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AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
LA MUNCĂ PATRIOTICĂ

EMBLEMELE HĂRNICIEI
Șl DĂRUIRII TINEREȘTI

Președintele Nicolae Ceausescu
’ 9

și tovarășa Elena Ceaușescu au primit
delegația Congresului S.U.A.

V Organizația județeană TE
LEORMAN a U.T.C., angajată 
plenar in efortul unanim al în
tregului nostru popor de a în
făptui cincinalul înainte de ter
men, hotărită să întîmpine cu 
fapte demne de muncă cel 
de-al X-lea Congres al U.T.C. 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
raportează realizarea integrală 
cu aproape 5 luni mai de,vreme 
a planului de muncă patrioti
că pe anul 1975. Uteciștii, toți 
tinerii din județul Teleorman, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, au par
ticipat în acest an la împăduri
rea a 97 hectare, amenajarea a 
400 hectare pentru irigații, în
diguiri și desecări pe suprafața 
de 1 240 hectare, amenajarea și 
întreținerea a 4 050 hectare pă
șune naturală, întreținerea a 
1 650 hectare culturi duble pen
tru siloz, recoltatul păioaselor, 
legumelor și fructelor, amenaja
rea unor baze sportive și de a- 
grement, precum și alte lucrări 
de înfrumusețare și bună gospo
dărire a localităților.

El DAU ORAȘULUI 
TINEREȚE 

Șl CULOARE
Tinerii constructori 
brăileni, performeri în 
ridicarea blocurilor cu 
10 etaje, sînt cei care 
fac obiectul însemnă

rilor din pag. a 3-aFotografiile : 
VASILE RANGA

VASILE SOARE — maistru COSTEL SANDU — dulgher TUDOREL -MUNTEANU — dulgher

O inimă nouă pentru 
străvechea cetate

acțiunea

Merg pe străzile Tirgoviștei, 
seara, cu Titi Nedelcu, e- 
lectrician, care imi vor

bește de arheologie. Arheologia 
e pasiunea lui. Constantin Ne
delcu are 25 de ani, lucrează la 
Laminorul de benzi electroteh
nice la Combinatul siderurgic 
de pe platformă, e foarte min- 
rlru de asta, e forte mindru că 
lucrează acolo din februarie 
1973, adică 2 luni după ce s-a 
dat prima șarjă. E un bătrin, 
spune, și cine nu-l crede trebuie 
să meargă, pe platformă. Aici, 
cine are doi ani vechime este 
din vechea gardă. Cei care au 
apucat să-și care utilajele. Cei 
care au bătut primul țăruș. Ca
re s-au luptat cu noroaiele. 
Care au trăit febra începutului 
și bucuria de a continua acel 
început. „Și totuși, zice, vă 
spun că mai sînt multe de 
făcut in sensul acesta, (adică în 
sensul pasiunii lui pentru ar
heologie — n.n.). Bunăoară sa
tul meu, Ocnița. Sînt sigur că 
acolo a fost o cetate dacică. Am 
întreprins și cercetări. Pe* cont 
propriu, vreau să spun fără pre
gătire specială. Nu s-au studiat 
temeinic legăturile geților cu 
etruscii..." Titi Nedelcu cade pe 
gînduri, trecem pe lingă splen
dida mitropolie de la 1518, tre
cem pe lingă ilustra tiparniță a 
diaconului Coresi și a lui An- 
tim Ivireanul. Mă gîndesc că 
aici, în cetatea de scaun serile 
de august au un gust de sep
tembrie timpuriu și o culoare, 
aur stins, tulburătoare ca o 
pecete domnească. „E frumoasă,

deosebit de frumoasă casa voas
tră de cultură și hotelul superb, 
și palatul administrativ, la fel. 
Lucrul de căpetenie e că păs
trează specificul arhitectural 
al locului, atit de nobil, de ar
monios" „Bineînțeles, păstrea
ză, cum altfel, cum se poate 
merge mai departe dacă uiți ce

VETRE ALE 

ROMÂNIEI 

SOCIALISTEe cu adevărat frumos și nobil 
în trecut !“.

Spune-mi, îl întreb deodată, 
ce înseamnă pentru tine de 
fapt războiul ? Cum puteți 

voi, cei născuți in 1950 și după 
aceea, să înțelegeți in profun
zime ce a însemnat pentru ța
ră ziua de 23 August ’44 ?

— Eu nu știu ce e războiul 
și n-am să știu niciodată. Tre
buie să cred in asta. Nimeni 
din generația mea nu știe și 
nu va ști niciodată. Pentru noi 
războiul e o filă de istorie. E 
trecutul, viața părinților. Lup
tele pentru ziua de azi. Știu 
însă bine cu inima, dacă nu vă 
sună bombastic, ce înseamnă 
23 August pentru țară și pentru

noi, cei care o construim azi. 
Iată orașul acesta al nostru, i- 
lustru, care stătea bătrin și u- 
mil în prezentul lui la umbra 
trecutului glorios. Reper turistic 
cu vizitarea complexului feu
dal. Sint de aici. Iar acum cinci 
ani cind a început să renască 
Tirgoviștea, eram om în toată 
firea, aveam 20 de ani. Urbea 
aceasta dormea. Tineretul pleca. 
Locuitori puțini. Sînt peste 40 000 
astăzi. Orașul acesta s-a clădit 
din nou in jurul temeliilor".

Orașul acesta s-a clădit in
tr-adevăr din nou în jurul te
meliilor sale istorice. Este ex
traordinar ce înseamnă pentru 
un oraș o platformă industrială. 
Ca un suflu rapid și puternic 
care nu dărimă, ci ridică. O 
platformă industrială pentru un 
loc al țării înseamnă un cumul 
de forțe galopante care trec 
ca un tăvălug peste vechile 
structuri, înnoind totul. Oameni, 
mentalități, moduri de viață, 
arhitecturi interioare și arhi
tecturi pur și simplu. Structuri 
sociale. In cinci ani : SARO, În
treprinderea de strunguri auto
mate revolver orizontale. Com
binatul de oțeluri speciale înalt 
aliate, Romlux, Întreprinderea 
de corpuri de iluminat. Asta se 
raliază cu școli de profil, grup 
școlar, deci elevi mulți și bine 
pregătiți, asta înseamnă creș
terea numărului de profesori, 
asta înseamnă spitale și policli-

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

„.......
EXAMENELE 

LĂCĂTUȘULUI 
10AN BUMB
loan Bumb zimbește a- 

muzat cind întreb : ,,Ce-ai 
pățit la mină?" Între
barea mi-a răsărit pe 
buze aproape involuntar 
văzind că de la mina sa 
dreaptă lipsește un deget. 
Iar el zimbește, înțeleg 
acum, pentru că, proba
bil, a mai auzit de zeci 
de ori această întrebare. 
Zimbetul lui vrea să în
semne că toți cei care-l 
întreabă: „Ce-ai pățit la 
mină ?“ Si el le răspunde scurt : „Noroc că 
sint... stîngaci 1“ Apoi : 
„Prin clasa întîi, într-o 
zi, am venit de la școală 
și l-am găsit pe taică- 
meu la șură, ar an jind pa
iele. Pe urmă, am mers 
la cimp. Semănăm. Eu

eram în spate, pe mașina 
de semănat. Luam griu 
din cuvă și încărcăm 
distribuitorul. Ce-o fi 
fost în mintea mea de 
copil de șapte ani, nu 
prea știu bine. Doar atit : 
că voiam să avem o re
coltă bogată și, cu gîndul 
ăsta bine înfipt în cap, 
îndesam mai mult grîu 
în distribuitor. Apoi... Nu 
mai îmi aduc bine aminte 
ce s-a intimplat. Mai tir- 
ziu, privindu-mi mina 
dreaptă am constatat 
că-mi lipsește un deget. 
Asta-i tot ! Ba nu, ar 
mai fi ceva : eram nouă 
copii acasă, nouă guri 
care cereau de mâncare 
și tata ne punea să mun
cim. Exista o lege in casa

noastră : cine nu mun
cește, nu mănîncă ! Le
gea asta nu ne convenea 
să o încălcăm. Mai tir- 
ziu, de cite ori simțeam 
că lenea îmi dă tircoale 
— și au fost și astfel de 
momente in viața mea — 
îmi priveam mina dreap
tă, mă gîndeam că la 
șapte ani imi doream 
din toată inima să fie o 
recoltă bogată, să avem 
hrană, că fără muncă, 
multă muncă nu putea să 
mi se îndeplinească do
rința, și atunci, ca prin

TEODOR POGOCEANU
(Continuare în pag. a V-a)
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Sub acest generic, ziarul nostru inaugurează astăzi o 
nouă rubrică ce-și propune să informeze cititorii despre 
modul concret în care se înfăptuiește una din marile sar
cini trasate de conducerea partidului privind sistematizarea 
pe baze moderne, într-o concepție unitară, a întregii re
țele hidrologice, regularizarea tuturor cursurilor de ape, 
amenajarea corespunzătoare a fiecărui bazin hidrografic, 
pentru ca niciodată fenomene naturale ca cele din a- 
ceastă vară să nu ne mai afecteze. Avem convingerea că 
în toată această acțiune tinerii, organizațiile U.T.C. ne vor 
oferi prilejul să consemnăm inițiative și realizări dintre 
cele mai meritorii, care să îmbogățească cu noi dimen
siuni bogatele tradiții de muncă aie tinerei generații.

(ÎN PAGINA A 3-A)

CEL MAI TRAINIC 
RECORD

„Dragi prieteni din 
toată țara, mi s-a 
oferit posibilitatea să 
vă adresez cîteva cu
vinte. Nu sint meș
ter mare la vorbă, 
dar ultima noastră 
ispravă tot am să 
vi-o povestesc, așa 
cum mă pricep. îna
inte însă să vă spun 
cine sint : mă nu
mesc Micu Ion, m-am 
calificat în meseria 
de lăcătuș. Lucram 
la suprafață, într-un 
atelier. într-o zi 
m-am hotărît : cobor 
în mină 1 Așa am 
ajuns muncitor la 
întreținere. Fac o 
muncă grea, foarte 
grea. De multe ori, 
cind mă uit în oglin
dă, nu-mi vine să 
cred că eu car zilnic 
zeci de kilograme de 
fier. Asta fac : car 
grinzi pentru armă

turi. O grindă cîntă- 
rește cam 70—75 kg. 
Sîntem 8 inși într-o 
echipă. 4 lucrăm sus, 
în abataj, alțî 4 jos, 
la cărat pînă la ban
dă. La început am 
zis : „Cine dracu 
m-a pus să plec din 
atelier 1 Nu-mi era 
mie bine acolo, sus, 
la lumină, între scu
le, la bancul meu 
de lucru ?“ Dar tot 
eu mi-am zis : ,,N-ai 
să renunți ! Ceilalți 
cum pot munci aici, 
ei de ce nu se vai
tă Și uite că n-am 
plecat ! Cind mi-a 
fost mai greu m-au 
ajutat ortacii. Sîn
tem prieteni buni. în 
mină, fără prietenie,

MICU IOAN 
miner — Lupeni

(Continuare 
tn pag. a Ill-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, vineri, 15 august, în stațiunea Neptun, pe membrii delegației Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Carl Albert, președintele Camerei Reprezentanților, deputat democrat din partea statului Oklahoma, care, la invitația Biroului Marii Adunări Naționale, întreprinde o vizită oficială în țara noastră.Din delegație fac parte Robert Henry Michel, deputat republican din partea statului Illinois ; Melvin Price, deputat democrat din partea statului Illinois ; Clement John Zablocki, deputat democrat din partea statului Wisconsin ; Edward Boland, deputat democrat din partea statului Massachusetts ; John Bra- demas, deputat democrat din partea statului Indiana ; Delbert Latta, deputat republican din partea statului Ohio ; James Henry Quillen, deputat republican din partea statului Tennessee ; Phillip Burton, deputat democrat din partea statului California ; Sydney Yates, deputat democrat din partea statului Illinois ; Tim Lee Carter, deputat republican din partea statului Kentucky ; Thomas Stephen Foley, deputat democrat din partea statului Washington ; Tom Bevill, deputat democrat din partea statului Alabama ; William R. Archer, deputat republican din partea statului Texas ; George Elmore Danielson, deputat democrat din partea statului California : Millicent Fenwick, deputată republicană din partea statului New Jersey ; William Green, deputat democrat din partea statului Pennsylvania ; Marvin Esch, deputat republican din partea statului Michigan.Oaspeții au participat la întrevedere împreună cu soțiile.La primire au fost prezenți tovarășii Manea Mănescu. Emil Bobu, Emil Drăgănescu. Leonte Răutu, Iosif Uglar, Vasile Vîlcu, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ioan Ursu, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, loan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N.Au fost de față ambasadorul S.U.A. la București, Harry Barnes jr., precum și funcționari superiori ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat, consilierii care însoțesc delegația.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cordial pe oaspeți, ară- tînd că vizita în România a delegației Congresului S.U.A., în frunte cu președintele Camerei Reprezentanților, Carl Albert, are loc într-un moment semnifi

cativ, și anume la puțin timp după vizita președintelui Gerald R. Ford în țara noastră, eveniment de seamă în promovarea și adîncirea prieteniei și colaborării dintre statele și popoarele noastre, precum și la scurtă vreme de la aprobarea de către Congresul Statelor Unite ale Americii a acordului privind relațiile comerciale dintre România și S.U.A., document ce pune baze echitabile, trainice și de lungă durată, conlucrării în a- cest domeniu, cu implicații pozitive asupra ansamblului relațiilor dintre cele două țări. Șeful statului român a subliniat că vizita delegației congresmenilor americani constituie o nouă și semnificativă expresie a bunelor relații ce s-au statornicit și se dezvoltă între România și Statele Unite ale Americii, între forurile legislative supreme ale țărilor noastre, o mărturie grăitoare a dorinței comune de a extinde și întări aceste raporturi. în interesul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării internaționale.Relevînd că împărtășește pe deplin această apreciere, Cari Albert a mulțumit călduros, în numele său și al delegației, președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, a exprimat profunda satisfacție de a se reîntîlni cu șeful statului român, de a putea explora, în timpul vizitei în tara noastră, noi căi și modalități menite să conducă la amplificarea și aprofundarea prieteniei și a colaborării româno-ameri- cane, pe planuri multiple.în această ambianță cordială, de comprehensiune și respect ce caracterizează raporturile ro- mâno-americane, președintele Nicolae Ceaușescu a avut cu președintele Camerei Reprezentanților și membrii delegației Congresului S.U.A. un larg schimb de vederi privind stadiul actual al relațiilor dintre cele două țări, precum și în legătură cu probleme actuale ale vieții internaționale.în cursul întrevederii, s-a relevat cu satisfacție că relațiile dintre România și S.U.A. cunosc o evoluție pozitivă, mereu ascendentă, subliniindu-se că un rol hotărîtor în această privință l-au avut contactele la cel mai Înalt nivel, din ultimii ani, de la București si Washington.în acest cadru, a fost evocată. însemnătatea deosebită a recentelor întâlniri și convorbiri dintre președinții Nicolae, Ceaușescu și Gerald R. Ford, a înțelegerilor stabilite, precum și a raporturilor personale prietenești dintre cei doi șefi de . stat, pentru continua pro

movare și adîncire a prieteniei și colaborării româno-america- ne. în același timp, s-a exprimat convingerea că există încă largi posibilități care, materializate, sint de natură să ducă la obținerea de noi progrese în toate sferele conlucrării bilaterale. Convorbirea a evidențiat interesul comun pentru valorificarea acestor posibilități, pentru intensificarea și diversificarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale. ca și în alte domenii, dintre România și S.U.A. A fost reliefat aportul de seamă al oarlamentelor român si american la strîngerea legăturilor de prietenie, colaborare și cooperare multilaterală dintre statele și popoarele noastre.în deplin consens, s-a apreciat că evoluția favorabilă a raporturilor româno-americane demonstrează încă o dată că în lumea de astăzi toate statele, fie ele mari sau mici și indiferent de orînduirea lor socială, pot stabili între ele un dialog deschis, sincer, bazat pe respect reciproc, o conlucrare fructuoasă. contribuind astfel la cauza păcii, la afirmarea unei politici noi, de egalitate și respect între toate națiunile.Abordind aspecte ale actualității internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu și congresmenii americani au evidențiat mutațiile intervenite pe arena politică mondială, cursul nou, de destindere și cooperare internațională, de multiplicare a legăturilor și contactelor între toate statele.Schimbul de opinii a evidențiat necesitatea tot mai largă resimțită a statornicirii unor raporturi economice echitabile între toate țările, a reducerii decalajelor dintre statele avansate și cele în curs de dezvoltare, a realizării unei securități efective și a înfăptuirii unor progrese ferme în domeniul dezarmării, a soluționării marilor probleme ale contemporaneității în interesul și cu participarea tuturor națiunilor.în legătură cu, problemele vieții politice europene, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că rezultatele pozitive obținute la Conferința de la Helsinki trebuie să reprezinte un punct de plecare și totodată un stimulent pentru noi eforturi în vederea traducerii în viață a celor convenite, pentru afirmarea unor principii noi în relațiile dintre state, pentru înfăptuirea unei securități reale, trainice, pe continentul nostru.Răspunzind interesului manifestat de congresmenii ameri-
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe scriitorul Mihail SteriadeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, în stațiunea Neptun, pe scriitorul Mihail Steriade, de origine română. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat interviuri pentru ziarele belgiene „Le Soir“ și „Vers I’avenir".

Mi-ar părea foarte rău dacă ceea ce 
voi spune în continuare ar fi taxat drept 
o lipsă de înțelegere față de procesul 
atît de complicat și absolut necesar al 
creșterii cadrelor tinere. Folosind puterea 
de influențare a cuvîntului am scris de 
multe ori în favoarea unei pedagogii 
care să însoțească fără întrerupere — în 
familie, în școală, în anii de ucenicie — 
procesul instructiv, conducîndu-l și mo- 
delîndu-l cu grijă pe omul tînăr. Să mă 
înșel însă eu, oare, sau să fie adevărat 
ceea ce observ că unii tineri înțeleg une
ori răstălmăcit 
această încon
jurare cu aten
ție din partea 
a numeroși 
factori ? Că 
transformă o 
obligație a în
tregii societăți 
față de ge
nerațiile noi într-un fel de folosire 
a biberonului mult dincolo de vîrsta 
la care nu devine jenant acest lu
cru ? Faptul, după cite îmi dau seama, 
este rezultatul unei concepții potrivit că
reia chiar și după împlinirea a trei dece
nii de viață (deci depășind binișor vîrsta 
specifică U.T.C.) nu sîntem altceva decît 
un fel de băieței reuniți în colective de 
muncă în care domnește - ca la grădi
niță - o bunăvoință generală, indiferent 
ce pozne am face, și în care, pentru su
pravegherea respectării orei de masă, e 
numit un adult în funcție de pedagog- 
conducător.

Repet, departe de mine gîndul de a nega

în vreun fel acuta nevoie de grijă fată 
de cei tineri, dar această mentalitate 
garsonerească la oameni cărora le-au 
crescut demult mustățile și le-au apărut 
fire ajbe în plete, mulți dintre ei cu co
pii măricei, mi se pare caraghioasă și 
stupidă, cu efecte dintre cele mai nega
tive asupra progresului social. Nu este 
cazul să le reamintim aici — celor ce in
tră în această categorie — la ce vîrstă a 
scris Eminescu „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie", fiindcă, se înțelege, ne vor 
privi cu superioritate : ce-l băgăm pe 
Eminescu în discuție cu ei ? Și, bineînțeles

în fabrică dai de tipul „garson", iar Ia 
30~de ani, pe ogor, ești considerat un om 
„bătrin". (în sensul bun, al maturizării, al 
cîștigării înțelepciunii), fiind onorat, dacă 
ești serios, ca un candidat virtual inclu
siv la titlu! de președinte al C.A.P. O 
vîrstă, deci, la care rareori ți se mai face 
rabat la disciplină și responsabilitate.

Să fie, deci, o întîmplare că în toate 
acele iocuri .unde efortul este înțr-adevăr 
efort, duș pînă la treapta lui fizică, me- 
lanhoria justificatoare pentru nepuneri pe 
treabă aproape inexistentă, prezentă 
fiind bărbăția abordării problemelor, a 

rezolvării lor ? 
Dimpotrivă, 

în unele sfere 
mai funcționă
rești o serie 
de concetățeni 
capătă o ciu
dată conștiință 
că ei sînt mult i

mai fragili decît este un om în realitate și, 
adoptînd poziția unor aruncați neputin
cioși în mijlocul unui ocean, așteaptă cu 
disperare... ajutoare. „Dă din m'îini 1", i se 
mai strigă cîte unuia, dar privirea lui ga
leșă pare să zică : „Sînt tînăr..., prefer să 
mă înec..., nu sînt ajutat...!"

Din nou revin : avem multe datorii față 
de cei tineri. Dar și pe aceea de a-i în
văța să știe cînd trebuie să meargă pe 
picioarele lor, de cînd anume trebuie să 
se întrebe pe ei, primii, cum le merge, și 
dacă nu, de ce ? Să privească mai des în 
buletinele de identitate pe care este lipită 
fotografia lor și să intre-n alertă l

Pînă cînd rămînem garsoni?
de Eugen Florescu

nici să le amintim proverbul cu „valoarea 
nu așteaptă ca vîrsta s-o măsoare...", căci 
este de demult fumat pentru dumnealor, 
kinder-gardenii societății noastre noi, al 
corei principiu e grija față de om...

