunoștințele : „Omul 
este cultivat doar 
sine ; (...) omul de 
incepe dincolo de
rea a ceea ce e dat în cul
tură. el este un principiu 
dinamic al culturii ca atare 
și al puterii ei de umanizare 
(...) El nu poate trăi izolat, 
rupt de societate, el nu este 
un voluptos al consumului 
ci un pasionat al dăruirii".

cul- 
dis- 

in 
capătă

cultivat 
pentru 

cultură 
asimila-

Fiind in totul de acord cu 
morala acestei discriminări : 
„nu te grăbi să aduci elogii 
erudiților de sub clopotul de 
sticlă !“ nu vom cădea, fi
rește, in extrema disprețului 
față de erudiție, o condiție 
indispensabilă a dăruirii. O- 
piniile acad. Cristofor Si- 
mionescu se înscriu in linia 
sublinierii caracteristicilor 
fundamentale pe care le-au 
întrunit toți marii noștri 
oameni de cultură, iar moș
tenirea exemplului lor este 
un factor viu al tradiției de 
care avem nevoie. Aseme
nea luări de poziție in fa
voarea prezenței active a 
omului de cultură in for, in 
viața cetății, îmbogățind cli
matul spiritual, propunind 
modele și repere convingă
toare sint bine venite.

In paginile aceluiași nu
măr al revistei găsim și alte 
articole, luări de poziție in 
probleme ale științei și cul
turii contemporane. O utilă

Chirovici

discuție despre „Muzica u- 
șoară în actualitate" ne face 
cunoscute opiniile unor com
pozitori, critici, poeți și in
terprets Obișnuitele rubrici 
ale revistei (Consemnări 
de Radu Cosașu, Tele-obser- vator de Ecaterina Oproiu, Jurnalul de lectură de Du
mitru Micu, Condiția umană 
de George Radu
etc.) conțin analize și inter
venții in diverse 
ale vieții spirituale. In an
samblu, un număr intere
sant, viu, contemporanul 
vădindu-și profilul de revis
tă militantă, angajată în e- 
ducarea maselor, promovînd 
un stil de discutare și inter
pretare a fenomenelor, pu- 
nînd erudiția redactorilor și 
colaboratorilor ei in serviciul 
unei reale opere de educa
ție adică promovînd ferm 
un principiu de cultură ac
tivă.

domenii

M. C.

EMIGRANTUL: Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Scala 

• (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30: 21); 
Casa Filmului (orele 9,30; 11,30; 
13,45: 16; 18.15: 20,30), Grădina
Festival (ora 19,45), 
Dinamo (ora 20).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30); Grădina Lucea
fărul (ora 20).

EPILOG LA GRANIȚA: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

PIAF: Capitol 
12.45; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 
Grădina Capitol 
rul „23 August" .
Modern (ora 20,30).

MIHAI VITEAZUL:
Noi (orele 10; 14,15; 18.30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
EVANS: Doina (orele 11,15; 13,15; 
15,15; 18,30: 20,30 — la orele 9.45; 
17,15 — program pentru copii).

OMUL DIN LARAMIE: Sala 
Palatului R.S.R. (ora 19,30); Bucu
rești (orele 8.45: 11; 13.15; 16,15; 
18.30; 20,45); Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18; 20); Grădina 
București (ora 20); Stadionul 
Steaua (ora 20.30).

TOAMNA BOBOCILOR: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

LEGEA PRERIEI: Victoria (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30); 
Lira (orele 15; 17,15; 19.30); Gră
dina Unirea (ora 20); Grădina Lira 
(ora 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Moșilor (orele 15,30; 18).

11, ou, 
Grădina 

Stadionul

(orele 9,15: 11,30;
20,30); " ' 

13.30; 16; 
(ora 20); 
(ora 20);

Modem 
18; 20); 

Patinoa- 
Grădina

Timpuri

ZIUA CEA MAI LUNGA: 
celsior (orele 9; 12.30; 16; 19.30); 
Tomis (orele 9; 12,30: 16,30); Gră
dina Tomis (ora 19,45).

NU TE VOI IUBI: Bucegi 
16: 18).

ULTIMUL ) 
CROSS CREEK: 
8.30; 10,30; 12,30; 
20,30).

UN ZIMBET
TIRZIU: Munca
20.15).

LANȚURI: Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

AL PATRULEA 
(orele 16: 18).

INFRlNGEREA
KISON: Grivița 
13.30; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 
20,30).

MARELE CIRC: 
(orele 16; 18; 20); 
16: 18,15).

TOAMNA CHEYENNILOR: Co- 
troceni (orele 15,30; 19).

HYPERION: Ferentari (orele
15.30: 18; 20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI: FIo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20,30): Gloria (orele 9: 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI: Giulesti (orele 15,30; 18; 
20.15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Volga (orele 9; 11.15: 13,30; 
15.45: 18; 20,15); Arta (orele 15; 
17.15; 19,30); Grădina Arta (ora 
20).

KIT ÎN ALASKA: Pacea (orele 
15,30; 18; 20.15).

PISTOLAR
: Lumina

14,30; 16,30;

(orele

DIN 
(orele 
18,30;

MAIPENTRU
(orele 15,30; 18;

MIRE: Unirea

LUI L. WIL- 
(orele 9; 11,15; 
20,30); Melodia 

13,30; 16; 18,15;

Drumul Sării 
Crtngași (orele

NU IESE FUM FARA FOC: Au
rora (orele 9: 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Miorița (orele 9.30; 12; 
15; 17,30; 20); Grădina Aurora (ora 
19,45).

PE AICI NU SE TRECE: Cos
mos (orele 15.30: 19).

ULTIMA ZĂPADĂ DE PRIMĂ
VARĂ: Viitorul (orele 15,30; 18; 
20,15).

Teatrul Gluleștl (la Parcul tea
trului Ciulești): NOPȚI DE VARĂ
— ora 20.30; Teatrul Mic (la Ro
tonda din grădina Cișmigiu): 
AMINTIREA SCRIITORILOR — 
ora 20; Teatrul Evreiesc de Stat : 
LOZUL CEL MARE — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy): 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS !
— ora 19,30; (grădina Boema): IN 
GRĂDINA BUCURIILOR — ora 
19.30; Rapsodia Română: ȚARĂ 
BOGATĂ-N FRUMUSEȚI 
18,

la Constanța. 17,30 Telex 
Actualitatea cultural-artistică. Car
net de librărie. 17,55 Muzicâ popu
lară. 18,10 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 13,45 Melodii 
la malul mării. Muzică ușoară. 
19.00 Teleglob. Pakistan — coordo
natele dezvoltării. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Reflector. 
20,20 Seară de teatru : „Personali
tate pentru concurs" de Corneliu 
Marcu. 21.20 Viena pe... note. Film 
muzical care ne poartă din Ring 
în Prater, pe... valurile Dunării, 
în foaierul Operei, la Școala spa- . 
niolă de
Sehonbrtin-sulul, sus în Grinzing... 
Ghid, Senta Berger pe care o în
soțesc Peter Alexander, Anna 
Moffo, Marcel Amont, Guggi 
LSwinger și ansamblul de balet al 
Operei. 22.10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

călărie pe aleile

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,20 File'de dic
ționar. 12,15 Telex. 12,20 închiderea 
programului. 16,00 Volei masculin : 
România — Ungaria. Transmislu- 
>• directă din Sala sporturilor de

serial : „Inginerul 
Episodul II. 20.40 

20,45 Reportaj TV :

20.00 Film 
Pronceatov". 
Publicitate. 
„Izvoarele sănătății". 21,00 Tezaur
de ctntec românesc. Uvertura de 
concert. 21,30 Telex. 21,35 Baladă 
pentru acest pămînt : Comana. 
21,50 Din filmoteca TV : Tudor 
Arghezl. 22,30 închiderea progra
mului.

