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Bărbatul care visează țara
de FLORIN COSTINESCU

gindesc la munți în august 
om mă gindesc

Mă
La
Și roșu și galben și albastru e totul 
De nou început românesc.

Nu știu ciți bărbați au visat țara - 
Bărbatul care visează țara se numește popor, 
In august, pe treapta de spic a anului 
Respirăm aer de viitor.

r

V .. ...
Munții nu pot vorbi în șoaptă 
Brazii vorbesc cu glas tare, 
Pe cer, un soare desenat întîi de' mina omului 
A scris un cuvint: sărbătoare.

Și pămintul ascultă izvoarele
El ce le poartă la sîn
Noi, din datorie sfintă și dragoste,
Cîntăm în august ctitorii luminați ai noului timp 
Poporul și Partidul Comunist Român.

NOI REALIZĂRI DE PRESTIGIU
In bilanțul marii sărbători

- Județul Maramureș raportează - 
îndeplinirea sarcinilor cincinalului

Comitetului Central al Partidului 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Comunist Român,

în sprijinul producției 
PESTE 350000 ORE

DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
Oamenii muncii de pe melea

gurile de legendă ale Maramu
reșului, în frunte eu comuniștii, 
in aceste zile cînd, alături de 
întregul popor, iși intensifică 
eforturile pentru a intimpina 
cu noi succese de muncă cea 
de-a 31-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, vă raportează, cu bucu
rie și satisfacție, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,. că

Ia 17 august au îndeplinit sar
cinile cincinalului 1971—1975. re
feritoare la producția industri
ală, creîndu-se astfel condiții 
ca pină la sfirșitul anului să se 
obțină o producție suplimentară 
de peste 2,6 miliarde Iei.

înfăptuirea cu 136 zile înainte 
de termen a cincinalului este 
rodul activității pline de abne
gație a colectivelor de oameni ai 
munții din industria județului

nostru, care, sub conducerea ne
mijlocită a organelor și organi
zațiilor de partid, n-au precu
pețit nici un efort pentru reali
zarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională 
din iulie 1972, conștienți fiind 
că în acest mod contribuie di
rect la înflorirea patriei noas
tre socialiste. Ia ridicarea ne
contenită a gradului de bună

stare șl civilizație a Întregului 
popor.

Beneficiind de un volum im
portant de investiții, harta e- 
cononiică a județului s-a im-

COMITETUL JUDEȚEAN 
MARAMUREȘ AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

■ (Continuare in pag. a V-a)

întreprinderea cte alumină din Tulcea, cea mai mare de acest gen din țară, lucrează în prezent cu toate secțiile la parametrii proiectați. Motiv de profundă satisfacție pentru me- talurgiștii de la porțile Deltei, cu atit mai mult, cu cit uzina, fiind pusă in funcțiune nu de mult, colectivul de aici a avut de intimpinat și unele greutățiinerente începutului de drum.

Peisaj industrial din Cimpulung Foto : AGERPRES

OMUL AȘA CUM
ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

Fapta —cel mai 
frumos discurs 

despre efort
Acum cițiva ani am avut prilejul să stau de vorbă cu Bla- zius Guban. directorul renumitei fabrici de pielărie si încălțăminte timișorene. „Bătrinul" — așa cum îl numesc cu admirație și respect toți cei care îl cunosc — îmi povestea o întim- plare calificată de el drept „năstrușnică" : „întors dintr-o călătorie în străinătate am găsit in biroul meu... un nou director ! M-am dus și am întrebat pe cei care operaseră schimbarea : De ce ati făcut-o ? Mi s-a răspuns evaziv. Nu m-am lăsat. Am scris la București și cînd a venit cineva să cerceteze lucrurile l-am poftit pe tovarășul respectiv împreună cu cei care mă schimbaseră la fabrică. Le-am propus următoarea probă : să intrăm în atelier, noul director și cu mine, și să confecționăm fiecare cite o pereche de pantofi. Cine lucră mai bine acela să rămină ! Peste cîteva zile decizia luată în lipsa mea era anulată, și mă aflam din nou în fruntea fabricii. M-am străduit împreună cu toți oamenii să nu ne facem de ris și cred că am reușit".Testul competentei. proba simplă și cinstită a priceperii a fost și rămîne cel mai drept și exact rînduitor al valorilor, al locului pe care .il merităm în galaxia efortului. Omul se ve

de, se cunoaște în muncă — sublinia încă o dată, cu prilejul Plenarei comune a Comitetului Central și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Afirmația nu rămîne în limitele unui simplu enunț, oricît de justificat, de argumentat ar fi el, ci are un determinat caracter polemic : unii se pricep să vorbească despre muncă și știu mai puțin să o facă ; cîteodată sintem tentati să confundăm sau să acordăm credit nejustificat mînuitorilor de fraze bine alese despre efort ; omitem sau amînăm adevărata verificare, adică cea mai directă confrun-

tare cu el ; OMUL SE CUNOAȘTE ÎN MUNCĂ. Nu numai in felul in care face, ci și în înțelesul pe care i-1 dă, în scopul care determină activitatea...Printre cei pe care i-am învățat meseria a fost unul la care am ținut tare mult — îmi povestea Tudor Dumitraș. fost muncitor la uzinele Grivița roșie, acum pensionar. Lucra cu atita tragere de inimă că îți era mai mare dragul“.- „Mai vreau.
SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a Il-a)

----- AERUL____  
DE CÎMPULUNG

De Cimpulung mă leagă o a- 
mintire deosebită. Aveam 11 ani 
și mergeam prima dată la 
munte, eram cu mama mea și 
cind ne-am dat jos din tren, 
seara, la Cîmpulung, am spus : 
..Mamă, miroase a aer“. Zim- 
besc de cite ori mi-aduc aminte 
și mă uimesc iarăși de capaci
tatea copiilor de a discerne sim
plu lucrul esențial dintr-un fel 
de a fi al locului. Intr-adevăr, 
la Cîmpulung. pentru cineva 
care vine dintr-un spațiu satu
rat de mirosul betonului în
cins, orașul acesta de o rafina
tă. superioară frumusețe a pei
sajului, -compus din linii delica
te și continui, fără stringența 
accidentului spectaculos montan, 
acesta se pierde intr-un fundal 
de griuri impalpabile, pure, și 
poate este locul unde se naște 
aurul pur. Așa a rămas in a- 
mintirea mea de copil tirgul 
duminical în care femei de le
gendă, îmbrăcate in împărătești 
costume populare, acoperite de 
marame, iți ofereau ulcele cu 
zmeură sau smintină, ca pe un 
dar, cu un zîmbet frumos și

tăcut. N-am mai fost din vre
mea aceea îndepărtată la Cimpu
lung, decit anul trecut, intr-o 
precipitată vizită la ARO. Era 
zi atunci, am mers direct in 
uzină unde conviețuiesc in curtea

Vetre ale 
României 
socialiste

imensă mașinile nichelate și 
nervoase cu caroseria lor speci
fică alături de o mare grădină 
de flori, uzina însăși trepida in
tr-o ordine desăvirșită, o curățe
nie de laborator, chimic și o disci
plină care îngăduia comparația 
cu armata. Nu m-am putut gin- 
di la aerul Câmpulungului, la 
fraza aceea mică și naivă din 
copilărie — miroase a aer, pen
tru că ARO nu-ți îngăduie me-

lancolii, te silește să vezi, să 
înțelegi și să accepți că singu
rul mod de desfășurare a inte
ligenței tehnice, a inventivității 
și pasiunii este disciplina de 
fier. De la ARO am plecat la 
București cu una din mașinile 
produse aici și drumul a fost 
năucitor, am parcurs întreaga 
distanță pină în fața casei mele 
din Drumul Taberei, intr-o oră 
și ceva.

Am fost zilele trecute la 
Cîmpulung înarmată cu cifre și 
situația completă a dinamicii de 
creștere a orășelului montan, 
situație care introduce intr-ade
văr spectaculosul in ideea de 
Cîmpulung ca o contrapondere 
a liniștii peisajului. O intro
duce cu atita vehemență, in
cit in mod reflex m-am temut 
pentru, aerul de. Cimpulung. 
mi-am amintit mica frază și 
am fost sigură că ea nu mai 
are sens, cum nu mâi are pro
babil sens să caut tirgul du
minical cu frumoasele lui femei

SMARANDA JELESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Niște rentieri in ofsaid...
Discutind la Comitetul U.T.C. de la I.U.P.S. — Botoșani despre sarcinile economice însemnate ce revin tinerilor din ■ întreprindere. despre munca depusă de către organizația U.T.C. pentru mobilizarea tineretului la realizarea propriilor angajamente, locțiitorul secretarului U.T.C. pe întreprințiere, Dan Belțic, m-a întrerupt zimbind :— Bineînțeles, vreți să-i lău- dați pe fruntași, vreți să-i criticați pe codași. Dar despre „rentierii" noștri de ce nu vreți să scrieți nimic ?Drept să spun, întrebarea m-a cam nedumerit. Mă obișnuisem cu ideea că între utecișți, între tineri avem fruntași, din fericire tot mai multi, că mai avem din păcate și codași, dar îh ce-i privește pe „rentieri".;. Nu numai că ei există, există în carne și oase, au chiar fișe de angajare, primesc o sumă de bani numită remunerație după cantitatea și calitatea muncii, ca toată lumea, cu singura deosebire că ei nu muncesc decit... pe hirtie. „Nici la ziua de plată nu vin — îmi spune interlocu

torul meu, sau dacă vin trec peste rind, sfidează pur și simplu pe cei cu care; chipurile, sînt colegi dș muncă. în ce privește ținuta vestimentară, pletele și comportarea' lor spun de la sine totul".Nu mi-a fost. după aceea, greu . să identific pe respectivii rentieri in persoana unor com- ponenți ai echipei divizionare B de fotbal din localitate, care se numără, scriptic, printre angaja- ții I.U.P.S. : Adrian Minăstire (la mecanic-șef), iar un altul, Sofram C (nici măcar prenumele nu i se știe !) (la auxiliar montaj). Amîndoi veniti prin august 1974 în întreprindere, unul cu remunerația lunară de 1795 lei, celălalt (mai modest !) de 1255 lei. Fiecare avînd. însă, la activ exact zero zile-muncă în decursul unui întreg an. Fiecare încasînd pe oră, din fondurile întreprinderii, deci ale statului, deci ale noastre, ale tuturora. 8.50 sau, respectiv, 6,15 lei... ca să nu muncească !Și nu sjnt, din păcate, singurele cazuri, fiindcă, aflu în continuare, și alte întreprinderi

industriale, din municipiu — I.M.A.I.A.. „Electrocontact" etc., au in... pensiune fotbaliști ai divizionarei B, cu toții tineri și vînjoși, apți de muncă, preferind insă dulcea vegetare sub culorile echipei și cu banii întreprinderii.Dar. să revenim la cazul concret. în decurs de un an încheiat cei doi. ziși muncitori, nu au călcat o zi pe la lucru, nu știu și nici nu au de unde să știe nimic din preocupările unui colectiv muncitoresc care se confruntă cu angajamente, cu cifre de plan, intr-un cuvint cu exigența comunistă a muncii. Și avea atunci toată dreptatea Dan Beltic să mă întrebe :— Spuneți-mi și mie ce pot răspunde unui tînăr pe care îl critic pentru rebuturi și indisciplină. cind sint pus în fata unui compromis moral ca acesta ?De răspuns se poate răspunde. Dar, mai întîi, trebuie să răs-
ȘERBAN CIONOFF
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Discutind cu tovarășul Tudor Alexe, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, a- flăm că o contribuție importantă la realizarea sarcinilor de producție ale acestei unități au tinerii, uteciștii, prezenți întotdeauna acolo unde se simte nevoie de pricepere, tenacitate și bărbăție. Astfel, de la începutul anului și pină la jumătatea lunii august, uteciștii de aici au efectuat peste 350 000 ore de muncă patriotică în sprijinul producției, intre primii aflîn- du-se organizațiile U.T.C. din secțiile leșiere, filtrare roșie, evaporare. atelierul mecanic. Notez citeva nume : Ion Cio- banu, Dumitru Stașencu și Ion Dragu, de la leșiere, secție de bază a întreprinderii, Ștefan Petrov de la evaporare, laborantele Tudorita Ioniță și Dionisia Klaus, Nicolae Iordache de la secția filtrare albă, Constantin Cristea. de la atelierul mecanic. Sînt, cu toții, doar o mică parte din tinerii recent calificați, de altfel ca și majoritatea covârșitoare a muncitorilor din această nouă cetate industrială a Do- brogei. pentru care a fi utecist înseamnă : strădanie permanentă pentru ridicarea calificării participare activă ' la efortul colectivului de producție, dăruire, abnegație, seriozitate, promptitudine în răspunderea la chemările organizației. Astfel se explică și depășirile înregistrate la producția globală a întreprinderii, ca și calitatea foarte bună a aluminei, care, de aici, ia drumul Slatinei.Acțiunile de muncă patriotică in sprijinul producției continuă. în cinstea apropiatului Congres al U.T.C. și a Conferinței U.A.S.C.R., organizația U.T.C. din întreprinderea de a- lumină Tulcea s-a angajat ca
DRAGOMIR HOROMNEA
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IN INT1MPINAREA 
CONGRESULUI AL X-LEA 

AL U.T.C. 
Șl CONFERINȚEI A X-A 

A U.A.S.C.R?

• INIȚIATIVE VERIFI
CATE ÎN „PROBA 
DE FOC" A ÎNTRE
CERII UTECISTE

Adunări de .dare 
de seamă și alegeri
• MOBILIZAREA Tl- 

, NERILOR LA ÎNDE
PLINIREA SARCINI
LOR ECONOMICE

• O EVIDENȚĂ CARE 
NU EVIDENȚIAZĂ 
DECÎT LIPSA DE 
RĂSPUNDERE

în pagina a lll-a

Urbanistică modernă la Tirgoviște
Foto : AGERPRES

Primul ministru al Republicii Turcia,
Suleyman Demirel, 

in țaraLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauțescu, și a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu. primul minis-

va face o vizită 
noastrătru al Republicii Turcia. Suleyman Demirel. va face o vizită oficială in Republica Socialistă România, in perioadă 27— 29 august a.c.

Tînărul - 
nostru deDacă am vrea să extragem din filmul de actualitate portretul moral al tînărului contemporan, surprins în miezul unor fapte, situații, conjuncturi definitorii,, care ar fi cele mai izbitoare particularități 1 Ce ne spun filmele despre tînărul de azi ?Filmul nostru de actualitate ne-a obișnuit cu imaginea tî- nărului-adolcscent,. silueta zvel- tă și grațioasă, cu trăsături pure, rareori umbrite de grijă, cu pașii îndreptați mereu înspre verdele peisajelor.Tinerii noștri contemporani din filme ne-au lăsat amintiri fizic plăcute, - ne amintim însă puține din trăsăturile lor mo- ral-umane. Cine sînt. ei ? Mai toți studenți sau absolvenți de liceu. întimplările lor sînt legate de obicei de momentul opțiunii profesionale, de întîlnirea cu munca. Una din temele de preferință ale filmului cu protagoniști, tinerii este aceea-a insuccesului la examenul de admitere la facultate („Diminețile unui băiat cuminte", „Dragostea începe vineri", „Filip cel bun").Eroii. care încearcă gustul a- cestui eșec au momente de șovăială și de tristețe. Ei trăiesc in medii familiale tensionate de conflicte ce se agravează datorită eșecului lor. Descurajanta dezamăgire a' părinților care-și vor copiii intelectuali îi îndeamnă pe eroi să-și găsească singuri , soluția pentru depășirea momentului de confuzie. Ei pleacă de acasă, se angajează în Droductie si munca le

în filmul 
actualitate juiește întîlnirea cu. farmecul grav al responsabilității.Cu destine asemănătoare, a- cești eroi au însușiri asemănătoare : sînt puri, bravînd duritatea și indiferența, fac eforturi neobosite de a-și disimula nevoia de afecțiune. Și Filip din „Filip cel bun" și Sanda din „Dragostea începe vineri" și.Vj- ve din „Diminețile unui băiat cuminte" se împotrivesc din răsputeri pătrunderii; în intimitatea lor, fac greu de deslușit adevăratele lor gînduri și sen-' timente trecînd cu bruschețe dintr-un registru psihic intr-altul. . Ei sînt concepuți ca personaje după un tipar comun, al „adolescentului dificil".