Să fie însă, mă întreb, o ciudățenie 
faptul că tipul acesta se întîlnește greu 
pe șantiere ? Rar mi s-a întîmplat să aud 
plîngeri de băiețică neajutorat la Argeș, 
la Porțile de Fier, la Someș sau la Giur- 
giu-Răzmirești. Acolo, chiar cînd se of
tează, cînd e foarte complicat, primele 
întrebări sînt : ce trebuie să fac ?, ce tre
buie să învăț ?, iar apelul la ajutor este 
altceva decît o tentativă de a arunca 
ponoasele în spinarea altuia. Rareori și
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Campania 
teme c
GALAȚI:

Operativ, cu răspundere,
pînă la ultimul amănunt!
Din cele 80 de C.A.P.-uri din județul Galați, 49 au încheiat deja arăturile pentru însămînță- rile de toamnă după culturile timpurii. Primii care au executat această lucrare sînt cooperatorii din Fîrțănești, Cuca _ și Suceveni, succesul lor datorîn- du-se înainte de toate unei bune organizări a muncii. în acțiunea de reparare a mașinilor agricole și a echipamentelor de recoltare se află în frunte stațiunile de mașini agricole din Bălăbănești, Cavadinești, Șendreni și Chirovtei care au încheiat deja pregătirea pentru campania de toamnă. La capitolul „condiționat semințe" ritmul maxim a fost obținut în C.A.P. din Corod, Cerțești și Independenta. După această estimare a situației „la zi" tovarășul Ticu Stoleru, directorul general al Direcției generale agricole din județ ne furnizează și alte date.— Pînă la 25, ne spune interlocutorul nostru, vom Încheia reparațiile la toate mașinile de recoltat. în atelierele de reparații de la S.M.A.-uri și C.A.P.-uri se muncește în aceste zile din zori și pînă în noapte, o atenție deosebită acordîndu-se calității lucrărilor. Intre timp, se continuă acțiunea de fertilizare a solului. Am fertilizat 13 060 ha cu îngrășăminte pe bază de fosfor și concentrăm forțe importante la fertilizarea cu îngrășăminte naturale. Am condiționat 9 500 tone

semințe și avem asigurată întreaga cantitate de substanțe de tratare. Am efectuat deja amplasarea culturilor, iar azi în cadrul consfătuirii griului cu cadrele de specialitate din județ supunem dezbaterii planul de însămînțări și unele elemente de tehnicitate de tratare a griului din acest an.— Insămințările de toamnă sînt condiționate în mare măsură de buna desfășurare a lucrărilor de recoltare. Ce măsuri s-au luat pentru asigurarea unui ritm optim în campanie ?— Vom folosi experiența do- bîndită în vara aceasta la seceriș. Am întocmit un plan eta- pizat pe unități și lucrări Incit se știe cînd încep recoltatul, eliberarea terenului, aratul, discuitul și semănatul, cit durează fiecare operație. Toate pentru a lucra în flux optim pe toată perioada campaniei. In aceste zile desfășurăm și acțiuni pentru a asigura participarea tuturor forțelor satului la muncă. In fiecare comună, la nivelul fiecărei unități agricole, s-au dezbătut documentele recentei Plenare a partidului, cuvîntarea tovarășului Nipolae Ceaușescu în care sînt cuprinse prețioase indicații pentru cooperatorii și lucrătorii din agricultură. Sintem încredințați că apropiata campanie agricolă va deveni și o etapă rodnică în schimbarea unor mentalități, a atitudinii față de
O INIMĂ NOUĂ

(Urmare din pag. I)
nici not, adică creșterea numă
rului de medici și personal sani
tar, asta inseamnă case de 
cultură și creșterea numărului 
de cărți, și numărului de filme, 
de discuri, de reprezentații. 
Deci o nouă structură socială. 
Asta înseamnă apariția ga
lopantă a microraioanelor 9, 6, 
8, 5, 11, cartiere întregi, asta 
inseamnă, mai ales, o excepțio
nală capacitate de schimbare, 
de ritm. Vechiul Tirgoviște a 
dispărut. Oamenii se mișcă mai 
repede, oamenii se îmbracă alt
fel, oamenii vorbesc mai tare 
parcă, acest oraș bătrîn ca însăși 
istoria națională, e invadat de 
tinerețe. Toată mulțimea de lo
cuitori noi, cită frunză și iarbă, 
veniți în flux continuu de cinci 
ani, întorși acasă in flux con
tinuu de cinci ani ca să popu
leze un oraș ce țîșnește în sus 
ca o arteziană . splendidă — e 
alcătuită din tineret.

Am fost la combinat, mă 
emoționa gîndul de a mă 
întîlni cu siderurgiștii. Ii 

cunoscusem in mai multe rîn- 
duri la Hunedoara, le cunoscu
sem noblețea și forța, mă gră
beam spre combinat să văd cu
pele mari pline de oțel incan
descent, să văd bărbații aceia 
puternici și maturi, cu fețele 
aspre, luminate de foc, care-mi 
impun respect. Primul lucra 
pe care l-am observat a fost 
prezența șantierului în incin
ta combinatului. Se construieș
te mereu. Am intrat in lami
norul de profile mijlocii și 
ușoare. La început am crezut 
că e o intimplare, o excepție, 
un amănunt, o echipă. Nu era 
nici o excepție și nici 
nunt și nu numai o 
Peste tot adolscenți. 
de oameni cîți are 
tul, 2 500 sint uteciști, 
vîrstă, 23 de ani. Cine știe ce 
înseamnă siderurgia și furnalul, 
și cuptorul electric, și oțelul, 
îmi poate înțelege surpriza. „Dar 
maiștrii oțelari ?“. „Sînt prin
tre ei, acum ieșiți din școli” 
„Dar inginerii, măcar ingine
rii, oameni în toată firea care 
să decidă asupra unui produs 
la asemenea responsabilitate, 
care să coordoneze această 
tehnologie ultramodernă, unică 
în țară ?“ „Da sint tot aici prin
tre ei, numai anul acesta ne-au 
venit 40 de absolvenți. Tineri, 
firește, cum vreți să fie ? !".

II cunosc pe lamlnoristul 
Nicolae Petrescu, utecist, 
localnic — „Tatăl meu, 

muncitor constructor, a lucrat la 
ridicarea -combinatului" — ca
re-mi spune : „Oricum, side- 
rurgist m-aș fi făcut, aș fi ple
cat, poate, la Reșița, la Hune
doara. Am rămas acasă și, iată, 
am avut o șansă dublă, 
mai că sînt siderurgist, 
crez într-un avanpost 
gic. Băieții de la laminorul nos
tru nu fac combinatul de rușine. 
Iată, Sonculiuc Marin, șef de 
farmație, laminorist, are 17 ani 
șl dă cu formația lui 220 tone 
de producție zilnică. Băiatul a- 
cesta e o minune de moldovean 
care a venit să facă minuni la 
Tirgoviște. Are un an de cind. 
e angajat și e celebru în tot 
laminorul. Sau Dănuț Vintilă 
— 18 ani, manevrant pe unul 
din posturile de comandă, ade
vărat maistru. Băieți proveniți 
de la grupul școlar hunedorean, 
căruia nu-i putem mulțumi de- 
ajuns pentru meseriașii pe care 
i-a format".

Combinatul are deocamdată 
vedete puține. O vedetă în cel 
mai bun sens al cuvîntului, adi
că acea celebritate prin autori
tatea profesiei și performanțe
lor realizate, se face în timp. 
Prestigiul de mare maestru se 
verifică în ani. Vedeta nr. 1 a 
combinatului este ambiția co-

un amă- 
echipă. 

Din 5 000 
combina- 
media de

Nu nu
ci lu- 

siderur-

lectivă. Suflu de abnegație și 
entuziasm tineresc. El se tra
duce prin performanțele in pro
ducție, in asimilarea rapidă, 
prin- șarjele tineretului, prin 
săptăminile producției înalte prin 
acțiuni voluntar patriotice ale 
uteciștilor. O performanță este 
coeziunea colectivului, capacita
tea de autodepășire. O inițiativă 
se numește chiar „Opinia colec
tivului", prezentă in fiecare 
schimb. Comportamentul in pro
ducție și în afara ei al fiecăruia 
este discutat deschis, cu toată 
lumea. Au fost mulți dintre cei 
care au venit de la Hunedoara, 
Reșița, Călan, Oțelul Roșu, Cim- 
pia Turtii și n-au mai plecat. Au fost mulți dintre localnici 
care și-au schimbat drumul in 
viață descoperind oțelul. Unul 
dintre cei care a venit și n-a mai 
plecat este și Gheorghe Rus. 
Toată lumea îmi vorbea de el. 
înțeleg că are celebritatea unui 
Ciurcă de la Hunedoara și vreau, 
firesc, să-l cunosc. Mi se spune 
că e un oțelar de înaltă clasă. 
Că este promotorul unei fru
moase inițiative — „Fiecare oțe
lar cu experiență să crească cel 
puțin doi tineri pe trimestru la 
nivel ' " ■ ■■ -
inte ( . ........ .
de lucrează Gheorghe Rus, dă
duse 10 șarje pe zi, cea mai 
înaltă performanță obținută de 
la intrarea in funcțiune. „Rus 
descoperă ce are oțelul și ce-i 
mai trebuie lui ca să fie bun de 
șarjă numai după culoare", mi 
se spune cu respect. „Are o 
autoritate de necontestat". Omul 
cu autoritate de necontestat este 
la fel de tinăr ca ceilalți. Un 
bărbat blond, tăcut, cu mișcări 
liniștite, care n-a împlinit incă 
30 de ani. A învățat la Oțelui 
Roșu, s-a format la aspra școală 
hunedoreană. A venit aici cind 
se punea primul țăruș al com
binatului, în 1971. S-a așezat, cu 
familia, cu seriozitate, cu 
siune și înalta sa 
„Pentru viitorul cincinal 
gajez să formez 20 de 
de înaltă clasă. Și nu-i 
atît. Nu e important să 
mai muncitori buni. Să 
meni, să aibă un comportament 
moral de ținută în societate, să 
aibă cu adevărat conștiință 
muncitorească. Aceasta e o da
torie de comunist și eu sint co
munist".

— Ce înseamnă pentru dum
neata prestigiu, Gheorghe Rus ?

— Să lași o urmă pe unde 
treci. Să nu-ți bați joc de mun
că, oamenii să-și amintească de 
tine, că n-ai dat cinstea pe ru
șine. Asta inseamnă să constru
iești. Cine a plecat in ’71 din 
Tirgoviște, cind am venit eu și 
m-am așezat localnic, nu mai 
recunoaște nimic, nici oamenii, 
nici orașul. Orice început e greu. 
Am avut necazuri și mai avem, 
important e să scurtăm peri
oada rodajului. Lucrăm aici pe 
baza unei înalte tehnologii. Oțe
lurile pe care le facem noi se 
cumpărau din import. Aceasta 
înseamnă că noi facem un lucru 
de mare prestigiu. Sintem tineri 
și maturitatea combinatului va 
fi propria noastră maturitate. 
Noi trebuie să le grăbim pe a- 
mîndouă și aceasta înseamnă 
prestigiu.

l de măiestrie". Cu o zi ina- 
Oțelăria electrică nr. 1, un-

po- 
pricepere. 

mă an- 
topitori 

numai 
fie nu- 
fie oa-

Merg pe străzile Tirgoviștei 
contemporanei frumosul 
raș al acestui august ’75 

și mă gindesc puțin la istorie, 
in 1596 turcii i-au dat foc. in 
1610 arde din nou, alte incendii 
1655. 1658, 1739, Secole de uitare. 
Urbe liniștită de provincie, tră
ind melancolic la umbra zidu
rilor marii glorii. Socialismul a- 
prinde din nou aici un altfel de 
foc, de data aceasta purificator 
și peren. El arde în marile cup
toare unde bate inima nouă a 
vechii cetăți de scaun. El arde 
in noua stemă a acestor locuri, 
pe frontispiciul căreia stă scris 
Tinerele.

o-

de toamnă
pregătită

muncă, manifestate de unii lucrători ai satelor. Pe de altă parte, tot în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, am luat măsuri ca facultăților, școlilor șl întreprinderilor, care la fel ca în ceilalți ani își vor aduce contribuția la strîngerea cit mai grabnică a recoltei, să
11 se repartizeze de pe acum sarcini precise, loturile pe. care să acționeze cu tașamentele de elevi și studenți panie va fi fără probă a dăruirii lui.

brigăzile și dețineri. Pentru apropiata cam- îndoială o nouă și entuziasmu-
ION CHIRIC

TIMIȘ:

Si ședințele sînt necesare,1 » ’

dar de ce înPe lucrătorii cooperativelor a- gricole de producție din județul Timiș campania agricolă de toamnă îi așteaptă cu 183 893 hectare culturi de recoltat și o altă suprafață de 135 250 hectare planificate a se insămînța. Un volum de lucrări care, așa cum au dovedit și anii precedenți, impune o timpurie și minuțioasă pregătire atît a forțelor, cit și din punct de vedere al organizării, ceea ce, dacă ar fi să o apreciem din perspectiva situației existente la nivelul Direcției județene agricole, s-a și făcut. Rămîne ca toate măsurile din timp stabilite și difuzate în unități să fie aplicate întocmai.Potrivit datelor operative, pînă la data de 13 august au fost arate 43 925 hectare de teren din care deja 5 600 au fost pregătite pentru semănatul griului. La ordinea zilei, însă, a- lături de această importantă lucrare se află împrăștierea a- mendamentelor și întreținerea culturilor din epoca a doua. însoțiți de tovarășul director general adjunct al Direcției județene pentru agricultură, Zoltan Nagy, prima confruntare cu realitatea de pe teren o facem Ia S.M.A. Chizătău. Din păcate, cu acest prilej avem să facem cunoștință și cu primele neajunsuri. Inginerul Iacob Damian, șeful sectorului producție, ne prezintă o situație care nici pe departe nu permite a se încadra în cerințele unei bune desfășurări a campaniei de toam-

I;

miezul zilei?nă. 830 de tone amendamente așteaptă să fie împrăștiate în cîmp, dar din cele 3 mașini destinate pentru executarea acestei lucrări doar una era în stare de funcționare. Discuția ne-a reliefat și un alt aspect : indisciplina care la această stațiune se concretizează în inexistența unei precise evidente a repartizării utilajelor și a oamenilor. Planificările făcute sînt cu totul birocratice. O dovadă în a- cest sens este și faptul că, deși mai sint de balotat și depozitat paiele de pe mai bine de 300 hectare, lucrarea a fost raportată ca încheiată. De consecințele care cu siguranță se vor reflecta negativ mai tîrziu, ne-am convins cînd am ajuns la secția din Sanovița. Președintele cooperativei agricole de aici, Avram Mateica, împreună cu inginerul Vasile Mihăescu, abia veniți de la o ședință ținută în miezul zilei (!), ni se plîngeau de lipsa mașinilor de împrăștiat amendamente. Dar cu toate a- cestea nu au luat nici o măsură să urgenteze strîngerea de cele 60 de hectare a paielor in. unde urmează a se face ceastă lucrare. Se plîngeau lipsa utilajelor, dar la secție,aceeași oră mecanizatorul Constantin Iacobescu meșterea pe îndelete la schimbarea fiarelor de plug. Un alt coleg de al său, Nicolae Sîrbu a venit șl el de la Arad, cale de 5 km pentru a-și alimenta tractorul.
ION DANCEA
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Reproducem din materialul apărut în urmă cu o lună : „Are 24 de ani. Lucra pînă acum ca montator de turbine hidro pe șantierul Hidrocentralei de la Govora. într-o echipă a întreprinderii Energo- montaj. A suferit un accident stupid. Spăla niște piese cu benzină. Un coleg de la construcții suda la baraj. O lipsă de prevedere, în- lîmplarea a făcut ca o scinteie să se abată peste chepengul in care lucra. I s-au aprins hainele. A sărit să se apere, dar și-a amintit că extinderea focului ar fi produs un grav incendiu. A ridicat vasul cu benzină deasupra capului să-1 ducă mai departe. O mișcare greșită și benzina in flăcări i-a incendiat trupul. Așa începe drama lui Ion Gheorghe devenită în aceste zile drama unui întreg șantier".RECAPITULĂM : accidentul, cele trei zile de șoc, supraviețuirea, prima operație, o undă de certitudine...
UNSPREZECE PENTRU UNUUnsprezece oameni, colegi de muncă, prieteni s-au oferit să-i salveze viața lui I. Gh. De la ei, după publicarea materialului am primit întîia veste : o scrisoare tot atît de simplă și de profund umană ca și fapta lor :„Nu avem cuvinte să vă mul

țumim și să vă redăm nespusa 
bucurie care ne-a cuprins pri
mind atît scrisoarea 
voastră, cit și ziarul 
tineretului".

In urma intervenției chirurgi
cale la care am fost supuși noi 
toți ne simțim foarte bine și, in 
curind. vom părăsi spitalul din 
Rm. Vilcea în aceeași stare de 
sănătate și bună dispoziție cu 
care am pătruns pe poarta 
acestei instituții. Scumpul nos
tru prieten și coleg Ion Gheor
ghe se simte foarte bine in ur
ma operației de transplant șt 
pe data de 27 07 a.c. a fost 
transportat la Spitalul de chi
rurgie plastică și reparatorie — 
Piața 1 Mai, București. Avînd 
în vedere atașamentul de care 
ați dat dovadă față de noi, în 
puținele minute în care ați stat 
in mijlocul nostru vi rugăm,

dacă sînteți amabilă, ca în pu
ținul dumneavoastră timp liber 
să treceți pe la colegul nostru, 
intrucit pe noi ne-ați cunoscut

dumnea- 
„Scinteia

numai in postura de „bolnavi", 
vă rugăm să primiți invitația de 
a ne face o vizită la locul nos
tru de muncă, șantierul Energo- 
montaj — Hidrocentrala Govo
ra. unde veți avea ocazia să ne 
cunoașteți cu adevărat. In legă
tură cu biografiile noastre pu
tem spune că sint dintre cele 
mai diferite, dar la baza fiecă
reia stă scris cu litere mari O- 
MENIE.

Formația noastră de donatori

Prilej de emoții, confruntarea promoției bacalaureatului 
1975 cu exigențele examenului de admitere in invățămintul 
superior a demonstrat pregătirea serioasă a unei părți din nu
mărul celor ce au aspirat in această vară la calitatea de stu
dent. Am solicitat citorva președinți și membri ai comisiilor 
de admitere din 4 institute bucureștene (I.M.F., Universitate, 
A.S.E. și Institutul politehnic) aprecieri asupra examenului și 
a pregătirii candidaților pentru a descoperi posibilitățile de 
perfecționare ale organizării acestuia, datoriile pe care le 
mai au incă școala și slujitorii ei in orientarea absolvenților 
spre treptele invățămintului superior.

Prof, dr. Constantin Mocanu, prodecanul Facultății de economie a producției : „Organizarea a fost mai bună ca în anii tre- cuți, probele scrise oferind un plus de obiectivitate în aprecieri. Calitatea pregătirii candidaților a fost însă mai slabă (media minimă de admitere a scăzut cu aproape un punct). Printre principalele deficiențe se numără ignorarea modului de elaborare a unei lucrări, lipsa de sistematizare în expunerea cunoștințelor. La proba de economie politică se sesizează ușor faptul că absolvenții n-au pătruns esența problemelor și redau, de multe ori, noțiuni pe care nu le-au înțeles. Carențe inexplicabile s-au înregistrat și la probele de matematică, o disciplină cu suficiente ore de predare în liceu. Rezolvarea corectă pe căile cele mai simple a unei probleme a fost destul de rar întîlnltă. De asemenea, un număr îngrijorător de mare de candidați nu scriu și nu se exprimă corect în limba română".
Acad. Ion Coteanu, decanul Facultății de limbă și literatură română : „O primă constatare este aceea că literatura predată în liceu nu este suficient legată de viața socială. Subiectul Li

teratura după Eliberare — factor 
de modelare a conștiinței a fost tratat de mulți candidați unilateral, vizîndu-se în majoritatea cazurilor personaje mai bine cunoscute și nu implicații ale operelor literare în făurirea conștiinței (mai mult, lirica patriotică a fost total absentă din argumentație). O prejudecată maî veche a candidaților s-a făcut resimțită și în acest an : dorința de a scrie mult, într-un stil metaforizant, fapt ce lasă puține șanse de apreciere asupra puterii de sinteză, a capacității de organizare a unui subiect. La proba de gramatică am constatat falimentul metodei de analiză practicat în liceu prin Infinita repetare a despărțirii frazelor, ceea ce i-a lipsit pe concurent! de posibilitatea de a analiza global o problemă de limbă română. Din punct de vedere organizatoric, nu consider normal ca două probe de limbă și literatură străină să aibă pondere egală cu probele de specialitate la limba și literatura română".

Conf. dr. Ion Teodarescu, prodecanul Facultății deJmate-

matică-mecanică : „Candidațll au fost mai bine pregătiți. Mediile minime de admitere cres- cind cu mai mult de un punct în condiții aproximativ egale de concurentă cu anul trecut. Fără îndoială că ar fi mai bine ca toate probele să fie scrise, așa cum s-a încetățenit practica și la alte institute, deoarece ni

monstrlnd o parcurgere Integrală a programelor. In același timp, însă, un număr destul de mare de concurenți nu și-au justificat prezența în concurs, obținînd medii pînă la 3 (circa 100). Aici cred că este vorba de o apreciere eronată asupra propriei capacități, de un subiectivism nejustificat în aspirația către invățămintul superior, de o greșită îndrumare și orientare profesională, atît din partea școlii, cît și a familiei".
Conf. ing. Gh. Dfaconescu, decanul Facultății de mecanică : „Din analiza tezelor la proba de fizică a reieșit că o bună parte dintre concurenți nu știu să rezolve problgme, nu cunosc aplicațiile matematicii la această disciplină. Dacă la probele de algebră și analiză rezultatele au fost mai bune ca în alți ani, a- cestea nu au fost confirmate tocmai la o disciplină de mare importanță . pentru' viitorii ingineri, îmbucurătoare este orientarea masivă către o secție de

LICEUL, FACULTATEA, ELEVUL Șl 0 TEMA DE MEDITAȚIE 

DUPĂ CONCURSUL DE ADMITERE

Este pregătirea
liceanului la nivel
corespunzător ?

se oferă un criteriu mai obiectiv de apreciere asupra muncii independente. O serie de deficiențe în predare, în parcurgerea întregii programe analitice din liceu s-au sesizat la proba de analiză și algebră abstractă. O tendință vizibilă este și neglijarea informaticii (medie mai scăzută față de anul trecut cu 1,36 puncte). Nu este suficient să stăpînești modelarea teoretică și traducerea în algoritmi, dacă nivelul înțelegerii aplicării acestora este scăzut".
Conf. dr. ing. Gh. Zgură, prodecanul Facultății tehnologia construcțiilor de mașini : „Numărul sporit de candidați, mediile mai mari la admitere a- rată nu numai calitatea mai bună a pregătirii absolvenților de liceu, ci și orientarea lor spre profesii specifice ramurilor de bază ale economiei. Creșterea valorii selecției o vom putea a- precla după primul an de studii, dar, de pe acum, se poate afirma că pentru secțiile de ingineri bagajul de cunoștințe este mai serios, folosirea corectă a raționamentelor matematice de-

viitor, cum ar fi mecanica fină, unde s-a înregistrat un număr sporit de concurenți și o medie generală mai bună ca în edițiile trecute. Totuși numărul mare de note foarte mici arată o pregătire sumară la discipline de bază și confirmă faptul că examenul de bacalaureat nu mai constituie un criteriu ferm de selecție, devenind mai mult o formalitate pentru absolvenții de liceu".
Prof. dr. Constantin Danciu, decanul Facultății de economie politică și contabilitate : „Manualul de economie politică este destul de sumar pentru aprecierea candidaților și numărul de ore este insuficient pentru o pregătire temeinică în vederea unui examen de admitere. Procentul mare — 60 la sută — de note slabe la această disciplină Se datorește acumulărilor mecanice, lipsei de înțelegere a fenomenelor și noțiunilor comentate. In ciuda ajutorului dat de facultate prin cursuri de pregătire, se simte și influența „dopajului" cu meditații, fenomen ce va deveni mai vizibil în1 timpul primului an de studiu.