iivvvic mii par- tea lor de un efort pentru a se pune la punct cu problemele concrete de tehnologie.Toți au absolvit facultatea de electrotehnică cu medii peste. 9, remareîndu-se în timpul studenției mai mult în cercetare Și proiectare. Tematica lucrării de diplomă a lui Mihai Coman a fost luată chiar dintr-un contract cu , Uzina “ în valoare proiectarea torului a (varianta „Acum — mează faza a doua a contractului — proiectare pe calculator. Deci am ocazie să urmăresc și prototipul ce va fi realizat aici. După cum se vede, un nou examen centru mine și colegii mei. Dovadă că. dacă examenele studenției au trecut, vin și vor veni la rind alte examene, cele ale producției. Examene cu mult mai severe"._ Aceștia sînt doar cîțiva dintre tinerii care au răspuns printre primii la chemarea colegilor de la metalurgie, de a reflecta prin actul lor de prezentare la posturi. modele de muncă șl viață in chip comunist. Răspunsul la chemarea metalurgiștilor se constituie. totodată, prin semnificațiile sale de participare a tinerilor absolvenți la viata fiecărui colectiv cu fapte de muncă deosebite, ca un nou angajament al promoției '75 de întim- pînare a Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R.

„Electroputere" de 50 000 de lei : cu ajutorul calcula- mașinilor sincrone combinată CIOC), ne spune el — ur
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Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
în onoarea președintelui Leopold Sedar Senghor

Toastul președintelui Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Vizita primului ministru al Iranului
Amir Abbas Hoveyda

Sosirea 
în Capitală

Domnule președinte,

Deoarece miine veți pleca din 
România, aș dori să exprim 
satisfacția mea, a conducerii 
noastre de stat și a partidului 
pentru faptul că ați făcut a- 
ceastă vizită neoficială, care v-a 
oferit posibilitatea de a cunoaște 
unele din preocupările poporului 
român in construcția socialis
mului. Sint bucuros că ați fost 
in această perioadă oaspetele 
nostru, al poporului român ; 
sper că veți duce cu dumnea
voastră impresii plăcute despre 
ospitalitatea și despre felul în 
care poporul român își desfă
șoară activitatea.

Am avut convorbiri asupra 
multor probleme. Am constatat 
cu satisfacție că, într-un șir de 
probleme ale vieții contem
porane internaționale, țările 
noastre sint animate de dorința 
de a se găsi soluții care să

asigure progresul economic și 
social al fiecărui popor, lichi
darea subdezvoltării, crearea u- 
nei noi ordini economice, reali
zarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, a unei păci trainice 
eare să dea posibilitatea fiecărei 
națiuni să se dezvolte de sine 
stătător, corespunzător voinței 
sale.

Sper că avind impresii plăcu
te, veți realiza o vizită oficială 
în România, pentru a putea 
continua astfel schimbul de pă
reri și, mai cu seamă, pentru a 
găsi căile unei colaborări mai 
active între popoarele noastre 
pe calea dezvoltării economico- 
sociale, a ridicării bunăstării 
fiecăruia dintre ele.

Cu aceste ginduri doresc să 
ridic acest pahar, să vă urez 
multă sănătate ; urez poporului 
prieten senegalez multă prospe
ritate și bunăstare !

Domnule președinte,

Aș dori înainte de toate să vă 
mulțumesc pentru primirea atît 
de prietenească pe care ne-ați 
rezervat-o, mie și delegației 
care mă însoțește.

Acordăm o importanță deose
bită politicii de independență 
națională, de dezvoltare socia
listă și de cooperare internațio
nală promovată de Republica 
Socialistă România. Toate a- 
cestea se datoresc conducerii 
dumneavoastră atit de lucide, 
precum și virtuților poporului 
român. Astfel, în acest mod, am 
putut — urmind o cură — să văd 
in același timp, la fața locului, 
dezvoltarea experienței socia
liste. In acest fel am putut să 
văd experiența dumneavoastră 
In domeniul agriculturii, al ur
banismului și al culturii. Ceea 
ce am văzut confirmă impresiile 
pe care le aveam, și anume, că 
România socialistă este astăzi

una dintre țările care pot să ne 
servească de exemplu. In a- 
ceastă seară, dumneavoastră ați 
avut amabilitatea să răspundeți 
la întrebările pe care vi le-am 
adresat, care — cite o dată — 
erau chiar indiscrete. Ați răs
puns cu obiectivitate, neascun- 
zindu-ne nici dificultățile, nici 
greutățile. Pentru toate acestea 
vă sînt deosebit de recunoscător.

Sint bucuros să fac anul viitor 
o vizită oficială in România. 
Sper că aceasta va oferi pentru 
ambele noastre țări prilejul de a 
dezvolta cooperarea dintre ele 
in toate domeniile — nu numai 
în domeniul politic, dar și în do
meniile economic și cultural.

Cu aceste ginduri, ridic pa
harul in sănătatea dumnea
voastră, urindu-vă succese in 
politica dumneavoastră I

Ridic paharul pentru Partidul 
Comunist Român, pentru po
porul român prieten.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis Regelui HASSAN AL II-LEA ai Marocului 
următoarea telegramă :Am aflat cu multă durere despre catastrofa aeriană de la Agadir. care a pricinuit numeroase victime omenești.Vă rog să primiți expresia sentimentelor de profundă compasiune pentru dumneavoastră și familiile afectate, in numele poporului român și al meu personal.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat președintelui Republicii India, FAK- 
HRUDDIN AL1 AHMED, următoarea telegramă :Am aflat cu tristețe despre inundațiile de mare amploare care s-au abătut în aceste zile asupra părții de nord a Indiei.în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului prieten indian, familiilor îndurerate sincera noastră compasiune.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Regelui BAUDOUIN al Belgiei, 
următoarea telegramă :Țin să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii naționale belgiene.La rindul meu, formulez cordiale urări pentru dumneavoastră și poporul român, exprimîndu-mi speranța de a vedea în continuare dezvoltarea, in spiritul prieteniei, a bunelor relații pe care le întrețin cele două țări ale noastre.

VIZITĂLa invitația Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a Marii Adunări Naționale, deputatul Michele Achilli. vicepreședintele Grupului parlamentar al Partidului Socialist Italian din Camera Deputaților, membru al Comisiei de politică externă a Partidului Socialist Italian, a făcut o vizită în țara noastră, în perioada 6—11 august a.c.Oaspetele a fost primit de tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale. Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Italian, dintre parlamentele celor două țâri.în timpul vizitei, deputatul italian a avut întrevederi cu membri ai Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a Marii Adunări Naționale, cu reprezentanți ai unor ministere, cu primarul municipiului Constanța și a vizitat obiective economice și so- cial-culturale din București și județul Constanța.
SOSIRE

El- Sadat, cu ocazia întîlnirilor care au avut loc, relațiile de cooperare economică și tehnică dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare continuă.Documentul prevede extinderea și diversificarea cooperării între cele două țâri, realizarea unor obiective economice de interes reciproc, în special în domeniile construcțiilor de mașini, industriei chimice și agriculturii, înființarea de societăți mixte. stabilindu-se programe de măsuri concrete pentru finalizarea acțiunilor de cooperare.Protocolul a fost semnat de președinții celor două părți în Comisie — Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului. ministrul agriculturii și industriei alimentare, și Mohamed Zaki El Shafei, ministrul economiei al R. A. Egipt.La semnare a fost de față Hassan Aii Daoud, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.