DANA DUMA
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însemnări

Întreprinderea „Electromagnetica" București. Tine rele regloare Anișoara Niță șl Rodica Prepeliceanu, 
efectuind reglajul la o serie de aparate de măsură

Foto : AGERPRES

Tinerețe, 
ziua mea 

frumoasă... 
de DUMITRU M. ION

Dacă e adevărat că viața 
este continuă sursă de lu
mină în fața căreia ești da
tor să pui întrebări și să 
răspunzi, atunci tinerețea 
este spațiul cind pui cele 
mai multe întrebări ; cele 
mai multe întrebări cu iile, 
cele mai grele întrebări. 
Ilotărit, nimic nu este ușor 
pe lume și cine poate crede 
că lucrul cel mai nimerit 
este să pui doar întrebări 
lășînd pe alții să se fră- 
minte, să răspundă, se în
șeală. Adevărații oameni ca
re știu ce înseamnă bucuria 
tinereții spun că tot ceea ce 
poți înfăptui în plina inflo- 
rire a vieții nicicînd nu mai 
poți repeta. Munca nu-i doar 
un rost, un biet izvoraș care 
aduce la date fixe niște bani ; 
munca este un superb apa
naj al tinereții și la fel de 
puternic ca ea și egal ei nu 
poate fi decit dragostea. Ti
nerețea este, o știm cu toții, 
o fericire care nu se mai re
petă. Cine poate s-o risipeas
că în van ? Cine ar putea fi în 
stare s-o lase să treacă pre
cum o amintire confecționa-

(Continuare in pag. a V-a)
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Griul anului viitor 
se hotărăște acumZilele trecute, la Consfătuirea griului, cooperatorii din județul Olt porneau in stabilirea viitoarelor recolte de la un succes incontestabil : în actuala campanie de recoltare județul Olt a ocupat un loc fruntaș pe țară, obținînd o producție medie de 2750 kg griu la hectar. Dincolo de satisfacție. startul pentru recolta anului viitor, măsurile întreprinse au pornit de la ștacheta exigentă a performanței atinse. De aceea, la Consfătuire, cu- vîntul unor reprezentanți de u- nități fruntașe a constituit un veritabil schimb de experiență, o hotărîre unanimă de autode- pășire. Au vorbit, de exemplu. Eroul Muncii Socialiste Vasile Bărbulescu, președintele cooperativei agricole din Scornicești, care a obținut 5250 kg griu la hectar ; a împărtășit din stilul de muncă și organizare Dumitru Militaru, inginer șef al C.A.P.

Stoicănești, unitate cu o producție de peste 4 000 kg grîu la hectar. în principal, dezbaterile consfătuirii, hotăririle adoptate s-au axat pe respectarea întocmai a tehnologiei de lucru, stabilirea- terenurilor, selectarea soiurilor. Pregătirea unui bun pat germinativ este hotărîtoare în ceea ce privește producția de mai tîrziu. La nivelul județului, aceasta presupune 84 mii hectare destinate griului și 11 mii hectare orzului. Or, acest complex de lucrări se execută chiar în aceste zile.în cîmp, la C.A.P. Schitu, împreună cu Ion Conea. vicepreședintele consiliului popular comunal, și Vasile Vlasie, inginerul șef al cooperativei. Plouase, pă- mîntul era încă umed, dar oamenii au ieșit devreme la muncă. Mecanizatorii Dumitru Scar- lat, Georgică Moșteanu, Ilie Ceauș și Corbea Stancu balo-

tează paiele adunate șir la cap de loc. Pe transportați rajeră. Ion gregatul de minte, fertilizează solul cu su- perfosfat înaintea arăturii. Intră tractoarele, minuite de Gheorghe Nicolae, Ionică Calotă, Alexandru Oiță, Gheorghe Neaești, Ion Oiță. Un adevărat flux tehnologic. Cooperatorii din această comună vor irisămînța 1050 hectare cu griu. 100 hectare cu orz și 20 hectare cu secară masă verde. Au selecționat pînă acum 100 tone de sămînțâ. Cele șase seînănători sînt reparate, revizuite tehnic, gata de; start. Ul- ' tima operație — instruirea mecanizatorilor care vor lucra cu aceste mașini — a fost amîniată , cîteva zile tocmai pentru a fi cîț, mai proaspete cunoștințele : despre tehnologia' semănatului.La C.A.P. Perieți — aceeași

ferme, baloții sint imediat la baza fu- . Fetica apoi, cu a- împrăștiat ingrășâ-

În loc să cosească,

activitate, în coordonatele unei bune organizări. ..Vom semăna 1 000 hectare cu griu și 100 hectare. cu orz — ne spune tinărul Valentin Alexandrescu, inginerul șef al cooperativei. Pînă acum am fertilizat și arat 400 hectare. Sămința — 250 tone, din soiurile Olt. Aurora și Lovrin — este în totalitate, condiționată". între timp sosește de la S.M.A. și Stelian Paparagică, președintele C.A.P. Este seară- și a redistribuit pentru miine forța mecanică. Tinerii mecanizatori Ilie Rotaru și Florea Gogolan- vor lucra la transportul baloților,. Frații Marin și Constantin Opo- ranu, la arat. Pentru semănat sînt instriiiți Ilie Preoteasa^ Ma- rin Zorzonel. Florea Frumușilă, tinerii Ion și Petre Drăghici. Anul acesta, la Perieți s-a obținut cea mai mare producție de 'griu din. Istoria cooperativei.Gospodarii de aici, aidoma tuturor cooperatorilor din județ, sînt hotăriți 6ă întreprindă 'totul, pentru ca performanta să devină fapt obișnuit de muncă.
ION ANDREIȚĂ

Combinatul chimic Govora. Chimia românească in plină dezvoltare 
Foto : AGERPRES

preferă să cumpere
de la alțiiîntre seceriș $1 campania a- gricolă de toamnă există un interval de citeva săptămîni in care bunul gospodar pune mina pe coasă și stringe vegetația e- xistentă pe cîmp pentru a-șl completa stocurile de furaje, necesare animalelor în timpul iernii. Din păcate multi agricultori nu se înscriu în această categorie. în unele sate hune- dorene „fereastra" de care vorbim a devenit un „anotimp" tihnei și recreării cu totul neînțeles dacă privim prin grăzile fermelor zootehnice. '. lele trecute am poposit în i muna Soimuș. Pe cîmp nu află țipenie de om. Tractoarele, celelalte mașini agricole au tras și ele Ia sediul S.M.A. iar mecanizatorii în frunte cu șeful secției s-au retras liniștiți la casele lor, „uitînd" că 23 ha de trifoi așteaptă coasa a II-a, că pește 120 tone de fin se află pe pajiști expuse intemperiilor, că 42 ha de teren nu sint încă eliberate de paie, că s-au însilozat doar 725 tone de furaje din 1 300 tone planificate. După aprecierile inginerului șef al C.A.P.-ului, Cășin Bârbu, unitatea are nâvtiie de c61 puțin 350 tone fîn, 1 300 tone suculente, 185 t<Jne grosiere, pentru a asigura rația minimă de întreținere a animalelor.— Se va realiza acest necesar ? — îl întreb.— La fîn, răspunde el, vom avea un deficit de 100 tone, vom depăși însă planul la suculente și grosiere.Primarul comunei, Virgil Stana, este mai reținut.— Nu văd cum ne vom descurca, mărturisește el. Și în alți ani am fost optimiști, dar prin februarie ne trezeam că stocurile de furaje s-au epuizat. Cumva vom scoate animalele din iarnă, cit despre producția de calitate nu poate fi vorba.Deși situația este grea nu se întreprinde aproape nimic pentru recuperarea deficitului de furaje cu toate că posibilități există. Dacă trifoiul ar fi cosit la timp s-ar mai putea obține încă o recoltă. Dacă paiele nu s-âr degrada în lunca Mureșului, necesarul de grosiere ar putea fi asigurat. în cîmp există însă și alte surse pentru completarea necesarului de nutre-

‘ al de o- Zi- co- se

țuri. Pe șanțuri, drumului și piraielor, există vegetație abundentă care este insă valorificată. Pot fi în- tilnite apoi zeci de hectare năpădite de moĂor, însămînțate cu cartofi „în cultură ascunsă" — după cum se exprimă plastic primarul — care pot constitui o valoroasă sursă de hrană pentru animale. Pe terenurile inundate vegetația este la fel de luxuriantă așa că nu exagerăm cîtuși de puțin susținînd că C.A.P. Soimuș are posibilitate

pe margineao nu furniza date necesare unui referat ; în 11 participat la ședința

O ANCHETA ÎNTREPRINSA
ÎN DOUĂ UNITÂTI

>

AGRICOLE DIN JUDEȚUL

pentru a întocmirii august a organizată la municipiu cu specialiști din agricultură, ziua de 13 august și-a petrecut-o întocmind bilanțul griului și evaluînd producția ce se va obține la porumb, în 14 agust a prezentat la municipiu bilanțul griului, iar în 15 august a participat Ia sesiunea Consiliului popular comunal. Doar în 3 zile din 9 s-a putut ocupa efectiv de problemele unității, dar și atunci a avut alte preocupări cum ar fi : deplasarea la Vața de Jos și în alte sate pentru a perfecta cumpărarea a 110 tone fîn. Furat de aceste îndeletniciri nu a mai avut răgazul să observe că furajele C.A.P.-ului sint necosite sau zac și se degradează pe cîmp.

s-a tra- ba pro-băiatul „Uite,

să-1 
ple- 

pe

HUNEDOARAsă recolteze suplimentar zeci de tone de furaje. în mod cu totul' inexplicabil această importantă bogăție este însă neglijată.Intr-o situație similară se află C.A.P. Bej an. Din necesarul de 520 tone fînuri și 420 tone grosiere s-au asigurat pină la această oră doar 280 tone și respectiv 284 tone, iar de însi- lozat nu s-a însilozat nimic. Și în această unitate agricolă trifoiul este necosit, paiele se află împrăștiate pe cîmp, iar viguroasa vegetație imbătrînește fără să fie recoltată. Tinărul inginer șef al C.A.P., Petru Achim, pu se arată insă prea îngrijorat deoarece a găsit soluția salvatoare. Va cumpăra fin și paie de la alți producători din județele Hunedoara și Dolj. Așa se întîmplă la Bejan an de an : în loc să-și recolteze propriile ei furaje cooperativa cumpără nutrețuri din alte părți plingin- du-se apoi că duc lipsa fondurilor bănești. în aceste zile propice pentru recoltarea furajelor cadrele de conducere ale cooperativei iși petrec timpul mai mult prin ședințe. Iată spre exemplu agenda de „lucru" a inginerului șef în cursul unei săptămîni : — 7 august — a participat la conferința griului organizată la județ, în dimineața zilei de 8 a fost chemat la Deva

★îngăduit ca înțelegînd de îngrijorare expri- primarul comunei dinFie-ne motivele mate de ,____ ,____ —________ _ —Șoițhuș cu pțivjre la posibilitatea asigurării stocurilor de furaje pentru iarnă, Să-i amintim totuși' că de actuala, situație, el însuși nu este deloc mai puțin vinovat. Pentru că, potrivit legii, răspunderea pentru realizarea sarcinilor de plan din a- gricultură pe întreg teritoriul in care iși desfășoară activitatea, revine comitetelor executive ale consiliilor populare comunale și deci, în primul rînd, primarului, dator nu să constate cu amărăciune consecințele păgubitoare ale inactivității și pasivității ci să intervină energic potrivit legii pentru înlăturarea lor. Cit privește ambele cooperative agricole de producție la care ne-am referit avem convingerea că și aici există organizații U.T.C., tineri. Nu oare cazul ca, in indolența se manifestă față de soarta furajelor în aceste unități, spiritul revoluționar și de acțiune ăl organizațiilor U.T.C. să încerce să spargă crusta de nepăsare a celor direct răspunzători ? Să declanșeze o inițiativă care să facă în așa fel ca furajele să fie grabnic strinse și depozitate, curmindu-se astfel practica păgubitoare de a le lăsa să se deterioreze pe cimp și de a cumpăra de la alții.
ALEXANDRU BALGRADEAN

este ce

(Urinare din pag. 1) mai vreau de lucru, mai dați-mî piese de făcut, cum, mă lăsati așa. fără treabă ?“ li dădeam, avea iuțeală de mină si termina lucrul înaintea celorlalți din echipă. Ciștiga mai bine ca alții. dar se cheamă că pe drept. Pină într-o zi, cind am observat că tinărul cu pricina schimbat. Muncea, dar fără gere de inimă, la normă, uneori chiar sub ea. L-am vocat la o discuție și mi-a spus pe șleau :meștere, care-i treaba : am ciș- tigat la loto vreo sută Si ceva de mii, nu mai am nevoie să trag ca pînă acum !“ Va să zică el de asta muncea, numai ca să strîngă, să-și burdușească buzunarul ! Cît m-am luptat, cit i-am explicat, n-a fost chip conving. Pînă la urmă a și cat de la noi, nu mai știu unde l-or fi purtat pașii".E, oare, atit de important să ne întrebăm pentru ce muncim ? Aparent pu e nici o diferență între cel care își face treaba pentru că nu poate trăi fără ea și cel care o face pentru a trăi mai ușor prin ea. Aparent. De fapt, aspirația Îngustă a celui din urmă, înțelesul limitat pe care ii dă efortului influențează însăși calitatea muncii.Limitarea sensului muncii la stricta agoniseală înseamnă dezbrăcarea ei de rost, efortul are âzi, mai mult ca oricînd și mat argumentat decît altădată, o implicită și esențială funcție modelatoare. Individualitatea devine, prin activitate și în sfera acesteia, o adevărată personalitate. Investigind pentru materialul de față in cadrul citorva colective muncitorești, doar cîți— va dintre interlocutori au reușit să se definească prin muncă să stabilească raportul exact tre devenirea lor morală și litatea efortului pe care îlpun. Unul dintre aceștia se numește Ștefan Gherman și este strungar la Uzina de mecanică fină : „în cei șas* ații de cind muncesc efectiv — îmi spunea — consider că mi-am îmbogățit caracterul, că i-am adtăugat cîteva trăsături noi. în primul rînd — consecvența pe care nu-
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PRODUSE DE CALITATE PENTRU
SĂNĂTATEA ȘI FRUMUSEȚEA NOASTRĂ

• ITINERAR INTR-O LUME A NOUTĂȚILOR • PRESTIGIUL 
SE CIȘTIGA PRIN COMPETITIVITATE • LA DISPOZIȚIA CUM
PĂRĂTORILOR - UN VOLUM SPORIT DE PRODUSE COSME
TICE • UNITĂȚILE DE DESFACERE ' " "
PRINCIPIILE COMERȚULUI MODERN • 
Rll MEREU PLĂCUTE.