INCEPÎND DE ASTĂZI 
LA ATENEUL ROMÂN t

„Tineretul
puternică forță 
socială, viitorul

însuși al
națiunii noastre

socialiste"
Expoziție republica

na de artă plastică 
organizată - în cin
stea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. - de * 
mitetul Central 
U.T.C., Consiliul 
turii și Educației 
cialiste, Uniunea 
tiștilor plastici și 
unea Generală a Sin 
dicatelor.

Co- 
al 

Cul- 
So- 
ar- 

Uni-

vă urează multă sănătate și suc
ces in activitatea de zi cu 
promițindu-vă că vom citi 
multă bucurie cotidianul „Scîn- 
teia tineretului". Semnează pentru cei 11. UNGUREANU DUMITRU, șef de echipă, bloc N 9, scara B, apart .15, cartierul Zona Nord".Un nou telefon la Rm. Vîl- cea. Valeriu Perșinaru, directorul întreprinderii, inginerul care a montat turbinele de la Porțile de Fier, ne confirmă întoarcerea tinerilor acasă : „Donatorii noștri se grăbesc să dea în funcțiune hidroagregatul al doilea pînă în 23 August. Mai avem de

zi, 
cu

Cartea de artă

Dan Grigorescu:Cartea lui Dan Grigorescu „Pop-Art" face parte din categoria cărților necesare. Ea aduce o serie de clarificări în privința unei tendințe a artei contemporane, frecvent comentată dar confuz percepută de către public, uneori chiar de către artiști și critici. Calitățile esențiale ale lucrării constau într-o informație de primă mînă (dublată de o cunoaștere directă a fenomenului), punerii, tatea cu decățile. dactică", căciune, pedante ceastă caracteristică am descoperi o altă calitate, aceea de a fi în perfect acord cu scopul propus : informarea.Autorul utilizează metoda biografiilor unor prestigioase și definitiv conturate mișcări artistice : stabilește „rădăcinile istorice" ale fenomenului, cartografiază extensiunea sa geografică, inclusiv „variantele" susceptibile de a fi asociate pop- artului, stabilește distanțele firești dintre inițiatori și discipoli, analizează cauzele estompării sale. Metoda însăși, dacă n-ar fi să ne referim și la comentariu proprîu-zis, avansează ideea că se poate vorbi despre

în claritatea ex- în siguranța și maturi- care sînt formulate ju- Ea pare Intrucitva „di- deși este ferită de us- de schematism ori prețiozități, și-n a-

UNUL, DAR NU SINGURIn fața suferinței, a operațiilor continue, a încercărilor prin care trece. Ion Gheorghe nu s-a aflat nici o clipă singur. Prietenia, generozitatea, întrajutorarea muncitorească nu cunosc margini. Și aici la Spitalul de chirurgie plastică și reparatorie din București, medicii, personalul sanitar, tovarășii lui de muncă continuă să acționeze ca o adevărată confrerie umană. Bolnavul de Ia „38“ este cunoscut pe toate culoarele spitalului. Chirurgii au făcut și continuă să facă imposibilul. Efortul lor
EXEMPLARA
SOLIDARITATE
CONT INUĂ
pus cîteva lucruri la punct. Formația de lucru a lui Ion Gheorghe are cele mai mari realizări, o îndeplinire a planului pe ultimele două luni 111,2 la sută. Un avînt pur simplu extraordinar în deȘi rîndul echipelor de constructori și mon- tatori. N-am atîtea răspunsuri cite întrebări mi se pun zilnic despre viața lui Ionică al nos
tru".

numără zile, ceasuri, minute de dramatică încleștare cu posibilele infecții sau pierderi de proteine. Profesor dr. Ionescu Agripa ne spune : „I s-au transplantat și urmează a se transplanta zilele următoare alte suprafețe de piele pînă la acoperirea totală a celor opt mii de centimetri pătrați pe care i-a pierdut prin arsuri. Se depun o muncă, un efort medical și o 
grijă față de acest bolnav, ale

Este simptomatic faptul că printre candidații nereușiți se numără și laureați ai Olimpiadei de economie politică. O testare a participanților la aceste întreceri școlare conform tematicii examenului de admitere ar ierarhiza mai obiectiv’’potențialii candidați din invățămintul »u- perior economic".
Conf. dr. Ludovic Păun, președintele comisiei de admitere la Facultatea de medicină generală : „Abandonarea probelor orale a sporit obiectivitatea concursului, aprecierile fiind făcute strict în conformitate cu programele analitice. S-au înregistrat circa 1 000 de rezultate foarte slabe, fapt care indică prezența întim- plătoare la • admitere a unui număr incă mare de candidați, insuficient îndrumați profesional de școală sau familie. In același timp, s-a constatat și creșterea valorică ’ a pregătirii candidaților cu justificate pre- • tenții la studenție. Din punct de vedere organizatoric, actuala formulă este optimă."interlocutorilor 

creșterea e- 
prin probe astfel, vala- numărului unui foarte

Maj.oritatea noștri au subliniat 
ficienței selecției scrise evidențiind, bilitatea extinderii acestora. Existențamare număr de candidați, care au obținut medii între 1—3 a relevat insă formalismul examenului de bacalaureat, scăderea 
îngrijorătoare a exigenței cadre
lor didactice din liceu în aprecierea potențialului de pregătire a candidaților la studenție. In același timp, au fost relevate tendințe greșite în munca de pregătire a candidaților, în a- bordarea diferitelor capitole ale disciplinelor de bază. Ca un fapt general, s-a înregistrat o creștere a numărului de candidați la facultățile cu profil umanist, față de cele cu profil teî* nic, unde și mediile de admită* re au înregistrat unele scăderi față de precedenții ani. Un alt element, care arată diferențierea calității pregătirii absolvenților în cadrul diferitelor tipuri de licee, îl constituie numărul încă scăzut de candidați admiși, pro- veniți din liceele de specialitate, principalul cadru de orientare profesională din invățămintul mediu.

Aceste cîteva concluzii sint 
prea sumare pentru a închega 
o grăitoare carte de vizită a u- 
nei promoții, 
vom face — 
cu cele ale 
liceu, precum 
lor admiși, 
țele semnalate de către interlo
cutorii noștri trebuie analizate 
pentru ca in cadrul direcțiilor 
de resort din Ministerul Educa
ției și Invățămintului să se gă
sească cît mai repede posibil so
luțiile necesare perfecționării 
pregătirii absolvenților de liceu, 
optimizării structurii examenu
lui de admitere în conformitate 
cu exigențele puse de societatea 
noastră față de calitatea cadrelor 
cu pregătire superioară.

CALIN STANCULESCU

E nevoie — și o 
să le confruntăm 

profesorilor de 
și ale candidați- 
lnsă, deficien-

CULTURĂ

„POPART"despre un curent, că deja istoriei de artă.pop-art ca el aparține __________________în consecință, tonul care ni se propune în evaluarea fenomenului este cel al cercetătorului obiectiv, plasat la o distanță convenabilă față de obiectul studiului și mai puțin cel al criticului partizan, implicat prin atitudine, fie pro, fie contra.Dan Grigorescu vorbește despre pop-art ca despre un fenomen tipic american, ale cărui rezonanțe pot fi însă captate și în Europa. El a apărut pe plan estetic ca o reacție Ia criza expresionismului abstract, iar pe plan social, ca o polemică cu un mod de viață standardizat. Imaginile noii arte sint furnizate de către reclame, ambalaje, benzi desenate, obiecte perisabile, de consum, trecute cu o nonșalanță care intrigă din viață în artă. Acestea evocă sugestiv obsesia consumului și, adiacent, într-un plan mai înalt, implicațiile, semnificațiile ei psihologice și filozofice. în esență, pop-artul evocă o lume excedată de propriile obiecte. Firește, traseele critice ale mișcării nu au fost întotdeauna decise și limpezi. Uneori, ele pot fi numai deduse din atmosfera creată, din redundanța acceptată ironic. Dealtfel, unii artiști vorbesc despre un nou tip de inserție în viață, despre
cărui dimensiuni sînt greu de stabilit. Singura problemă o reprezintă în continuare obținerea tegumentelor necesare.Cu toată condiția lui permanent critică, șansele lui Ion Gheorghe au crescut substanțial. Rezistența, vitalitatea și voința neobișnuită a bolnavului au cîntărit mult in această luptă pentru supraviețuire. Și, de asemenea, ne spuneau medicii care-1 îngrijesc tot sub semnul neobișnuitului, exemplara soli
daritate care face aici, ca și la Vîlcea, corp comun cu omenia, cu înțelesul pe care noi comuniștii îl acordăm acestei înalte virtuți morale. Oamenii nu gîn- desc, nu acționează ca niște monade izolate conduse de principiul fiecare pentru sine. Bolnavul nu a fost nici o clipă părăsit.Societatea noastră transformă omenia dintr-un postulat moral, dintr-o cerință oarecare într-o condiție a existenței obișnuite. Ea nu rămîne doar o manifestare a individului, ci se instituie ca principiul unei noi morale sociale care dă căldură și noblețe umană uiețit în colectiv, întrajutorării la bine, dar și la greu.Am schimbat cîteva cuvinte în rezerva 38 cu Ion Gheorghe. N-am știut ce întrebare să-i pun. Mi-a vorbit cu privirea limpede și plină de speranțe : ..Mă voi face bine, chiar dacă nu mai . ’ ._____ 1__Govora. Noi, oamenii, ceva în nă..."Iată exprimat în puține cuvinte înțelesul uman, bogat și viu a ceea ce numeam exemplara solidaritate muncitorească.

prind premiera de la", __ sîntemlume numai împreu-
LUCIA HOSSU

4

o atitudine perfect obiectivă în artă — căci ce poate fi mai o- biectiv, spun ei, decît copierea fidelă a ceea ce oferă cotidian strada, magazinul, locurile de agrement 1 Autorul cărții disociază insă exact distanța apreciabilă față de realitate, în ciuda aparențelor, selecția subiectivă a unei singure ipostaze a vieții, stimularea indiferenței etc.Pop-artul este, pe de altă parte, și o reacție la ezoterismul expresionismului abstract, la *■ rafinamentele sale gustate de către un cerc restrîns de ini- țiați. El folosește, dintr-un vl- o o- în se în
zibil spirit de contradicție, tehnică mai puțin biecte și materiale realizări perisabile include și teatrul general, un idiom prehensibil tuturor. Strict artisticește vorbind, pop-art ar marca, pe alocuri, o involuție a subtilității plastice, dacă în final, n-ar atinge totuși una, răsturnată, continuu disimulată. Ciș- tigurile sale certe, o mai mare libertate în mișcare a artistului, o forță și incisivitate a imaginilor, împrumutată de Ia stilul reclamelor, accentele sale demis- tificatoare, ne atrage atenția autorul, nu ne pot face să neglijăm însă limitele sale : un exhibiționism care eșuează în monotonie, o valoare de reprezentare deviată (pentru că lucrările pop, în sine, nu-și propun niciodată să semnifice), o redusă fertilitate sub aspectul gindirii artistice. Pop-artul consumă o experiență specifică și nu marchează începutul unui drum, elevat și generos, in lumina ideilor noastre despre artă și menirea sa în societate. S-a remarcat, pe bună dreptate poate, afinitățile sale cu dadaismul și suprarealismul. Pop-artul este, la urma urmelor, un dadaism colorat logic, aparent logic și coerent, ori un suprarea- lism oprit la jumătate, cum s-a mai spus, un suprarealism leneș, a cărui stranietate și absurd se dezvoltă mecanic, prin supradimensionarea obiectelor, a imaginilor stop-cadru pra cărora retina și t stăruie somnolent, în intensă și tragică a unui optimist.O altă calitate a cărții, ra celor enunțate deja, ____aceea de a surprinde cu acuitate trăsăturile definitorii ale fenomenului, în ciuda atitudinilor contradictorii ale criticii, adesea, chiar ale artiștilor, fiindcă declarațiile lor sporesc pe alocuri confuziile în locul clarificărilor așteptate. Regretăm însă că această lucrare nu analizează într-o secțiune aparte ecourile pop-artului, perfect sesizabile, din arta românească contemporană, accepțiunile diferite în care sînt mînuite tehnicile și viziunea acestuia, strălucirile unor nuanțe noi și, totodată, limitele unui mimetism precar. Cu atît mai mult cu cit autorul a mai practicat o asemenea evaluare, mai mult decît așteptată, cu succes, într-o altă monografie a sa consacrată unui curent : expresionismul.

rafinată, perisabile, (căci aici pictural), perfect eom-

i asu- spiritul lumina coșmarIn afa- , este

C.R. CONSTANTINESCU
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Liniorii de pe șantierul brăilean construiesc drum de fier pen

tru o nouă macara de 80—100 tone-metri.

Fotografiile : VASILE RANGA
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unităților economice de eventualele re- ț 
vărsări ale apelor, îndeosebi, contribu- ț 
.ția tinerilor și a organizațiilor U.T.C. t 
considerăm util să începem prin a re- ' 
memora sarcinile de mare însemnătate 
pe care în acele zile, la fața locului, le-a 
trasat secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU :

Prin eforturile susținute ale întregii 
populații, prin eroism și spirit de sacri
ficiu, prin zile și nopți de muncă neobo
sită, urmele inundațiilor s-au lichidat în 
cea mai mare măsură, iar recuperarea 
pagubelor se desfășoară cu intensitate 
sporită. învățămintele pe care le-am 
desprins din aceste evenimente, măsu-
• Să se treacă imediat la elaborarea planurilor de 

regularizare și sistematizare a tuturor bazinelor hidro
grafice ale țării, avîndu-se în vedere scoaterea unei 
cit mai mari suprafețe agricole din zonele inundabile.
• Referitor la apărarea Capitalei contra inundațiilor 
se recomandă : regularizarea Dîmboviței, Ciorogîrlei, 
Argeșului și Sabarului, consolidarea lacului de la 
Ciurel, extinderea parapeților de pe maluri, construi
rea unui pod modern în fața Uzinei „Semănătoarea".
• Se impune, de asemenea, adîncirea albiei Dîmbo
viței și transformarea ei într-un rîu curat, deschis, care 
să constituie o zonă de agrement a Capitalei ® Cu 
privire la sistematizarea zonei Ciurel se indică ame
najarea salbei de lacuri și baraje care să preia la ne
voie surplusul de ape, sistematizarea întregii zone,

Îtentru ca ea să devină unul din cele mai frumoase 
ocuri ale Capitalei. • în județul Dîmbovița să fie 
refăcute toate planurile de sistematizare și regulari
zare a apelor în sensul creării de noi baraje și lacuri 
de acumulare. • La Slobozia trebuie amenajate lacuri 
care să absoarbă surplusul de apa al rîului Ialomița 
înainte de intrarea în oraș, să fie realizată o cornișă 
de protecție de-a lungul malului, a cărei planșeu su
perior să reprezinte, în același timp, principala cale 
de comunicație din această zonă. ® Organelor de 
resort le revine sarcina să studieze cu atenție rețeaua 
de canale de desecări existentă și funcționalitatea ei, 
să întocmească pe această baza planuri raționale de 
sistematizare și regularizare a tuturor rîurilor ce stră-

Ansamblul1 acestor indicații, măsurile 
stabilite de Comitetul Politic Executiv, 
de Plenara comună a C.C. al P.C.R., și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României vizează, 
desigur, lucrări de mare amploare în 
toate zonele țării și pe toate cursurile 
de apă. Fără îndoială, unele dintre a- 
cestea sînt eșalonate în timp, dar multe

rile a căror necesitate s-a relevat cu 
pregnantă în aceste zile, pentru ca ase-, 
menea fenomene naturale să nu ne mai 
afecteze, își păstrează actualitatea.

Propunîndu-ne, prin „acțiunea diguri" 
să urmărim cu consecvență modul în ca
re se înfăptuiește amplul program de 
lucrări pentru apărarea localităților și

bat Cîmpia Dunării. • La Deva, digurile să fie termi
nate în 2 luni și jumătate și să se adîncească albia 
Mureșului. Pentru înălțarea cu cel puțin un metru și 
prelungirea digului construit, să se folosească sterilul 
rezultat de la prepararea minereurilor. 9 Proiectul de 
regularizare a Mureșului pe raza județului Hunedoara 
trebuie prezentat în cel mai scurt timp pentru apro
bare. • La Arad să se facă diguri din beton pînă la 
toamnă și să se înalțe cele existente. în această zonă 
regularizarea Mureșului să înceapă încă de la Săvîr- 
șin pentru a scoate de sub influența apelor întreaga 
cîmpie. ® La Brăila, în punctul numit Salcia, să se 
construiască un stăvilar cu ecluze, încît canalul care 
leagă cele două brațe ale Dunării, ce înconjoară 
Insula, să poată prelua întregul surplus de apă. • în 
privința regularizării Buzăului și Călmățuiului să se 
construiască lacuri de acumulare, să se adîncească 
albiile. • Pe Bahlui și Jijia să se construiască baraje 
care să ferească terenurile de inundații și să asigure 
cu apă toate localitățile. • La Pitești, pe platforma 
combinatului chimic, secretarul general al partidului 
recomandă să se cerceteze pînza freatică care ar pu
tea furniza apa necesară chimiei. • La Covasna tre
buie să se creeze urgent un grup de specialiști care 
să elaboreze soluții pentru amenajarea tuturor rîuri- 
lor ce străbat județul. • Se impune crearea unui sis
tem mai eficient de pază a amenajărilor și urmărire 
a debitului, de informare și avertizare operativă.

din ele sînt la ordinea zilei, fiind lucrări 
a căror execuție trebuie asigurată 
prompt, în cel mai scurt timp posibil, 
pentru că, așa cum sublinia în repetate 
rîhduri secretarul general al partidului, 
nu trebuie să se aștepte ca totul să se 
facă prin plan de stat, ci să se valori
fice într-o mai mare măsură posibilită
țile locale, prin antrenarea largă a tu-

turor cetățenilor. Tn aceste eforturi, ti
nerii, care au fost și pînă acum printre 
cei dinții prezenți în înfruntarea cu ape
le, trebuie să-și facă un motiv de mîn- 
drie din participarea la acțiunile de 
muncă patriotică pe șantierele de îndi
guiri, irigații, construcția barajelor, a 
lacurilor de acumulare, a altor lucrări 
la care sînt solicitați.

<I
J
I

I

<
1

*(

Il

i
}

{
I
I
* 

J

LUCRĂRI DE AMPLOARESE VOR REALIZAȘI ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
Dar pînă atunci, 

cum folosiți 
posibilitățile 

proprii ?

IN iNTIMPINAREA CONGRESULUI AL X LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚEI A X A A U.A.S.C.R

Ei dau orașului 
tinerețe și culoare

„Priviți-i — îmi spune — 
cum înaripează schelele. în a- 
parenta fragilitate a zborului, 
ei au un echilibru solid, de te
meritate și competență. Toți 
sînt tineri, dar curajul le este 
matur. Vedeți cită siguranță au 
in mișcări și gesturi ? Deși sînt 
aceiași care uneori, in tramvai, 
se trag de-o parte, cu sfială, 
din calea unor călători, pentru 
a nu le atinge elegantele veș
minte cu salopeta lor pătată de 
var și culori. Dar dacă stăm să 
ne gindirn bine, ei dau orașu
lui tinerețe și culoare".

Stau de vorbă lingă m bloc 
din cartierul Viziru III, al ora
șului Brăila, cu tovarășul Rom- 
getdacus Laurian Podeanu, se
cretarul comitetului de partid 
de la șantierul nr. 1 al între
prinderii județene de construc- 
ții-montaj. Este un încă tinăr 
bărbat, pasionat de istorie pre
cum legat de munca in cons
trucții, om cu un deosebit simț 
al limbii, pentru care cuvintul 
se despică in nuanțe ca pata de 
culoare in cromatica blocurilor 
ce i se înalță sub privire. Discu
tăm lingă blocul D-4, dar no
țiunea nu spune mai nimic in 
comparație cu imaginea reținută 
de retină. Muncesc aici, in șan
tierul de elită al întreprinderii, 
aproximativ 800 de lucrători, și 
dacă ar fi să te intilnești cu 
fiecare in parte, ai reține aproa
pe tot atiția tineri. Deși ne-am 
obișnuit să întilnim în toate 
locurile de muncă ale țării — 
adeseori in majoritate — tineri,

virsta cutezanței are aici o tră
sătură specifică : șantierul nr. 1 
este singurul din oraș speciali
zat in construcția blocurilor cu 
zece etaje — P+10, cum lapi
dar li se spune. Poate că în a- 
ceasta se află simburele de min- 
drie din cuvintele secretarului 
de partid, atunci cind îți vor

bește despre tinerii din șantier. 
Cunoșteam, astfel, cițiva din
tre ei.

Vasile Soare își poartă sufle
tul in nume,. Și destinul. „Cind 
am plecat de-acasă, la profe
sională — îmi mărturisește — 
tata mi-a zis să mă fac orice, 
numai mozaicar nu. Și m-am 
făcut mozaicar; poate printr-o 
întîmplare, dar de meserie m-am 
legat definitiv". Vasile Soare 
are 26 de ani, și de un an este 
deja maistru. In construcții n-ai 
timp să îmbătrinești, pentru a 
ți se încredința o funcție de 
răspundere. Dar ai datoria să 
dovedești mai întii pricepere și 
pasiune. Vasile Soare le dove
dește cu prisosință. Și dragoste 
pentru locul natal. Din 1964, din 
perioada școlii profesionale, nu 
s-a dezlipit de oraș ; de orașul

nou, la înălțarea căruia partici
pă cu forța anilor săi. Despre 
tineri, maistrul Soare iți vor
bește cu gravitate, cumpănind 
cuvintul : „Sînt foarte buni dul
gherii Ion Coadă, Gheorghe 
Condruț, Mușat Găgeanu ; a- 
devărați performeri sînt și zi
darii din echipa lui Constantin 
Dragomir". Are o maturitate a- 
nume in apreciere, tinărul mai
stru Soare. Așa cum cuvînt de 
recunoștință îi aduce mai virst- 
nicului maistru Boris Balaban 
— cel care a construit hotelul 
„Traian", policlinica și stadio
nul — alături de care a învă
țat meserie.