La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănes- cu. luni dimineața a sosit, în- tr-o vizită oficială de prietenie în țara noastră. Amir Abbas Hoveyda, primul ministru al I- ranului.Premierul iranian este însoțit în această vizită de Aii Reza Bahrami, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului la București, Hasanali Mehran, adjunct al ministrului pentru probleme economice și financiare, Parviz Raji, consilier personal al primului ministru, Hushang Batmanghliteh. director general pentru probleme e- conomice în Ministerul Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, au venit în întimpinare primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării econo

mice internaționale. Traian Du- daș. ministrul transporturilor și telecomunicațiilor. Constantin Ionescu. ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii. Emilian Dobrescu, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere. reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București, generali, alte persoane oficiale.Era prezent Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran.Au fost de față membri ai Ambasadei Iranului la București.Erau, de asemenea, prezenți Osman Derinsu, ambasadorul Turciei, și Sayed Sharief, ambasadorul Sudanului la București.S-au intonat imnurile de stat ale Iranului și Republicii Socialiste România. O gardă militară a prezentat onorul.
CONVORBIRI OFICIALE

De la Ministerul
Educației 

și învățămîntului

La Palatul din Piața Victoriei au început luni după-amiază convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Cei doi șefi de guverne și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea remarcabilă pe care au cunoscut-o în ultimii ani relațiile bilaterale — politice, e- eonomice, tehnico-științifice și culturale —, contribuția decisivă pe care au avut-o la extinderea și diversificarea acestor rapor-
Dineu oferit

turi întîlnirile și convorbirile dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și șahinșa- hul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, au fost analizate noi domenii de colaborare și cooperare în producție, în sectoare de importanță deosebită pentru progresul economic și social al celor două țări. De asemenea, au fost examinate căi și mijloace pentru lărgirea schimburilor comerciale româno-iraniene.
in onoarea

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit din partea lui MANUEL PINTO DA COSTA, secretar 
general al M.L.S.T.P., președintele Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, o telegramă in care se spune printre altele :în numele poporului din Sao .Tome și Principe, al Guvernului,al Biroului Politic al M.L.S.T.P. și în numele meu personal, vă adresez sincere mulțumiri pentru recunoașterea republicii noastre și pentru felicitările adresate la 12 iulie 1975, in momentul istoric al proclamării independenței noastre.Sperăm să vedem dezvoltîndu-se. între cele două popoare ale noastre, relațiile militante de cooperare și prietenie, bazate pe trecutul comun de luptă împotriva colonialismului, neocolonialismului, imperialismului și exploatării omului de către om.Folosesc acest prilej pentru a vă confirma dorința noastră de 
a stabili relații diplomatice intre cele două state ale noastre, în- tărindu-se astfel tot mai mult excelentele relații dintre partidele și țările noastre.

Luni după-amiază a sosit în Capitală Korkut Ozel, ministrul alimentației, zootehniei și agriculturii din Turcia, care la invitația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare face o vizită în țara noastră.Oaspetele va avea convorbiri la ministerul de resort privind colaborarea și cooperarea teh- nico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare, între cele două țări și va vizita unități economice.
★Luni la amiază a fost semnat la București Protocolul sesiunii a IX-a a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnico-științifică între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.în cadrul sesiunii s-a relevat că. pe baza indicațiilor date de către președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar

La șesiunea de admitere în 
înVățâmintul superior din 
luna iulie a.c. a fost descope
rită frauda gravă comisă de 
lectorul universitar Vasile 
Fodor, de la Facultatea de 
drept a Universității Bucu
rești.

Abuzind de atribuțiile care 
i-au revenit în cadrul comi
siei pentru concursul de ad
mitere, acesta a încercat să 
faciliteze unor candidați tre
cerea prin fraudă a probelor 
scrise, fapt care a fost des
coperit la timp. Au fost anu
late lucrările de concurs ale 
eandidaților respectivi.

în legătură cu Vasile Fo
dor s-a hotărit îndepărtarea 
Iui definitivă din invățămint 
și anularea oricărui drept de 
a desfășura activitate didac
tică.

El a fost deferit organelor 
de urmărire penală compe
tente.

primului ministru 
al Iranului

La convorbiri au participat Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Emilian Dobrescu, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, A- lexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, Mircea Georgescu, secretar general adjunct al guvernului, membri ai conducerii unor ministere.Au luat parte Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București, Hasanali Mehran, adjunct al ministrului pentru problemele economice și financiare, Parviz Raji, consilier personal al primului minișțru, Hushang Batmanghliteh, director general pentru probleme economice în Ministerul Afacerilor Externe.

întrevedere 
protocolarăîn aceeași zi, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a avut o întrevedere cu primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu.în cadrul convorbirii, desfășurată intr-o ambianță prietenească, a avut loc un schimb de păreri cu privire la problemele ce vor constitui obiectul convorbirilor oficiale dintre cei doi prim-miniștzi.

Întîlnire 

prieteneascăîn cursul după-amiezii de luni, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a avut o intilnire prietenească cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Cu acest prilej, premierul iranian și Ion Gheorghe Maurer s-au întreținut în mod cordial.
Amir Abbas Hoveyda Depunerea unei coroane de flori

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui WILLIAM R. 
TOLBERT jr„ președintele Republicii Liberia, o telegramă in care 
se spune printre altele :Marele și bunul meu prieten,Guvernul și poporul Liberiei și eu personal vă sîntem foarte recunoscători pentru mesajul dumneavoastră amabil și profund, trimis cu ocazia celei de-a 128-a aniversări a independenței națiunii noastre și vă transmitem mulțumiri sincere și aprecierea noastră pentru caldele sentimente exprimate.Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de sănătate excelenței voastre, iar guvernului și poporului din marea dumneavoastră țară, pace și solidaritate neîntreruptă și prosperitate crescindă.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. a oferit un dineu oficial în onoarea primului ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Au participat Gheorghe O- prea, Ion Pățan, viceprim-mi- niștri ai guvernului, Nicolae Mănescu. Constantin Ionescu, Emilian Dobrescu, Nicolae Ionescu, membri ai guvernului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, A-

lexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, alte persoane oficiale.Au luat parte Aii Reza Bahrami, Hasanali Mehran, Parviz Raji, Hushang Batmanghliteh, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe primul ministru iranian.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.

în cursul dimineții, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda. împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.. La solemnitate au participat Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Au fost prezenți ambasadorul României la Teheran, și ambasadorul Iranului la București.în fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Iranului..După depunerea coroanei, persoanele oficiale române și iraniene care au asistat la solemnitate au păstrat Un moment de reculegere. A fost vizitată, apoi, rotonda monumentului.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Singa
pore, dr. BENJAMIN HENRY SHEARES, următoarea telegramă :Mulțumesc Excelenței voastre pentru mesajul de calde felicitări pe care mi l-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Republicii Singapore, și la rindul meu vă transmit aceleași bune urări.

• CAMPIONATELE BAL
CANICE DE NATAȚIE, des
fășurate Ia Salonic, s-au în
cheiat cu un remarcabil suc
ces al echipelor României, 
care au ciștigat 16 medalii de 
aur, situindu-se pe primul 
loc in clasamentul general, 
înaintea formațiilor Greciei, 
Bulgariei și Iugoslaviei. Ma
rea performeră a competiției 
a fost inotătoarea româncă 
Anca Groza. învingătoare in 
6 probe, cu timpuri care în 
majoritatea lor constituie noi 
recorduri naționale și balca
nice. In ultima zi de între
ceri, Anca Groza și-a adju
decat proba de 400 m mixt 
în 5’22”37/100, Adrian Horvat 
s-a clasat pe primul loc la

1 200 m spate, cu timpul de 
2T2”86/100, iar Valeria Vlăs- 
ceanu a terminat victorioasă 
în cursa de 200 m spate in 
2’31”56/100.Presa sportivă din Noua Zeelandă publică numeroase comentarii despre jocurile selecționatei române de rugby, care întreprinde un turneu in această țară considerată avind cel mai puternic rugby din lume. După cum transmite corespondentul agenției Associated Press, reporterii sportivi s-au arătat surprinși de evoluția echipei române care a reușit să învingă la Hamilton, cu scorul de 14—9, redutabila formație Waikato. Peste 15 000 de spectatori,

transmite același corespondent, au aplaudat jocul echipei României din rindul căreia s-âu remarcat în mod deosebit Gheorghe Dumitru și mijlocașul Mircea Paraschiv.în Sala sporturilor din Constanța încep astăzi întrecerile competiției internaționale masculine de volei pentru „Trofeul Tomis“. în primul joc, la oră 16.00, echipa României va în- țilni formația Ungariei (meciul va putea fi urmărit pe micul e- cranb Echipă Iugoslaviei are zi liberă. Apoi se vor întîlni echipele Poloniei, campioană a lumii, și Cehoslovaciei. Miercuri, tot de la ora 16.00, sînt programate următoarele jocuri : Româ- pia-Cehoslovacia și Polonia- lugoslavia.