ORGANIZATE DUPĂ 
. SECRETUL INFĂȚIȘA-

- mai adevărata disciplină muncitorească ți-o poate educa. Apoi, ambiția autodepășirii. După ce am ieșit primul pe întreprindere, apoi pe sector la olimpiada pe meserii, mă auzeam apostrofat de cite cineva din jur : Ce-ți mai chinuiești mintea, lumea știe deja că ești bun ! Nu le răspundeam, dar în sinea mea îmi spuneam că pot fi și mai bun. că mai am destule de învățat înainte de a mă declara mulțumit. Competiția publică a însemnat pentru mine o simplă verificare, una din multele con-

Fapta -
cel mai
frumos
discurs
despre
efort

fruntări pe care le susțin zilnic la bancul de lucru".Rămîn insă destui pentru care munca nu și-a dobîndit înțelesul acesta înalt, de factor e- sențlal în formarea și împlinirea personalității. Chiar dacă muncesc, chiar dacă se achită conștiincios de sarcini. Se opresc aici, la postura comodă de executant, nu au curajul sau poate știința de a păși la treapta 
de participant conștient la efort, înțelegînd prin aceasta o arma
re morală capabilă să susțină și 
să impulsioneze calitatea muncii. Nu de puține ori cerînd unuia sau altuia dintre tinerii cu care am stat de vorbă să-și aprecieze singuri felul în care

lucrează, mi s-a răspuns prin- tr-o ridicare dincă bine ...nu am sancțiuni, absențe nemotivate..." E bine, dar nu e suficient. E abia începutul de la care trebuie să pornească frămîntarea aceea fertilă, grija, stăruința de a face ceva care să te reprezinte, să te individualizeze, să-ți traducă material întregul capital creator.Aici, în sfera bilanțului practic se poate verifica minuțios și exact fiecare element de e- tică personală, fiecare declarație de atașament și credință. Nu demult am purtat o discuție cu cițiva tineri ingineri de la Institutul de proiectări construcții de mașini. Nici o fra
ză nu răminea doar in sfera e- 
nunțurilor, urma imediat șl firesc exemplificarea concretă, argumentul luat din munca fiecăruia : reducerea importurilor 1 Iată, eu, inginerul Teodor Șer- ban, în patru ani de proiectare, n-am apelat decît în două cazuri la materiale străine ! Economisirea consumului de energie electrică ? Iată. noi. inginerii Virgil Verbinschi și Ciulacu Stelian aplicăm soluții de sec- torizare a instalațiilor, de combinare ă iluminatului general cu cel local !Acolo erau ei, de acolo, din perimetrul contribuției directe se detașau ca individualități, se justificau creația nici o 
putea aceste Pentrurică despre efort, oricit de strălucit ar fi concepută ea. oricit de ademenitor ar suna, nu poate trăi fără postamentul temeinic al faptelor. Ele, faptele, au devenit criteriul științific al ierarhizărilor sociale, ele, faptele dau marca distinctă a fiecărui individ în cimpul comun al e- fortului. Omul se vede in muncă, și se formează prin ea. Munca a devenit o țpmponentă vitală. Dealtfel — preconizează sociologii — „munca viitorului 
va consta mai degrabă in a în
văța să-ți trăiești viața decît in 
a ți-o ciștiga". O invățătură care deja a început.

umeri : „Cred

ca participant! la materială. Nu le trecea clipă prin minte că ar 
fi crezuți altfel fără exemplificări la obiect, că nici o probă orato-

A munci este 
o onoare, dar 
și o obligație

legală
vară a anului 1975 se precădere ca un ano- avîntată. de producțiiAceastă afirmă cu timp de muncă mari eforturi pentru ___maxime, pentru calitate superioară. pentru eficiență economică. în unități industriale, ' pe ogoare, pe șantiere. în institute de cercetări se dă bătălia ho- tăritoare pentru îndeplinirea angajamentului național privind încheierea înainte de exemplară Ajungerea 

cu eforturi materiale comandament principal tei perioade, subliniat pregnant in expunerea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit-o la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie, impune statornicirea

actualului cincinal termen și pregătirea a viitorului la rezultate cincinal, 
maxime 
minime, al aces-

iulie, impune statornicirea în toate colectivele de muncă, în întreaga țară a unui climat de efort general, de ordine și disciplină. „Organele de stat — precizează secretarul general al partidului — trebuie să acțio
neze pentru respectarea legilor, 
asigurind ca toată lumea să 
participe efectiv la muncă".Obligația legală de a munci are implicații majore in viața tineretului, pentru care în mod deosebit munca reprezintă un factor de formare și educare, de dezvoltare a unei conștiințe înaintate, revoluționare. Faptul că in repetate rinduri conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au apreciat pozitiv elanul și capacitatea cu care tineretul participă la muncă trebuie să fie pentru tînăra generație, un îndemn la continuu. Ia desfășurarea activități care să respecte tocmai cerințele și exigențele etapei istorice actuale.Partidul nostru promovează, în spiritul materialismului dialectic și istoric, concepția înaintată că rămînerea în urmă a conștiinței sociale față de existența socială nu este o fatalitate ; că în noile condiții isto- rice ale României socialiste dezvoltarea conștiinței poate să anticipeze și să călăuzească importante transformări pe planul existentei sociale. Pentru tineri, a fi numai cuceriți de acest a- devăr nu înseamnă aproape nimic. Important este să-și întemeieze acțiunile pe această concepție, să aspire și să contribuie efectiv, prin muncă, prin e-,

efort unei în-

Elevii vasluieni
și prietenii lor...

preșcolarii
Dornici să intimpine ziua 

de 23 August, Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferin
ța a X-a a U.A.S.C.R., 
noi fapte de muncă, 
Liceului electrotehnic 
Vaslui și-au dat 
in timpul liber, pe 
rul tineretului din _______
Al. Donici, unde participă e- 
fectiv la construirea creșei 
și grădiniței.

De la Florin Simiuc, pre
ședintele consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului 
județean Vaslui al U.T.C., 
am aflat că. pină in prezent, 
cei 130 de brigadieri au 
efectuat, în 8 000 ore de 
muncă patriotică, lucrări ce 
depășesc valoarea de 150 000 
lei. La excavarea și tran
sportul a peste 400 metri 
cubi pămint și turnarea a 
120 metri cubi beton, precum 
și la executarea altor lucrări 
necalificate, s-au evidențiat 
în mod deosebit tinerii : 
Paul Ciobanu, Lusa Radvan, 
Adrian Bariu, Viorel Tur- 
can, Gheorghe Puiu, Gabriel 
Porumb.

cu 
elevii 

din 
întîlnire, 

șantie- 
stradâ

D. DUCA

Un lucru evident pentru oricine vizitează in aceste zile magazinele de prezentare ale Întreprinderilor de produse cosmetice: în rafturi și vitrine cantități mari, o gamă diversificată de sortimente pentru cumpărători de toate vîrstele. La toate gamele de articole cosmetice se înregistrează substanțiale creșteri față de anii precedenți. Este rezultatul concret al eforturilor oamenilor muncii din întreprinderile de profil între care „MIRAJ" din Capitală ocupă primul loc în țară.Pe această temă am purtat recent o discuție cu ing. Rozalia 
Speteanu — directorul întreprinderii „MIRAJ".

— Care ar fi, într-o sinteză, 
punctele definitorii ale între
prinderii pe care o conduceți ?— Sintem o unitate de primă mărime în țară in ceea ce privește produsele cosmetice și singura care fabrică produse de parfumerie. Dispunem de o bază materială solidă, de o zestre tehnică de calitate, de un excelent fond uman care știe să-și rostească numele cu demnitate. Dorința unanimă a colectivului nostru este aceea de a ne pune semnătura numai pe produse de calitate mult căutate pe piață, pe produse create de noi. Fabricăm in prezent peste 700 de

sperăm că și cu bune pe „seismograful'1 pie-produse, rezultate ții, intr-o gamă sensibil diversificată. Preocupările noastre sint numeroase și diverse. în centrul
Convorbire cu ing.

ROZALIA SPETEANU,
directorul Întreprinderii 

de produse cosmetice 
„MIRAJ" din București

că pină la sfirșitul acestui an vor apare peste 20 de produse noi, numărul acestora sporind din 1970 pină acum cu 200.Bogat reprezentate sint gamele de produse — concepții originale românești: „Pell-Amar", „Pelax" și „Gerovital" care sint solicitate intens de cunoscute firme din străinătate. Ele sint competitive atit prin calitatea produsului cit și prin forma de prezentare. Italia, Franța, R.F.G., Columbia, U.R.S.S., Belgia, Olanda. Ungaria, Bulgaria. Ceho- sldvacia — iată doar cîteva din țările în care produsele noastre au mare căutare.

Prin magazinele noastre de prezentare („Farmec" și „Miraj" in Capitală și unul pe litoral, la Mamaia), ău fost lansate recent noi game de produse pentru întreținerea tenului, fardare, cosmetică decorativă și produse de parfumerie. Tinerelor fete le recomandăm dintre acestea noua gamă „MARGARETA" pe lingă produse de ținerea tenului, are și care, între- ________ , _ produse de fardare in nuanțe discrete. Adăugați la acestea bogatele grupe de parfumuri de toaletă, ape de colonie, spray- uri, loțiuni, emulsii hrănitoare și demachianle, creme hidratan- te pentru orice tip de ten. vopsele de păr sub formă lichidă și cremă, uleiuri și briantine pentru păr, pudre, farduri de obraji, rujuri, șampoane pentru spălarea părului, spume de baie
lor stau: reducerea nomenclatorului de materii prime din import prin studierea și asimilarea în țară a acestora, ameliorarea consumurilor, recuperarea substanțelor utile, îmbunătățirea regimului de funcționare a utilajelor, studii pe aportul cărora se contează la modernizarea instalațiilor, la perfecționarea tehnologiilor, la introducerea progresului tehnic în producție.

— O preocupare de prim or
din trebuie să fie sporirea pro
ducției pentru satisfacerea în 
mod optim a necesităților popu
lației in condițiile ridicării con
tinue a calității și diversificării 
produselor. Cum răspundeți a- 
cestui imperativ?— Diversificarea gamei produselor constituie, desigur, o trăsătură dominantă a întreprinderii „Miraj". Elocvent este faptul

și deodorante și veți avea o imagine a diversificării gamelor produselor noastre.
— V-ați referit îndeosebi la 

produse pentru femei. Să tra
gem oare concluzia că bărbații 
au fost neglijați?— Nicidecum. Pentru ei am pregătit o gamă specială de produse cosmetice aflată in prezent în curs de avizare, sub marca „Faun" cuprinzînd cinci produse: loțiune antiacneică, loțiune capilară, săpun de păr, deodorant corporal și deodorant pentru picioare. O altă surpriză pentru ei o va constitui gama de produse „Dragonul" alcătuită din apă de colonie, parfum de toaletă, loțiune după bărbierit. cu sistem de pulverizare manuală.

— Printre preocupările noas
tre permanente există și aceea 
de a avea o înfățișare plă
cută. Vă rugăm să ne recoman
dați cîteva remedii de igienă și 
frumusețe în același timp lega
te de virsta noastră tînâră.— E foarte adevărat, cosmetica nu are cum stingheri feminitatea, tinerețea, ci dimpotrivă, o sporește. îi amplifică dimensiunile, îi acordă un farmec necunoscut. Din gamele noastre de produse vă recomandăm cu căldură pe cele medaliate cu aur: „Gerovitalul" pe care îl puteți folosi pentru formării ridurilor.pielii elasticitate și aspect catifelat. „Pelax" și „Margareta" au o acțiune hidratantă și hrănesc epiderma. „Pell-amar" e un produs care exercită asupra epidermei o acțiune tonică, anti- inflamatoăre, hidratantă. favorizează metabolismul celular și regenerarea țesuturilor. Pudra compactă „Farmec-Lux" are acțiune antiacneică.

BENONE NEAGOE

NIȘTE RENTIERI
IN OFSAID...

diminuareaEl conferă

(Urmare din pag. I)pundă chiar cei care au acreditat, vehiculează și practică sistemul ca unii fotbaliști să-și creeze un asemenea stătut, sub masca condamnabilă a... înțelegerii. Trebuie să fie foarte clar, trăim într-o societate a cinstei și a dreptății, în care munca are rolul hotăritor, iar sportului, de masă și de performanță, îi sint create cele mai bune condiții.■ Dar de aici, pină la parazitismul statutat cu o crasă sfidare a normelor eticii și echității socialiste, este o prăpastie, un salt de neingăduit.Și, totuși, uite că se poate și așa ceva ! par să spună veseli flăcăii, rentierii balonului rotund, care pină una alta — chiar și în cochetul hotel în care au locuit o vreme împreună — aveau un regim de excepție, zile întregi orarul bufetului era neglijat fiindcă mîncau sportivii, meci", sau „.se pregătea carea sportivilor". Toate tea cu un aer firesc, sub acoperire a dragostei sportul rege.Și mi-am amintit atunci despre sportivi ca Gheorghe Gruia, Lia Manoliu sau Maria Alexandru care nu doar pe stadion ci și în afara lui sint specialiști exemplari, de Nadia Comăneci care este o elevă model, de colegele ei mai mari, Anca Gri- goraș, chiar de numeroși fotbaliști, care au fost, sau mai sint,

studenți sirguincioși, dornici să-și stăpînească temeinic tainele profesiei sau care practică deja profesia cu rezultate unanim apreciate.Nu-i însă mai puțin adevărat că la I.U.P.S. înseși colectivul de muncă respectiv, organizația ” ..a au făcut,

, „era min- aces- tainica pentru

U.T.C. și tinerii nu . .. ______practic, nimic pentru a curma starea aceasta nepermisă. Sfidînd indicația statutară, acești sportivi nu au participat nici la adunările de dare de seamă și alegeri din organizația U.T.C. din care ar fi trebuit să facă parte. în ce îl privește, comitetul municipal U.T.C.. pe care numai intervenția hotărită a comitetului județean l-a... împiedicat (la timp) Să nu aplice una dintre cele mai năstrușnice inovații (constituirea organizației U.T.C.... pe echipă !), stăruie în aceeași placiditate cu care, de un an, și nu doar de un an, vede, cunoaște și eludează această nepermisă stare de cruri, norme cialistă nici o trebuieS-ar putea ca această situație, cum s-a pretins de către unii, să nu fie singulară, dar asta nu 'n- seamnă că se poate tolera la nesfîrșit această practică a chiulului acoperit și ă stipendiilor nemuncite și nemeritate. Oricit de mare și de statornică ar fi pasiunea noastră pentru sportul cu balonul rotund 1

această abdicare de de etică și echitate de la care nimeni, formă, nu poate și să se sustragă.
lu- la so- sub nu