Numele lui Alexandru Manea 
este indisolubil legat de blocul Plantelor. Este prima construc
ție cu 10 etaje, din prefabricate, 
înălțată in Brăila. El, cu echipa 
lui, a luat blocul în primire ; de 
la cota zero, la catargul antene
lor de televizor. Zilele acestea 
urmează să i se facă recepția, 
spre a fi dat în folosință. „A- 
vem emoții — îmi declară — 
am revăzut fiecare apartament 
(sînt 160), am cercetat fiecare 
încheietură. Treabă bună, solidă, 
dar emoții avem".

L-am cunoscut și pe cel mai 
vîrstnic constructor din șantier ; 
poate nu ca ani, dar sigur ca 
experiență. Se numește Gheor
ghe Mureșan și este șeful bri
găzii de dulgheri. Un om cu 
sarea timpului la timple și ce
tina Bicazului în ochi. Din 1949 
a plecat de-acasă. Ucenicia în 
meserie a început-o ca briga-

Fierar-betoniștii : ION HRIȘCU și GHEORGHE BOCU

Printr-o mare mobilizare de forte toate obiectivele afectate de inundații în localitățile județului Brașov au fost refăcute, ori sînt în curs de finalizare. S-a început, cum era firesc, cu reconstrucția podurilor, drumurilor. obiectivelor economice și social-culturale. Mii de tineri, după cum ne informează primul secretar al comitetului județean U.T.C.. lucrează zi de zi la înlăturarea pagubelor pricinuite de ape, la executarea lucrărilor de prevenire a unor noi inundații.— Tot ce s-a putut face cu mijloace proprii în localități și C.Â.P. — ne spune ing. Gh. Dima, director general adjunct al Direcției agricole județene — s-a făcut, acordindu-se prioritate refacerii drumurilor de acces spre terenurile cultivate, pentru a putea fi strînsă recolta. Am trimis apoi în teren colective de specialiști de la Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului și de la Oficiul de îmbunătățiri funciare, lucrători ai direcției agricole, care au stabilit împreună cu consiliile populare comunale și C.A.P. lucrările de primă urgență, cum sînt : îndiguirile pe cursul apelor mici — care de fapt au făcut cele mai mari ravagii — decolmatarea albiilor și refacerea unor baraje. La Cristian, Ghimbav Codlea, Feldioara, Apața, Măieruș a- proape toate terenurile agricole au fost deja sau vor fi în cu- rînd complet protejate de eventuale alte inundații.— Se știe însă, tovarășe inginer, că in fiecare an Oltul inundă pe teritoriul județului dvs. mii de hectare de teren. Aproape în fiecare primăvară, cind treceam cu trenul prin zona Bodului, nu vedeam în jur decît apă. Și. totuși nu întreprindeți nimic ?— Intr-adevăr, în acest an Oltul ne-a-inundat de trei ori.— Și anul trecut ?— De vreo cinci ani. Oltul se revarsă în fiecare primăvară și ■ deseori toamna.— Ce pagube pricinuiește a- griculturii ?— Cam 160 milioane Iei anual. El afectează circa 6 000 de hectare.— Ce trebuie făcut ?— îndiguiri. Aceste lucrări

sînt însă extrem de complicate si de costisitoare. Ca să scoatem întreg teritoriul din zona inundabilă a Oltului, noi trebuie să înălțăm diguri de la Sînpetru la Racoș, deci pe o lungime de peste 40 kilometri. Desigur, lucrarea costă mult însă nu peste pagubele pe care le înregistrăm an de an. In paralel, Oltul trebuie decolmatat pe întregul său traseu. El a devenit atît de des inundabil pentru că depunerile de aluviuni pe fundul său au fost neobișnuit de mari în ultimii ani. Numai cu mijloace proprii nu putem executa toate a- ceste lucrări. Ele trebuie neapărat cuprinse în planul de stat.— Dar ce ați făcut dvs. pînă acum ?— S-a făcut un proiect încă din 1971. El a fost refăcut în 1972 și, încă o dată, de curînd. Problema este însă destul de dificilă. Dacă îndiguim Oltul pe raza județului nostru, celelalte județe prin care curge Oltul vor fi și mai mult expuse inundațiilor.Fără îndoială că astfel de a- menajări nu sînt simple, cer e- forturi și fonduri financiare corespunzătoare, o corelare a acțiunilor întreprinse. Dar aceasta nu înseamnă că ele pot fi aminate de la un an Ia altul, timp în care pagubele cresc. Există mai multe posibilități la îndemî- na județului decît cele la care s-a recurs pentru a atenua i- nundațiile pe cursul Oltului. Pînă la îndiguirea lui completă vor mai trece probabil niște ani. Aceasta nu înseamnă că cei cărora le revine răspunderea pentru buna gospodărire a terenurilor agricole trebuie să stea cu miinile în sin. Se impune trecerea neintîrziată la aplicarea în practică a indicațiilor secretarului general al partidului în sensul antrenării mai masive a cetățenilor Ia lucrările de regularizare și decolmatare, la săparea de canale și înălțarea digurilor. la amenajarea unor baraje și lacuri de acumulare care să preia surplusul de apă al Oltului. In acest scop trebuie folosite toate mijloacele mecanice, toate posibilitățile locale. Județul Brașov are în această privință posibilități încă nevalorificate pe deplin.
Tinerii Capitalei sînt pregătiți 
să răspundă prezent

dier pe șantierul național al 
Hidrocentralei de la Bicaz. A 
urcat apoi spre Suceava, in pei
sajul căreia a împlintat o fa
brică. Din 1961 a venit, la Brăila, 
purtat de meserie, legat de ti
nerețe. Din cele 13 700 de apar
tamente existente la ora actuală 
în oraș, 6 500 au ieșit din mina 
lui. între timp, feciorii i s-au 
făcut mari, i-au dăruit nepoți, 
îi ințeleg, deci, unda de melan
colie cind îmi spune că . acum, 
in timpul din urmă adică, con
struiește creșe și grădinițe...

în baraca ce ține loc de bi
rou continui discuția cu secre
tarul de partid și Ion Rusu — 
și el tinăr — inginerul șef al 
șantierului. „Avem de construit 
în acest an — își cercetează 
schițele inginerul șef — 1625 de 
apartamente. Stăm foarte bine 
în ceea ce privește productivita
tea muncii ; semestrul I l-am 
încheiat cu procentul de 140 la 
sută. Am avut, însă, ceva ră- 
mineri in urmă la planul valo
ric. Am recuperat în bună mă
sură, vom recupera totul, iar în

cinstea zilei de 23 August vom 
raporta și depășiri. Este la mij
loc cuvintul nostru de construc
tori, de comuniști". De tineri 
comuniști — adaugă reporterul 
— de acești minunați oameni 
care dau orașului tinerețe și 
culoare, lăsind in ecranul fiecă
rui perete proaspăt ceva din 
căldura virstei lor spre împlini
rea cu maturitatea.

I. ANDREIȚĂ

Intr-un anume fel, cele cîteva nume ale băieților din organizația U.T.C. nr. 2 tubulatură montaj-cale bazin din Șantierul naval Galați pe care le auzeam pronunțate răspicat de la masa prezidiului îmi erau cunoscute. 
Floriei Popovici, Ion Bigu, Va
sile Mihai luaseră cuvintul in adunarea generală și vorbiseră simplu și cu expresii necăutate despre ceea ce ii preocupa, la urma urmei, pe toți ceilalți : despre faptul că a fi de acord cu noul program de activități echivalează cu angajamentul de a contribui direct la realizarea lui, despre afirmația prea des repetată în darea de seamă, „ne-am propus“, deși mult mai bine ar fi fost să se poată spune „s-a făcut", „s-a aplicat în practică", despre necesitatea sporirii economiei de materiale pentru fiecare navă aflată în execuție fiindcă prea te împiedici, cîteodată, de țevi, flanșe și șuruburi nestrînse la locul lor, și așa mai departe. Dar, cu toate acestea aș fi simțit nevoia ca cei ce făcuseră propunerile să și le susțină cu mai multe argumente înainte ca președintele prezidiului să le supună la vot. Mi se părea că ar mai fi trebuit ceva, dar mi-am dat seama repede că lipsa cu pricina nu era resimțită decît de mine, în timp ce toți ceilalți 60 de băieți prezenți în încăperea mică a clubului din secție aveau datele după care să-i recunoască ușor pe cei mai buni dintre ei.—- Cine este pentru ?60 de mîini se ridică deodată pentru Traian Sîrbu, apoi pentru Florică Popovici, Ionel Eli- 
sei, Vasile Mihai, Constantin 
Bărbieru. O singură dată adu-

Adunările generale ale organizațiilor U.T.C.
narea nu susține propunerea făcută alegindu-1 nu pe Nicolae 
Gabor ca responsabil cu activitatea politico-ideologică, ci pe 
Ion Bigu. De ce ? Confruntarea nu stirnește controverse aprinse, calitățile celor doi par și în cazul acesta prea bine cunoscute tuturor. După care semne ? Să fie un joc oarecare al intimplă- rii, o unanimitate dictată de hazard sau de grabă ?Revin a doua zi. Secția e în zor mare, se lucrează intens la finalizarea a două nave. „Tragem tare, zice Valentin Onofrci, ne presează termenele !“ Despre întîmplarea de ieri după-amia- ză ? Păi, și el și Costică Bujor 
și Alexandru Basarab și Fănică 
Horovei au de adăugat destule, numai că și fără ele treburile sînt limpezi. „Vino încoace, Costică !“ Costică Bujor ride in- crețindu-și fața arsă de soare, arătindu-și dinții albi : „Dacă n-ai simți cotul omului lingă tine tot anul mai treacă meargă, te îndoiești de el. nu ești sigur, stai să chibzuiești. dar așa, faci cum a făcut croitorul care a tot măsurat și a tot măsurat de cîte ori i s-a ivit prilejul și pe urmă a tăiat dintr-o dată simțindu-se în cîștig". „Bunăoară, continuă . Valentin Onofrei, să-1 luăm pe secretarul nostru, pe Traian Sirbu. Noi nu-1 cunoaștem numai din prezidiu. Avem un coleg din Do- brogea, de la Cetalchioi. Nu e din secția noastră, e de la confecționat, dar se cheamă că tot

tovarăș de muncă ne este. I s-a făcut rău într-o zi, l-au luat cu salvprea și l-au operat de ulcer. N-am știut, de la Traian am aflat cind ne-a strîns repede și ne-a spus : lui Mircea Dani-

s-a organizat aici, in șantier, un spectacol. Mai sînt și altele. Noi lucrăm cu flanșe pentru tubulatura de pe vas. E ușor să spui „nu — risipei", greu e să alegi traseele optime ca să se folo-
NÂ-I ALEGEM 

PE CEI MAI BUNI!
DUPĂ CE-I 

RECUNOAȘTEM?
Iov îi trebuie singe, eu îi dau, care mai vine cu mine ? Și ne-am dus cu toată secția. Va- săzică are suflet pentru tineri, sare în ajutorul lor. Pe urmă, într-altă zi ne-a auzit că am vrea să vedem și noi un spectacol ca la televiziune cu poezii, cu dansuri populare, mă rog. El s-a dus la Valeriu Ciulinaru, secretarul U.T.C. pe secție, și

sească material cit mai puțin și să reduci consumurile de oxigen și acetilenă. Aici el e capul. Cu excursiile de sfirșit de săp- tămînă tot așa. Adică, se înțelege, vreau să explic pe scurt, că e și un bun organizator. Ar mai fi pe urmă acțiunea de ridicare a categoriei. I-a grupat pe toți ucenicii aflați în situația asta și a cerut numai pentru ei

un vas să-l execute pentru export. Dacă duceau operațiunea la capăt era dovada că băieții își cunosc meseria. Și au dus-o atit cit și-au propus, iar cei mai buni au fost declarați, după asta, lucrători înainte de termen. Știe să apere, cum s-ar zice, interesele tinerilor. Ce să. vă mai spun ? E insurat, se împacă cu Vasilica, soția lui, au luat-o de la nimic, dar și-au umplut repede casa, adică, în concluzie, e un om întreg".„Nici cu locțiitorul, cu Florică Popovici nu e altminteri, se simte dator să adauge Costică Bujor. N-a pus el pe roate e- chipa de popice cu Ilie Sorocea- 
hu, Vasile Grosu, Constantin 
Nedelcu, și Costică Filieru de ne reprezintă acum tot șantierul ?“. Dar de ce n-a fost votat Nicolae Gabor, ci Ion Bigu ? „E un cîntec și cu asta, se amestecă în discuție Fănică Horovei. Bigu e mai potrivit pentru munca politico-ideologică. Lasă că e abonat la Scînteia, Scînteia tineretului, Viață nouă, Munca de partid. Lumea, dar la el în dulap găsești registre cu articole tăiate de peste tot, lipite, aranjate. Citește mult, și cind stă de vorbă cu tine te face să înțelegi problema, să pricepi ce e adevărat și ce nu, și cum trebuie înțelese ideile. Dacă aveam urgențe la vas, el venea să ne limpezească acolo tema învăță- mîntului politic".Un laitmotiv revenea cu strictețe in fiecare din cazurile

pe care le luam în discuție. Despre cei șapte tineri aleși în biroul organizației U.T.C. nr. 2 tubulatură montaj — cale bazin se spunea că sînt „oameni de cuvînt, de inițiativă, muncitori cărora le sînt străine lucrările de mîntuială, ordonați, nu trebuie să stringă alții după ei, săritori să-i învețe meserie pe cei din jur, exigenți, cu un comportament exemplar în muncă, în societate, în viața de familie, întotdeauna în frunte". Actul opțiunii le sublinia, în fond, celor aleși valorile morale, supu- nîndu-le faptele unui examen riguros. Ceea ce li se aprecia, ceea ce li se considera ca fiind demn de preluat ca model erau acele mărturii existențiale în care puteau fi recunoscute viețuind principiile și normele muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. „Cel mai bun" nu este, așadar, un calificativ abstract, ci un sumum cîntărit solemn, pe îndelete, de-a lungul multor luni de zile, o apreciere severă, dar cinstită, datorită căreia cel ce votează nu se simte coborît nici în ierarhia muncii și nici în cea so- cial-politică, ci ambiționat să urce pe aceeași scară pînă la a- celași nivel de valoare morală cu cel ales. Judecata poate implica, desigur, și un limbaj sintetic asemănător uneori formulei matematice, dar simbolul pe care îl exprimă deschide totdeauna în conștiințe drum larg exemplelor semnificative datorită cărora, ridicînd mina, poți să spui din., toată inima : „sînt pentru".
MIRCEA TACCIU

Ne-a entuziasmat deosebit de mult ideea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca zona Ciurel să devină unul dintre cele mai frumoase locuri ale Capitalei — ne-a declarat tovarășul Mihai Hirjău, prim secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., zonă care a avut mult de suferit in timpul inundațiilor. Din cite am înțeles, aici vor fi executate mari lucrări de sistematizare, regularizare a riu- lui Dîmbovița, adîncirea albiei, înălțări de diguri, refacerea u- nor baraje etc. Dar vor fi amenajate, totodată, mai multe lacuri, parcuri, terenuri sportive, într-un cuvîrjt, o adevărată zonă de agrement. Desigur noi, tinerii bucureșteni, vom avea aici partea noastră de contribuție. De fiecare dată cind Capitala a solicitat contribuția tinerilor, ei au răspuns prezent cu

toată energia lor. Acum avem zilnic peste o mie cinci sute de elevi și studenți pe șantierele de locuințe. Cu același elan și dragoste pentru frumusețile orașului nostru, pentru dezvoltarea lui vom participa și la materializarea indicațiilor secretarului general al partidului privind refacerea zonei Ciurel și a altor zone afectate de inundații. După ce specialiștii își vor încheia studiile și proiectanții vor contura pe planșete lucrările, tinerii vor fi cei dinții care vor deschide front de lucru acolo unde li se va indica. Dorim ca Ciurel să devină, intr-adevăr, un șantier al tineretului, șantierul unei noi frumuseți în peisajul Capitalei. Grupai realizat de 
ROMULUS LAL

CEL MAI TRAINIC RECORD
(Urmare din pag. I) 

fără ajutor tovără
șesc nu poți să răz
bești la greu. Cind 
vezi că unul are ne
voie de sprijin sari 
și pui umărul și-1 
ajuți ! Și acum să vă 
povestesc : intrăm
noi, în urmă cu cî
teva zile, in șut. Pe 
la cinci jumătate di
mineața se intimpla 
treaba asta... La sfir- 
șitul programului, 
meșterul ne zice : 
„Măi băieți, avem o 
urgență. Trebuie să 
montăm un transpor
tor ca să poată intra 
echipa lui Ion Costin 
in frontul de lucru". 
Am zis toți : „Gata, 
meștere, rămînem ! 
Dacă e nevoie 
Unul dintre noi se 
codea. Era tinerel și 
sosise de curînd în 
echipă și încă nu în
țelegea el, cum de
vine treaba cu colec
tivul. cu interese
le exploatării... Noi 
l-am lăsat să-și spu
nă oful. Pe urmă 
i-am zis : „Mă, dacă 
nu-ți convine, n-ai

decît să pleci acasă. 
Nu te obligă ni
meni să rămii peste 
schimb... Dacă vrei 
stai, dacă nu, du-te !“ 
S-a mai învîrtit el, a 
mai crîcnit. Pină la 
urmă îl auzim : 
„Meștere Tun, rămin 
și eu !“ Și ne-am 
pus pe muncă. Vă 
spusei la început cam 
ce facem noi... Am 
montat pe o distanță 
de 150 metri scocuri. 
Cam o sută de 
scocuri. Lucram în 
draci, dezbrăcați pînă 
la brîu. Temperatura 
se invirtea în jur de 
30 grade și ne era 
cald. Mai lucram și 
in pantă, iar birnele 
alea, cam de un me
tru lungime — 
scocurile — alunecau 
și era greu să Ie 
fixezi cu lanțuri. Ce 
să vă mai spun, Ia 
zece noaptea am 
terminat. Eram frînți 
de oboseală, dar sa- 
tisfăcuți. Făcusem o 
treabă pe cinste. E- 
conomisisem o zi de 
muncă. Ciștigasem o 
zi in plus, iar echipa

Iui Costin putea a- 
cum intra la frontul 
de cărbune. Și ca să 
înțelegeți ce înseam
nă toată tărășenia, 
asta nu vă spun decît 
atit : într-o zi se scot 
cam 50 tone de căr
bune. Nea Vasile 
Tun, meșterul, ne-a 
felicitat pe toți : pe 
mine, pe Paul Elizeu, 
pe Iulian Mezaroș, 
pe Gheorghe Epure, 
pe Ion Porumb și 
așa mai departe. 
Asta-i povestea ! 
Cind m-au întrebat 
reporterii de ce am 
rămas noi să muncim 
atîtea ore in plus, pe 
buze m-am trezit cu 
cuvintele : din con
știință ! Că aici cred 
eu că am realizat cel 
mai minunat record. 
Pentru că dacă-ți iu
bești mina, colectivul 
în care muncești, 
dacă știi pentru ce 
lucri, atunci sigur că 
apar și recordurile. 
Insă toate trec prin 
conștiință, fără ea 
drumul la record e 
barat... Eu atit am 
avut de spus...".
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CALITATEA

linie de producție pentru mobilă din panouri

Reportaj în unitățile unei
centrale industriale
privind valorificareaun salt cu adevărat spec-

Oglinda cifrelor

Atelierul de sculptură iși conturează tot mai mult 
personalitatea

superioară

Garnitura ..Ramona" atrage prin frumosul său decor

a materiei prime

4
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Pe platforma Pipera va intra în funcțiune o nouă
Un inventar al întrebuințărilor — atît de multiple și 

diverse — ale lemnului este greu de făcut. Prezența 
sa este relevată insă, in fiecare moment, in produse 
de largă utilitate, de la cele mai simple pînă la cele 
mai complexe, exprimind, totodată, valoarea inesti
mabilă a acestei prețioase avuții naționale. Nu întîm- 
plător grija pentru refacerea și extinderea patrimoniu
lui forestier, pentru valorificarea maximă a materiei 
lemnoase a devenit una din preocupările importante ale 
partidului nostru, ale forurilor specializate, ale tutu
ror cetățenilor. Prelucrarea lemnului ilustrează și mai 
pregnant prețul pe care i-1 acordăm. Stau mărturie 
intre altele, creșterile valorice ale producției globale 
la mobilă, care reprezintă 
taculos.