UCENICUL
(Urmare din pag. I)

N-a obținut măruntul ajutor cerut, dar a 
observat destul de bine și în acel birou 
aceeași „bunăvoință" de la contabilitate. 
Și uite așa s-au adunat una după alta, o 
sumedenie de întîmplâri mărunte, toate în
șirate pe același fir al unei insensibilități 
și al unui dispreț pe care el, ucenicul, nu 
l-a simțit chiar ca pe o izbitură violentă 
a unei palme, ci mai degrabă ca pe o lo
vitură cu efect întîrziat. în orice caz a

scos deocamdată o învățătură din îrttîffi- 
plările lui : „Nu m-am supărat căci nu-mi 
folosea la nimic". Dar, a adăugat, așă se 
pot naște „unele idei false despre socie
tatea dreaptă în care ne aflăm". Amără
ciunea lui cea mai mare părea să vină nu 
din ceea ce i se întîmplase lui personal, ci 
cfin asemenea idei false, din umbrele pe 
care birocrația sufletească le aruncă pe 
un obraz luminos și cu atît mai „receptiv", 
mai deschis umbrelor...

COOPERATIVA 
„CONSTRUCTORUL" 
BUCUREȘTI

Primește spre calificare „Prin ucenicie la locul de muncă" In 
sesiunea 1—10 septembrie 1975 tineri absolvenți ai școlii generale 
de 10 ani și promovați ai clasei a VlII-a ai școlii generale din 
promoția 1975, care împlinesc vîrsta de 16 ani pină la 15 iunie 
1975 sau absolvenți ai școlii generale de 8 ani din promoțiile 
anterioare care nu s-au încadrat în producție în vreo formă a 
calificării și nu au depășit vîrsta de 19 ani, în meseriile :

• zidari — mozaicari — faianțari
• dulgher — tîmplar — parchetar
Durata școlarizării este de 1 și 1/2 ani pentru absolvenții școlii 

generale de 10 ani și 2 ani pentru promovații clasei a Vlll-a 1975 
și absolvenții școlii generale de 8 ani din promoțiile anterioare.

Pe toată durata școlarizării se acordă cazare, abonamente la 
tramvai, haine de protecție și rechizite în mod gratuit, precum 

și indemnizația lunară între 500 și 700 lei, în perioada I. 
(8 luni) ; 650 p'tnă la 850 lei, in perioada a 11-a, și 750 pină la 950 
lei, in perioada a lll-a, din care se suportă masa la cantină.

Solicitanții vor depune următoarele acte :
• certificatul de naștere în copie certificată
• certificatul sau adeverință de absolvire ă 10 clase, școăla 

generală, sau de promovare a 8 clase, școala generală din anul 
1975 sau promoțiile anterioare in original

• analiza singelui
• radioscopia pulmonară
• fișa copilului dă la 0 la 15 Uni (vaccinări)
• dovada de lă policlinica locală din căre să rezulte că til 

localitate nu sint boli molipsitoare
• adeverință din care să rezulte funcția și retribuția tatălui. 
Înscrierile se fac zilnic la sediul cooperativei din București,

Str Smirdan nr 30 sec. 4, intre orele 10.00 — 15,00 pină la data 
de 1 septembrie 1975 sau telefon 13 47 11, serviciul Personal ln- 
vățămînt.

ÎNTREPRINDEREA 
UTILAJ 

TRANSPORT 
BUCUREȘTI 

str. Avrig nr. 29 sector 3, 
troleibuz 85, tramvai 14, 

statia Mihai Bravu, 
RECRUTEAZĂ DE URGENȚA 
candidați în vederea califi
cării prin ucenicie la locul 
de muncă cu pregătire teo
retică prin școala profesio
nală în meseriile :

• mecanici auto,
• mecanici utilaje, 
e tinichigii auto.

din județele Ilfov, Ialomița, 
Prahova, Argeș, Dîmbovița 
și Teleorman.

Se primesc absolvenți ai 
școlildr de 8—10 ani promo
ția 1972, 1973, 1974, 1975,
care să nu depășească 18 
ani pînă la 31 decembrie 
1975.

Indemnizația lunară va fi 
în anul I de 807 lei, în anul 
II de 1 126 lei, în anul III de 
1 267 lei. Se asigură cămin 
și masă contra cost 

Înscrierile se fac pînă la 
data de 20 august 1975. Alte 
informații la telefon 35 22 46.

M.E.L — M.I.U.

Liceul de textile confecții nr. 2 
Grupul școlar profesional și tehnic 

- „Dîmbovița"
București, str. Verzișori, nr. 18, sectorul 5, str. Poet Cerna nr. 1, 

sectorul 4, anunță :

Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri de 
candidați pentru anul I - anul școlar 19751976 - invățămint 
profesional - curs zi la următoarele meserii :

• Cismar confecționer încălțăminte din piele Și înlocuitori ;
• Operator la prelucrarea produselor chimice (Mase plas

tice și cauciuc);
• Operator la fabricarea și prelucrarea sticlei și geamurilor. 
Acte necesare înscrierii:
• cerere de înscriere ;
e certificat de naștere - copie și original ;
• adeverință de absolvire a școlii generale de 8 ani sau 10 

ani.
e fișa medicală ;
e analiza singelui;
e examenul radiologie pulmonar (miero).
Candidații trebuie să aibă vîrsta între 16 ani (împliniți la 15 

iunie 1975) și 18 ani.
Înscrieri pînă la 30 august 1975.
Informații suplimentare la secretariatul școlii — telefon 

22 50 31.

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

O UNIFORMA 
NOUĂ I

Și în acest an, magazinele Ministerului Co
merțului Interior sînt bine aprovizionate cu 
toate articolele vestimentare necesare elevlior 
la deschiderea noului an de învățămînt.

Părinți 1
Pentru copiii dv. vă stau Ia dispoziție toate 

modelele și mărimile de uniforme școlare.
Alegînd din timp uniforma necesară copilului 

dv., evitați aglomerația in zilele premergătoare 
deschiderii școlii.

PUTEȚI CUMPĂRĂ :Pentru băieți
, pantaloni scurți din doc, pentru clasele

— cămăși de pionier, din zefir alb
— cămăși din zefir, în carouri, pentru cla

sele I-VIII
— costume din stofă, pentru clasele I—XII
— pantaloni din stofă, pentru clasele I—XIIPentru fete
— rochițe pentru preșcolari

I -Jvroc,li*e din zefir în carouri, pentru clasele

— șortulețe din olandină, pentru clasele I—IV
— bluze din olandină. pentru clasele V—XII
— bluze pentru pioniere, din zefir alb
— sarafane ..Samura", pentru clasele V—VIII
— halate de protecție, din olandină
— sarafane din stofă, pentru clasele V—XXI
— fuste plisate pentru pioniere.
Pentru tinerii care participă la pregătirea 

pentru apărarea patriei se găsesc costume com
plete, formate din bluzdn. pantalon și basc.