fort continuu, la realizarea unui consens deplin intre dezvoltarea conștiinței oamenilor si revoluția din domeniul forțelor și relațiilor de producție. _ Experiența istorică, practica făuririi noii orînduiri conferă dreptului un rol important intre factorii a căror contribuție la crearea unui climat favorabil participării conștiente a tuturor cetățenilor în direcția revoluționarii _ existenței sociale este hotărîtoare. De aici izvorăște pentru fiecare tînăr cetățean al patriei obligația de a cunoaște legile, de a le aplica în litera și spiritul lor.O lege nu este numai un act juridic. Ea este in primul rînd un act politic. Un document fundamental prin care statul se adresează direct cetățenilor, le expune în mod concret politica pe care partidul o promovează în diferite domenii de activitate și îi mobilizează intr-un mod activ și eficient la realizarea acestei politici. Textele de legi nominalizează valorile pe care statul nostru și societatea noastră iși propun să le apere și ari, le promoveze. în acest cadru se1 înscrie și preocuparea legiuitorului pentru repartizarea și utilizarea rațională a resurselor u- mane în concordanță deplină cu obiectivele planurilor de dezvoltare economico-socială, cu cerințele ridicării randamentului muncii. Organizarea eficientă a 
muncii, creșterea continuă a 
gradului ei de utilitate socială, 
participarea efectivă la muncă 
a tuturor cetățenilor sint obiective a căror îndeplinire exemplară reprezintă o obligație legală.Procesul organizării și planificării muncii nu se poate desfășura la întimplare, în mod a- narhic, ci numai pe baza respectării cu strictețe a unor norme care să exprime exact cerințele dezvoltării societății. Numeroase legi stabilesc cu claritate drepturile și obligațiile tuturor participanților la activitatea productivă și introduc o ordine riguroasă în viața noas
tră economică. Constituția țării, 
Legea privind Conducerea și 
planificarea economiei naționa
le, Legea contractelor economice impun elaborarea unei planificări riguroase privind desfășurarea susținută, ritmică a procesului de producție, stabilirea unei ordini desăvirșite în utilizarea rațională a de producție, a muncă, reducerea consumurilor materiale, ridicarea productivității muncii sociale. Și tot prin lege este încurajată valorificarea inițiativelor care pornesc de la colectivele de muncă, prin asigurarea corelativă a posibilității introducerii în contractul colectiv, în regulamentul de ordine interioară si în contractele de muncă a unor normative a- decvate condițiilor specifice din fiecare unitate.Munca trebuie să dobîndească o tot mai mare utilitate socială, să folosească în cel mai înalt grad oamenilor. Iată o problemă de eficiență socială cuprinsă pe larg în sfera de acțiune a reglementării juridice. Este semnificativ în acest sens faptul că statul nostru, în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, dovedește o preocupare atentă- pentru asigurarea unei echivalențe sociale între dreptul la 
muncă și datoria de a munci. Acest raport se încadrează în- tr-un proces evolutiv strîns legat de dezvoltarea economico- socială a patriei.Prima Constituție democratică a României, care a fost elaborată în 1948, imediat după proclamarea republicii, prevedea asi
gurarea dreptului la muncă in 
limita posibilităților statului, pe 
măsura consolidării și dezvoltă
rii proprietății socialiste. Constituția din 1952 garanta dreptul 
la muncă pentru toți cetățenii 
țării. După cel de-al IX-lea Congres al partidului s-a produs și in acest domeniu un salt calitativ de esență revoluționară : asigurind dreptul la muncă. Constituția din 1965 stipulează, pentru prima oară în istoria 
României, că acest drept este 
garantat potrivit aptitudinilor, 
pregătirii profesionale, aspirați
ilor _ cetățenilor și nevoilor so
cietății. Statornicirea prin lege a principiului omului potrivit la locul potrivit s-a dovedit a fi o valoroasă contribuție la creșterea utilității sociale a muncii într-un moment in care țara intra în perioada cea mai fertilă a ascensiunii sale» pe calea progresului și civilizației. Legea face_ însă un act de dreptate socială consfințind și obligația de a munci. Codul muncii prevede în articolul 7 că „incepînd cu 
virsta de 16 ani, fiecare persoa
nă aptă de muncă și care nu ur
mează cursurile unei școli este 
datoare să desfășoare, pină la 
virsta de pensionare, o muncă 
utilă societății, care să-i asigure 
mijloacele de existență și de 
dezvoltare spirituală". Aceasta esțe_ o obligație elementară a oricărui cetățean. Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat înscrie alte numeroase obligații menite să ridice continuu eficienta socială â muncii : respec
tarea ordinii și disciplinei la 
locul de muncă, utilizarea in
stalațiilor la parametrii de func
ționare prevăzuți în documenta
ția tehnică, ridicarea neconteni
tă a pregătirii profesionale, par
ticiparea activă la analiza și 
dezbaterea problemelor generale 
ale activității din fiecare unita
te.Pentru tinărul cetățean al țării, obligația respectării prevederilor legale șe întemeiază pe faptul că trăiește în societatea noastră sociaJlrtă. că beneficiază. ca membru al acestei societăți. de toate bunurile materiale și spirituale aflate în proprietatea poporului.

capacităților timpului de

ADRIAN VASILESCU
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activului U.T.C. din rindul
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A ÎNTRECERII UTECISTE

secretarul comitetului U.T.C.
al întreprinderii de oțeluri

aliate Tirgovișțe Echipa CTC din secția laminoare de 6 țoii de la întreprinderea „Laminorul" din Roman, condusă de Constantin Chiriac, este 
recunoscuta șt apreciată in toată fabrica pentru exigența. și mai ales eficiența in operațiile executate.

Foto t VASILE RANGA

INIȚIATIVE VERIFICATE 
ÎN „PROBA DE FOC

întrecerea utecistă, desfășurată în aceste zile sub în
demnul întîmpinării Congresului al X-lea al U.T.C. cu 
realizări cît mai bune, consemnează succese care prefa
țează un raport bogat în fapte de muncă remarcabile. 
Ele au la bază modul concret, dinamic în care își desfă
șoară activitatea de zi cu zi organizațiile U.T.C., spiritul 
de inițiativă și acțiune muncitorească prezent, practic, 
în fiecare unitate economică. Desigur, pînă acum în în-

trecerea utecistă s-au evidențiat și impus prin înalta lor 
eficiență numeroase inițiative — expresii autentice ale 
voinței de autodepășire specifică vîrstei tinere. In mul
titudinea acestora există însă unele ce se detașează prin 
înalta aderență de care se bucură în rîndul tinerilor, 
ele izvorînd din realitățile și necesitățile proprii ale în
treprinderii, din consultarea nemijlocită a uteciștilor.

!»■B 1

CE INIȚIATIVA APRECIAȚI A FI CEA MAI VALOROASĂ ÎN ORGANIZAȚIA DUMNEAVOASTRĂ? 
Am adresat aceastâ întrebare cîtorva participant la recenta Consfătuire a 
tineretului muncitoresc.

locțiitorul secretarului 
tului U.T.C.
Combinatului

secretarul comitetului 
al Trustului de cons 

Argeș

secretarul' comitetului U.T.C. 
al Întreprinderii „23 August" 

București

in acțiunede metal in plns“Reducerea consumului de metal a intrat de mai mulți ani în tradiția acțiunilor întreprinse de organizația noastră, constituind una din direcțiile principale asupra căreia ne a- xâm activitatea. Aceasta în pri- mult rind pentru că întreprinderea noastră este una dintre cele mai mari consumatoare dc metal, zilnic fiind supuse proceselor de prelucrare sute de tone de metal. Era firesc deci ca și in, acest an, eforturile noastre să' fie orientate spre realizarea unei producții sporite cu consumuri și cheltuieli matețiale cît mai mici. Acțiunea declanșată încă de la începutul anului reunește peste 1 200 de tineri proiecțanți, tehnicieni și muncitori. Este intr-un fel o „brigadă complexă" care și-a propus urmărirea consumurilor de metal și diminuarea lor începînd din fază de proiectare și pină la montaj. Cea mai recentă inițiativă în acest domeniu aparține tinerilor din cadrul secției de utilaj tehnologic. Ej și-au propus ca pe baza proiectelor întocmite de un grup de tineri specialiști de Ia Institutul de cercetări și proiectări „Faur" să realizeze două forme destinate turnării a două piese de mare complexitate din oțel, destinate exportului. Prin aceasta ei își propun să asigure reducerea adaosului de prelucrare la turnare aproape de cota de eboș. Valoarea economiilor estimate a se obține pe această cale însumează peste 100 000 lei. La acestea, urmînd a se adăuga firește și cele ce vor rezulta prin contribuția a- dusă de fiecare secție ce concură la realizarea pieselor. Este desigur numai un exemplu din multitudinea acțiunilor întreprinse de tinerii organizației noastre, acțiuni concretizate la sfîrșitul primului semestru din aepst ari în economii de metal îh valoare de 2,5 milioane lei.

O să mă întrebați de pildă 'de ce consider eu această inițiativă drept cea mai valoroasă și proprie nouă tinerilor oțelari în a- ceastă etapă, și nu, să zicem de pildă, „Șarjele tineretului" sau „Fiecare comunist să califice doi tineri intr-un semestru", la fel de interesante și de utile. Răspunsul constă în aceea că ia ora actuală întreprinderea de oțeluri aliate Tirgovișțe se află intr-un amplu proces de dezvoltare prin construirea, in ritm accelerat, a noi și noi obiective. Iar legat de aceasta, noi tinerii sintem datori să facem totul pentru ca termenele de punere in funcțiune să fie întocmai respectate sau chiar devansate. Pentru că, să nu uităm, fiecare capacitate nouă intrată în funcțiune înseamnă pe lingă satisfacerea unor necesități urgente ale economiei crearea unor noi locuri de muncă pentru tineri, apariția de noi meserii. Chiar simpla enumerare a obiectivelor ce urmează să intre anul acesta in funcțiune este in măsură să justifice opțiunea mea față de inițiativa a- mintită : oțelăria electrică nr. 2, laminorul degrosisor, laminorul de benzi electrotehnice, gospodăria de ape, fabrica de oxigen, căminul de nefamiliști ș.a.în ce constă de fapt inițiativa „Investiția tineretului" ? La chemarea comitetului U.T.C. al treprinderii aproape 700 de neri s-au oferit să participe afara orelor de program, schimburi de onoare sau zile cord la transportul și montarea utilajelor, la lucrări de construcții, la înlăturarea molozului executarea nisaj etc. contribuția rializat în crări de peste 2,5 milioane lei. Prin participarea noastră a tinerilor, prin sprijinul acordat constructorilor și montorilor au fost create condițiile devansării termenelor de intrare in funcțiune la cuptorul nr. 4 de 65 tone de Ia oțelăria electrică nr. 2, cu o lună de zile și la laminorul degrosisor cu două luni. Acțiunea continuă.

în- ti- în in re-
?i unor operații de fi- Valoric exprimată, tinerilor s-a mate- realizarea unor lu- investiții însumînd

Ați vizitat, sînt convins, numeroase șantiere de construcții, și ați văzut cită risipă de materiale se face in unele locuri: cărămizi sparte, ciment împrăștiat, utilaje și fier beton ruginit și cite și mai cite. O imagine păgubitoare care contravine spiritului de buni gospodari, de economie. Cam așa arătau lucrurile și pe cele opt șantiere ale Trustului de construcții Argeș. Am hotărît atunci să preluăm noi inițiativa depistării și eliminării tuturor surselor de risipă. Concret este vorba de constituirea unei brigăzi de tineri, formată din cei mai buni și mai exigenți uteciști ai organizației noastre: Miroșoiu Olga, șefa brigăzii, Vîlcov Mihai, maistru, Corbu Dumitru, maistru, Canti- lie Nicolae, tehnician, Simio- nescu Alexandru, muncitor, Co- jocaru Ion, tehnician. Chiriță Constantin, muncitor, Din Aurel, sudor și Brencea Petre, muncitor. Fiecare membru al brigăzii a fost însărcinat să răspundă de șantierul pe care își desfășoară activitatea. Urmînd modul cum sint gospodărite materialele și utilajele, începînd de la depozitare și pină la fiecare punct de lucru, ei au datoria să sesizeze orice neregulă. în acel moment, la fața locului este convocată operativ întreaga brigadă care analizează situația și mobilizează colectivele de tineri la remedierea ei. Am reușit astfel ca cel puțin o dată pe lună brigada să controleze fiecare punct de lucru. Tot ei sînt aceia care oferă un bogat material gazetei noastre de perete care ilustrează atit aspectele pozitive întîlnite pe șantiere cit și cele critice. Rezultatele obținute au întrecut așteptările. Dacă in 1972 de pildă Trustul de construcții Argeș înregistra o depășire a prețului de cost cu 8 milioane lei, anul trecut am realizat economii în valoare de 2 milioane lei iar în primul semestru al acestui an, de aproape 1,5 milioane lei.

Inițiativa are o dată precisă, 10 iulie 1975, adică exact momentul în care furnalul nr. 4 a elaborat prima șarjă de fontă. Chiar din acea zi, noul fujr.al a fost' încredințat în exclusivi late celor mai tineri furnaliști. Deși în aparență o inițiativă cu o sferă limitată de acțiune, țin 'să spun că lansarea ei a declanșat la nivelul întregului combinat o amplă întrecere, fiecare organizație U.T.C.. atit de la furnale cît și din celelalte sectoare de activitate de pe platformă — oțelării. laminoare. • cocserie etc — suplimentindu-și eforturile in vederea depășirii sarcinilor de plan. Cei 24 de tineri, membri componenți ai e- chipelor care deservesc furnalul și-au stabilit de la bun început obiective mobilizatoare, înăl- țînd Ia cote superioare ștacheta exigențelor. Aș dori să menționez dintreconsumului de tona de fontă, lui lunar, cu 2 echivalează peste plan, accidentale, vizii alăturitreținere ș.a. Rezultatele obținute pină acum confirmă pe deplin încrederea ce le-a fost acordată. Planul a fost depășit conform angajamentului asumat, dintre tinerii furnaliști remareîndu-se în mod deosebit Dolea Gheorghe, Rotaru Dionisie, Chiper Franț, Gheorghe Mihai. Stimulați de aceste realizări, cei 24 de tineri furnaliști au hotărît recent ca în cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. să obțină peste prevederi 4 800 tone de fontă. Un angajament care se alătură celui al uteciștilor de pe întreaga platformă hotărîți să întîmpine acest important eveniment cu un succes la fel de prestigios : îndeplinirea planului la muncă patriotică. ,

acestea reducerea cocs cu 2 kg la depășirea plănuia sută ceea ce 1 400 tone fontăcureducerea opririlor participarea la rede echipele de în

Adundri de dare de seamă și alegeri

In centrul
DEZBATERILOR

Cinstea de a inaugura adunările de dare de seamă și alegeri la Oțelăria Siemens Martin nr. 1 din Hunedoara a revenit organizației U.T.C. din schimbul C, ca un semn de apreciere pentru contribuția adusă la creșterea și diversificarea producției de metal, la calitativă r. ..............economice. Alegerea a fost de bun augur întrucît darea de seamă și dezbaterile au analizat cu o înaltă maturitate politică, cu un pronunțat spirit critic și ■ autocritic participarea fiecărui tinăr la îndeplinirea sarcinilor de plan, modul in care organizația U.T.C. se preocupă de educarea muncitorească a membrilor, săi, în spiritul disciplinei și dragostei față de muncă. Analiza a reliefat puternic racordarea uteciștilor la eforturile depuse de întregul colectiv pe linia crește,rii cantitative și perfecționării calitative a producției, dezvoltarea bazei de materii prime, utilizarea intensivă a capacităților de producție,' înnoirea și modernizarea produselor, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și altele: Făcîndu-șe bilanțul activității pe un an de zile nu s-a trecut sub tăcere faptul că ' deși majoritatea uteciștilor s-au achitat conștiincios de îndatoririle profesionale, au existat și cazuri cind ei au manifestat neglijențe sau delăsări. un spirit de răspundere necorespunzător. Printre cei criticați s-au numărat secretarul organizației U.T.C.. topitorul Virgil Sandu și locțiitorul acestuia, loan Cătănoiu, care au dat mai puține șarje in afara sortimentului planificat și au înregistrat timpi necorespunzâtori de turnare. Referindu-se la astfel de fenomene, Mircea Mărilă a insistat in cuvintul său asupra necesității reducerii consumului de materii prime și materiale — sarcini de maximă urgență- pentru oțelari.— Nu ne putem declara mulțumiți, a specificat el, că în general ne încadrăm în consumurile planificate. Dacă fiecare tinăr topitor ar respecta riguros regimul prescris am putea eco-

ridicareaa intregii activități

Mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea

sarcinilor economicenomisi zilnic cel puțin o tonă de păcură. Același lucru este valabil pentru capetele de măsurare procurate din import. Dacă s-ăr lucra întotdeauna corect, n-ar mai fi nevoie să folosim 10—11 bucăți, cum se în- timplă in prezent.Fiind socotită oportună și realistă, propunerea lui Mircea Mărilă a fost introdusă în programul de activități devenind un angajament concret al organizației luat in cinstea Congresului U.T.C. Analizind problemele de perspectivă ale producției, adunarea .de dare de seamă și alegeri a relevat faptul că în următorii 2—3 ani oțelăria va cunoaște un masiv proces de întinerite la toate eșaloanele. Nu este vorba numai de înlocuirea topitorilor șefi ieșiți la pensie, ci și de încadrarea in muncă a unui numeros detașament de oțelari veniți de pe băncile școlii.— Vor fi capabili aceștia să se ridige la înălțimea sarcinilor încredințate ? — s-a întrebatutecistul Octavian Furdui, șef de schimb. Pentru a da un răspuns exemplar trebuie să ne ocupăm cu mai multă insistență pentru ridicarea pregătirii lor profesionale și politice. Propun să organizăm lunar cite un concurs „Cine știe, cîștigă" în scopul răspindirii literaturii tehnice de specialitate.Referindu-se la același aspect, introducerea progresului tehnic, uteciștii Nicolae Constantin, Francisc Barta,. Aristotel Lucaș și alții au propus completarea programului de activități cu unele acțiuni concrete pentru cunoașterea sortimentelor de oțeluri ce vor fi elaborate și a tehnologiilor de lucru, pentru mobilizarea mai puternică a tinerilor la mișcarea de invenții, inovații și raționalizări.— în oțelărie, remarca unul dintre vorbitori, noul intră foarte repede. în cincinalul următor, denumit cincinalul revoluției tehnico-științifice, va crește mult ponderea oțelurilor aliate și înaltaliate, se vor introduce tehnologii moderne de elaborare. Prin prisma acestor exigențe

fiecăruia dintre noi, cit și organizației U.T.C. în ansamblu, ii revin sarcini mari.în intervențiile lor, uteciștii au făcut frecvente referiri la realizările obținute în cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" și in intre-' cerea ~ socialistă, la formele de muncă înaintate și la inițiativele care au propulsat producția pe noi cote de randament și eficiență. Adunarea a analizat, de asemenea, în mod temeinic, în spiritul Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, activitatea desfășurată pentru ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologică a

tinărilor, preocuparea pentru formarea în rîndul acestora a unor puternice convingeri comuniste, de muncă și viață, pentru educarea lor moral-cetățe- nească, adoptindu-se o poziție critică față de neajunsurile existente. Desfășurindu-se intr-un spirit muncitoresc de combativitate și intransigență revoluționară, adunarea de dare de' seamă și alegeri a organizației U.T.C. din schimbul C și-a atins pe deplin scopul, determi- nînd o puternică mobilizare a tinerilor la îndeplinirea sarcinilor economice, la ridicarea pe un. plan superior a intregii lor activități.
AL. BALGRADEAN