*

I

*

*

*

Dacă în 1960 valoarea mobilei produse în unitățile de prelucrare Ministerului Forestiere și lor de Construcții, industrie era lei, mai lei.5,4 miliarde lei. Anul a- cesta, față de1960 înregistrează creștere de zece Congresul al XI-lsa P.C.R., stabilind direcțiile principale in care va acționa partidul pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, a hotărît ca ritmul anual de creștere a indicelui de prelucrarea lemnului să fie majorat de Ia 6 la 8 la sută.Producția de plăci din așchii de lemn și fibro- lemnoase va reprezenta în 1980 o creștere Circa 3 ori a realizat în anulRezultatele înregistrate în rea de mobilier România pe locul 12 între țările producătoare mobilier și pe locul 8 Europa.Cifrele vorbesc de sine despre prestigiul cestei industrii, cîștigat prin eforturi de muncă și gîndire, prin investiții însemnate. Preocupările vor rămine în continuare la aceeași înaltă cotă a e- fortului. Centrala prelucrării lemnului, din cadrul M.E.F.M.C., a stabilit noi obiective cu termene de punere în funcțiune. în cursul acestui an și în cincinalul următor direcțiile de acțiune se îndreaptă cu precădere spre atragerea în circuitul industrial a deșeurilor lemnoase, privind dezvoltarea producției de plăci aglomerate. Un ritm accelerat este prevăzut pentru creșterea producției de mobilă, în special a mobilei stil. Aceasta din urmă va a- vea, în 1980, o pondere de 22,6 la sută din totalul producției de mobilă.Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea și modernizarea capacităților existente, pe crearea de noi capacități pentru înlocuitorii de furnire, de elemente mulate din așchii de lemn, folosirea elementelor din mase plastice etc. a- cestea constituind obiective esențiale în sporirea eficienței producției, ridicarea Întregii activități economice la un nivel calitativ ridicat. Prin realizarea de semifabricate pentru mobilă se valorifică mai bine cheresteaua, asigurîndu-se astfel economii la acest produs prețios. Totodată, co- relînd mai bine necesitățile interne cu solicitările mereu mai mari ale pieții externe, capătă extensie tot mai largă introducerea tehnologiilor noi, în special fabricarea mobilei pe linii continui.

aleEconomiei Materiale-locală și cooperație, de peste 1,1 miliarde în 1965 a sporit la mult de 2,7 miliarde în 1970 va spori la

rative. Reținem cîteva fraze din finalul telecon- ferinței pe care o are în mod obișnuit tovarășul inginer Ion Pietrăreanu, directorul general al Combinatului de prelucrarea lemnului din Pitești, cu toate serviciile unității. „De luna aceasta am intrat în graficul suplimentar. E o lună, in general, mai scurtă. Sînt multe grijă !“
4

„Astoria" — deschide ambianța încăperii

anul o ori. al

de nivelului 1970. deosebite fabrica- situează
de 
înla a-

„Avem condiții

ca unitatea

noastră să fie

••

competitivă sub

toate
aspectele0Raportul este scurt, precis. Fiecare serviciu prezintă, prin factorii săi de răspundere, problemele stringente ale producției. Se dau Informații, consultațiile sînt scurte, se stabilesc măsuri ope-

probleme, „Exportul mărit". „Sînt posibilități mai bune ; la mobilă, în mod deosebit".Am completat aceste cuvinte cu altele le-am extras din tul ultimei ședințe lucru a comitetului oamenilor muncii.........Nu lucrăm pentru a consuma materii prime, energie și forță de muncă ; colectivul nostru trebuie să fie creator de valori de întrebuințare cit mai folositoare și căutate prin produsele pe care le realizează. Trebuie să înțelegem cu toții că un produs, o fabrică, un colectiv poate exista numai cînd produsele respective, toate rezultatele activității se obțin la timp, de bună calitate și cit mai ieftin. Trebuie să luptăm, pentru că avem condiții ca unitatea noastră să fie competitivă sub toate aspectele".îndemnurile acestea, repetate sub o formă sau alta, transmise din om în om, s-au concentrat în rezultate din ce în ce mai bune la combinatul piteștean, cea mai mare unitate de prelucrare a lemnului din țară. Ele s-au materializat în îndeplinirea cincinalului la producția globală la data de 2 august a.c. Cifrele exprimă, însă, insuficient efortul acestui harnic colectiv. Vom aminti numai că, datorită organizării și desfășurării mai vii, dinamice, operative 
a întrecerii socialiste, au fost depășite unele greutăți în ce privește asigurarea cu comenzi la mobilă. Calitatea produselor în general, și în special la placaje, cherestea ră- șinoase, finisajul mobilei, a marcat îmbunătățiri vizibile. Controlul calității, laboranții au urmărit cu atenție sporită importante ale lui tehnologic, toarele finisaj 
niat au fost puncte fixe de unde toate - reperele sînt verificate dacă îndeplinesc condițiile de calitate cerute de beneficiarii externi. S-a creat astfel o mai mare răspundere a oamenilor, impusă nu numai de exploatarea u- tilajelor moderne (procesul este automatizat), cit și de ambiția profesională de a livra pieții externe produse competitive (peste 90 la sută din producția de noii linii este exportului), care deservesc la principalele locuri muncă, sînt dintre mai buni meseriași transferați de la fabrica veche. Lor li s-au adăugat multi tineri calificați șl specializați aici. Ion Cazan, Gheorghe nu, Nicolae Pitic Marțian polarizează întreaga pentru măiestria 
tă. Fabrica de 
lă modulată din 
•nouri cu finisaj mat la Pitești este una din primele de acest fel. Dacă Aradul este renumit în pregătirea lucrătorilor pentru mobilier sculptat, Piteștiul a dat Aradului, precum și platformei Pipera, mai mult de o sută specialiști pentru noile linii similare. Tot aici s-au format muncitori cu înaltă pregătire pentru fabricile de drojdie furajeră de la Blaj, Comă- nești, Suceava. Combinatul piteștean își crește oamenii conform cerințe-

aveți s-a
pe care refera- de i si varianta sa

cea mai utilă
■

'•

'*■

Dormitorul „Remus"

moderne, pregătire

' > ir-.
- ■

■r
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lnd cunoscut ca unul din sectoarele în care absențele nemotivate nu-și cunosc sensul. Și dacă mașinile, utilaje complexe care sporesc productivitatea muncii pînă la 200 000 lei pe lucrător, funcționează perfect, a- ceasta se datorează tinerilor care le exploatează și le întrețin. Este revelator faptul că un grup de tineri (amintim între aceștia pe mecanicul Constantin Popa și electricianul Gheorghe Enache) a găsit posibilitatea înlocuirii celulelor fotoelectrice (din import) cu limitatorl simpli, care execută perfect aceeași comandă de aplicat furnirul pe cant. Tot ei execută și piesele de schimb. Animați de spiritul întrecerii, în cinstea zilei de 23 August și a Congresului al X-lea al U.T.C., tinerii Combinatului de prelucrarea lemnului din Rm. Vîlcea sînt hotărîti să contribuie din plin la realizarea angajamentelor suplimentare asumate de acest colectiv, pentru recuperarea pierderilor suferite de pe urma inundațiilor din a- ceastă vară. „In afarasarcinilor de producție propriu-zise, ne informează inginera Mariana Tulpan, secretar al comitetului U.T.C. — tinerii participă în primele rînduri la montarea unui derulor, la punerea funcțiune a celei de 
4-a prese la placaje, instalație de folosire a chiilor din furnire labrica de P.A.L., la montarea unui agregat circular pentru fabrica de mobilă și altele.

în a O aș- fa-
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oferă condiții foarte bune de 
odihnă

confort și „Trivale'
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bibliotecă încăpătoare, cu decor sculptat, se poate 
combina cu alte piese

A
In pas cu

cerințele pieții

fazele mai procesu- între sec- și rema- organizate control,

mobilă a destinată Lucrătorii utilajele, de cei
Muntea- Bădulescu,admirație arăta- 

mobi- i pa- de

lor producției La formele de participă peste 720 de cadre.Vizităm noua linie. N-a împlinit încă un an funcționare. întregul proces se desfășoară în continuu, în spațiu trîns într-o ordine și curățenie desăvîrșite. Deși suprafața productivă s-a redus cu 30 la — ne oferă cîteva muriri tovarășul ner Teofil Crăciun, șeful fabricii — realizăm un spor mai mare cu 20 la sută. Productivitatea liniei este de 3 ori mai mare față de cea a fabricilor mai vechi. Efortul fizic este, practic, eliminat, prelusrările făcîn- du-se pe linii fără a mai manipulația. mobilei este net superioară, datorită preciziei de lucru și nivelului superior de finisare.

deflux res-
sută lă- ingi-

continue, interveni Calitatea
Marginalii

la expoziția

de mobilăDe fapt, ar trebui să începem cu atelierul de 
proiectare. De aici pornesc să se întrupeze ideile de frumusețe și utilitate în piesele de mobilier atit de mult căutate. „Din cele 28 de produse nou asimilate — ne face o prezentare inginerul Cornel Chirca, șeful atelierului — 22 sînt la mobilă. Majoritatea poartă și semnătura tinerilor proiectanți, arh. Anda Domnișoru, ing. Angela Mihăilescu și Ana Stoicu, tehnician Ion Ujeniuc și alții". în atelierul de prototipuri, tehnicianul sile Iordache ne cîteva din ultimele ții la care lucrează lectivul respectiv. Aflăm că aici se fac lunar 7—8 produse noi. „Acum, ne

Va- arată crea- co-

spune interlocutorul — executăm mici modificări pentru mobilier, la cererea clienților externi. Ne pregătim pentru o expoziție ce va avea loc la sfîrșitul lunii la Leipzig. Apoi pentru o alta în Cehoslovacia. Reținem că la o recentă expoziție organizată la Erevan, mobilierul fabricat la Pitești a avut un recunoscut succes.— Nu sînteti prea solicitați ? îl întreb.— Ba da. Dar cei care lucrează aici (am retinut tinerețea acestora) știu să se mobilizeze. O garnitură „Record", de pildă, e executată de către doi meseriași în două zile.— Cite operații sînt ?— De ordinul sutelor.Cei la care se referea șeful atelierului prototi
puri erau în primul rînd Gheorghe Filip, Tintoacă. Marin nescu, Viorica Stefan Vașcău și Tone, pasionați această profesie și „mîini de aur" cu cele mai multe carate ale măiestriei.Am văzut cîteva tipuri de mobilă modulată din panouri cu finisaj mat. Sînt piese care au fost prezentate la recenta consfătuire cu beneficiarii din țările socialiste. „Cu acest prilej — completează tovarășa ing. Silvia Isbășescu, șef birou organizarea producției și muncii — s-au contractat numai produse ale combinatului piteștean, nu asimilate, ci creații o- riginale : garnituri „Ra
mona", „Topolog", „Tri
vale", „Astoria-decor".Eforturile creatorilor de mobilă se îndreaptă acum spre noi produse cu care să cîștige teren favorabil și pe alte piețe.Calitățile pieselor sînt tot atîtea argumente pentru a fi solicitate atît de mult. Garnitura semi-stil 
,.Ramona" din P.A.L., cu 
furnir din nuc, are deco
rații sculptate, cu orna
mente de metal Ia gea
muri și uși. Biblioteca

Vasile Diaco- Blejan, Dumitru pentru

(la
,Astoria", „.
, „Montana"),

fel ca șl ,As-„Trivale" I 
„Modern", 
toria-decor", 
avind același frumos or
nament. este foarte prac
tică, ieftină și plăcută. Se 
poate completa cu alte 
piese : canapea, fotoliu- 
birou. Dormitoarele „Re
mus" și „Silvia", ca și celelalte piese, se înscriu 
în contextul acelorași ca
racteristici superioare de 
utilitate și aspect : sînt 
multifuncționale, cu fur
nire exotice, cu luciu o- 
glindă, combinat cu luciu 
mat, sînt demontabile și 
deci, ușor de transportat, 
pot fi executate într-o 
largă gamă de culori, așa 
cum o dorește beneficia
rul.Tendința producției de mobilă este spre un mobilier mai complex. Așa sînt. de pildă, camera de 
tineret, camere de zi, for
mate din bibliotecă cu 
pat atașat, birou de lu
cru, combinat cu dulap, 
sau pat combinat cu du
lap și etajeră de cărți etc. Caracteristic pentru mobila din panouri este și faptul că din aceleași e- 
lemente se pot obține 
7—8 variante. Avantajul unui asemenea mobilier este evident.In același timp cu introducerea unor tipuri de mobilă, colectivul de proiectant! lucrează ințens la modernizarea fluxului tehnologic la fabrica de 
mobilă-corp, în vederea ridicării parametrilor calitativi la concepția unei linii. De asemenea, un punct de concentrare a acestor eforturi este asimilarea tuturor pieselor de schimb din import. Sînt vizate problemele de modernizare și re a fluxului la fabrica de Montarea unor spatii existente pacitatea de la 1600 la 1 900 tone furfurol, redu- cînd cheltuielile cu importul acestei materii prime. Modernizarea uscării și sortării frizelor din producție proprie va determina creșterea pro-

ductivității muncii cu 10 procente. Sînt cîteva probleme din numeroase altele pe care colectivul combinatului din Pitești le rezolvă cu competență și responsabilă mobilizare pentru consolidarea locului câștigat pe piața internă și externă cu produse de cit mai bună calitate.
De la dulapuri 

la mobilă stil

schimba- tehnologic furfurol, utilaje în crește ca-

Tînăra unitate de mobilă de la Vîlcea a început prin a face dulapuri — produse asimilate de la Arad. Treptat s-au realizat noi tipuri de mobilier, numărul lor ajungînd. în prezent, la 14. A fost asimilat mobilier combi
nat. Calitățile sporite ale acestuia i-a conferit și popularitatea, astăzi cererile de mobilă fabricată în orașul de pe Olt fiind tot mai mari pentru unități din Sibiu, și alte orașe Place îndeosebi, 
executat cu un 
tăsos. Este de 
vezi camera pentru tine
ret „Alutus", sau dormi
torul cu același nume, ca să-ti dai seama cit de mult au evoluat sub aspect calitativ produsele de mobilă vîlcene. Piesele — pat pentru o persoană. cu saltea relaxa, noptiere, biroul de lucru, dulapul cu două uși, cu baghetă din plastic, comodă, banchetă — sînt confortabile, practice, u- șoare. au un aspect foarte plăcut și se vînd la preturi accesibile. Dacă avem în vedere faptul că în această modernă unitate — prima linie din țară cu utilaje agreete la sectorul prelucrări, de fabricație românească — lucrează un colectiv a cărui medie de vîrstă este de abia 22 de ani. putem spune că este o fabrică a tineretului. Cei nouă pro-

București ale tării.finisajul mat mă- ajuns să

iectanți ai sectorului respectiv sînt tineri, precum inginerii DoinaSandu Lucian, Virginia Kellner, șubinginerul mescu. I-am câți asupra pregătind un 
bilă stil.părut cu adevărat termenul spre 1 unui asemenea pretențios fiind prea mic. Dar cînd am văzut realizate aceste piese in fabrică, pregătite pentru omologare, am înțeles că totul este posibil în modul cel mai firesc. Mi-au confirmat-o în primul rînd tinerii de la sculptură, prin măiestria deosebită pe care și-au însușit-o în scurt timp. Dorin Zorici este unul dintre ei. Initiat în tainele sculpturii în urmă cu doi ani, la un a- telier de industrie locală, a adus aici experiența sa, dar mai ales, talentul și pasiunea. „Pentru că, spune el, nu e de ajuns să ții dalta în mină, ci să te străduiești ca din mușcăturile ei să iasă adevărata artă. Pentru asta trebuie să te pregătești mult. Cînd te apuci de lucru să nu strici lemnul, ci să-l faci să înflorească precum primăvara". în orele libere exersează singur sau împreună cu ceilalți colegi consecvent principiului perseverentei. A- celași principiu i-a călăuzit și pe cei treizeci și cinci tineri de la „îmbi
nat furnire", sau pe colegii lor de la montaj, retuș. ambalaj, proaspeți absolvenți ai cursului de calificare de șase luni. „Cu acești tineri, ne spune maistrul Constantin Hodorog, el însuși tînăr, realizăm produse de calitate și bună."din urmă : „Folosind scu
le bine întreținute asigurăm calitatea", a fost preluată de celelalte secții și a dat rezultate pozitive. Ei au devenit un exemplu de conștiinciozitate, atelierul în care lucrează fi-

Berea,Șerban,To-MariaIoana găsit aple- planșetelor tip de mo- Saltul mi s-a i mare, trecerea produs

o productivitate Deviza acestora

O gamă foarte largă de modele este executată de unitățile producătoare de mobilă din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Construcțiilor de mașini. „în structura mobilierului — precizează tovarășul inginer Petre Su- ciu, de la Centrala prelucrării lemnului — s-a ținut seama de variația gustului și cerințelor diverse ale pieții. Pe piața internă se livrează în proporție de circa 46 la sută mobilier sub formă de garnituri complexe (dormitoare, sufragerii, camere de zi, bucătării), mobilier de ședere (fotolii, canapele, scaune), precum și piese separate.■ Produsele destinate exportului constituie în proporție de 73 la sută mobilier corp și micul mobilier, care se livrează fie sub formă de garnituri, fie ca piese separate. Din a- cestea, circa 25 la sută sînt scaune și fotolii. Are loc, de asemenea, o dezvoltare a producției de mobilier în diverse stiluri clasice (Sheraton, Bieder- maer, Regence, Elisabe- than’, cit și a unor stiluri rustice (Altdeusch, mobilă veche olandeză, Colonial etc.). Aceasta a făcut posibilă introducerea în 
circuitul economic a unor 
specii lemnoase indigene, 
care nu aveau o utiliza
re suficient de conturată: 
ulm, frasin, cireș, răși- 
noase".în scopul modernizării continue a tehnologiei și materialelor de producție, pentru menținerea la zi sub aspectul documentației tehnice și comerciale, se preconizează activizarea contactelor între producătorii de mobilă și întreprinderile similare din alte țări. Programul de perspectivă pentru crearea de modele noi are în vedere lărgirea posibilităților de creație la toate unitățile de mobilă. De fapt, aceste probleme au constituit, în principal, o- biectul consfătuirii pe tară, din luna iunie, de la Oradea, a producătorilor de mobilă, care a stabilit liniile de dezvoltare a industriei respective centru următorul cincinal.

minat lucrările de amenajare In spațiile existente, creind front de lucru montorilor. Nici nu-ti vine să crezi că abia cu 
4 luni In urmă, in locul acestor utilaje, care stau gata să înceapă rodajul în gol pentru diverse reglări, funcționa încă secția de binale. Spațiul a fost mai bine folosit, astfel incit să se ridice eficiența metrului pătrat de suprafață productivă. Ceea ce este demn de reținut se referă la faptul că, prin sincronizarea acțiunii de demontare și montare în a- ceeași zi a utilajelor din sectorul de prelucrări masive a liniei automate, s-a asigurat continuitatea producției fabricilor de mobilă de pe platformă. N-a fost o treabă deloc ușoară. „S-a lucrat electronic — încearcă o imagine concludentă pentru acest efort, tînărul inginer constructor, Gheorghe Popa. Nu numai echipele lui Dumitru Bahliu și Iulian Istrate (betoniști), lui Dumitru Trașcă (dulgheri), Nicolae Mărgineanu (izolatori) merită laude, ci întregul personal mecano- energetic din platformă și atelierul central, care ne-au dat concursul permanent la demontarea u- tilajelor existente și montarea celor noi". Importanța lucrării este evidențiată mai clar și de faptul că ea este complet mecanizată, dotată cu u- tilaje asimilate în țară, realizate de Centrala de utilaje și piese de schimb din minister. Acțiunea determină reducerea importului cu circa 3 milioane lei valută. Dezvol
tarea fabricii de mobilă 
din panouri și mobilă stil este prevăzută cu o linie automată tip Pitești, ur- mînd să fie omologată în cursul acestei luni și să devină model pentru celelalte 12 linii continue a celorlalte obiective I se vor moderniza pină 1990.
Repere

în cincinalul

următor

A

In avans cu un anMă aflu pe șantierul li
niei românești de mobilă 
modulată de la Pipera. De fapt, nu mai este vorba chiar de un șantier, pentru că deja constructorul — Grupul de șantiere constructii-montaj București al MEFMC — a ter-

‘Și 
ce 
in

• Urmare a productivității ridicate volumul tuturor liniilor automate trebuie să reprezinte pină în 1980 circa 38 la sută din totalul producției de mobilă. • S-a elaborat un program de modernizare a fabricilor, în general și a celor de scaune în special. • Se va dezvolta producția de mobilă cu înlocuitori, care să reprezinte în 1980 pină la 40 la sută din totalul producției de mobilă, reducîn- du-se astfel, în volum considerabil, consumul de material lemnos. • Institutul de cercetări și proiectări pentru industria lemnului va urgenta și definitiva cercetările privind asimilarea în țară a adezivilor, a benzilor au- to-adezive, a firului fuzi- bil. a grundurilor colorate, lacurilor etc. • Planul de pregătire a cadrelor tehnice și muncitorești va fi revizuit corespunzător cerințelor. • Introducerea sistemelor de informatică prin centrale de calcul și prin mașini electronice.
★„în aceste zile — ne informează inginerul Ion Predescu, director general al Direcției generale plan-dezvoltare din cadrul MEFMC — planul de măsuri este analizat la toate unitățile in parte, astfel ca producția anului 1976 și a cincinalului următor să fie realizată la un nivel calitativ superior. Aceasta se va reflecta. evident, și în creșterea parametrilor de funcționalitate și frumusețe ai mobilei. Va fi ca un fel de nouă sesiune de examene pentru producătorii de utilaje și mobilier, perioada următorilor cinci ani caracterizindu-se prin asigurarea tuturor instalațiilor din producție internă.Prin atenția continuă a- cordată producției respective, mobila — expresia cea mai concludentă a valorificării superioare a lemnului — rămine preocuparea și bucuria noastră de fiecare zi".

VASILE RAVESCU
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Președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit

delegația Congresului S.U.A

A
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST DIN CUBA următoarea telegramă :Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al întregului nostru popor, vă adresăm un călduros și frățesc salut revoluționar cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea primului Partid Comunist din Cuba.Vă exprimăm cu acest prilej urarea să obțineți succese tot mal mari în întimpinarea apropiatului Congres al Partidului Comunist din Cuba, în construcția socialismului. Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și țările noastre să se dezvolte necontenit, In interesul celor două popoare, al cauzei păcii și socialismului.

ELE R A SPORT • SPORT
înaintea loviturii de începere, o dorință unanimă

(Urmare din pag. I)
câni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat însemnătatea deosebită a curmării cursei Înarmărilor cu toate pericolele grave pe care le generează pentru pacea și securitatea lumii, necesitatea întreprinderii de pași concreți pentru prevenirea pericolului de război și realizarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, re- levînd in context rolul activ important pe care sînt chemate să-l joace în această privință popoarele, opinia publică, parlamentele tuturor țărilor.în cadrul convorbirii, evocînd necesitatea lichidării focarelor de încordare și conflict care mai persistă în lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României socialiste cu privire la modalitățile de reglementare a situației din Orientul Mijlociu pe cale politică, în vederea realizării unei păci

juste și durabile pe baza retragerii Israelului din teritoriile a- rabe ocupate în urma războiului din 1967, asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă și înfăptuirii drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv crearea unui stat independent propriu.In contextul aspectelor actuale ale vieții internaționale, abordate în cadrul întrevederii, s-a relevat, de comun acord, necesitatea sporirii rolului opiniei publice, a parlamentelor, ca expresie a voinței popoarelor, în sprijinirea rezolvării juste, echitabile, a marilor probleme care confruntă omenirea.A fost reafirmată hotărîrea României și a Statelor Unite ale Americii, a parlamentelor țărilor noastre, de a contribui activ la întărirea destinderii, la promovarea unei securități trainice și a unei colaborări egale în drepturi, în Europa și pe celelalte continente, la democratiza-

rea relațiilor interstatale, Ia e- dificarea unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure pacea, independența, dezvoltarea liberă și progresul fiecărei națiuni.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat succes Congresului _ Statelor Unite ale A- mericii în activitatea sa consacrată fericirii și prosperității poporului american, idealurilor de pace, progres și înțelegere în lume, cauzei cooperării și prieteniei dintre națiuni.în numele congresmenilor a- merlcani, președintele Camerei Reprezentanților, Carl Albert, a mulțumit din nou pentru întrevederea acordată, și-a exprimat dorința ca relațiile de conlucrare dintre parlamentele celor două țări să cunoască o dezvoltare continuă, convingerea că poporul american are un prieten în poporul român, în președintele Nicolae Ceaușescu.