NU UITAȚI, A ÎNCEPUT VÎNZAREA 
UNIFORMELOR ȘCOLARE !— RECOM —



MANIFESTĂRI DEDICATE
APROPIATEI SĂRBĂTORI

NAȚIONALE A ROMÂNIEI• MOSCOVA - La sediul ambasadei țării noastre din Moscova, a avut loc, la 11 august, o conferință de presă consacrată apropiatei sărbători naționale a poporului nostru —■ cea de-a 31-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă.Au participat redactori de Ia ziare și publicații centrale, a- gențiile de presă TASS și APN, radioul și televiziunea sovietică, corespondenți ai ziarelor din republicile unionale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. și ai Asociației de prietenie sovieto-ro- mână.Cu aoest prilej, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Ght orghe Badrus, a subliniat însemnătatea istorică a insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, a înfățișat un tablou cuprinzător al realizărilor dobiadite de poporul român în anii construcției socialiste, în îndeplinirea sarcinilor actualului plan cincinal, a hotăririlor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.Ambasadorul român a evocat pe larg dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Uniunea Sovietică, s-a referit pe larg la politica externă și poziția țării noastre față de principalele probleme ale vieții inter-, naționale.

ambasadorul României In R._______________ F.Germania, Ion Morega, a prezentat la Universitatea din Miinchen conferința „Dezvoltarea economiei românești după cel de-al doilea război dial".Au participat ministrul_____rii al landului Bavaria, alte personalități ale vieții politice, culturale, științifice, reprezentanți ai unor importante firme care întrețin legături de afaceri cu țara noastră.

UN PAS ESENȚIAL 
IN PROCESUL

Pe agenda viitoarei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

mon-CUltu-

• CARACAS — Sub auspiciile Institutului venezuelean de prietenie cu România (I.V.A.R.) și ale Ambasadei României în Venezuela, la Ateneul din Caracas a fost inaugurată o expoziție de artă românească.La deschiderea expoziției participat Maria Teresa Otero Silva, președintele Ateneului și al Institutului venezuelean de prietenie cu România, membri ai conducerii I.V.A.R., oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei române la Caracas.Expoziția românească a fost primită cu mult interes de către public, iar criticii de i-au dedicat comentarii gioase.

au de

DESTINDERII
IN EUROPA

„Conferința de la Helsinki 
pentru securitate și coopera
re a marcat un pas esențial 
în procesul de destindere în 
Europa și în afara ei", a de
clarat președintele Partidu
lui Social-Democrat din 
R.F.G., fostul cancelar Willy 
Brandt, intr-un interviu a- 
cordat săptăminalului „Vor- 
wărts". El a subliniat, tot
odată, că semnarea Actului 
final al conferinței de către 
cele 35 de națiuni participan
te la reuniunea de la Hel
sinki „trebuie să fie privi
tă ca un început, și nu ca o 
încheiere". Willy Brandt a 
arătat, in continuare, că de 
acest eveniment sint legate 
multe speranțe, între care și 
aceea că el va emana im
pulsuri pozitive pentru nego
cierile de la Viena asupra 
reducerii trupelor și arma
mentelor in Europa centrală.

Problemele deivoltării și cooperării 
economice internaționale

La sediul din New York al Națiunilor Unite se desfășoară 
pregătiri active pentru cea de-a VII-a sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., programată pentru perioada 1—12 
septembrie 1975, înaintea celei de-a XXX-a sesiuni ordinare, 
în vederea examinării problemelor dezvoltării și cooperării eco
nomice internaționale.

• BOGOTA — Televiziunea din Bogota a inițiat prezentarea unui ciclu de filme documentare românești dedicat aniversării a 31 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă.în cadrul acestui ciclu vor fi prezentate seriile de documentare : „Viața și cultura". „România, prezent și viitor" și „Fabricat în România", primite din partea televiziunii române, precum și citeva filme documentare prezentând aspecte turistice din țara noastră.Totodată, la Clubul Asociației naționale a comercianților din Columbia (Comfenalco) a fost organizată o seară a filmului românesc, în cadrul căreia au fost prezentate recent lung-me- trajul „Drum în penumbră" și șase documentare. Postul de radio „Nacional" din Bogota a transmis un program special despre România.• BONN — în cadrul manifestărilor dedicate apropiatei aniversări a zilei de 23 August,

INDIA - Construcții moderne la Bombay, unul din marile centre economice ale tării

în urma dezbaterilor din acest comitet, la sediul O.N.U. a fost distribuită ordinea de zi preliminară a viitoarei sesiuni extraordinare a Adunării Generale, consacrată examinării problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale. Pe ordinea de zi figurează examinarea problemelor-cheie ale dezvoltării și ale extinderii colaborării economice între state, eliminarea barierelor discriminatorii din comerțul mondial și reforma sistemului monetar internațional. De asemenea, la sesiunea extraordinară o mare atenție va fi acordată problemelor industrializării, dezvoltării agriculturii și ameliorării situației alimentare a țărilor în curs de dezvoltare. La recomandarea Consiliului economic și social al O.N.U. (ECOSOC), sesiunea extraordinară va analiza, de asemenea, și problemele referitoare la situația copiilor în țările în curs de dezvoltare.

După cum s-a anunțat, această sesiune a fost convocată la inițiativa țărilor în curs de dezvoltare, pentru examinarea unor probleme stringente ale cooperării economice internaționale și pentru elaborarea sub egida O.N.U. a unor măsuri eficiente care să conducă la lichidarea Inechităților în sfera raporturilor și schimburilor economice mondiale, la edificarea unei noi ordini economice în lume.In vederea pregătirii sesiunii, 
a elaborării ordinii de zi a a- cesteia și a examinării proiectelor de documente a fost constituit un Comitet pregătitor, care s-a întrunit în cîteva Sesiuni. Comitetul pregătitor va trebui să prezinte, potrivit mandatului conferit de Adunarea Generală, o serie de recomandări avind ca finalitate intensificarea și accelerarea procesului de dezvoltare economică a statelor lumii, cu accent deosebit pe nevoile țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, organismul pregătitor are sarcina să formuleze concluzii în legătură cu propunerile relative la unele schimbări structurale în cadrul organismelor economice ale O.N.U. și în sfera relațiilor economice mondiale. Volumul mare al lucrărilor Comitetului pregătitor, precum și complexitatea problemelor ce intră în sfera activității sale, de interes pentru toate statele, au făcut ca activitatea acestui organism, programată să dureze pînă la 27 iunie, să fie prelungită pînă la 18 august.

PENTRU INTERZICEREA 
COMPLETA A ARMELOR 

NUCLEARE
Conferin- 
impotriva 
și cu hi
de Consi-

PLENARA C.C; AL1 PARTIDULUI
COMUNIST PORTUGHEZorganelor de conducere ale M.F.A., cooperarea strinsă dintre aceste organe și guvern. C.C. al P.C. Portughez consideră că întărirea conducerii țării necesită definirea și aplicarea de măsuri urgente in problemele politice, sociale, economice, precum și în cele ale decolonizării.P.C. Portughez a subliniat necesitatea întăririi striMturilor puterii politice și a statiFp: democratic. arătinxl că Partidul Comunist se pronunță pentru consolidarea neîntârziată și reală a tuturor forțelor interesate în dezvoltarea procesului revoluționar, pentru a se găsi în muu soluții la problemele rioase existente.