O evidență care
nu evidențiază

lipsa
de răspundere

(Urmare din pag. I)

în port muscelean. Recapitulez, 
pentru dumneavoastră, citeva din 
aceste cifre : în 1971 orașul 
avea 24 000 de locuitori, astăzi, 
după numai patru ani, are 37 000. 
Investițiile din acest cincinal — 
2,1 miliarde lei din care 1,6 mi
liarde afectate obiectivului 
principal. Combinatul pentru 
lianți, ultima mare construcție 
industrială; deci trebuie să 
merg să-l văd. Alături de ARO 
și acesta, întreprinderea minie
ră, întreprinderea mecanică 
Muscel, Fabrica mixtă de in
dustrie locală. Se construiește 
mereu, intr-un ritm de creștere 
care in perioada 1971—’75 este 
de 25 la sută. Dealtfel, produc
ția industrială globală in 1975 
este cu 2,6 mai mare decit in 
1970. E superfluu să adăugăm 
că din cei 13 000 de locuitori cu 
care a crescut orașul în ultimii 
patru ani, majoritatea sint ti
neri. Tineri care locuiesc în cele 
trei cămine cu circa 800 de 
locuri, in cele 3 500 de aparta
mente. construite in acest cin
cinal, tineri care invață in 3 
licee de specialitate, cu 56 săli și 
laboratoare. 5 internate școlare 
și 1200 de locuri, tineri care 
se căsătoresc și nasc prunci, 
cum spune poetul, și pentru a- 
ceștia s-au construit in plus 3 
grădinițe, tineri pentru care în 
cincinalul viitor, cind populația 
va depăși 40 000 de locuitori, 
dintre care 30 000 vor fi înca
drați, se vor mai construi 5 500 
de apartamente, un spital cu 700

de locuri, un cinematograf, 50 
de săli de clase, 500 de locuri 
în creșe și grădinițe, 1000 de 
locuri în căminele pentru tine
ret, se vor mai moderniza 15 
km de străzi, desfacerea produc
ției de mărfuri va crește cu 
72 la sută față de 1975. Tabloul 
cifrelor e amețitor, iți lasă un 
sentiment tonic de surpriză, 
pentru că oricit de des ai prile
jul să afli asemenea- cifre con
cretizate in fapte, de-a lungul

urcă și in fața mea coboară, ca 
și cind vremea s-ar fi oprit in 
loc, intr-o dinamică a perma
nenței cu resorturi secrete, o 
femeie in pragul senectuții, in
tr-un splendid costum musce- 
lean. Un tinăr în salopetă mă 
depășește. Cei doi se opresc u- 
nul in fața celuilalt. „Bună sea
ra tușă", zice tinărul și sărută 
adine mina bătrinei. „Bună sea
ra, dar ’tale unde de duci ?“ Las 
dialogul să-și urmeze cursul po-

elev la liceul seral „Dinicu Go- 
lescu" în clasa a XTI-a — tre
buie să ne depășim pe noi, să 
învățăm, avem greutăți, n-dveam 
tradiție aici pentru o astfel de 
industrie, bineînțeles că cine 
nu are capacitate de efort nu 
are ce căuta aici". „Aud că 
stat la inundații cite 24 de ore 
din 24". „Da, bineînțeles, și 
ce-i cu asta ? Cine n-a stat ?!“ 
E formidabil cum acestor tineri, 
toiul li se pare normal. Am stat

ai

rile acestea, dar totuși jiu în 
fiecare zi cunoști un tinăr ca 
Ferenz Constantin, mecanic. 
Pină la 24 de ani, a avut timp 
să adune o biografie compli
cată și vie. A terminat ' liceul 
la curs de zi, a. fost metodist 
pe la casa de cultură, a suplinit 
ore de franceză intr-un sat, a 
dat și la Institutul de... teatru. 
Muncește de la 15 ani, in va
canță cind era elev muncea. 
Activist de vocație. Te uiți la

profesoară de matematică și fi
zică, avem o fetită, o bibliotecă 
plină de cărți. Eu mi-am găsit 

împlinit viața, 
obosit, cred 

sint tot timpul fc- 
scriu versuri, așa 
dimineața pun sa- 
săvirșesc un ritu- 
un experiment

AERUL DE CÎMPULUNG
intregii țări, ele fac parte din 
acea categorie de cifre vii ca 
un poem, impetuoase și eloc
vente, ca un discurs de tribun.

Intru in Cimpulung de pe 
șosea, cu mașina, după amiază, 
voi merge le schimbul doi in 
Combinatul de lianți. N-am fost 
niciodată intr-un combinat de 
lianți. Se inserează și aerul 
Cimpulungului, blind și învălui
tor, este intact. Se inserează și 
bulevardul liniștit din centru e 
același pe care il știu, elegan
tul hotel, complexele comercia
le par integrate de cind lumea 
acolo. Se înserează, și intru pe 
una din străduțele acelea care

tolit și cuviincios, zimbesc. 
Cimpulungul are rădăcini pro
funde. La Combinatul de lianți 
mă minunez că praful alb. 
inecăcios, nu poluează orașul și 
aerul său vechi. Nu, pentru că 
a fost studiat terenul, curenții 
de aer nu duc spre oraș. Arge- 
șelul, alintat in nume, care a 
năvălit turbat să strice munca 
oamenilor ca intr-un vis rău, 
potolit acum, formează un fel 
de perdea, ni se explică. Munca 
e grea. Nu pentru că ar fi mun
că fizică, ca peste tot, aceasta 
e redusă la minimum, dar mun
ca e grea, mediul dificultos. 
„Da, nu-i numai asta — îmi 
spune frezorul Ion Ciobotea,

de vorbă cu cițiva — Gheorghe 
Rizoi, electrician, Antone Tiuță, 
strungar, Miron Ciobotea, care 
au venit aici, la Combinatul de 
lianți, de la ARO. „Cum, nu era 
mai grozav acolo, unde făceați 
automobile ? !“.

— Era, dar și aici este. Se 
supără, sint uimiți că mă în
doiesc de asta, că anume com
binatul lor nu e la fel 
spectaculos ca fabrica de 
teze. „V-ați întoarce, aici 
greu ?“. „Nu, de ce să ne 
toarcem ? Ne place".

Cunosc un băiat deosebit.
nosc o excepție. Bineînțeles, 
șansa ziaristului de a cunoaște 
oameni, oameni minunați e a- 
proape egală cu sine in vremu-

de 
vi- 

e 
în-

Cu-

el și-ți dai seama că tinerii il 
urmează. ..Mă săturasem pină 
in git in birouri, am îmbrăcat 
salopeta și mă simt intr-o pie
le nouă. Eu vin dimineața la 
fabrică cu o plăcere reală, am 
eu o bucurie secretă să mă apuc 
să muncesc și din mina mea 
iese ceva, și fără mine nu se 
poate și cind îmi iau banii res
pir adine, așa ca bărbatul care 
știe că-i merită. Să știi că dacă 
nu merge cuptorul, nu merge 
linia și dacă nu merge linia, stă 
combinatul. Si asta depinde de 
tine. de răspunderea pe care o 
ai cind iți pui salopeta, 
mai frumoasă uniformă, 
fericit. Uitați-vă la mine,
f ericit. Am casă, apartament și 
tot ce-mi trebuie. Soția mea e

cea 
Sint 
sini

drumul, mi-am i 
Nu sint niciodată 
că pentru că 
ricit. Citesc, 
pentru mine, 
lopeta, parcă 
al". „Nu e... .... ...._____ ____
Constantin Ferenz se uită grav 
la mine și-mi răspunde. „A fi 
fericit, ați găsi drumul in viață 
nu e un experiment".

Plec de la Combinatul de li
anți cu un nou ciștigat. Am cu
noscut alți tineri care-ți dau acel 
sentiment liniștit și sigur pen
tru viitorul țârii. Mă întorc in 
liniștitul oraș care și-a păstrat 
stilul. Cartierele noi de locuințe 
sint grupate in jurul acestui cen
tru vechi și frumos, care repre- 

. zintă permanența, permanența 
aerului de Muscel. Mă gindesc 
zlmbind la ce-mi spunea elec
tricianul Gheorghe Rizoi, că 
acum 10 ani dacă te plimbai 
prin Cimpulung salutai din cinci 
in cinci minute, dacă făceai două 
ture; cunoșteai tot orașul. Dar 
acum, spunea Gheorghe, „toate 
drumurile țării duc spre Cimpu
lung", Mă gindesc zlmbind la 
acest orgoliu frumos care naște 
lumi. Mă gindesc cu cit simț 
al armoniei au încadrat ei, 
cimpulungenii, miezul de perma
nență al orașului in acele hota
re severe, scrise intîi în logica 
abstractă a științei și puse pe 
pămînt să nască valoare de că
tre oameni — ARO și Combina
tul de lianți, hotare repere, ga
ranții ale viitorului.

Cind am sosit Ia Comitetul orășenesc Săveni al U.T.C., tovarășul loan Bălan, secretarul comitetului orășenesc, tocmai se pregătea să plece in organizații. Urma să meargă mai intii la organizația de la spital, pentru a definitiva, împreună cu organul de partid, noua structură organizatorică. Nu erau, mi s-a spus, probleme fictive, întrucît se cunoșteau în amănunt problemele fiecăruia dintre cei 80 de uteciști. Mai mult, secretara organizației, Dorica Bejenaru. m-a asigurat că verificare a evidenței.operată la 3 august.'Numai că optimismulguranța celor doi interlocutori se risipea pe măsură ce consultam documentele de organizație. Carnetul de evidență indica 89 membri, dar de fapt 20 erau scoși din evidență, care 3 numai în ultima între timp sosiseră 18 tinere care nu fuseseră luate în evidență pentru cretara U.T.C. nu știa, la . ,tămînă și mai bine de la prezentarea lor la post, dacă acestea au fost încadrate sau nu. Nici încasarea cotizației nu co- stituia un reper sigur. Apăreau nume despre care ar rezulta că și-au plătit cotizația... pină în luna decembrie 1975, deși secretara susținea morțiș că nici vorbă nu poate fi de așa ceva. Uteciști ca Valentina Ștefan sau Veronica Bosag figurează ca plătitoare pină în decembrie a.c. Aurica Robu — pînă în mai a.c. Aurica Neacșu — pină în aprilie 1975 și așa mai departe. Nici nu este de mirare atunci că, pină în dimineața zilei de 7 august, raportul statistic al organizației pentru luna iulie nici nu fusese început. Se mai știa ceva, foarte vag, despre 7 cazuri în care s-a solicitat preschimbarea carnetului pentru schimbarea de nume încă din luna iulie, dar secretara n-a putut spune cu certitudine nimic despre ei.Trăgînd linie și adunînd, e- Xistă un numitor comun al acestei situații inacceptabile. Lipsa de răspundere cu care, începînd

a- să ce a- cit

ultima fuseseși si-
dintre lună, cadre încă că se- o săp-

din luna martie de cind a fost aleasă in funcția de secretară, a acționat Dorica Bejenaru. în ceastă situație este și firesc ne întrebăm : în funcție de criterii s-a stabilit structura cestei organizații atita vremenu se cunoaște cu precizie nici măcar efectivul ei ? Aceasta cu atit mai mult cu cit secretara a aflat de Ia noi structura organizației sale, componența numerică a viitorului birou, ca și atribuțiile fiecăruia dintre membrii săi. Există totuși o explicație, aceea că la instruirea desfășurată la nivelul Comitetului orășenesc, secretara lipsise și că nu a avut nici măcar curiozitatea (dacă despre așa ceva este vorba !) să o întrebe pe locții- toarea ei, care a participat la instruire, despre conținutul problematica abordată.Dar ceea ce surprinde mai mult vine abia acum : programat ca instruirea activului organizației să fie ținută de însăși secretara care cu trei zile înainte de instruire și o săptă- mînă înainte de alegeri nu cunoștea absolut nici una dintre indicațiile statutare cu privire la organizarea și desfășurarea a- cestui moment fundamental în viața U.T.C.-ului. Să ne mai întrebăm atunci despre rezultate? în aceste condiții, justificările secretarului comitetului orășenesc, cel care răspunde de îndrumarea și controlul activității organizației U.T.C. de la spital nu mai au nici o valoare. Superficialitate în orientarea organizației, superficialitate în control și îndrumare, tărăgăneală în soluționarea deficiențelor — iată bilanțul acestei „răspunderi". Bilanț care duce la concluzia că în îmbunătățirea stilului de muncă al respectivului tovarăș și în modul de desfășurare a activității organizației U.T.C. — spital Săveni, comitetul orășenesc trebuie să intervină cu exigența pe care o presupun sarcinile primite din partea conducerii organizației.

cel s-a

ȘERBAN CIONOFF
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PRACTICA PRODUCTIVĂ SI CERCETAREA 

ȘTIINȚIFICĂ - PUNCTE DE REFERINȚĂ 

IN PROCESUL INTEGRĂRII

UNIVERSUL PIESEI 
ÎNTR-UN ACT

Anul acesta, cea mai mare parte a studenților craioveni și-a desfășurat practica de vară în cadrul unităților de pe platforma industrială, în atelierele proprii și pe șantierul noului local al Facultății de electrotehnică. Aici, zilnic, cite o sută de studenți au efectuat lucrări materializate în economii de circa 500 000 lei contribuind Ia o devansare a graficului de execuție cu aproape două luni și jumătate. Ceea ce va face ca pe 15 septembrie să poată fi inaugurat noul local al acestui micro- centru de invățămînt tehnic constituit pe platforma industrială a municipiului Craiova. Față de anii trecuți, practica productivă a fost concepută și organizată cu mai mult discernă- mint. Au fost preluate in întregime de către studenții din anii mai mici linii tehnologice și de fabricație. Studenții din a- nii IV și V au fost folosiți mai mult in munci de conducere, coordonare și concepție. Studenții secției de mașini și aparate electrice au executat în ateliere reparații și construcții de motoare, transformatoare și comutatoare pentru ■ căile ferate. Cei de la secția de automatizări și calculatoare, construcții de Voltmetre electronice și aparate pentru determinarea forțelor electromagnetice, lucrări executate în baza unor contracte cu Ministerul Educației și învă- țămintului. Producția realizată aici se cifrează la 2.5 milioane lei. Capacitatea și producția vor crește însă substanțial odată cu darea in folosință a noilor ateliere ale Facultății de electrotehnică (prevăzute a avea spații pentru producția de piese sintetizate, mase plastice, colo- ranți și schimbători de ioni) ca și prin realizarea unui stand de încercare industrială a mașinilor electrice fabricate la ..Electro- putere“ (o investiție din partea uzinei de aproape 5 milioane leii.în condițiile in care contractul încheiat cu Uzina „Electro- putere" pe anul în curs se ridică la 9 milioane lei, studenților din învățămîntul tehnic le revine deci un rol mai mare în execuția lucrărilor practice și de cercetare.în învățămîntul agronomic a- nul acesta s-a trecut la reorganizarea Stațiunii didactice experimentale după modelul I.A.S.-ului. Graficul de activitate productivă a studenților a- coperă fluxul tehnologic, dar îndrumarea cadrelor didactice nu asigură îndeplinirea integrală a sarcinilor din punct de vedere cantitativ și calitativ, iar colectivul de mașini agricole nu a reușit să fie prezent și să-și aducă o contribuție mai însemnată la soluționarea problemelor sectorului mecanic.— Dar dacă acestea sînt plusurile și m.inusurile ariei tot mai largi de diversificare a practicii productive — ne spune prof.
Pregătiti-vă 

din timp pentru 
noul an școlar!