Adunare festivă consacrată
Zilei presei române

FOTBAL MODERN, SPECTACULOS, 
DISCIPLINĂ SI SPORTIVITATE!

RECEPȚIE

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUIPrimul ministru al Guvernului Republics Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri dimineața, pe Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.în cadrul convorbirii care a

avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o ambianță de cordialitate, au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare economică și tehnico-științi- fică.
Vizita delegației Congresului S.U.AVineri dimineața a sosit in țara noastră delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Cari Albert, care ne vizitează la invitația Biroului Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Delegația este însoțită de funcționari superiori ai Casei Albe și Departamentului de Stat, de consilieri.La sosire, pe aeroportul Internațional „Mihail Kogălnicea- nu“. unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Statelor Unite ale Americii, delegația a fost întîmpinată de Nicolae Giosan, președintele Marii A- dunări Naționale, Vasile Vîlcu, președintele Consiliului popular al județului Constanta, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor a M.A N., loan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., deputațl, reprezentanți ai organelor locale de stat.Erau de față Harry G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.Salutîndu-i pe oaspeți, președintele Marii Adunări Națio-

1

„LIRA 
DE AUR“ 

a revenit elevei 
Dorina 
MangraAseară s-a încheiat la Suceava concursul muzical de interpretare instrumentală 

„Ciprian Porumbescu" aflat la cea de a 4-a ediție. Au luat parte 134 de concurenți, din 37 de județe și municipiul București. Marele premiu „Lira de aur" și laureată a concursului, este eleva Dorina Mangra (14 ani) de la Liceul de muzică Cluj-Napo- ca — vioară. S-au mai acordat 9 premii I, 8 premii II, 9 premii III, 4 premii speciale și 8 mențiuni. Premiul special al Casei pionierilor din Suceava, pentru interpretare valoroasă atribuit concurentului de vlrsta cea mai mică — Stamlr Ghiocel Golescu (5 ani) — pian din orașul Rădăuți, județul Suceava. Concomitent cu decernarea premiilor s-a desfășurat și recitalul de gală susținut de laureații concursului „Ciprian Porumbescu". Toți cei prezenți au adresat copiilor concurenți, educatorilor lor, membrilor juriului, părinților, care în acest an au participat într-un număr mai mare ca orirind la această întrecere muzicală a copilăriei, succes pe drumul greu dar Încărcat de satisfacții al măiestriei artistice.

nale a apreciat că vizita delegației parlamentare a Statelor Unite va contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări și popoare.Răspunzînd, președintele Camerei Reprezentanților a mulțumit pentru primirea călduroasă rezervată delegației, ex- primîndu-și convingerea că a- ceastă vizită va avea ca rezultat o mai bună cunoaștere apropiere dintre român și american.
★în cursul dimineții delegația Congresului Unite ale Americii a rașul Constanța și stațiunile de pe litoral.Oaspeții au avut cuvinte de apreciere față de frumusețea și funcționalitatea complexelor de odihnă de pe litoral, concepția arhitectonică în care au fost realizate stațiunile de pe malul Mării Negre.
★în aceeași zi, președintele Consiliului Popular al județului Constanța, Vasile Vîlcu. a oferit un dejun în onoarea delegației Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Carl Albert.în timpul dejunului, desfășurat într-o atmosferă cordială, președintele Consiliului Popular al județului Cqnstanța și președintele Camerei Reprezentanților a S.U.A. au toastat pentru dezvoltarea colaborării dintre România și S.U.A., pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare.

Cu prilejul celei de-a aniversări a proclamării ____pendenței Republicii Indonezia, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al acestei țări la București, Mohamad Achirul Aen. a oferit vineri o recepție.Au luat parte Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internațio- .. vice- Adunări Groza, ministru ___  __ Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții de artă și cultură, organizații de masă și obștești, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai lui diplomatic.
PLECĂRI

nale, Virgil Teodorescu, președinte al Marii Naționale, Octavian prim-vi copreședinte, secretar de stat la

LUCIA HOSSU

S1MBATĂ 16 AUGUST

PROGRAMUL X

11,oo Ora copiilor. 12,00 Telecine-' 
mateca (reluare). 13,25 Pe drumuri 
de glorie. 13,45 Vetre folclorice : 
Bistrița Năsăud. 14,05 Telex. 14,10 
Studio ’75. 14,35 Muzică ușoară.
14.45 Bucureștiul necunoscut. 15,00 
Preferințele dv. muzicale sint șl 
preferințele noastre. 15,50 Tele- 
rama. 16,20 Eroii de la Moisei. 
16,40 VIrstele peliculei. 17,40 Ca
leidoscop cultural-artistic. 18,00 
Club T... la munte. 19,00 In ciclul 
„CIntare omului" : Cu tot ce am 
aparțin acestui pămlnt. Emisiune 
de versuri. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Teleenclclopedla.
20.45 Film serial : Un șerif la New 
York. Un cow-boy pe malul ocea
nului. 22,20 24 de ore. Sport. 22,40 
Mic concert de seară...

DUMINICA 17 AUGUST

PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 8,40 
Cravatele roșii. 9,35 Film se
rial pentru copil : „Daktari". 
10,00 Viața satului. 11,15 Aven
tura cunoașterii. 11,45 Bucu
riile muzicii. 12,30 De strajă pa
triei. 13,00 Telex. 13,05 Album du
minical. 15,00 Fotbal i C.F.R, CluJ-

30-a inde-

corpu-
șipopoarelede vineri, Statelor vizitat o-

Vineri după-amiază, a plecat spre Pekin un grup de activiști de partid și de stat, condus de tovarășul Tulai Laurean, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., care va face o vizită de prietenie în Chineză.La plecare, pe aeroportul O- topeni, au fost prezenți Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Chineze la București.

R. P.

★Vineri a părăsit Capitala, pierind spre Georgetown, tovarășul Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care va reprezenta Partidul Comunist Român la primul Congres al Partidului Congresul Național al Poporului din Republica Cooperatistă Guyana.Pe aeroportul Otopeni, reprezentantul P.C.R. a fost salutat de tovarășul Paul Nagy, membru al C.C. al P.C.R.

La Casa ziariștilor din Capitală a avut loc vineri adunarea festivă consacrată Zilei presei române și celei de-a 44-a aniversări a apariției primului număr al ziarului „Scînteia".Au participat redactori, colaboratori, corespondenți ai presei centrale, Radioteleviziunii, genției române de presă „Agerpres".Despre semnificația acestei sărbători a vorbit Anghel Pa- raschiv, redactor șef adjunct al ziarului „Scînteia".în încheierea adunării a fost adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune între altele : Participants la adunarea festivă își exprimă și cu acest prilej devotamentul lor nețărmurit față de cauza partidului, patriei și poporului, sentimentele de profundă recunoștință față de Comitetul Central. față de dumneavoastră personal pentru sprijinul acordat presei, pentru grija și atenția deosebite manifestate în îndrumarea ei. în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, presei îi revin sarcini de înaltă răspundere. Vă asigurăm că pentru toți lucrătorii presei scrise șl audio-vi- zuale, îndeplinirea acestor sarcini constituie suprema datorie, îndemnul fierbinte al conștiinței noastre comuniste.Indicațiile dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe secretar general, cu privire la întărirea continuă a spiritului revoluționar, militant, analizarea cu
FESTIVITATE

A-
înaltă exigență și principialitate a activității sociale, combaterea fermă, intransigentă a lipsurilor, promovarea neobosită a noului, a experienței înaintate constituie pentru fiecare colectiv redacțional, pentru fiecare ziarist, un luminos program de acțiune ruia îi consacră întreaga lor pacitate creatoare.Pentru ziariștii României cialiste este un titlu de mîndrie acela de a milita pentru afirmarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nostru, orientată ferm spre făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, politică ale cărei o- biective imediate și de perspectivă le-ați expus cu atîta claritate și strălucire la Congresul al XI-Iea, precum și recent, la Helsinki, cu prilejul semnării documentului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Pe deplin conștienți de menirea și responsabilitatea comuniste în edificarea rînduiri, însuflețiți de exemplu de clarviziune, și fermitate comunistă pe care îl dați în permanență în promovarea intereselor majore ale patriei și poporului, vă asigurăm. stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ziariștii din întreaga țară, fără deosebire de naționalitate, vor fi întotdeauna în primele rînduri, slujind cu pasiune și abnegație înaltele țeluri ale politicii Partidului Comunist Român, ale înfloririi continue a României socialiste.

că-ca-so-

presei noii o- înaltul energie

A bătut, din nou, ora fotbalului. De mîine — ziua de debut a celei de-a 58-a ediții a campionatului național — zeci și zeci de mii de oameni vor lua drumul stadioanelor, iar alte sute de mii vor urmări episoade din „sportul rege", pe micul ecran, cu îndreptățite speranțe că vor vedea un fotbal mai bun, la nivelul posibilităților de care acest sport — ca toate celelalte — se bucură in țara noastră. Odată cu noul campionat este de așteptat ca cei care activează în fotbal, să demonstreze că înțeleg dorințele și pasiunile spectatorilor, depunînd eforturi pentru a circumscrie și activitatea fotbalistică în ierarhia realizărilor pe care le dobîn- dim în toate domeniile, reprezentînd, prin succesele și progresele sale, prin creșterea nivelului valoric, posibilitățile reale ale jucătorilor și antrenorilor, talentul tineretului pentru sport. Fenomenele negative și neajunsurile înregistrate în campionatul trecut fac necesar ca din partea tuturor factorilor — cluburi, federație, antrenori — să se manifeste în ceea ce privește pregătirea și conduita fotbaliștilor, o exigență sporită așa cum se manifestă în toate laturile vieții noastre sociale. Așteptăm înainte de toate, ca .munca de pregătire și perfecționare a măiestriei sportive să fie pusă pe baze și criterii științifice despre care am auzit vorbin- du-se atît de mult, dar s-a făcut încă prea puțin. Volumul, intensitatea, conținutul și metodica pregătirii fotbaliștilor — la diferite categorii și nivele — trebuie să fie în raport cu cerințele fotbalului modern, ale marii performanțe.In noul campionat se cer apoi abordate cu mal multă răspundere și fermitate problemele legate de disciplină, de ținuta etică, morală, atît

în ceea ce-i privește pe jucători cît și pe toți cei care se preocupă de fotbal. Pentru că nu o dată am fost nevoiți să asistăm la acte de indisciplină șl manifestări care contravin normelor vieții noastre, la eliminări și suspendări de jucători, sancțiuni dictate împotriva unor antrenori și cluburi, a unor arbitri, toate acestea fiind profund dăunătoare activității fotbalistice, împietind asupra calității și performanțelor sale. Solicitînd o atitudine fermă și consecventă pentru ca din peisajul fotbalului asemenea neajunsuri să dispară cu desăvîrșire trebuie să arătăm că în acest sens un cuvint greu de spus 11 au nu numai antrenorii și cluburile, dar și noi, spectatorii care, mai mult sau mai puțin apropiați de jucători, îi încurajăm, nu o dată, chiar dacă nu deliberat, trecind cu ușurință peste manifestările nesportive, peste abaterile de la normele etice ale societății noastre. Odată cu deschiderea noului campionat așteptăm, de asemenea, ca principala competiție internă să se constituie într-un adevărat laborator în care să crească fotbaliști valoroși, să se formeze echipe puternice, cu alte cuvinte să fie un sport solid pentru construirea unor reprezentative care să ne reprezinte prestigios in arenele internaționale. întreaga mișcare fotbalistică, de la Divizia A. pînă la C„ de la eșaloanele copiilor pînă la jucătorii consacrați, trebuie să-și subordoneze străduințele, talentul, măiestria sportivă acestor imperative. Fiindcă numai astfel fotbalul va putea Înregistra progresele valorice așteptate, numai astfel se vor împlini speranțele cu care milioanele de iubitori ai sportului urează tuturor echipelor : succes în noul campionat I
VASILE CĂBULEA

Vineri dimineața a avut loc in Capitală festivitatea acordării gradului de locotenent absolvenților Scolii militare de ofițeri activi a Ministerului de Interne, promoția 1975.La solemnitate au participat tovarășul Teodor Coman, membru al C.C. al P.C.R., ministru de interne, adjuncți ai ministrului, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, cadre didactice universitare.După ce s-a dat citire Ordinului de înălțare în grad a noii promoții de ofițeri, ministrul de interne a adresat absolvenților calde felicitări și urări de succese în activitatea ce o vor desfășura. ca apărători de nădejde ai României socialiste.într-o atmosferă de puternic entuziasm, noua promoție de ofițeri activi a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă.în momentul solemn al acordării gradului de locotenent, se spune în telegramă, vă adresăm cu inimile pline de mîndrie, de bucurie și recunoștință, ca o manifestare a celor mai înalte gînduri și sentimente, omagiul nostru profund pentru modul strălucit în care întreaga dum-

neavoastră activitate servește interesele și aspirațiile poporului român, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni, triumfului ideilor socialismului în lume.Prevederile documentelor Congresului al Xî-lea al partidului, indicațiile și ordinele date de dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, organelor de securitate și miliție, vor constitui cota înaltelor răspunderi cu care sîntem învestiți și pentru a căror îndeplinire vom acționa permanent cu abnegație și devotament, cu spirit revoluționar și de sacrificiu, dovedind cinste, curaj, respect față de lege și adevăr, ordine și disciplină.în acest moment unic în viața noastră, vă asigurăm, iubite tovarășe comandant suprem, că nu vom precupeți nici un efort, că vom dovedi devotament pînă la sacrificiu pentru apărarea independenței și suveranității patriei, securității statului, avutului obștesc, libertății și demnității persoanelor, ordinii de drept statornicite în România.(Agerpres)

• Pe apele lacului Snagov au continuat vineri campionatele naționale de caiac-canoe. Iată învingătorii în finalele celor șapte probe olimpice : caiac : 1. V. Diba (Dinamo) ; canoe 1 I. Patzaichin (Dinamo) : caiac 1 fete Maria Mihoreanu (Dinamo); caiac 2 Serghei — Malîhin (Steaua) ; canoe 2 Steaua ; caiac 2 fete Steaua ; caiac 4 băieți Steaua.• în orașul bulgar Haskovo au început campionatele mondiale de lupte libere rezervate juniorilor. în turul doi au terminat printre învingători sportivii români G. Anghel (57 kg) și C. Fodore (73 kg).
• Vineri in meciul derbi al 

competiției internaționale mas
culine de volei pentru „Trofeul Tomis" care se desfășoară la Constanța s-au întilnit echipele României și Poloniei, campioană 
a lumii. La capătul unei pasionante Intîlniri, voleibaliștii polonezi au obținut victoria cu scorul de 3—2 (6—15, 15—13, 4—15, 15—9, 16—14). Iugoslavia a învins cu 3—1 (15—17. 15—4, 15—11, 15—2) selecționata Ungariei.

Astăzi, în ultima zi, sînt programate următoarele partide : Polonia — Ungaria și Cehoslovacia — Iugoslavia.
• Turneul Internațional de 

șah desfășurat Ia Istres în apro
piere de Marsilia a fost cîștigat 
de Florin Gheorghiu (România) care a totalizat 9,5 puncte din 11 posibile. Pe locul doi s-a clasat iugoslavul Martinovici cu 8,5 puncte. Alți doi șahiști români Ciociltea și Pavlov, parti
cipant! la acest turneu, au avut o frumoasă comportare reali- zînd cite 8 puncte.

• Turneul internațional de 
tenis de la Toronto continuă sub semnul surprizelor. După ce Drysdale, Franulovici. Jauffret și Kodes au fost scoși din cursă în primele două tururi, optimile de finală au înregistrat eliminarea suedezului Bjorn Borg, al doilea favorit al concursului. într-o partidă foarte strinsă, Borg 
a pierdut cu 4—6, 6—2, 3—6 în fața jucătorului vest german Hans Joachim Plotz. Tenismanul român Ilie Năstase «-a calificat

pentru sferturile de finală, ln- trecînd cu 6—2, 6—2 pe brazilianul Thomas Koch.
• Americanul Jimmy Connors 

șl românul Ilie Nistase au fost desemnați capi de serii la turneul de tenis ce se va desfășura săptămîna viitoare în orașul South Orange (New Jersey). Pe lista participanților mai figurează Tony Roche. Bob Lutz, Vijay Amritraj, Clark Graebner, Vitas Gerulaitis.Vineri în primul tur al probei 
de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de la Toronto perechea Hie Năstase, Jan Kodes a învins cu 6—3, 5—7, 6—2 pe Molina, Velasco.

• Potrivit statisticilor U.E.F.A„dintre cele trei cupe continentale de fotbal — în ediția 1974/1975, doar „Cupa Cupelor" a înregistrat o creștere a numărului de spectatori (193 356). față de cea precedentă. Iată cifrele publicate de U.E.F.A. : „Cupa campionilor europeni": 1 380 254spectatori, la 55 de meciuri ; „Cupa Cupelor" : 1 298 850 spectatori pentru 59 de partide ; „Cupa U.E.F.A." : 1 912 589 spectatori la 124 de meciuri.
(Urmare din pag. I) 

farmec lenea o lua la fugă 
o țineau picioarele"...

Deci drumul in viață

cît

_____ al 
lui loan Bumb pleacă din satul 
Ianculești, județul Satu Mare, 

o 
nu 

As-

23200000 manuale școlare difuzate 
gratuit pentru toți elevii țării

Grija deosebită manifestată 
permanent de partidul și statul 
nostru in vederea creării celor 
mai bune condiții de muncă și 
studiu pentru cei aproximativ 3,5 
milioane de elevi este ilustrată 
și in acest an prin numărul 
mare de manuale școlare ce se 
vor distribui gratuit tuturor ele
vilor cuprinși in tnvățămtntul 
primar, gimnazial și liceal, pre
cum și în rețeaua școlilor pro
fesionale. 23 200 000 de manuale 
școlare, in valoare de peste 160 
milioane lei, cuprinzind 657 
titluri din care 299 in limbile 
naționalităților conlocuitoare, 
vor fi puse gratuit la dispoziția 
elevilor in anul de invătămint 
1975—1976. Au fost tipărite ma
nuale pentru toate disciplinele. 
Dintre acestea, 77 de tiluri noi 
și 186 revizuite. S-a continuat 
acțiunea, incepută incă de acum 
doi ani, de tipărire a unor serii 
de manuale noi : manuale de 
lecturi literare și de gramatică 
pentru clasele VII și VIII, fizică 
pentru clasa a Vil-a, (el conti
nuă manualul de fizică tipărit 
anul trecut pentru clasa a Vl-a), 
precum și unul de chimie pen
tru clasa a VIII-a. Dintre nou-

tățile acestui an mai menționăm 
manualele de clasa a Vl-a pen
tru cele 6 limbi străine studiate 
in rețeaua noastră de invățămint 
școlar.

De asemenea, pentru elevii li
ceeni din anul II a apărut un 
manual nou de cunoștințe social- 
politice, iar pentru elevii anului 
III al liceelor de specialitate 
unul de filozofie. Răminind in 
domeniul liceelor de specialita
te, dintre titlurile noi mai amin
tim : „Tehnologia lucrărilor 
electrotehnice", „Metalurgie ge
nerală", „Analiza sistemelor de 
prelucrare automată a datelor" 
și „Exploatarea sistemelor de 
prelucrare automată a datelor".

Rațiunea care a stat la baza 
celor 186 de titluri revizuite, 
a fost, cum era și firesc, punerea 
de acord cu ultimele rezultate ale 
cercetărilor științifice, valorifi
carea în mai mare măsură a în
tregului conținut științific, în 
sensul întăririi laturii educati
ve, precum și crearea unei mai 
mari accesibilități a conținutului 
științific. Un exemplu concret 
este revizuirea manualului de 
„Istorie antică" pentru clasa a 
V-a care se dovedise greoi și

puțin accesibil elevilor din a- 
ceastă clasă. în același sens, la 
revizuirea manualelor pentru 
elevii liceelor de specialitate s-a 
urmărit corelarea mai bună in
tre cunoștințele teoretice și ac
tivitatea productivă.

Așadar, la 15 septembrie, cînd 
primul clopoțel va vesti înce
perea unui nou an de învăță- 
mint, toți elevii țării ce frecven
tează cursurile de zi vor benefi
cia gratuit de manuale școlare. 
Prin suplimentarea tirajeior, în- 
cepînd de ieri, în librării pot fi 
găsite manuale pentru elevii 
cursurilor serale și fără 
frecvență.

Alocarea din bugetul statului 
a importante sume de peste 160 
milioane lei, necesară difuzării 
gratuite a manualelor școlare, 
reliefează atenția și grija părin
tească a partidului pentru ca 
elevii României socialiste să nu 
aibă decît o singură și mare 
preocupare : să se pregătească 
temeinic, constant și multilate
ral, pentru marele examen al 
vieții : integrarea in efortul 
uriaș de construire a societății 
comuniste de miine.