în localitatea Alhandra, din a- propiere de Lisabona, a avut loc, duminică, o plenară a Comitetului Central, al Partidului Comunist Portughez, la care secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a prezentat raportul intitulat „Cu privire la situația politică".în comunicatul dat publicității după plenară se arată : în urma analizei situației politice din țară, Comitetul Central a ajuns la concluzia că actuala situație de criză „are un caracter serios și profund", „afectează viața politică și socială, economia și procesul de decolonizare", determină o serie de acțiuni ale elementelor- reacționare și „a- fectează unitatea celor două componente ale forței motrice a revoluției — Mișcarea Forțelor Armate și forțele populare, democratice, precum și. alianța dintre ele". In continuare, în document se arată că formarea celui de-al cincilea guvern provizoriu „conștituie un pas pozitiv în direcția soluționării actualei crize, fără ca totuși să rezolve toate problemele existente". O condiție obligatorie a depășirii crizei o reprezintă, pe lingă formarea guvernului, întărirea urgentă a Mișcării Forțelor Armate ca mișcare revoluționară, progresistă, întărirea
imagine din Teheran

SAIGON — Geniștii Forțelor armate populare din Vietnamul de sud au dezamorsat în districtul Phong Dien cîteva mii de mine rămase din timpul războiului, redînd astfel agriculturii importante suprafețe. Numai în zona localității Thanh Luong geniștii au neutralizat peste 1 600 de dispozitive explozive.
Reuniunea Consiliului de Securitate

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit, luni, pentru a lua în dezbatere cererile de admitere în Organizația Națiunilor Unite prezentate de Republica Democrată și Republica Vietnamului Sud.în cursul unei prime ședințe. desfășurate cu începere de la ora 15,30 GMT și suspendate la 17,15 GMT. majoritatea membrilor Consiliului s-au pronun- țat în favoarea admiterii R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud în O.N.U.. în pofida anunțului semi-oficial al S.U.A. că vor opune dreptul lor de veto în această problemă. Delegatul american a ară

Vietnamde
tat că S.U.A. vor uza de dreptul lor de veto dacă nu va fi luată în considerare și cererea sud-coreeană, respinsă de majoritatea membrilor consiliului.Luînd cuvîntul în cadrul primei ședințe de luni după-amia- ză. reprezentantul sovietic. Iakov Malik, a subliniat că admiterea R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud in O.N.U. reprezintă „o necesitate internațională". La rîndul său, reprezentantul Franței. Jacques Lecompt. și-a exprimat speranța că „spiritul universalității nu va cădea victimă practicii, din nefericire curente, care constă în a lega voturile unul de altul".

Apei în favoarea admiterii R. D. Vietnam

și a Vietnamului de Sud în O.N.U.permanent de coor- țărilor nealiniate O.N.U. a examinat, desfășurateComitetul donare al membre ale în cadrul ședinței la sediul din New York al Națiunilor Unite, problema admiterii în organizație a Republicii Democrate Vietnam și i ” publici! Vietnamului de ale căror cereri în acest se află pe ordinea de zi a siliului de Securitate.Pornind de la sprijinul secvent acordat de țările nealiniate cauzei poporului vietnamez, reafirmat cu prilejul celei de-a IV-a conferințe la nivel înalt a acestor state de la Algar — se arată în documentul adoptat de grupul statelor nealiniate membre ale O.N.U. in urma ședinței de la New York — Comitetul de coordonare sprijină întru totul cererile Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud de admitere în Organiza. ți a Națiunilor Unite. Admiterea celor două state vietna-

a Re-Sud, sens . Con-con

meze în O.N.U., se arată în document, corespunde pe deplin spiritului și literei Cartei Națiunilor Unite șl servește cauzei păcii, independenței, libertății și dezvoltării unor relații largi de prietenie și cooperare intre popoare.Comitetul de coordonare, se arată in continuare în documentul adoptat, condamnă toate manevrele care urmăresc împiedicarea admiterii în O.N.U. a Republicii Democrate Vietnam și a Republicii Vietnamului de Sud. Asemenea acțiuni, se adaugă în comunicat, contravin voinței liber exprimate a majorității covirșitoare a opiniei publice internaționale.Comitetul de coordonare a făcut apel la toate țările nealiniate, la toate statele și popoarele atașate legalității internaționale și păcii să sprijine admiterea Republicii Democrate Vietnam și a Republicii Vietnamului de Sud în Organizația Națiunilor Unite.

• VIU ȘI NEVĂTĂMAT DUPĂ O CĂDERE DE... 400 DE 
METRI ! Un parașutist chilian, Jose Ojeda Garrido, a supraviețuit cu bine unei căderi libere de 400 de metri. „Miracolul" s-a produs la 800 km nord de Santiago de Chile, într-o regiune deșertică in care nu cresc decit cactuși. Datorită faptului că nici una din cele două parașute nu s-a deschis, parașutistul nu a putut, după propria-i' declarație, decit... să închidă ti
chii și să-și întindă mușchii ! După scurt timp, s-a trezit întins pe pămînt, viu și nevătămat, fără să-și fi pierdut măcar cunoștința, doar cu „ușoare dureri de rinichi". De notat că nu este singura supraviețuire de acest fel. Istoria mondială a parașutismului cunoaște aproximativ 15 asemenea cazuri. • TAXĂ PENTRU O CAUZĂ BUNA. Deși folosirea șoselelor, autostrăzilor, podurilor și tunetelor din R.F.G. este . gratuită, edilii orașului Reutlingen au introdus o taxă pentru utilizarea noului pod de peste riul Neckar. Ei și-au amintit de un decret din anul 1822, prin care folosirea vechiului pod peste Neckar trebuia plătită. în consecință, la intrarea pe pod a fost instalată o gheretă, iar sentinelele și „casierii" au fost îmbrăcați în costume de epocă. Sumele încasate pentru trecerea Neckarului sint folosite pentru ajutorarea copiilor handicapați.. • SAO PAOLO, CEL MAI PO
LUAT ORAȘ LATINO-AMERICAN. Poluarea aerului în o- - rașul. brazilian Sao Paolo este dublă față de nivelul critic stabilit prin normele Organizației Mondiale a Sănătății. în cartierele, industriale ale orașului, un metru cub de aer conține 235 miligrame de particule solide, indice care situează orașul Sao Paolo pe unul din primele locuri din lume și îi asigură „recordul absolut" de poluare a aerului în America Latină. • INCENDIU CARE A CUPRINS, ÎNCEPÎND DE 
VINERI, O ZONA FORESTIERA din circumscripția Gifhorn din landul vest-german Saxonia inferioară a continuat, duminică, provocînd moartea a 6 pompieri (alți patru fiind dați dispăruți) și distrugerea a 10 kilometri pătrați de pădure. Incendiul, ale cărui cauze n-au fost descoperite, a fost favorizat de valul de căldură care s-a abătut săptămîna trecută asupra majorității țărilor Europei occidentale șL a Marii Britanii. • PETROL COMPETITIV DIN MAREA NORDULUI. Potrivit unui studiu economic dat publicității de banca vest- germană „Commerzbank", zăcămintele de petrol britanice, vest-germane și olandeze din Marea Nordului sint competitive. Aceste zăcăminte vor putea produce în ansamblu, in- cepînd din anul 1978, cîte 100 milioane tone de țiței anual, urmînd ca producția să crească la 200 milioane de tone în anul 1980 și la 400 milioane de tone în anul 1982. Prețul repartizat per baril al forajelor ce vor trebui efectuate în zonă, cumulat cu cel al altor cheltuieli de producție, este estimat la 3—5 dolari, în timp ce in momentul actual prețul petrolului pe piața internațională este de aproximativ 11 dolari barilul. Pină în prezent, menționează studiul. întreprinderile participante la exploatarea petrolului din Marea Nordului au investit în operațiunile din zonă 35 miliarde de mărci vest-germane, urmînd ca pînă în 1985 să fie investite alte 100 miliarde mărci.
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stabilite de Consiliul Executiv Național, și care va putea legifera prin ordonanțe.