*
*
*

*
*
$

*
$
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Magazinele șl raioanele spe
cializate ale Ministerului Co
merțului vă stau la dispoziție 
cu un bogat sortiment de uni
forme școlare.

UNIFORME PENTRU BĂ
IEȚI: pantaloni scurți din doc 
(cfs. I—VIII); Cămăși zefir caro 
(cis. I— VIII); pantaloni stofă 
(cis. I—XII); costume stofă 
(cis. I—XII); cămăși din zefir 
alb pentru pionieri.

UNIFORME PENTRU FETE: 
rochițe pentru preșcolari; ro
chițe din zefir caro (cis. I— 
IV); șorțulețe din olandină 
(cis. I—IV); bluze din olandi- 
nă (cis. V—XII); bluze zefir 
alb pentru pioniere; sarafane 
Samara (cis. V—VIII); halate 
de protecție din olandină: sa

dr. doc. C. Belea, prorectorul Universității — o atenție deosebită s-a acordat și activității de cercetare. In anul universitar 1975—1976 intenționăm ca toți studenții anilor mari (III — IV — V — VI) să fie angajați la realizarea proiectelor, studiilor și cercetărilor contractate de catedre, organizîndu-se totodată și prima expoziție de creație științifică și tehnică a studenților de la toate profilele de învățămînt ale Universității. Cu
La Universitatea 

din Craiova

toate că au fost încheiate contracte de circa 4 milioane lei, convenții și servicii neretribuite dar evaluate la peste 2 milioane lei. nu ne putem ' declara mulțumiți. Există un decalaj prea mare intre facultăți. Facultatea de electrotehnică are contracte , in valoare de 1,5 milioane lei, în timp ce altele nu-și valorifică integral potențialul științific. Facultatea de științele naturii are numai' 5 contracte totalizind circa 300 000

Pregătiri intense 
pentru noul an 
de învățămînt

Pentru, cei care vor deveni 
„bobocii" Clujului universitar, 
ca si pentru ceilalți 13 000 de 
studenți ce frecventează cursu
rile celor 19 facultăți ale cen
trului universitar Cluj-Napoca, 
pregătirile pentru deschiderea 
noului an de invățămint nu cu
nosc perioade de relaxare. O 
scurtă convorbire cu tovarășul 
Andrei Marga. președintele Con
siliului A.S.C. din centrul uni
versitar, ne-a relevat grija și 
atenția deosebită cu care fac
torii răspunzători de buna des
fășurare a vieții universitare 
clujene acționează in vederea 
creării condițiilor optime de 
studiu și viață pentru viitorii 
specialiști.

Noi cămine studențești se vor 
adăuga, incepind din toamnă, ce
lor 22 deja existente. Studenții 
Universității „Babeș-Bolyai" vor 
beneficia astfel de un nou că
min cu 450 locuri, de noi labo-

*

*

î
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*

*
rafane stofă (cis. V—XII); fus
te plisate pentru pioniere.

UNIFORME PENTRU TINE
RII CARE PARTICIPA LA 
PREGĂTIREA PENTRU APĂ
RARE A PATRIEI: costume 
pentru fete și băieți, formate 
din bluzon, pantalon și basc, 
confecționate din tercot Oreste 
(bumbac cu poliester). Bluzo- 
nul are aplicat pe umeri doi 
epoleți, iar pe mlneca brațului 
drept un ecuson reprezentlnd, 
pe verticală, culorile drapelu
lui Republicii Socialiste Roma
nia și stema țării.

Bluzonul are in părțile late
rale, jos. elastic pentru ajus
tare.

Prețul unul set complet: 240 
lei. Se procură și cu plata in 
rate. 

*
*
î

lei. Facultatea de medicină n-a încheiat nici un contract. De a- ceea, pentru anul viitor se desfășoară sau sînt în curs de angajare teme noi, lucrări de cercetare interdisciplinară cu caracter sociologic ce vizează dezvoltarea economico-socială a zonei Amaradia. recrutarea. instruirea și stabilizarea forței de muncă la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, studii privind starea de sănătate, teme la care lucrează cîteva sute de cadre didactice și numeroase colective de studenți. în timpul practicii de vară s-au întocmit o serie de documente primare în zonă iar în momentul de față se fac pregătiri pentru prelucrarea acestor date cu ajutorul calculatoarelor electronice. Ar mai fi de menționat, de a- semenea. temele care vizează redarea în circuitul agricol a terenurilor decopertate rămase in urma exploatării la zi a cărbunelui în județul Gorj. Pentru învățămîntul universitar ne gîndim la dezvoltarea laboratorului de pedagogie și psihologie din cadrul Universității menit sâ servească drept cadru organizatoric și bază materială pentru practica pedagogică a viitorilor profesori.
ION MIHALACHE 

rotoare șl ateliere școlare. In
stitutul de arte plastice „Ion An- 
dreescu" se va extinde prin a- 
menajarea unor noi spații de in
vățămint. La l.M.F. și politeh
nică s-au construit laboratoare 
moderne și spațioase. In aceste 
zile, după un grafic precis, se 
lucrează intens la reparațiile 
necesare unui numă.r de 7 că
mine. O brigadă formată din 
70 de studenți va lucra intre 
1 și 15 septembrie la recondițio- 
narea și zugrăvirea tuturor că
minelor ce necesită asemenea 
operații.

Grija deosebită pe care par
tidul și statul nostru o acordă 
permanent pregătirii multilate
rale a viitorilor specialiști, 
creării celor mai bune condiții 
de studiu și viață se materia
lizează și aici, la Cluj-Napoca, 
prin noile investiții ce vor con
tribui la integrarea deplină a 
învățământului cu producția. 
Astfel, facultatea de mecanică 
a institutului politehnic se va 
muta intr-un nou edificiu, am
plasat în centrul zonei indus
triale a municipiului. Se află, de 
asemenea, in construcție primul 
centru de calcul, care în anul 
viitor va sta la dispoziția tutu
ror studenților centrului uni
versitar, creindu-se posibili
tatea ca studenții de la facul
tatea de matematică să-și efec
tueze practica la calculatoare in 
tot timpul anului universitar.

Dintre proiectele de viitor, 
care in cel mai scurt timp cu 
putință vor deveni certitudini, se 
detașează amplasarea facultății 
de chimie in cadrul platformei 
de invățămint și cercetare din 
cartierul Grigorescu, mergtndu- 
se pe ideea de integrare pe ver
ticală a generațiilor : elevi — 
studenți — cercetători științi
fici. Aici, pe platforma de in
vățămint și cercetare, lingă in
stitutele de cercetare de fizică 
și chimie vor fi mutate liceele 
speciale de fizică și chimie, 
precum și facultățile de fizică 
și chimie ale universității.

Așadar. în vechiul centru u- 
niversitar de pe malurile Some
șului activitatea nu cunoaște 
perioade de relaxare. Se preqă- 
tește de pe acum deschiderea 
noului an universitar, se mun
cește cu elan tineresc in între
prinderile unde se desfășoară 
practica de vară, in ateliere șco
lare și laboratoare, pe șantiere.

DAN VASILESCU

țffnema
MARȚI, 19 AUGUST 1975

EVADAREA : Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), Favorit 
(orele 9.15: 11,30; 13.45: 16; 18.15; 
20.30): Capitol (orele 9.30; 11,45:
14; 16; 18.15: 20,30); Grădina Ca
pitol (ora 19.45); Stadionul Steaua 
(ora 19,45).

EMIGRANTUL : Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21); Ex
celsior (orele 9; 11.15: 13.30: 16;
18.15; 20.30): Gloria (orele 9; 11.15: 
13.30: 16: 18,30; 21); Stadionul
Dinamo (ora 20), Grădina Festival 
(ora 19,45), Grădina Titan (ora 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Casa Filmului (orele 9,30; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30), Bucu
rești (orele 8,30: 11; 13.30; 16;
18,30; 20,45), Patinoarul ,,23 August“ 
(ora 19,45), Grădina București 
(ora 19,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE î 
Rahpva (orele 16; 18: 20).

TATĂ DE DUMINICĂ : Timpuri 
Noi (ora 20).

FRANZELUȚA : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Luceafărul (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Grădina
Luceafărul (ora 20).

La Muzeul satului din București

Grupul școlar minier Baia Mare

Autodotarea-o disciplină 
cu note mariGrupul școlar minier din Baia Mare va funcționa în acest an cu 85 de clase. Sîntem la mijlocul lunii august. Pregătirile pentru noul an de învățămînt s-au terminat. Cabinetele, laboratoarele, atelierele strălucesc de curățenie. Materialul didactic a fost completat. S-au asigurat programele, s-au întocmit, in linii mari, orarele, s-au fixat cadrele didactice, majoritatea manualelor se află in școală. Cu forțe proprii au fost reparate și reamenajate căminele, în afara orelor de practică. Vizitînd școala. împreună cu ing. Ovidiu Cu- dalbu, director adjunct, l-am auzit adesea repetînd : .,Noi nu cumpărăm aproape nimic. Folosim inteligența elevilor, mal- ștrilor-instructori, a profesorilor de specialitate". Se lucrează la organizarea unui viitor cabinet de fizică, se va pune în funcțiune o linie de bobinaj, a fost comandat un cubilou, se amenajează o turnătorie. Fiecare laborator și cabinet este o mini- secție de concepție și producție. Școala și-a realizat, cu forțe proprii, utilaje, aparatură, panouri. unele unicate. Peste 90 la sută din mijloacele de învăță- mînt aparțin colectivului. Auto- dotarea este considerată disciplină. ce-i drept fără a fi înscrisă în catalog, dar riguros și științific organizată. începînd din toamnă materialul grafic din laboratorul exploatări miniere va fi înlocuit cu materiale audio-vizuale. Au fost realizate peste 700 de diapozitive. Cabinetul de mașini miniere este o cameră aplicativă. Dacă n-ar fi băncile ai crede că te afli într-o veritabilă mină. Muzeul mineralogic are în prezent

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
pe DAVID JANSEN, HOPE LANGE, IVAN DIXON

în filmul american

SCUFUNDARE LA MARE ADÎNCIME
Regia : RUSSELL MAYBERRY

CIPHIAN PORUMBESCU : Doi
na (orele 11; 14,15; 19 — program 
pentru copii : orele 9,45; 17,30).

ZIDUL : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

NU IESE FUM FARA FOC : 
Victoria (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 
20.15).

EPILOG LA GRANIȚA : Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN LARAMIE : Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30). Modern (orele 9; 11.15;
13.30; 16; 18,15; 20,30). Grădina
Modem (ora 20).

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII : 
Unirea (ora 16), Grădina Unirea 
(ora 19,45).

PIAF : Grivlta (orele 9: 11.15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30), Miorița 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15).

TOAMNA BOBOCILOR : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Bucegi (orele 15,45; 18), 
Un (orei* 1»; 17,13; 19,30), Gră

pește 1 000 de eșantioane, multe aduse de elevi. Aici se află și un exemplar foarte rar : berterita. Steaua și ariciul de mare, unicate, au fost primite din alte state. Elevii învață folosind e- șantioane caracteristice fenomenelor de geneză. Cea mai nouă realizare în materie de autodo- tare o reprezintă Mina-școală organizată pe o suprafață de 200 m.p. cu posibilități de extindere pină la 1 000 m.p. Ea va facilita instruirea elevilor în executarea tuturor lucrărilor orizontale. Pină la finele acestui an se vor pune în funcțiune două abataje, unul de sare și altul de cărbune. Participind la realizarea mijloacelor de învățămînt diversificate, elevii se integrează organic în acțiunea de optimizare și modernizare a învățămintului in- structiv-educativ, își dezvoltă imaginația, fantezia, își pun în valoare cunoștințele acumulate, capacitatea de muncă. Ei obțin la disciplina autodotare-califica- tivul foarte bine. Fără îndoială că rezultatele ar fi cu mult mai mari dacă atelierele școală ar fi dotate cu utilaje de bază moderne. Există ce-i drept 14 strunguri din care doar trei sînt corespunzătoare. Rabotezele, frezele au și ele un grad mare de uzură. Dacă colectivul depune strădanii realizînd aparatură e- lectronică de mare finețe, piese de schimb de bună calitate, extrem de mult material didactic, este imperios necesar ca și ministerul de resort să-l sprijine, asigurind o dotare corespunzătoare cu mașinile necesare care să permită o instruire la nivelul tehnicii noi.
LIDIA POPESCU

dina Bucegi (ora 20), Grădina 
Lira (ora 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Cosmos (orele 15,30; 18; 
20).

LEGEA PRERIEI : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,46; 18; 20,151,
Moșilor (orele 15,30; 18; 20), Gră
dina Moșilor (ora 20).

NEMURITORII ; Cotrocenl (ore
le 14; 16; 18; 20).

INFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15),
Grădina Aurora (ora 19,45), Gră
dina Tomis (ora 19,30).

mihai VITEAZUL : Progresul 
(orele 16; 18).

ZIUA CEA MAI LUNGA : Me
lodia (orele 9; 12.30; 16; 19.30),
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

KIT IN ALASKA : Crtngași 
(orele 16; 18,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Ferentari (orele 
15.30: 18 : 20.15).

serata : Viitorul (orele 1(; 
1»; 20).