DAN VASILESCU

El a pornit in viață cu 
lege bine învățată : „Cine 
muncește, nu mănincă !“. 
tăzi, la 25 de ani, lăcătușul loan 
Bumb respectă cu sfințenie le
gea transmisă 
recunoaște că 
trepte spre 
împlinească 
Continuă să povestească 
glas măsurat : 
de a munci mi i-am insușit, in
să, in uzina „Unio“ 
Mare — o citadelă 
rească. Cînd m-am 
grupul școlar de pe 
nă eram ca un pui 
speriat... Mă năucea . .... 
Făceam primii pași intr-o mare 
de oameni, invitam, cum să 
mă integrez intr-un colectiv 
muncitoresc și deschideam 
larg ochii asupra vieții. Am în
țeles, chiar de la inceput, că 
legea mea, cea după care mă 
condusesem pină atunci, nu 
era suficientă, l-am adăugat 
întrebarea: „Cum muncesc 1“ 
Recent, tovarășul NicolaeCeaușescu, spunea : „în muncă, numai acolo îl poți vedea și cunoaște cu adevărat pe om. Desigur, îi poți auzi pe unii vorbind frumos, rostind fraze învățate pe dinafară, de crezi că sînt savanți să nu Ei rii 
despre muncă, faptele
Și ei te judecă mai ales după 
cum muncești, adică după cali
tatea muncii. Îmi aduc aminte, 
curind după terminarea școlii 
profesionale, în primele luni 
de activitate în uzină, munci-

din bătrini ți 
l-a ajutat să urce 
mai bine, să-și 

personalitatea, 
cu 

„Adevăratul fel

din Satu 
muncito- 

inscris la 
lingă uzi- 
de iepure 

totul.

dar cînd îi pui rezolve problemele, vezi că sint în stare de nimic". 
bine, aici in uzină, muncito- 
preferă vorbelor frumoase 

muncii.

torii mai vîrstnici mă obser
vau cum muncesc și nu dacă, 
pur și simplu, muncesc. Mi se 
încredința cite o lucrare, mai 
ușoară, și o greșeam, deși era 
ușoară. Nu am auzit niciodată 
reproșuri... Simțeam instinctiv 
că dau un examen și credeam 
că examenul constă in calitatea 
produselor mele. Mă înșelam 
însă. Dădeam examenul de 
muncitor in secție, adică ei, to
varășii mei, mă lăsau să vadă 
cum mă comport, cam cite pa
rale fac și dacă sint un om de

vățat sg gindesc problemele 
practice din producție, de la 
el mi-am insușit ceea ce eu 
numesc spiritul tehnic. îmi ale
sesem și un model : colegul 
meu de cameră, mai în virstă 
ca mine, Mihai Erdei. Ca el 
visam eu să muncesc. Și am 
reușit ! Astfel am trecut al 
treilea examen. După un an de 
zile, cînd mi s-a încredințat 
prima lucrare grea, dificilă, am 
știut că pot spune : sînt un 
adevărat muncitor lăcătuș in 
întreprinderea „Vnio" Satu

Examenele 
lăcătușului 
loan Bumb

nădejde și nu un pierde vară. 
Probabil că am trecut examenul, 
pentru că, intr-o zi, vine la 
mine Gavril Tegla și-mi a- 
rată cum să montez un mo
tor frînă. Am înțeles : colecti
vul mă acceptase și abia acum 
urma examenul calității pro
duselor ce ieșeau din miinile 
mele. Era, de ce să nu o recu
nosc, mai greu ca primul. Dar 
m-au ajutat să-l trec cu succes 
tot ei, muncitorii din secție. 
M-au dădăcit ca pe un copil : 
„Fă așa... Aici ai greșit... Aici 
așa trebuia... Mai citește cartea 
aceea... Uită-te cum lucrează 
cutare''., și așa mai departe. 
Actualul șef de echipă, Ale
xandru Nagy, mi-a fost profe
sor în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. De la el am in-

Mare. Poate că nu o să înțele
geți cită mîndrie și satisfacție 
mi-au dat aceste cuvinte pe ca
re le-am rostit in minte, nu
mai pentru mine..."

„Cum muncesc ?“
Întrebarea aceasta continua 

să-l obsedeze pe tînărul lăcă
tuș, proaspăt muncitor într-o 
mare întreprindere. De la a- 
ceastă întrebare a pornit un 
nou șir de examene — exame
ne care, așa cum spune el, nu 
erau numai examene cu... note, 
ci și examene de voință, de 
bătălie cu tine însuți pentru a 
te autodepăși. loan Bumb s-a 
înscris la liceul seral. Oamenii 
cu care muncea l-au ajutat 
din nou : s-a hotărît ca el să 
lucreze în schimbul de dimi
neață. Nu-i mai răminea decît

Napoca — Dinamo București. 
Transmisiune directă de la Cluj- 
Napoca. 18,45 Spectacol de dresaj 
hipic de înaltă școală. Transmisiu
ne de la Viena. 17,15 Drumuri în 
istorie. De la Cetatea Orația la 
Curtea Veche. 17,35 Film serial : 
UFO. 18,25 Muzică populară. 18,40 
Hans Christian Andersen la foto
graf. Film documentar. 19,00 Lu
mea copiilor. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Comentariul săp- 
tămtnil. 20,00 Film artistic : Tre
nul. 22,05 24 de ore. 22,15 Du
minica sportivă.

PROGRAMUL n

10.00—11,30 Matineu simfonic. 
Orchestre de peste hotare în sta
giune bucureșteanâ. 20.00 Desene 
animate. 20.20 Ora melomanului. 
21,05 Film artistic : Agentul X 25 
(reluare).

LUNI 18 AUGUST

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Poeme 
despre femei. 19.25 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Cel mai bun 
cLntinuă. Concurs de cultură ge
nerală șl pregătire multilaterală. 
20.55 Tinerii timpului prezent. 21,25 
Publicitate. 21,30 Roman-foileton s

Și totuși se învîrtește. Ultimul 
episod. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

17,00 Telex. 17.05 Rezonanțe de 
madrigal românesc. 17.20 Docu
mentar TV. Redescoperirea Cernel.

bllcitate. 17.00 Telex. 17,05 Opera 
contemporană românească. 17,25 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 17,45 Cîntec, ioc șt 
veselie. Melodii populare. 18.00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.45 Muzică distrac
tivă. 19,00 Teleglob. Etiopia — o

MIERCURI, 20 AUGUST

PROGRAMUL I

9,00 Antologie școlară. 10.20 Me
ridiane literare. 11.10 Omagiu Iul 
Mihail Vulpescu. Concert de mu
zică populară românească. 11.40

S APT AM) NA T. V, 16 — 22 AUGUST

17.40 Muzică ușoară. 18,00 Film 
artistic : Voci în insulă. 19,25 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20,25 Teatru serial TV. 
Mușatinii. Episodul IV : Apus de 
soare. 21,25 Telex. 21.30 Măgurele 
— orașul satelit al Capitalei. 21,50 
Portativ ’75.

MARȚI 19 AUGUST

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Cîntece 
populare. 10,15 Filmul artistic : 
Vanina Vanini (reluare). 12,00 
Telex. 16,30 Teleșcoală. 16,55 Pu-

țară în prefacere. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Docu
mentar TV. Orele uzinei. 20,20 
Teatru liric TV. Premieră : Drep
tul la dragoste de Teodor Bratu. 
21,40 A la Espagnola. Program mu
zical realizat de Televiziunea spa
niolă. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : Inginerul 
Pronceatov, Episodul 3. 20,40 Idei 
contemporane. Ipostazele senti
mentului istoriei în contempora
neitate. 21.00 Telex. 21,05 Din fil
moteca TV. 21,50 Tezaur de cîn
tec românesc.

Turnul de control. 12.05 Telex. 17.35 
La volan. Emisiune pentru condu
cătorii auto. 17,45 Inimile noastre 
se-ntîlnesc. Cîntece. 18.10 Mult e 
dulce și frumoasă. Cursurile de 
vară de limbă și literatură română 
de la Brașov — ediția 1975. 18,30 Tra
gerea pronoexpres. 18,40 Slăvit să 
fii prin ani de glorie. Emisiune de 
cîntece patriotice. 18,55 Tribuna 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Revista economică TV. 
20.20 Telecinemateca. 21,35 Frank 
Sinatra în concert la Royal Festi
val Hali. 22,10 24 de ost.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor. Ce vrăil a 
mai făcut nevasta mea. 20,25 
Orchestre simfonice românești. 
Filarmonica de stat din Clui- 
Napoca. 21,10 Telex. 21.15 Studio 
’75. Din comuniste Inimi. Emisiu- 
ne-spectacol organizată de Redac
ția emisiunilor pentru tineret cu 
ocazia zilei de 23 August. 21.40 
Roman-foileton : Și totuși se În
vîrtește (reluare).

JOI 21 august

PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală. 17.00 Telex. 17,05 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
17,15 La concert Miniatură cine
matografică. 17.25 Publicitate. 17.30 
Din țările socialiste. 17.40 Opereta 
în vacantă. 18,00 Enciclopedie 
pentru tineret. 18.25 Publicitate. 
18.30 Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală. 18,45 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Mîndră țară. La mulți 
ani ! Concert coral. 20.20 Docu
mentar TV. Acele zile de August 
’44. 20,40 Parisul pe note. 21,20 Pu
blicitate. 21,25 Revista literar-ar- 
tistlcă TV. 23 August 1944 — te
melie de ev nou. 23,10 24 de ore.

PROGRAMUL n
20.00 Concert de muzică simfoni

că românească. 22,00 Inscripții pe 
celuloid.

VINERI 22 AUGUST

PROGRAMUL I
16,30 Teleșcoală. 17.00 Emisiune 

în limba germană. 18.45 Tragerea 
loto. 18.50 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.05 Mîndră zi a li
bertății. Program de cîntece pa
triotice. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Seară de teatru. 
Ciclul „Oameni al z.ilelor noastre". 
„La porțile Severinului" de Dan 
Tărchilă. 21,50 Cîntece din inimă. 
Melodii populare românești. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL n

17.00 Telex. 17.05 Cîntece româ
nești. 17.25 Film artistic : Bărbați 
cumsecade. 18,40 La pescu.it. Mi
niatură cinematografică. 18.50 Pro
gram interpretat de ansamblul 
folcloric „Clocirlia". 19,15 Publici
tate. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Plaiuri părintești. 
Program coral. 20,45 Viața econo
mică a Capitalei. 21.10 Telex. 21,15 
Soliști și formații de muzică 
ușoară. 21,40 Documentar TV. 
Acele ztle de August ’44. 22,00
Treptele afirmării.

ca dupi-amiaza să învețe și 
seara să meargă la școală. 
Patru ani de zile a fost 
un elev silitor. Patru ani de 
zile în care a stat cufundat in 
cărți. „Mă rodea gindul că 
intr-o zi școala profesională 
nu-mi va mai fi de ajuns. Nu 
era doar o ambiție deșartă, nu 
alergam după o diplomă. Aici, 
in uzină. procesul de produc
ție se moderniza continuu. A- 
veam nevoie de cunoștințe noi, 
mai bogate, mai complete. Fără 
liceu, nu puteam să le capăt..." 
S-ar părea că șirul examenelor 
lăcătușului Bumb luase sfîrșit, 
mai ales că-l absolvise cu tit
lul de „șef de promoție". Și 
totuși...

„Cum muncesc ?“
Întrebarea răminea prezentă. 

Pentru calitatea muncii sale 
in uzină s-a înscris la cursul 
seral al Facultății de subingi- 
neri — în specialitatea denu
mită „tehnologia prelucrării la 
rece. „Aveam... antrenament. 
Tot mă obișnuisem să învăț 
noaptea... Au trecut ani fi la- 
tă-mă în cel de-al patrulea an 
al facultății, tntre timp, am mai 
dat o sumedenie de examene..." 
11 întreb : „Care dintre ele a 
fost mai greu ?" Același zîm- 
bet nițeluș amuzat. Pe urmă 
răspunsul: „Examenul căsăto
riei. M-am căsătorit cu o 
fată tare bună. Ne înțelegem 
minunat. Ea este ingineră. Lu
crează tot la „Unio" și. după 
cum vedeți, n-a ezitat să-și u- 
nească viața cu „un lăcătuș"... 
Avem și un copil. Stăm, deo
camdată. la căminul întreprin
derii într-o cameră și... visăm 
un apartament proprietate per
sonală. Ne străduim să trecem, 
împreună, ..examenul econo
miilor" ca să schimbăm visul 
cu realitatea". Și totuși in
sist : „Care este cel mai greu 
examen din viața ta ?". Răs
punsul vine repede și nu-i mai 
zăresc zîmbetul, ci seriozitatea, 
acea pecete a seriozității care 
aduce pe chip siguranță de sine 
specifică maturității : „Cel mai 
greu examen este cel pe care-l 
dau în fiecare zi cînd îmi 
pun întrebarea : Cum ai mun
cit ? Cum am muncit ca locții
tor al secretarului comitetului 
U T.C. Cum am muncit ca lă
cătuș ?“ 32 de lăcătuși mon
tează cărucioare de mare to
naj — 8 tone — pentru poduri 
rulante. Muncim in echipe de 
cite doi De obicei, lucrez cu 
prietenul meu Tegla. Cînd lu
crurile sint puse la punct, adi
că avem ce ne trebuie — pini- 
oane, pene, sudurile executate 
bine — montăm 10 cărucioare. 
Atunci îmi răspund la întreba
re : „Ai muncit bine !“ tn unele 
zile, montăm 13—15 cărucioare 
și atunci îmi zic : „Ai muncit 
foarte bine !\ Șeful de echipă 
ne adună pe toți și ne mulțu
mește. Știu sigur că un nou e- 
xamen l-am trecut cu notă 
maximă. Merg prin secție cu 
fruntea sus și trag cu ochiul 
pe furiș la mina mea dreaptă, 
gindindu~mă, că de la șapte ani 
mi-am dorit tot timpul numai 
recolte bogate !".

pescu.it


Lovitură de stat în Bangladesh
• Mujibur Rahman a fost ucis • Noul șef al statului 
este Khondakar Mustaque Ahmed • Schimbarea 

denumirii țării

în Bangladesh a avut Ioc, -în noaptea de joi spre vineri, o 
lovitură de stat susținută de forțe armate — a anunțat postul 
de radio Dacca, reluat de agențiile internaționale de presă. In 
cursul evenimentelor — se urată într-un comunicat oficial 
publicității — Mujibur Rahman, șeful statului, împreună 
alte persoane ale căror nume 
ucis.

Declarația comună 
româno-bulgară 

difuzată ca document 
oficial al O.N.U.

de peste hotare „Scînteia tineretului"
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nu au fost menționate, *

dat 
cu 

fostGuvernul a fost destituit. Puterea a fost preluată de Khondakar nistru al exterior, tul ui.Postul fuzat un
Mustaque Ahmed, mi- comerțului interior și desemnat șef al sta-de radio Dacca a di- comunicat, potrivit că-

Kurt Waldheim 
în IugoslaviaSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a început vineri vizita oficială de două zile in Iugoslavia, în cadrul căreia va avea convorbiri cu președintele Iosip Broz Tito și cu alte oficialități ale țării- gazdă. în cadrul primei zile a vizitei a fost programată o in- tilnire la Brioni -cu președintele Tito.într-o declarație făcută presei la sosire, Kurt Waldheim a arătat că discuțiile pe care Ie va avea cu șeful statului iugoslav se vor referi la diferite aspecte ale vieții internaționale și, îndeosebi, la principalele probleme de pe ordinea de zi a apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Un loc important în cadrul discuțiilor, a precizat secretarul general al O.N.U., îl vor avea relațiile dintre statele industrializate și țările în -curs de dezvoltare. Aceste relații, a adăugat Kurt Waldheim, sînt considerate printre cele mai importante și arzătoare probleme ale epocii noastre și se referă la lichidarea prăpastiei ce separă țările bogate de cele sărace". Desigur, a spus în continuare secretarul general al O.N.U., voi examina cu conducătorii iugoslavi și situația din Orientul Apropiat și Cipru, unde, după cum se știe, Națiunile Unite depun eforturi pentru găsirea unor soluții politice. Vor fi abordate, de asemenea, a adăugat K. Waldheim, problemele referitoare la situația din Africa Sud și din Africa în general.

rula comandanții armatelor restre, aero și navale și al liției populare și-au „completa loialitate" față noua conducere a țării.Noul președinte al statului Bangladesh — transmite postul de radio Dacca, reluat de agențiile France Presse și Reuter — a desemnat pe fostul ministru al agriculturii Mohammadullah în funcția de vicepreședinte al țării. Khondakar. Mustaque Ahmed a anunțat, de asemenea, componența noului guvern din care fac parte și cîțiva membri ai fostului cabinet.într-un discurs radiotelevizat, noul șef al statului a adresat populației un apel la calm și a cerut forțelor armate și miliției populare să sprijine noile autorități instalate la Dacca. în întreaga țară a fost proclamată legea marțială, au fost impuse restricții nelimitate de circulație, aeroportul internațional Dacca a fost închis, iar telecomunicațiile cu exteriorul — întrerupte.Potrivit unui comunicat cial transmis de postul Dacca, noile autorități rit ca, începind cu 15 denumirea țării să fie tă din Republica Populară Bangladesh în Republica Islamică Bangladesh.

temi- declarat de

ofi- de radio au hotă- august, schimba-

La sediul Națiunilor Unite din New York a fost difuzată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U., Declarația comună a Republicii Socialiste România și Republicii ^Populare Bulgaria, semnată la la 20 iunie 1975, de general al Partidului Român, președintele Socialiste România, Ceaușescu, și de primul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor Jivkov.

București, secretarul Comunist Republicii Nicolae

• LA 15 AUGUST 1975, 
ambasadorul României Ia 
Moscova, Gheorghe Badrus, 
a depus spre depozitare Ia 
Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste in
strumentele de ratificare de 
către Republica Socialistă 
România a „Convenției pen
tru reprimarea actelor ilicite 
îndreptate împotriva secu
rității aviației civile", semna
tă la Montreal la 23 septem
brie 1971, și a „Protocolului 
cu privire la modificarea 
Statutului Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc și 
a Convenției privind capaci
tatea juridică, privilegiile și 
imunitățile Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc", 
semnat la Sofia la 21 iunie

Întîlnire între delegația U.A.S.C.R. 
și reprezentanți ai Mișcării Tineretului 

Comunist Francez (M.J.C.F.)
locLa Paris a avut 

o întîlnire între delegația 
U.A.S.C.R., condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., și Pierre Zarka, 
secretar al Consiliului Na
țional, membru al Biroului 
Național al Mișcării Ti
neretului Comunist Francez 
(M.J.C.F.), Claude Baudoine 
și Dominique Vidai, membri

ai Consiliului Național al 
M.J.C.F.

In cadrul întîlnirii s-a rea
lizat un util schimb de ex
periență și au fost discutate 
posibilitățile de intensificare 
a raporturilor de cooperare 
prietenească dintre U.T.C.- 
U.A.S.C.R. și M.J.C.F.

De asemenea, a avut loc 
un schimb de opinii în le
gătură cu unele probleme 
ale mișcării internaționale 
de tineret și studenți.

7,Apreciem înțelegerile 
la care s-a ajuns cu pri
vire la dezvoltarea rela
țiilor economice, în do
meniul științei și tehno
logiei, care trebuie să 
asigure înlăturarea tu
turor barierelor și restric
țiilor de orice fel în rea
lizarea unor schimburi 
economice reciproc a- 
vantajoase."

NICOLAE CEAUSESCU

Manifestări consacrate
aniversării eliberării României
PhenianLa Ambasada română din Phenian a avut loc o conferință de presă consacrată celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai presei centrale și radioteleviziunii

INDONEZIA: Imagine din Djakarta

• LA NAȚIUNILE UNITE a 
fost publicată ca document ofi
cial cererea de includere pe or
dinea de zi a apropiatei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
punctului „Crearea condițiilor 
favorabile pentru transformarea 
armistițiului într-o pace durabilă 
în Coreea și accelerarea reuni- 
ficării independente și pașnice 
a Coreei".

Cererea este semnată de re
prezentanții a 35 de state mem
bre ale O.N.U., între care și 
România.

GABON in Comitetul pentru dezarmare

eu ropeana

-

reene, corespondenți ai presei străine acreditați la Phenian, însărcinatul cu afaceri a.i., Victor Nanu, a relevat succesele obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în cei 31 de ani care au trecut de la eliberarea țării. După conferința de presă au fost prezentate filme documentare românești.
Ulan Bator

a avut loc o presă dedicată aniversări a
La sediul Ambasadei române din Ulan Bator conferință de celei de-a 31-aeliberării României de sub dominația fascistă. Ambasadorul român, Traian Girba, a vorbit pe larg despre importanța actului de la 23 August 1944, despre politica internă și externă a statului și partidului nostru și despre realizările poporului român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai presei și radioteleviziunii.

Accra

O Așezat în partea central- 
vestică a Africii, cu o largă ie
șire Ia Oceanul Atlantic, Gabo
nul este situat între Guineea 
Ecuatorială, Camerun și Repu
blica Populară Congo, avind o 
suprafață de 267 667 kmp. și o 
populație de circa 
locuitori.

• Despre Gabon
cunoștință in 1471, ____ „
torii portughezi explorează lito
ralul gabonez. Prin anii 1840, 
sclavii eliberați întemeiază ora
șul Libreville. Intre 1910—1958 
Gabonul este inclus în cadrul 
Africii Ecuatoriale Franceze. în 
1958 Gabonul devine republică 
autonomă in cadrul Comunității 
Franceze, iar la 17 august 1960 
își proclamă independența.

• Gabonul dispune de vaste 
resurse naturale. Cea mai mare 
parte a teritoriului este acope
rită de păduri ecuatoriale, cu e- 
sențe valoroase (acaju, abanos, 
okoume) intens valorificate. Dacă 
înainte in economia gaboneză 
agricultura reprezenta ramura 
principală, acum pe primul loc 
se află exploatarea resurselor 
minerale. Subsolul ascunde im
portante zăcăminte de petrol, 
gaze naturale, minereu de fier, 
mangan, aur, uraniu. Cîteva date 
statistice relevă atribute deose
bite economiei gaboneze: primul 
exportator de minereu de man
gan, al patrulea producător de 
petrol de pe continentul african, 
unul din principalii furnizori de 
minereu de uraniu și de esențe 
lemnoase prețioase. In ultimii 
ani, guvernul gabonez a depus 
eforturi susținute pentru valo
rificarea resurselor naturale în

uu milion de

europenii iau 
cind naviga-

interes propriu, veniturile obți
nute fiind investite în crearea 
unei industrii naționale. Ritmul 
de creștere a industriei a fost 
în ultimii ani de 10 Ia sută. Pe 
harta economică a țării au apă
rut noi obiective economice (fa
brici, uzine, centrale electrice, o 
rafinărie de țiței etc.). Impor
tante succese s-au obținut și în 
ridicarea nivelului de trai al 
populației, în extinderea învăță- 
mîntului și a asistenței sanita
re. în prezent, 97 la sută din ti
nerii de vîrstă școlară sînt cu
prinși in sistemul de învățămint.

• Pe plan extern, Republica 
Gaboneză — stat nealiniat — 
duce o politică bazată pe respec
tarea principiilor Cartei O.N.U., 
pentru independență, neamestec 
în treburile interne, excluderea 
forței și amenințării cu forța, so
luționarea problemelor interna
ționale pe cale pașnică, prin ne
gocieri. România socialistă a re
cunoscut Gabonul în 1960, a doua 
zi după proclamarea indepen
denței acestui stat. Intre Româ
nia și Gabon s-au stabilit și se 
dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare. Vizita pe care, Ia in
vitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au efectuat-o recent 
în România președintele Repu
blicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, și doamna Josephine 
Bongo, a constituit un moment 
important în evoluția pozitivă a 
raporturilor romăno-gaboneze, 
contribuind la identificarea unor 
noi căi și domenii de 
re și diversificare a 
bilaterale, la întărirea 
și colaborării dintre 
român și gabonez.

dezvolta- 
cooperării 
prieteniei 
popoarele

GH. S.
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Semnarea Convenției 
de cooperare dintre 

C.A.E.R. și Mexic
fost sem- 
colaborare

La Moscova 
nată Convenția 
dintre Consiliul 
nomic Reciproc și Statele Unite 
Mexicane, de către Nikolai Fad
deev, secretarul Consiliului, și 
Emilio Rabasa, ministrul de 
externe al Mexicului. Această 
convenție are drept scop dez
voltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. și 
Statele Unite Mexicane.