Cea de-a XXI-a 
ță internațională 
bombelor atomice 
drogen, organizată 
liul japonez împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen 
— Gensuikyo, și-a încheiat 
lucrările sesiunii de la Na
gasaki. A fost adoptat un 
document intitulat „Hotări- 
rea Conferinței de la Naga
saki", care cheamă la acțiuni 
în vederea încheierii unui 
acord internațional pentru 
interzicerea completă a ar
melor nucleare.

Propunere a unui grup de state, membre
ale O.N.U., privind Coreea— Un grup membre ale înscrierea pe 30-a sesiuni aNațiunile Unite de 35 de state O.N.U. au propus agenda celei de-a Adunării Generale a unui punctintitulat „Crearea de condiții favorabile pentru transformarea armistițiului intr-o pace durabilă în Coreea și pentru accelerarea reunificării pașnice și independente a Coreei". Grupul de state a prezentat, în acest sens, și un proiect de rezoluție.în partea sa introductivă, proiectul de rezoluție notează faptul că reunificarea Coreei nu a fost realizată, deși au trecut 30 de ani de la divizarea sa și 22 de ani de la încheierea armistițiului în Coreea.Proiectul de rezoluție consideră că este necesar să fie dizolvat comandamentul Națiunilor Unite și să fie retrase toate trupele străine staționate în Coreea de Sud sub drapelul O.N.U. Cele 35 de state autoare ale documentului fac apel la părțile semnatare ale acordului de armistițiu pentru înlocuirea acestuia cu un acord de pace, ca o

măsură menită să reducă tensiunea, să mențină și să consolideze pacea in Coreea, în contextul dizolvării comandamentului Națiunilor Unite și retragerii tuturor trupelor străine staționate în Coreea de Sud sub drapelul O.N.U.In sfirșit, documentul cere ca nordul și sudul Coreei să respecte principiile Declarației comune din 4 iulie 1972 și să întreprindă măsuri practice pentru încetarea sporirii armamentelor, pentru reducerea considerabilă a forțelor armate ale ambelor părți la un pentru menținerea durabile în Coreea ducă la accelerarea ficări independente țării.
nivel egal, unei păci — care să unei reuniși pașnice a

co-se-
LISABONA. — Un grup elemente turbulente au comis, duminică, un atac asupra sediului organizației Partidului Comunist Portughez din orașul Braga, situat in nordul țării, relatează agenția A.N.I. Activiștii partidului comunist aflați în clădire au ripostat. S-au înregistrat răniți.Prin’ intervenția unei unități ■ militare sosite- în oraș, a fost restabilită.

de

ordinea

S. E. L. A—un organism 
consacrat apărării 
intereselor țărilor 

latino-americane

Phenian- — Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene a dat luni publicității o declarație in care se afirmă că sprijină pe deplin propunerea făcută de un număr de state membre ale O.N.U. cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a punctului cu privire la „crearea de condiții favorabile pentru transformarea armistițiului intr-o pace durabilă în Coreea și accelerarea reunificării pașnice și independente a Coreei".

Un calm relativ s-a in
staurat, luni, in Irlanda de 
Nord, după ce trei 
și-au pierdut viața 
100 au fost rănite, 
și duminică, in cele 
ve incidente din 
șapte luni.

persoane 
și peste 
simbătă 

mai gra- 
ultimele

o jude- suspecți organizații zilelor
polițiaDupă cum relatează nord-irlandeză, citată de agenția Reuter, la sfîrșitul săptămî- nii trecute în Ulster s-au produs numeroase explozii de bombe și schimburi de focuri, cu ocazia împlinirii a patru ani de la începerea internărilor — măsuri prin care autoritățile

britanice izolează, fără cată prealabilă, pe , cei de apartenență la extremiste. în decursul de simbătă și duminică au fost înregistrate peste 150 de asemenea ciocniri și acte de violență pe tot cuprinsul Irlandei de Nord.în această situație, secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Marlyn Rees, a avut o întîlnire cu reprezentanți ai armatei britanice din Ulster și cu șefi ai poliției locale, cu care a examinat măsurile de natură să împiedice o nouă recrudescență a luptelor de stradă.
«lin țările socialisteEconomic Latino- (S.E.L.A.), recent formula strategiile apărarea intereselor declarat ministrul

Sistemul American creat, va comune in regiunii, avenezuelean de finanțe, Hector Hurtado. El a precizat că noul organism, deschis țărilor din A- merica Latină, are în vedere, de asemenea, crearea de întreprinderi latino-americane, i mularea nivelurilor dorite producție, aprovizionarea produse de bază și întărirea diversificarea mecanismelor formelor de asociere care permite obținerea de prețuri remunerative și piețe stabile pentru exporturi. Aceste acțiuni vor avea în vedere îmbunătățirea capacității de negociere a țărilor din regiune in transferurile de capital și tehnologie, dezvoltarea mijloacelor de transport și comunicații, precum și sprijinirea țărilor care trebuie să facă față unor situații de urgență în economie.S.E.L.A., a arătat în continuare Hector Hurtado, va sprijini procesele de colaborare și cooperare, prin coordonarea actualelor acorduri și convenții existente la nivel regional, ac- ționînd ca consultareAmerica în același programelor și proiectelor mune interesind două sau mai multe țări membre.

Barajele de pe Tisa

sti- : în cu fi Șl vor

un mecanism de și coordonare în Latină, ocupîndu-se, timp, de promovarea co-

• PESTE 600 de muncitori 
de la întreprinderea siderurgică sud-coreeană „Ilsin", din zona Seulului, au luat parte la o grevă declanșată în sprijinul cererilor lor privind condițiile de muncă și in semn de protest împotriva nerespectării de către administrația firmei a unor promisiuni anterioare în acest domeniu.

• LUNI, la Kremlin, Boris Ponomariov, președintele Comisiei pentru afacerile externe a Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S. s-a întilnit cu o delegație a Camerei Reprezentanților din S.U.A., condusă de Carl Albert, președintele Camerei — informează agenția TASS. La întîlnire au participat deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
• Convorbiri 
sovieto-poloneLUNI, au avut loc convorbiri între A. N. Kosîghin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. aflat in vizită in Polonia, și P. Jaroszewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. Schimbul de păreri s-a referit la relațiile dintre Uniunea Sovietică și R. P. Polonă, precum și la problemele actuale ale vieții internaționale.

• „CONSILIUL Național Revoluționar" care a preluat puterea în Insulele Comore după lovitura de stat din 4 august și destituirea ședințele publicat o transferă sale unui Național", acest nou totalitatea executive pînă la adoptarea unei noi constituții. De asemenea, pină atunci, puterea legislativă va fi exercitată de o Adunare Națională ale cărei compoziție și condiții de funcționare vor fi

șefului statului, pre- Ahmed Abdallah, a declarație prin care toate împuternicirile ..Consiliu Executiv Potrivit declarației, Consiliu va exercita atribuțiilor puterii

• PARTIDUL COMUNIST 
PERUAN își reafirmă spri
jinul pentru guvernul revo
luționar al forțelor armate, 
subliniind că ultimele măsuri 
adoptate de autoritățile de Ia 
Lima prezintă o deosebită 
semnificație pentru procesul 
de transformări structurale 
aflat în curs, relevă agenția 
Prensa Latina.