Piesa contemporană intr-un act ește consacrată — pe plan mondial — de către nume prestigioase ca : Brecht, Camus, O’Neill, Th. Wilder. T. Williams, F, Albee, F. Arrabal, A. Nico- laj, M. Schisgall. Pirandello, Van Ithalie ș.a.m.d. Iar la noi, de către autori ca M. Sorescu, Leonida Teodorescu. D. Solomon, Paul Cornel Chitic, M. N. Basarab, I. Naghiu ș.a. După cum se poate lesne observa, cei care privesc cu scepticism situația piesei intr-un act nu pot invoca argumentul lipsei textelor. Nici pe cel al dezinteresului spectatorilor, căci, reprezentațiile cu asemenea texte, — unite in „spectacole coupfe", sau adunate in jurul unei teme — au prezentat, nu o dată, un real interes atit pentru marele public, cit și pentru critica de specialitate. Mă refer la montările teatrelor Național, Bulandra, Mic, Nottara, Cassandra sau ale colectivelor din provincie (Cluj- Napoca, Oradea, Constanța, Pitești, Galați, Botoșani, Brăila, Tg. Mureș etc.). Dacă mai adăugăm desele seri de „teatru scurt" oferite de posturile de radio și televiziune putem ajunge ușor la concluzia că piesa intr-un act merită o mai mare atenție din partea tuturor, mai ales acum, cind cultura de masă ocupă o amploare nemaiintîlnită iar formațiile teatrale de amatori (destinatarele de drept și de fapt ale acestor piese) demonstrează un indiscutabil progres.Un apreciat dramaturg. Paul Everac mărturisea cîndva că i-au trebuit mulți ani de teatru în trei acte pină a învățat să scrie piese intr-unui.Citind și. recitind recent o serie de piese intr-un act, publicate de către Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării Artistice de masă, precum și antologia de teatru scurt contemporan Nunta cerbului (e- ditată la Cartea Românească) îmi permit să exprim aici „cîteva păreri" legate de condiția piesei intr-un act._ Mai întâi, trebuie să semnalăm cu satisfacție faptul că am întîlnit în zecile de texte lectura- te nume consacrate ale dramaturgiei noastre: Paul Everac, Ion Băieșu, Teodor Mazilu, Paul Anghel, Al. Mirodan, Horia Lo- •vinescu sau de dramaturgi recent lansați de teatru și reviste — cum ar fi George Genoiu, Mihai Georgescu, Petre Bărbu- lescu, A. Gh. Ardeleanu ș.a. Trebuie insă semnalate și unele carențe ale pieselor scurte : a) faptul că ele subestimează de multe ori valoarea educativă a acestei formule propunîndu-i teme uzate pină la saturație, personaje schematice, situații șablon, compun o atmosferă vetustă, depășită. Acțiunea se desfășoară. mai de fiecare dată, fie într-o cramă saii un btifet comunal. fie la primărie sau în sala de ședințe a unei întreprinderi. De asemenea, eroii sînt, in majoritatea lor, președinți in C.A.P.-uri care-și favorizează rudele și fură din avutul obștesc, țărani virstnici care nu-și mai înțeleg copiii, birocrați și funcționari cameleonici care fac temenele în fața șefilor, persecu- tind muncitorii cu idei ș.a.m.d. Nu spunem că toate aceste teme n-ar fi compatibile cu realitatea

LANȚURI ; Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30),'Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20).

HYPERION ; Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Arta (orele 15,30; 17,45), Grădina 
Arta (ora 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

PRIMĂVARA TRISTA : Munea 
(orele 16; 18; 20).

COMEDIE FANTASTICA : Vitan 
(orele 15.30; 18).

ARTICOLUL 420 : Grădina Vitan 
(ora 19,45).

Teatrul Evreiesc de Stat: TE VIE 
LĂPTARUL — ora 19,30; Teatrul 
„Ton Creangă": NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Grădina Boema): IN 
GRADINA BUCURIILOR — ora 
12,30. 

ci numai că modalitățile practice utilizate in piesele respective dezvăluie că ele nu pleacă de la realitate ci de la canoane preconcepute. De aceea rămin seci și neverosimile deși se prea poate ca „tema" să zacă în realitate, cu aerul ei propriu, neștiută și necercetată suficient.Convingătoare din punctul de vedere al celor spuse mai înainte mi se pare și caracterizarea pe care Dan Tărchilă o face e- roilor piesei sale : o familie (caracterizare făcută prin aglomerarea clișeelor și a locurilor comune) : „Dumitru — e un muncitor ceferist, un om dirz, hotărît. Piciorul drept îi este bandajat în cirpe. din pricina u- nei răni, ceea ce-1 împiedică la
• UN GEN DE MARE POPU
LARITATE, DIFICIL CIND ESTE 
LUAT IN SERIOS
• UN DRAMATURG REPUTAT 
DECLARĂ: „MI-AU TREBUIT 
MULTI ANI DE TEATRU IN 
TREI ACTE PINĂ AM ÎNVĂȚAT 
SA SCRIU PIESE INTR-UN ACT"
• NU CANOANE PRESTABILI- 
TE, CI CUNOAȘTEREA REALI
TĂȚII • ACCESIBILITATE Șl 
CARACTER DIDACTIC NU ÎN
SEAMNĂ SUPERFICIALITATE Șl 
LIPSĂ DE MĂIESTRIE
• DE SOARTA PIESEI PENTRU 
AMATORI TREBUIE SA SE 
OCUPE CREATORII AUTEN
TICImers. Voichița — e o femeie pe care viața a lăsat urme adinei" ș.aun.d.Unii autori încă mai cred că un teatru destinat artiștilor a- matori trebuie scris fără prea» multă grijă de calitate. Această părere despre producția destinată amatorilor — dar nu numai a lor — e pusă uneori sub scutul accesibilității și al simplității ce trebuie să caracterizeze un gen prin excelență didactic, destinat unui scop precis. însă accesibilitatea, caracterul didactic, simplitatea nu presupun nicidecum absenta dinamicii reale a mediului și situațiilor prezentate. lipsa acelui accent specific izvorît din cunoașterea realităților de la un moment dat. Credem că, în mod paradoxal, piesele intr-un get suferă de absenta a ceea ce ar trebui să fie prima lor calitate: extragerea unor situații, probleme din prima linie a actualității. b) este semnificativă și lipsa de gust și de imaginație dovedită în alegerea titlurilor a- cestor piese. Texte care se numesc. spre exemplu, Drăguțul Voicăi, Omizile în livadă. Dănilă o ia razna, Zambilica e martoră, Puii nu zboară singuri, Și la stingă trei ciocane, nu cred că pot atrage (în mod deosebit) a- tenția cuiva. Apoi, după ce criterii unele texte beneficiază de indicații regizorale, iar altele nu ? Și-apoi. cine sînt cei care le elaborează ? Căci în ultima vreme aceștia nici nu le mai semnează ? c) în fine, nici unul dintre respectivele texte nu are ceea ce se poate numi „sclipire", „inventivitate" lăsind — de cele mai multe ori — impresia că au fost scrise în grabă, fără prea

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 „Vino iute 
dorule" — cintece populare. 10.15 
Film artistic : ..Vanlna Vanini". 
12.00 Telex. 12.05 închiderea pro
gramului. 16.30 Teleșcoală. 17.00 
Telex. 17,05 Opereta contemporană 
românească. Selecțiuni muzicale. 
17,25 Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală. 17,45 Cîn- 
tec, ioc si veselie. Melodii popu
lare. 18,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 18.45 Muzică 
distractivă. 19,00 Teleglob : Etiopia 
— o țară în prefacere. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. A XXXI-a 
aniversare a eliberării. Bilanț bo
gat In toate domeniile de activi
tate. 20,00 Documentar TV ; „Ore
le uzinei". ’0.20 Teatrul liric TV. 
Opera „Dreptul la dragoste" de 
Teodor Bratu. 21.40 A la Espagno- 
la. Program muzical realizat de 
Televiziunea spaniolă. 22.10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial ; „Inginerul 
Pronceatov" (episodul 3). 20,40 Idei 
contemporane. 21.00 Telex. 21.05 
Din filmoteca TV. 21.50 Tezaur de 
cîntec românesc. 22,20 închiderea 
programului. 

mare plăcere, ambiție, conștiinciozitate ; ca dovadă faptul că multe asemenea piese nu sînt altceva decit... prescurtarea sau modificarea altor texte în trei acte.Evident există o altă serie de piese scrise cu talent, măiestrie, care fac ca repertoriile teatrelor populare și ale formațiilor teatrale de amatori să cuprindă. în proporție de 80 la sută, piese intr-un act contemporane.
Ședința, Lumea in inițiale sau O intimplare la sectorul suflete — toate trei de Al. Mirodan — impresionează fie prin modul in care se insistă asupra pericolului atrofierii sufletești, fie datorită umanitarismului de bună calitate, etalat la adăpostul u- morului. Altele, aparținind aceluiași autor, ne captează atenția prin răsturnarea spectaculoasă a raporturilor, printr-un „suspense" susținut cu inteligență (mă refer în special la Un proces 

posibil și Pasiune + rațiune).Alt dramaturg, afirmat în provincie, băcăoanul George Genoiu, abordează metafora in piesa Seara în fața cerului. Deși aluziile sînt cam brutale. G. Genoiu reușește foarte bine să creioneze tipuri interesante, suspicioase, contradictorii, care ascund, in fond, o imensă bunătate.Nu putem ocoli nici comediile lui Ion Băieșu (și el constant partizan al teatrului scurt), care folosește degajat replica plină de haz, invenția comică. Poetul 
comunal sau Mare Meci, mare oferă lectorului reale satisfacții. Lucruri bune se pot spune și despre textele lui D. Solomon (Orient-Expres, Generalul), M. N. Basarab (Nu vorbe, ci fapte !)Dar, fără îndoială, cel mai interesant autor român contemporan de piese intr-un act ră- mîne Paul Everac. Iancu la Hăl- 
magiu și Urme pe zăpadă reiau cu mare sensibilitate și frumusețe motive istorice naționale, 
Ana este o parafrază subtilă la legenda manolică. iar Citeva 
palme false, Trepte, Autograful interoghează conștiința modernă cu real simț psihologic, ocolind abil panta moralizatoare. Ceea ce demonstrează, dacă mai era nevoie, că de soarta unui gen cu mare efect in. mase largi de oameni trebuie să se ocupe creatorii autentici, capabili să-i dea strălucirea necesară,

BOGDAN ULMU

TÎNĂRUL
(Urmare din pag. I)La fel de greu de deslușit este și personajul Petru din filmul „Muntele ascuns". Și pentru el plecarea pe șantier este o consecință a neînțelegerii cu părinții, a lipsei de afecțiune care a marcat dezbinarea familiei. Portret surprins dintr-o lumină vag sentimentală, de simpatie, acest personaj este insă sărac in determinări, actele lui sînt insuficient motivate.O altă specie a personajului tinăr în cinematograful nostru este absolventul de facultate. El are dificultăți de adaptare la primul loc de muncă, de regulă provincia. Actrița din „Despre o anume fericire" consideră Sibiul mormintul talentului ei, doctorița din „Muntele ascuns" nu poate suporta asprimea vieții de șantier. Amindouă dau bir cu fugiții, întorcindu-se in Capitală, rîvnitul loc al „vieții clocotitoare". Trioul profesoara- doctorul-inginerul din „Toamna bobocilor" este repartizat la țară unde dezavantajelor lipsei de confort li se alătură piedicile unor mentalități retrograde. Sfirșitul filmului ni-i arată pe eroi „integrați" deplin, conști- enți de utilitatea lor in acel Îndepărtat loc. Registrul comediei și o anume schemă caracterio- logicâ cerută de normele ei duc irîsă la tratarea temei „dificilei adaptări" in straturile ei superficiale.Mai există insă printre personajele care se încadrează in categoria „absolvenților" și citeva pozitive, acest atribut adre- sindu-se nu numai umanității lor ci și modului de împlinire artistică, scenaristico-regizorală. Inginerul Mușat din filmul „Despre o anume fericire" cere singur să plece în provincie într-o uzină al cărei profil și destin îl interesează. De la început el își mobilizează tinerețea și imaginația in lupta pentru calitate, pentru perfecționarea muncii. Este modest, întreprinzător, pasionat și tenace.Un profil asemănător are inginerul Toader Dan din filmul lui Șerban Creangă „Proprietarii". El va avea de luptat cu birocrația și inerția dintr-o fabrică.Acești eroi nu slnt desigur perfecțiunea la care poate a- junge personajul tinăr. Și lor le lipsesc, poa.te, citeva date mai precise despre viața lor emoțională sau sentimentală. Liniile portretelor lor sint cam austere. Ei sînt insă dovada că gravitatea se potrivește cu tinerețea, că decizia și fermitatea nu sint apanajul exclusiv al virstei mature.Dealtfel filmele cele mai izbutite cu eroi țineri sînt cele care evocă momente ale luptei uteciștilor ilegaliști, pentru adevăr și dreptate : „Zidul" și „Duminică la ora șase", ai căror eroi trăiesc dramatic asumarea destinului colectiv.Filmul de actualitate simte nevoia diversificării tipologice a personajului tinăr. Identitatea profesională a eroilor tineri se cere imbogățită. Nu numai tinerii intelectuali au destine interesante. Aria tematică a acestor filme trebuie îmbogățită răs- punzind problemelor interesante și complexe ale actualității. în- timplări spectaculoase se petrec atitea in clocotul acestui prezent al efervescenței constructive !
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Vizita delegației
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Komăn, a primit din partea președintelui FR ELIM O, 
președinte al Republicii Populare Mozambic, MOISES SAMORA 
MACHEL, următoarea telegramă :In numele poporului mozambican, al guvernului, al Republicii Populare Mozambic și al meu personal, vă mulțumesc pentru mesajul militant, de prietenie și solidaritate pe care ni l-ați trimis.Țările socialiste, zone libere ale umanității, au constituit apărătorul strategic sigur al războiului nostru popular de eliberare împotriva agresiunii colonial-imperialiste și constituie, în procesul edificării democrației populare din Mozambic, principalul nostru sprijin.în cursul luptei s-au întărit legăturile indestructibile dintre partidele și popoarele noastre, fireasca noastră alianță. Este important că de acum înainte dezvoltăm și consolidăm aceste relații la nivelul statelor noastre, pe plan economic, cultural și pe alte planuri pentru a consolida progresul nostru reciproc și frontul comun antiimperialist.Ținem să reafirmăm că în toate condițiile, sub conducerea FRELIMO, vom îndeplini datoria noastră internaționalistă.Cu salutări revoluționare și frățești de înaltă considerație.

Congresului S. U. A.

ÎNTÎLNIRE LA C.C. SESIUNI

Luni dimineața, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Kostas Partassides. membru al Biroului Politic al Partidului Akel din Cipru, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră. La întâlnire, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
SOSIRELa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a sosit în Capitală, într-o • raită de prietenie, Azfar Kamal, membru al Comitetului Central al Partidului Poporului din Pakistan, președintele organizației din zona Karachi a acestui partid.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Constantin Drăgan, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., de activiști partid. de

în cinstea celei de-a XXXI-a aniversări a insurecției naționale armate antifasciste și an- tiimperialiste din august 1944, Facultatea de istorie a Universității din București a organizat luni o sesiune științifică.După cuvîntul de rostit de prof. univ. _ Ștefănescu, decanul Facultății de istorie, au fost referatele : „Insurecția nalâ armată antifascistă și an- tiimperialistă din august 1944 și însemnătatea sa in istoria poporului român" de prof. univ. dr. Aron Petric, director adjunct al Institutului de istorie ,.N. Iorga" ; „Elaborarea Declarației Blocului Național Democratic" (1944) de dr. Vasile Liveanu, șef de sector la Institutul de istorie „N. Iorga" ; „Transformări economice și so- cial-politice în România, în anii revoluției democrat-popu- lare și ai construcției socialiste" de conf. dr. Gh. Gh. Ioniță ; „Ecoul eliberării României de sub dominația fascistă în presa centrală din țara noastră. 23 august 1944-25 octombrie 1944“ de asist, univ. Vasile Budrigă ; și „23 August — direcții noi de cercetare" de dr. Florin Constan- tiniu.

deschidere dr. Ștefanprezentate națio-

Delegația parlamentară americană. condusă de Carl Albert, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul S.U.A., a făcut, luni dimineața, o vizită prin Capitală.în cartierul Titan, reprezentativ pentru activitatea de construcții de locuințe din ultimii ani, Mircea Dima, arhitect șef al municipiului București, a înfățișat oaspeților cele mai importante realizări din această zonă a Capitalei, preocupările actuale și de perspectivă ale e- dililor orașului in domeniul construcțiilor sociale și culturale. Parlamentarii americani au vizitat, apoi, Institutul național de gerontologie și geriatrie, unde prof. dr. Ana Aslan, directorul institutului, le-a despre succesele școlii nești de gerontologie, eficiența metodelor de tratament utilizate de specialiștii români.în continuare, a fost vizitată o modernă unitate electronică, profilată pe echipamente periferice pentru calculatoare, realizată în cooperare cu firma „Control Data Corporation" din S.U.A.Cu acest prilej, oaspeții au fost informați asupra activității acestei unități semnificative pentru cooperarea economică româno-americană. despre calitatea produselor, perspectivele creșterii producției și asimilării de noi echipamente.La vizita prindere au luat parte Teodorescu, Marii Adunări Naționale, Alexandru Necula, adjunct al ministrului industriei contrucții- lor de mașini-unelte și electrotehnicii.Erau prezenți Harry_ J. Barnes jr., ambasadorul București, și membri sadei.

vorbit româ- despre

în această între- Virgil vicepreședinte al
S.U.A. la ai amba-

ANIVERSARE TURNEU

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Gaboneze, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni, o manifestare culturală.Tudose Diaconu, consilier în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a împărtășit, cu acest prilej, impresii de călătorie din Republica Gaboneză.La manifestare au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S., ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă cultură, un numeros public.Au fost de față Jean-Firmîn N’Gondet. ambasadorul Republicii Gaboneze la București, membri ai ambasadei.