Convenția urmează să fie. su
pusă spre aprobare organelor 
competente ale C.A.E.R. și Me
xicului.

a
de 
de Ajutor Eco-

cazul în care incidentele și a- tentatele vor continua în a- ceastă provincie. în prezent, Merlyn Rees se află Ia Belfast pentru consultări cu liderii partidelor politice locale și comandanții forțelor britanice în legătură cu măsurile ce se impun pentru stăvilirea noului val de incidente din această provincie.După cum s-a anunțat, guvernul britanic s-a arătat dispus să elibereze toate persoanele internate din Ulster pentru calmarea situației și revenirea la raporturi normale între comunitățile protestantă și catolică.
Convorbiri 

chino—cambodgiene

Se examinează interzicerea modificărilor mediului 
înconjurător și climei în scopuri militareLa Geneva continuă lucrările Conferinței Comitetului pentru dezarmare, unde se examinează și probleme legate de elaborarea unei convenții internaționale privind interzicerea modificărilor mediului înconjurător și climei în scopuri militare sau de altă natură distructivă. O hotărîre privind încheierea unei atari convenții a fost a- doptată la cea de-a XXIX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care a însărcinat Comitetul de la Geneva să negocieze un proiect de acord.Dezbaterile din Comitetul pentru dezarmare pe această temă reprezintă o expresie a îngrijorării comunității internaționale in legătură cu informațiile științifice privind posibilitatea punerii la punct a unor noi mijloace de distrugere pe baza folosirii modificărilor mediului înconjurător sau climatului planetei noastre. In discuțiile pe această temă care au avut loc în comitet, săptămîna trecută, au fost menționate între astfel de mijloace de distrugere provocarea de ploi, grindină și ceață densă, de uragane, maree, cutremure de pămînt și erupții artificiale de vulcani. Experții prezenți la lucrările Comitetului de Ia Geneva au menționat, de asemenea, posibilitatea distrugerii deliberate a stratului de ozon din atmosfera superioară, în scopuri militare, pentru expunerea populației dintr-o anumită zonă a globului la acțiunea letală a

razelor ultraviolete, care in mod normal sînt reținute de atmosfera terestră.în dezbaterile din comitet, un mare număr de delegați s-au declarat pentru interzicerea modificărilor mediului înconjurător în scopuri militare, ară- tînd că, dacă unele din acestea sînt în prezent doar posibilități teoretice, trebuie întreprinse din timp măsuri pentru prevenirea apariției unor asemenea mijloace de distrugere.

în cadrul manifestărilor prilejuite de apropiata aniversare a Zilei naționale a României, la Muzeul Național din Accra a fost deschisă o expoziție de fotografii înfățișînd locuri istorice din țara noastră, precum și de obiecte de artizanat. Expoziția a fost inaugurată de R. E. A. Kotey, membru al Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana, ministrul construcțiilor și lucrărilor publice.La vernisaj au participat E. Otoo, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, A. M. Issi- fu, secretar general al sindicatelor ghaneze, Ben K. Kuma, președintele Consiliului național al păcii și solidarității, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în capitala Ghanei, alte persoane oficiale, reprezentanți ai vieții culturale din capitala ghaneză, un numeros public.Expoziția, care se bucură de un deosebit succes, a fost prezentată pe larg de către Radio- televiziunea din Ghana.
Va fi majorat prețul petrolului?Ministrul petrolului al Ara- biei Saudite, Ahmed Zaki Ya- mani, a anunțat, în cadrul unui interviu acordat revistei italiene „L’Europeo", că mai multe state membre ale O.P.E.C. (Organizația țărilor exportatoare de petrol), între care Iran, Venezuela, Ecuador, Algeria, Irak și Libia, sprijină ideea unei majorări a prețurilor la petrolul brut, mergind pînă la 35 la sută din actualul preț, ceea ce ar reprezenta aproape 4 dolari la barilul de petrol brut.în ceea ce o privește, Arabia Saudită se va pronunța pentru o creștere de mai mici proporții, cu condiția însă ca țările industrializate să reducă prețurile la produsele lor de export, a a- rătat ministrul saudit.în sfîrșit, Ahmed Zaki Ya- mani s-a pronunțat în favoarea unei asemenea majorări a prețului petrolului care să nu se reflecte negativ asupra stării e- conomiei mondiale. Șeicul Ah-

med Zaki Yamani a declarat că potențialul extracției zilnice de petrol al Arabiei Sauditq este de 11 milioane de barili, în timp ce extracția propriu-zisă se limitează la 3,5 milioane barili. Dublarea sau reducerea la jumătate a acestui nivel ar perturba serios piața petrolului, a- fectind fie țările producătoare, fie pe cele consumatoare, a a- dăugat el.

In șirul lung al evenimente
lor cu adinei rezonante în viața 
lumii contemporane, Conferin
ța pentru securitate și cooperare 
din Europa se înscrie ca un mo-, 
ment deschizător de largi per
spective pentru pacea și conlu
crarea internațională. Rezultat 
al profundelor schimbări surve
nite pe arena mondială, cele trei 
faze ale conferinței, și în spe
cial reuniunea de Ia Helsinki a 
inalților reprezentanți ai celor 
35 state participante, încheiată 
cu solemnitatea semnării „Actu
lui final", au constituit mărtu
rii ale noului curs spre destin
dere și înțelegere, curs aflat 
abia la început. Aplicarea cu 
strictețe în practica vieții inter
naționale a principiilor la care 
au aderat cele 33 de state euro
pene, Statele Unite și Canada
— principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
renunțării Ia orice formă de 
agresiune sau imixtiune in tre
burile interne ale altor state, 
eliminării folosirii forței sau 
amenințării cu forța în raportu
rile dintre ele sau cu alte state
— au drept obiectiv asigurarea 
unei temelii trainice pentru 
pace, securitate, colaborare și 
progres economico-social fiecă
rei națiuni. Urmare firească a 
eforturilor încununate de suc
ces, conferința a deschis noi 
orizonturi conlucrării popoare
lor europene in noua etapă, 
aceea a traducerii in viață a 
prevederilor asupra cărora s-a 
convenit în laborioasele dezba
teri de la Helsinki și Geneva.

Participantă activă, în spirit 
principial și constructiv, la toa
te fazele conferinței — și in 
toate organele sale de lucru — 
autoare a numeroase initiative 
și propuneri, a căror contribuție 
la succesul final a fost larg re
cunoscută pe plan international, 
România socialistă, prin glasul 
reprezentantului său celui mai 
autorizat, președintele Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat pozitiv 
lucrările conferinței, documen
tele care au fost elaborate. 
Tinăra generație a României so
cialiste, toți cetățenii patriei 
noastre resimt o legitimă mîn- 
drie pentru faptul că in promo
varea ideii securității europene, 
în pregătirea și desfășurarea cu 
succes a lucrărilor conferinței, 
pe întreaga sa durată, partidul 
și statul nostru, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu — ex
ponentul cel mai fidel al voin
ței de pace, securitate și cola
borare internațională a poporu
lui român — și-au adus o am
plă și substanțială contribuție, 
au depus o susținută activitate 
pentru elucidarea și cristaliza
rea conceptului de cooperare și 
securitate, pentru instaurarea 
noilor norme și principii de con
viețuire și conlucrare interna
țională, în interesul poporului 
român, al tuturor popoarelor 
europene, al cauzei păcii și pro
gresului în întreaga lume.

Evoluția situației internațio
nale demonstrează legătura dia
lectică între termenii binomului 
securitate-cooperare. Securitatea 
este strins legată de cooperare ; 

nu există securitate fără coope
rare, iar. pentru ca aceasta din 
urmă să contribuie la edificarea 
securității, trebuie să se baze
ze pe echitate și justiție. In ul
timă instanță, securitatea și co
operarea se presupun reciproc, 
se interconditionează. întărirea 
securității și dezvoltarea coope
rării sînt de fapt două aspecte 
ale unuia și aceluiași proces : 
cooperarea creează condițiile ne-

cooperării-cerință majorii 
pentru întărirea securității

• •

• <

• MINISTRUL DE STAT britanic pentru problemele Irlandei de Nord, Merlyn Rees, a declarat, vineri, la Belfast, că guvernul examinează posibilitatea de a relua practica internărilor administrative în Ulster, în
La Pekin au avut loc. vi

neri, convorbiri între Den Siao- 
pin și Hua Kuo-fen, vicepre- 
mieri ai Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și Khieu Sam- 
phan, viceprim-ministru al Gu
vernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei (GRUNC)

și comandant șef al Forțelor 
armate de eliberare națională 
ale poporului cambodgian, și 
Ieng Sary. viceprim-ministru al 
GRUNC. La convorbiri au par
ticipat și alte persoane oficiale 
chineze și cambodgiene — re
latează agenția China Nouă.

Delegația Frontului Național 
Unit al Cambodgiei (FUNC) și 
a Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, con
dusă de Khieu Samphan, a sosit 
vineri la Pekin, venind de Ia 
Pnom Penh. pentru a efectua 
o vizită oficială de prietenie in 
R. P. Chineză, la invitația gu
vernului acestei țări.

„S.E.A.T.O. nu-și mai are 
rostul", declară premie

rul neo-zeelandezPrimul ministru al Noii Zee- lande, William Rowling, a declarat in Parlament că Organizația Tratatului Asiei de Sud- Est (S.E.A.T.O.) nu își mai are în prezent rostul și, în con-

secință, trebuie desființată. S.E.A.T.O., a precizat premierul, a apărut in perioada războiului rece, dar de tuația s-a schimbat mare măsură.Declarația șefului neo-zeelandez vine , .zile după două opinii asemănătoare exprimate de miniștrii de externe ai Tailandei și Australiei, de asemenea țări membre ale S.E.A.T.O.

atunci si- în foarteguvernului la puține
î

I

Ploi torențiale 
în Marea BritanieDupă O îndelungată oadă de secetă, care a zat mari pierderi în cultură, . asupra unor ale Marii Britanii s-au abătut joi noaptea ploi torențiale. Deși de scurtă durată, acestea au provocat pagube însemnate, în regiunea din nord-vestul Londrei s-au produs inundații. Două persoane lovite de trăsnet au fost internate în stare gravă la spital.

peri- cau- agri- regiuni.
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• „ALPINISM** PE CEA MAI ÎNALTA CLĂDIRE. Cinci ore 
și 30 minute le-au trebuit francezilor Jean-Claude Dronaye și 
Patrice Pellayo pentru a urca pe acoperișul celei mai înalte 
clădiri din Paris, „Main-Montparnasse" (209 m) recent con
struită. Așa cum au declarat neobișnuitii alpiniști, atingerea 

acestei înălțimi (58 etaje) s-a dovedit mult mai dificilă decît 
a unui vîrf de munte. La înapoiere au coborît cu liftul și le-au 
trebuit numai... 36 secunde. Deși premiera celor doi a atras 
atenția unui număr mare de fotografi, ziariști și admiratori, 
proprietarii clădirii nu au fost impresionați și i-au... deferit 
justiției • RECORD MONDIAL DE VITEZA PE CALEA FE
RATĂ. 376,5 km pe oră este noul record mondial de viteză 
pe calea ferată. El a fost stabilit în S.U.A. de o locomotivă 
pusă în mișcare de un motor electric cu inducție și de două 
motoare cu reacție. Vechiul record, obținut în Franța, în anul 
1955, era de 331 km pe oră • AMENINȚAȚI DE... ȘOBOLANI. 
Ministerul minelor din Olanda a anunțat’ că situația diguri
lor este tot mai amenințată de... șobolanii care și-au ales ri- 
dicăturile de pămînt drept loc ideal pentru propriile lor vi
zuini. Ca urmare a acestei situații s-a alcătuit un comanda
ment special pentru vînarea acestui ,,inamic public“. Numai 
într-o singură lună au fost omorîți peste 21 000 de asemenea 
rozătoare. Problema va fi reluată în discuția Parlamentului 
după vacanța de vară • FIGURI ETRUSCE. In cetatea etrus
că descoperită în 1972 pe malul rîului Albegna din provincia 
Groseto (Italia), arheologii au scos la lumină zidul cetății cu 
cele trei porți, străzile și unele case din piatră pe o distanță 
de cîțiva kilometri. Una dintre descoperirile făcute aici a 
atras in mod deosebit atenția : este vorba de o firidă cu fi
guri rituale din bronz și argilă — modele ale diverselor părți 
ale corpului omenesc pe care vrăjitorii de atunci le aduceau 
prinos zeilor. Perioada de înflorire a orașului au fost secolele 
IV—III î.e.n., pînă la invazia romanilor (280 î.e.n.) • ȚARA 
INFARCTULUI. Revista franceză ,,Science et vie“ publică un 
studiu în care se arată, că populația din comitatul Careliei de 
nord, situat în Finlanda orientală la 400 km nord-est de Hel
sinki, este amenințată mai mult decît în oricare altă parte a 
lumii de infarct miocardic. în această zonă, proporția inciden
ței bolilor cardiovasculare este cea mai ridicată din Finlanda 
și din toate țările scandinave. Aici, infarctul lovește în fie
care an 9,3 persoane din 1 000 în vîrstă de 20—64 afli. în ora
șul Llomantsi proporția mortalității în rîndul bărbaților atinge 
14,8 la 1 000 • UN COSTUM DE 836 DOLARI. Un costum din 
satin purtat de regretata artistă americană Marilyn Monroe în 
filmul „Bus Stop" a fost vîndut la o licitație organizată de 
cunoscuta galerie londoneză ,,Christie’s" contra sumei de 836 
dolari. La licitație au concurat sute de admiratori ai artistei. 
Costumul a fost oferit în 1956 de compania „Twentieth Cen
tury Fox" ca premiu unei tinere interprete, în vîrstă de 15 ani.

cesare securității, în timp ce 
securitatea extinde posibilitățile 
cooperării.

întocmai ca la toate celelalte 
capitole ale documentului final 
semnat ia Helsinki, și la cel re
feritor la „Cooperarea în dome
niul economiei, științei și teh
nicii și mediului înconjurător", 
tara noastră și-a adus contri
buția sa la discutarea și redac
tarea prevederilor acestora, de 
importantă majoră în contextul 
general al conlucrării rodnice 
între națiunile europene. In ca
drul Comisiei a Il-a, care a 
avut ca obiect elaborarea capi
tolului privind colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică și 
mediul înconjurător, reprezen
tanții României au expus pe 
larg concepția generală a statu
lui nostru în directă legătură 
cu marile probleme economice 
ale lumii. După cum se știe. 
România, tară socialistă în curs 
de dezvoltare, este vital intere
sată în instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale, în desfășurarea — 
pe baza respectării principiilor 
noi, democratice ale relațiilor 
dintre state — a unei largi co
laborări economice, a intensi
ficării schimburilor comerciale, 
a cooperării industriale, a spo
ririi legăturilor în domeniul 
tehnologiilor moderne, al tehni
cii și științei.

In cadrul dezbaterilor de 
Geneva, delegația română 
insistat asupra introducerii 
„Actul final" a imperativelor 
implicării eforturilor comune și 
eficace în scopul soluționării 
problemelor economice majore, 
cum sînt cele referitoare la ali
mentație, materiile prime, ener
gie, problemele monetare și fi
nanciare, urmărindu-se instau
rarea unor relații economice in
ternaționale echitabile, care să 
favorizeze dezvoltarea armoni
oasă a tuturor statelor.

In zilele noastre, dată fiind 
interdependența crescindă a re
lațiilor economice internaționa
le, România a subliniat necesi
tatea adoptării de măsuri efi
ciente în vederea eliminării tu
turor obstacolelor care stânje
nesc schimburile comerciale, 
pentru generalizarea clauzei na
țiunii celei mai favorizate, pen
tru încheierea de acorduri co
merciale bilaterale care să fi
xeze cadrul unor legături eco
nomice, durabile și echitabile 
între state. Asemenea cerințe 
își au originea în necesitatea 
obiectivă a extinderii și adîn- 
cirii schimburilor în domeniile 
economic, tehnico-științific și al 
mediului înconjurător — acest 
deziderat corespunde năzuin
țelor generale de pace și coope
rare ale tuturor țărilor conti
nentului nostru. In acest dome
niu, ultimii ani au evidențiat 
existența unor reale posibilități 
de amplificare a raporturilor e- 
conomice europene. An de an 
statisticile Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa devin tot 
mai bogate in conținut, ele rele- 
vînd cursul pozitiv al legături
lor economice multilaterale sta
tornicite între statele europene. 
Astfel, în prezent, există o im
portantă rețea de acorduri, înțe
legeri și protocoale — care de
pășesc cifra 600 — acestea ofe
rind o bază pentru impulsiona
rea pe mai departe a schimbu
rilor economice între statele Eu-
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ropei. De asemenea, în domeniul 
cooperării industriale există un 
început bun. In ultimul deceniu 
au fost consemnate între diferi
te state europene variate ac
țiuni de cooperare industrială — 
acest gen de conlucrare eviden
țiind certe valențe in valorifica
rea mai deplină a resurselor na
turale și a potențialului uman al 
statelor participante. Așa cum 
s-a dovedit și în ceea ce pri
vește știința, tehnica și mediul 
înconjurător, schimburile co
merciale și cooperarea induse^ 
trială pot și trebuie să atingă 
noi cote, pe baza avantajului re
ciproc, în interesul tuturor sta
telor.

Fe baza unei propuneri a 
României, a altor state intere
sate, organele de lucru ale con
ferinței au abordat tema coope
rării economice, luindu-se in 
considerare existenta unor ni
veluri diferențiate atinse în dez
voltarea economică, a interese
lor specifice ale statelor în curs 
de dezvoltare, incluzind în do
cumentele finale preWîderi me
nite a facilita realizarea scopu
rilor și a obiectivelor stabilite 
de organele corespunzătoare ale 
Națiunilor Unite în documente
le referitoare la dezvoltare, do
cumente care prevăd, după cum 
se știe, necesitatea unor eforturi 
susținute continue, pentru re
ducerea treptată și lichidarea 
decalajelor economice contem
porane. Referindu-se la aceas
tă problemă- de importantă 
cardinală pentru pacea și secu
ritatea lumii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în strălucita sa cu- 
vîntare rostită Ia reuniunea de 
la Helsinki sublinia : „Conlu- 
crînd strins între ele, popoarele 
europene pot și trebuie să ac
ționeze cu mai multă hotărire 
pentru extinderea colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare, pen
tru lichidarea vechii politici de 
inechitate care a dus Ia împăr
țirea lumii în țări bogate și 
țări sărace, pentru realizarea 
noii ordini economice internațio
nale, care să asigure progresul 
armonios al fiecărei națiuni, 
egalizarea relativă a nivelurilor 
de dezvoltare, stabilitatea eco
nomică internațională, bunăsta
rea și pacea fiecărui popor".

Caracterul pozitiv al prevede
rilor „Actului final" în domeniul 
cooperării economice, științifice, 
tehnice și în domeniul mediului 
înconjurător deschide, fără în
doială, noi și vaste posibilități 
pe continentul european. Nă
zuința înlăturării tuturor barie
relor artificiale care mai stânje
nesc, din păcate, conlucrarea e- 
conomică multilaterală, edifica
rea unor relații de cooperare 
care să corespundă cerințelor și 
nivelului atins de revoluția teh- 
nico-științifică pare acum, după 
conferința de la Helsinki, mai 
realizabilă decît în trecut. Tre
buie, însă, parcursă distanta 
dintre declarații de bune inten
ții și măsuri practice.

Rămin de înfăptuit măsuri 
adecvate care să ducă la reali
zarea obiectivelor propuse, in
tensificarea cooperării economi
ce, în domeniul științei, tehnicii 
și al mediului înconjurător, pu- 
tîndu-se dovedi un factor major 
în procesul destinderii, al păcii 
și securității în Europa și in 
lumea întreagă.

IOAN TIMOFTE

ANGOLÂ

înaltul comisar portughez și-a asumat
funcțiile guvernului de tranzițieîntr-un mesaj oficial difuzat de postul de radio Luanda, înaltul comisar portughez în Angola, generalul Ferreira do Macedo, a anunțat că își asumă singur funcțiile ce reveneau pînă acum guvernului de tranziție format in urma Acordului de la Alvor. Generalul Macedo a arătat că a luat această hotărîre, datorită „incapacității guvernului de â-și duce la bun sfîrșit responsabilitățile". Decizia, a spus el, „am luat-o de acord cu guvernul de tranziție".Potrivit acordului de la _A1 vor, semnat la 15 ianuarie guvernul portughez și mișcări de eliberare — Populară pentru Eliberarea Angola, Frontul Național de Eliberare a Angolei și Uniunea Națională pentru Independența Totală a Angolei — guvernul de tranziție a fost constituit în mod paritar din reprezentanți ai M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A., trei dintre portofoliile riale fiind atribuite unor zentanți ai guvernului de sabona.în legătură cu hotărîrea anunțată de înaltul comisar portughez din Angola, un funcționar superior portughez — Vasco Viera Almei-da, ministrul economiei în fostul guvern de tranziție — a declarat că reasumarea -conducerii administrative a Angolei de către Portugalia nu va împiedica proclamarea independenței acestei colonii vest-africane, la data convenită la Alvor. „Noi

1975 de cele trei Mișcarea

ministe- repre- la Li-

I

vom depune toate eforturile pentru ca Angola să-și obțină independența la 11 noiembrie 1975“, a spus el.

Ministrul de externe al R.P. Chineze, Ciao Kuan-hua, și ambasadorul Japoniei la Pekin au efectuat, vineri, un schimb de note privind instalarea reciprocă de consulate generale de către guvernele celor două țări, în acest sens, cele două guverne au convenit asupra înființării unui consulat general japonez la Șanhai și a unui consulat general tează chinez la Osaka — rela- agenția China Nouă.Tokio a fost semnat vi-Laneri un acord asupra pescuitului între R.P. Chineză și Japonia. Acordul, care a fost parafat la Pekin, în urmă cu 10 este cel de-al ment .de acest- cele două țări ției comune 1972.Acordul a fost semnat de ministrul de externe nipon, Kiichi Miyazawa, și ambasadorul R.P. Chineze la Tokio, Cen Ciu«

zile, patrulea docu- fel încheiat intre în baza declara- din septembrie
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