Intr-un document oficial 
publicat in săptăminalul 
„Unidad", partidul comunist 
arată că recenta naționalizare 
a companiei nord-americane 
„Marcona Mining Co" și în
tărirea sectorului proprietă
ții sociale constituie „noi și 
relevante semne ale apro
fundării acestui proces".• MINISTERUL Energiei și Minelor din Peru a stabilit procedura legală în vederea trecerii sub controlul statului a companiei nord-americane ,.Mar- cona Mining", naționalizată la 25 iulie a. c. Potrivit comunicatului ministerului, două echipe

de experți ale celor două părți vor evalua valoarea bunurilor companiei, urmînd ca, în caz de neînțelegere, o altă comisie să-și dea avizul. Părțile vor putea apela la Curtea Superioară din Lima și la Curtea Supremă a republicii, a cărei decizie este definitivă.Opinia publică peruană, precum și principalele organizații sindicale din țară și-au declarat satisfacția și sprijinul față de hotărîrea guvernului de la Lima de a naționaliza compania „Marcona".• COMITETUL Executiv al Organizației pentru eliberarea Palestinei (O.E.P.), reunit duminică la Beirut sub președinția liderului Yasser Arafat, a examinat „ultimele evenimente intervenite în situația din Orientul Apropiat, căile de dezvoltare a activității O.E.P. și acțiunile diplomatice desfășurate de organizație pe plan internațional" — informează agenția palestiniană de știri „Wafa". In cadrul reuniunii, Comitetul Executiv al O.E.P. a analizat o

serie de probleme interesind Consiliul Național palestinian și a hotărît să supună aceste probleme în dezbaterea Comitetului Central al Organizației pentru eliberarea Palestinei.
• Preocupări 
la Addis AbebaVORBIND în cadrul ceremoniei înmînării scrisorilor de acreditare de către ambasadorii la Addis Abeba ai unei serii de țări, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, generalul Teferi Benti, a declarat că țara sa dorește să aibă relații prietenești cu toate țările lumii pe baza respectului reciproc. Refe- rindu-se la politica internă a Etiopiei, el a arătat că prefacerile politice. economice și sociale înfăptuite în prezent de guvernul etiopian au drept principal obiectiv îmbunătățirea radicală a situației maselor largi de oameni ai muncii și edificarea unei societăți bazate pe egalitate și dreptate.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Valea Tisei poate fi 
socotită drept un 
șantier de mari 
proporții menit să 
valorifice resurse
le de apă. Cele 

două centre social-economice 
ale regiunii sint Szolnok și De
brecen. Szolndk, cu cei 
locuitori, concentrează 
economică și culturală din 
rile Cîmpii". In ultimele 
decenii, fostul centru agricol, al 
sării șl cherestelei, a devenit 
unui dintre cele mai industriali
zate orașe 
50 la sută 
ocupată in 
porturi, la 
du-se petrolul și gazele naturale 
din regiunile apropiate. Tot 
aici, vasele angajate în trans
portul mărfurilor pe Tisa gă
sesc un port ideal. Debrecen, al 
treilea mare oraș al Ungariei, 
cu cei 155 000 locuitori ai săi, 
vad comercial și lăcaș cultural 
încă din secolele 15—16, este ac
tualmente cel mai important 
centru economic-cultural ai re
giunii. Orașul se mindrește cu 
pilonii importanți ai industriilor 
grea, chimică și farmaceutică, 
cu universitățile sale, cu Aca
demia de agricultură, cu nume
roasele institute și școli profe
sionale.

Zona oferă atracții turistice 
inedite. Localitatea Tokaj cul
tivă faima vinului său și tra
dițiile păstrate de la primii Vi
ticultori italieni aduși aici cu 
secole în urmă. Faimoasa cramă 
Răkoczi are o lungime de 1,5 
km și o capacitate de 2 milioa
ne litri vin. în Hortobâgy, vizi
tatorii intiinesc Imaginea „exo
tică" a pustei — 110 000 ha cu
prinse între regiunea Hajdusag 
și riul Tisa. La o încrucișare de 
drumuri în Hortobâgy puszta se 
află un han vestit, cu temelii 
din secolul 15 și cu zidurile ri
dicate în 1781, numit Nagycsăr- 
da, unde orchestra interpretează din 1959. Construirea 
desăvirșit pentru vizitatorii ro
mâni neîntrecuta „Ciocirlie".

Un vast program de amena
jare hidrologică este în curs de 
realizare. Un eveniment memo
rabil l-a reprezentat inaugura
rea barajului de Ia Tiszalok — 
ceea ce a reprezentat primul pas 
în canalizarea apelor Tisei și in 
dezvoltarea sistemului irigați
ilor. Suprafețele irigate în Un
garia ultimelor două decenii se 
ridică la 450 000 ha, dintre care 
două treimi se află în această 
regiune. 1,7 miliarde metri cubi 
apă sint necesari pentru iriga
rea pămîniurilor arabile din va
lea fluviului, jumătate din vo-

lum fiind reclamat în lunile 
lie și august. Pînă în 1985 
prevede ca 750 000 ha să fie 
gate, dintre care 60 la sută 
regiunea Tisei.

Traficul pe Tisa este destul 
de redus. Ambarcațiunea pe care 
ne aflam transporta ocazional 
mărfuri, fiind destinată mai ales

iu- 
se 

iri- 
in

62 000 
viața 
„Ma- 
două

ale Ungariei. Peste 
din populație este 

industrie și trans- 
Szolniik exploatîn-

excavate 3,3 milioane metri 
cubi de pămint, infiltrat 163 000 
m.c. beton, iar greutatea totală 
a structurilor de oțel și a echi
pamentului mecanic se ridică 
la 4 900 tone. Lacul de acumu
lare creat între Kiskore și Tis- 
zabăbolna are o lungime tleș 40 
km, o suprafață de 127 km p„ o 
adincime medie de 2,5 m și poa
te păstra 400 milioane m.c. de 
apă. Sistemele de irigații Jăs- 
zsak și Nagykunsăg alimentează 
cu apă două canale în lungime

stabilirii legăturilor între bara
jele Tiszalok și Kiskore. Viito
rul baraj care urmează a fi con
struit va fi amplasat 
grad.

Barajul Tiszalok 
apa pentru sistemul 
Tiszaliik, ceea ce permite ferti
lizarea văii Korijs (reprezentând 
o treime din întregul complex 
de irigații ungare), acumularea 
unor rezerve de 10 milioane me
tri cubi de apă și producerea 
unei cantități importante de 
electricitate de către hidrocen
trala intrată în funcțiune încă 

barajului 
a reclamat eforturi însemnate : 
deplasarea a 5 milioane metri 
cubi de pămînt, utilizarea a 
90 000 m.c. beton și a 3 630 tone 
de structuri de oțel și echipa
ment mecanic. Pe de altă parte, 
barajul Kiskore și sistemele de 
irigații adiacente construite în
tre 1966 și 1973, asigură pentru 
agricultură 300 000 ha irigate, 
12 000 iazuri-crescătorii de pește, 
o producție de 103 milioane 
kWh energie electrică anual, 
navigația unor vase cu un tonaj 
maxim de 1 350 tone, amenajări 
turistice pe malul lacului de 
acumulare. Ca și în cazul bara
jului de la TiszalSk, aici au fost

la Cson-

furnizează 
de irigații
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de peste 20 km, fiecare, iar sta
ții speciale pompează apa din 
canalele principale in rețeaua de 
distribuție.

alea Tisei găzdu
iește la Abădsza- 
lok stația de expe
rimentare hidrau
lică Mirho-Gyolcs, 
unde studiile știin

țifice sint realizate de Institu
tul de cercetări pentru dezvolta
rea resurselor de apă. Observa
țiile asupra elementelor și feno
menelor hidrologice, adunate de 
cercetători, servesc la schița
rea proiectelor de exploatare în 
viitor a apelor și precipitați
ilor din regiune. Aflăm aici că 
programul pentru următoarea 
sută de ani va avea ca obiective 
Introducerea controlului complet 
asupra cursului natural al Tisei 
din întreaga vale și crearea unui 
„sistem al lacurilor de acumu
lare", 
două 
kore, 
scară

vederea dezvoltării economice 
întregii regiuni.

in
a

pornindu-se de la cele 
existente, Tiszalok și Kis- 
urmărindu-se utilizarea pe 
mare a resurselor de apă
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