Ansamblului Română" al al UGSR turneu în
,Un colectiv al artistic „Rapsodia Consiliului Central va întreprinde un Grecia. în perioada 22 august-5 septembrie. Prograțnul spectacolelor va cuprinde cintece Si dansuri inspirate din nesecatul tezaur folcloric al patriei noastre.

CRONICA

îi

ÎNTÎLNIRE„Am luptat pentru eliberarea patriei", a fost genericul care s-a desfășurat marți tilnirea tinerilor muncitori tehnicieni din numeroase tați ale municipiului Tg. Jiu cu veterani gorjeni, participanți la războiul antihitlerist. în aceeași zi, la Tg. Cărbunești s-a deschis o expoziție de grafică și pictură cu lucrări ale elevilor școlii populare de artă din Tg. Jiu, iar pe șantierele de muncă patriotică, la căminele culturale și în taberele școlare au avut loc, sub titlul „Te slăvim patrie liberă", programe artistice, recitaluri de versuri și cintece- patriotice.

U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Coventry 
(Anglia), tovarășul Vasile 
Bontaș, membru al Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., președintele Aso
ciației Tineretului și Studen
ților din România pentru Na
țiunile Unite (A.T.S.R.N.U.), 
care va participa la cea de a 
XXII-a Conferință generală 
a Mișcării Tineretului și Stu
denților pentru Națiunile U- 
nite (I.S.M.U.N.).

★Luni după-amiază. parlamentară americană, condusă de Carl Albert, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A., s-a întîlnit cu redactori ai presei centrale, Ra- dioteleviziunii șl Agenției Române de Presă Agerpres, cu corespondenți ai presei străine acreditați la București.Au fost prezenți Virgil Teodo- rescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, alte persoane oficiale.Erau de față, de asemenea, Harry G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.în cadrul unei declarații preliminare, președintele Camerei Reprezentanților din S.U.A. a exprimat satisfacția sa și mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu pentru contribuția esențială la promovarea și dezvoltarea relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și România, pentru întrevederea acordată și convorbirea avută cu membrii delegației parlamentare americane la 15 august în stațiunea Neptun.Am avut cinstea să-l întilnesc anul trecut, in Statele Unite, pe președintele Nicolae Ceaușescu, a declarat vorbitorul. Mi-am dat seama încă din acel moment că este foarte inteligent și plin de bunăvoință. Am stat de vorbă cu domnia sa timp de două ore

delegația

și am discutat chestiuni foarte importante, constatind că acordă multă atenție relațiilor româ- no-americane și manifestă foarte mare interes față de cursul evenimentelor internaționale. Mi-am dat seama că președintele Nicolae Ceaușescu este o personalitate puternică, un lider de prestigiu.Președintele Camerei Reprezentanților a S.U.A. a evocat, apoi, însemnătatea deosebită a recentelor intilniri și convorbiri dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford pentru extinderea continuă a colaborării și prieteniei româno- americane.în continuare, oaspetele a relevat eforturile ambelor părți menite să contribuie la o mal bună cunoaștere, la rezultate reciproc avantajoase în domeniul colaborării dintre cele două țări și popoare. Subliniind că in cadrul discuțiilor cu președintele Marii Adunări Naționale, cu de- putați români a fost abordată o gamă foarte largă de .probleme, președintele Camerei Reprezentanților a S.U.A. a declarat că relațiile dintre S.U.A. și România se află pe un drum bun șl că se pot face noi pași pe calea extinderii relațiilor noastre. Ne pare foarte bine — a spus vorbitorul — că am venit în România și există o aprobare generală pentru faptul că Congresul Statelor Unite a acordat României clauza națiunii celei mai favorizate. aducîndu-și in acest mod contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări ale noastre.Vizita noastră în România a fost foarte plăcută. Ne-am bucurat de prietenia poporului român și de frumusețile țării dumneavoastră, peste tot am fost primiți cu multă ospitalitate. Consider că am ajuns să Înțelegem mai bine relațiile dintre Statele Unite și România și acordăm o mare atenție a- cestor relații.Parlamentarii americani au împărtășit în cadrul conferinței de presă, impresiile bune pe care și le-au format cu prilejul vizitei lor în România.Răspunzind întrebărilor ziariștilor. oaspeții au scos în e- vidență importanța extinderii pe multiple planuri a relațiilor dintre Statele Unite și România, rezultatele bune care au și fost obținute în colaborarea economică și cooperarea dintre firmele americane și întreprinderi românești, ceea ce aduce beneficii ambelor părți. Au fost scoase, totodată, în evidență impresiile excelente despre România și poporul ei.★Seara, ambasadorul S.U.A. la București a oferit o recepție în onoarea delegației Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A.Au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Ion Pățan și Angelo Miculescu. viceprim-miniștri ai guvernului. Aneta Spornic și Virgil Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N., președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, deputați.

NOUL VALCeea ce a impresionat prima etapă a noului campionat — și’ poate singurul ’ fapt pozitiv — este alinierea in „un- sprezecele" de bază al multpr formații a câtorva elemente tinere de talent — și dacă se va avea grijă de ele vor fi și d'e perspectivă. La C.F.R. Cluj-Napoca. 3 tineri — Gosti- lian, Bilă, Ciocan : la S.C. Bacău — Chitaru, Berceanu (autorii golurilor, deci a victoriei) ; Corendea, Peniu — F. C. Constanța ; Bedea, Giurgiu, nescuToma — F. C. Argeș ; Zahiu —■ Steaua ; Cimpu Jiul ; Bereș, Popa, Popescu — Olimpia etc. etc. Nume noi, unele promovate din pepinieră proprie, altele din eșaloanele inferioare ale fotbalului nostru. Cei mai mulți din ei — peste 30 de promovați in „elita" soc- .cerului nostru încă din prima etapă — s-au remarcat prin e- voluții foarte bune, în multe echipe ei fiind promotorii acțiunilor ofensive și finalizărilor spectaculoase.

_ . Ștefă-U.TA. : Dumitrescu, Botez,

„UN REZULTAT DE EGALITATE 
ERA MAI ECHITABIL"La meciul F.C.M. Reșița Steaua, observator federal a fost Cornel Drăgușin, antrenorul lotului de tineret. Iată opinia sa : „Meci satisfăcător la Reșița. Ar fi putut obține calificativul bun, dacă liniile de mijlocași — excepție făcînd doar Dumitru — n-ar fi fost deficitare : nu au acoperit zonele ce Ie reveneau, nu și-au rezolvat sarcinile principale — de apărare în special —, lăsindu- se preocupate mai mult de atac. Un rezultat de egalitate era mai echitabil. A cîștigat echipa mai lucidă în fazele de finalizare — F.C.M. Reșița. Pe lista indisci- plinaților — doi fotbaliști : Olo- geanu, de Ia gazde și tînărul Zahiu de la oaspeți care, depășiți de adversari, au recurs la faulturi dezaprobate prompt de public".

CAPITANUL ECHIPEI DESPRE 
EȘECUL CAMPIONILORIndiscutabil, Difiamo a ’jucat mult sub presupusa valoare pe care o are echipa și jucătorii. Căpitanul formației — Cornel Dinu — ne explică astfel eșecul suferit : „Jocul nostru este haotic, lipsește organizarea, jucătorii își părăsesc posturile — în meciul eu feroviarii clujeni • au fost situații cînd toată echipa era masată intr-o parte a terenului — nu-și cunosc sarcinile". Intr-adevăr, e greu de explicat cum echipa campioană. cu 6 internaționali, a fost învinsă de o echipă cu 3 tineri debutanți, iar cel mai bun de pe teren a fost unul dintre aceștia — Ciocan !

DE LA TENIS SPRE FOTBAL...Dar să vedem cum explică nivelul scăzut al fotbalului, la debut, un om din afara... gazonului : „Coincidența a făcut ca intr-un răstimp scurt să văd două echipe antrenin- du-se. Aflindu-mă la terenurile de tenis ale clubului Dinamo, am urmărit, zilele trecute, antrenamentul fotbaliștilor. Jucătorii păreau la o simplă înviorare. Exercițiile nu le cereau eforturi. Jocul era o miu- ță benevolă. Fără vigoare, fără interes, așa ca să treacă și corvoada antrenamentului. Citeva zile mai tîrziu mă aflam la baza sportivă a clubului Partizan Belgrad. Mînat de curiozitate, intr-un răgaz am părăsit terenurile de tenis și am urmărit

cu toată tehni- sche-
antrenamentul fotbaliștilor : era o declanșare de forțe Care, în comparație cu antrenamentul dinamoviștilor, m-a uluit. Jucătorii se angajau forța și capacitatea lor co-tactică la executarea melor impuse de antrenor, a- xate pe controlul balonului in regim de mare viteză : unul contra doi. doi contra trei ș.a. Am urmărit manevrele jucătorului fără minge : el era omul Care crea faza următoare, prîn- tr-o deplasare derutantă, nu jucătorul cu mingea" (Alex. Lă- zărescu, secretar general al Federației române de tenis).
DUMITRU NU S-A PREZENTAT 

LA LOTDin lotul care s-a prezentat ieri dimineața la aeroportul O- topeni, pentru cursa de Torino, — o absență de marcă : Dumitru. Au făcut, astfel, deplasarea, în vederea meciului de miercuri, cu Juventus, campioana Italiei : Iorgulescu, Mo- raru. Anghelini, Cheran. Sandu Gabriel. Sătmăreanu II. Purima, Dinu, D. Georgescu, Iordănes- cu. Lucescu, Dobrin, Sandu Mircea etc.De ce n-a plecat Dumitru ? O primă explicație am primit de la Clubul Steaua. Dumitru n-a putut face deplasarea acu- zind o recidivă la o accidentare suferită în turneul din Spania. Conducerea clubului stabilise ca el să se prezinte, totuși, la aeroport pentru a-și justifica absența. Ceea ce fotbalistul de la Steaua n-a făcut.
SPECTATOR

in cucerirea
văzduhului

sub 
în-

JUDEȚUL MARAMUREȘ RAPORTEAZĂ
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR CINCINALULUI

PREMIERĂLuni seara, a avut loc la cinematograful „Scala" din Capitală premiera filmului românesc „E- vadarea", producție a Casei de filme unu.Evocind un moment din lupta trupelor române, alături de cele sovietice, pentru eliberarea Cehoslovaciei, filmul este realizat după un scenariu de Francisc Munteanu, în regia lui Ștefan Traian Roman. Imaginea este semnată de Octavian Basti. în distribuție figurează Gheorghe Dinică, Jean Constantin, Emmerich Schaffer, Ion Bog, Emanoil Petruț, Silviu Stănculescu, Ion Marinescu, Constantin Codrescu, Constantin Guriță, Mihai Pălă- descu, Iulian Necșulescu.
Peste 350 000
ore de muncă

(Urmare din pag. I)

bogății cu noi și importante o- 
biective, numeroase 
de producție au fost 
și modernizate, s-au 
nat tehnologiile de 
s-a asimilat un mare 
produse noi cu caracteristici 
tehnico-economice superioare ; 
toate acestea, alături de îmbu
nătățirea continuă a organiză
rii producției și a muncii, de 
creșterea calificării cadrelor, au 
făcuț ca jn 1975 valoarea pro
ducției globale industriale să 
fie cu 59,1 la sută superioară 
nivelului realizat în 1979, înre- 
gistrindu-se în această perioadă 
un ritm mediu anual de creș
tere de 9,8 la sută față de 5,9 
la sută planificat.

Constituie, de asemenea, un 
motiv de satisfacție faptul că 
planul de export a fost reali
zat pe județ incă la 30 iunie, 
iar plănui la export pe relația 
devize libere s-a realizat 
luna noiembrie 1974, urmind 
pînă la 
livreze 
valoare 
Iută.

Vă 
iubite 
că în 
registrat succese de

capacități 
dezvoltate 
perfecfio- 
fabricație, 
număr de

in 
ca 
se 
in

finele acestui an să 
suplimentar produse 
de 114 milioane lei va-

raportăm, totodată, mult 
tovarășe secretar general, 
actualul cincinal am in- 

seamă și

OPINIA OBSERVATORULUICum a văzut meciul F. C. Argeș — U.T.A. Mircea Sămărea- nu, de la F.R.F. : „Argeșenii au fost net superiori, scorul putea fi mult mai sever decît 2—0, dar gazdele au ratat numeroase situații prin Dobrin, Radu II, Toma. Forma excelentă a portarului Iorgulescu a salvat echipa arădanâ de la un eșec neplăcut. Cu o linie de mijloc și o înaintare inexistente U.T.A. va avea serioase dificultăți în noul campionat. Cei mai buni de pe teren : Dobrin, Radu II și Marian Dumitrescu, un tînăr ce promite".

225 de parașutiști, 170 pla- 
noriști și 40 motoriști, toți 
tineri viguroși ți cutezători, 
au primit „botezul cerului" 
zilele trecute. Ei se numără, 
de-acum incolo, printre cu
ceritorii văzduhului. înche
ind activitatea din cadrul 
taberelor de pregătire pen
tru apărarea patriei cu pro
fil- aviatic, la categoria a- 
vansați, cei 435 de tineri au 
primit, fiecare, brevetul de 
„absolvent al școlii curaju
lui". I-am văzut, pe acești 
tineri, nu o dată, mindri de 
isprăvile lor.

In continuare, în taberele 
cu profil aviatic, organizate 
de C.C. al U.T.C., au rămas 
să-ți desfășoare activitatea 
și să-și desăvirșească pre
gătirea alți 225 de parașu
tiști avansați și 450 de pa
rașutiști in formare, care vor 
incheia programele de in
strucție la 14 septembrie ți, 
respectiv, 31 august a.c.

Dar activitatea de pregăti
re a tineretului pentru apă
rarea patriei, încredințată de 
partid organizației 
ționare 
cepută 
U.T.C., 
factori,
diversificate. In cursul 
cestei veri, pe lingă cele 11 
tabere cu profil aviatic, au mat funcționat alte 11 tabe
re, răspindite în diferite eol- 
țuri ale țării, unde un nu
măr de 5 000 de tineri, fete 
și băieți, s-au pregătit ’ |n 
transmisiuni, moto-kartuțtj 
navo-racheto-modelism, țir£ 
judo, orientare turistică —• 
obțtnind rezultate remarcai 
bile, închinate Congresului 
al X-lea al U.TC. Toți a- 
cești tineri vor deveni des
toinici comandanți de grupă 
la ciclul doi, în noul an de 
pregătire, unde sint înca
drați peste 600 000 de tineri.

revolu- 
de tineret, este con
ți organizați de 

cu sprijinul altor 
pe planuri mult mai 

a-

c.v.

în îndeplinirea indicatorilor ca
litativi ai activității economice. 
Astfel, productivitatea muncii 
a crescut cu 41,2 Ia sută, obți- 
nîndu-se pe această cale 72 la 
sută din sporul producției in
dustriale. iar prin reducerea 
cheltuielilor de producție s-au 
obținut peste plan beneficii in 
valoare de 210 milioane lei, ca
litatea produselor a parcurs, de 
asemenea, un continuu proces 
de îmbunătățire.

Rezultatele înregistrate in dez
voltarea economică au creat 
premisele materiale necesare 
ridicării continue a nivelului de 
trai al populației județului. în 
acest cincinal, in Maramureș, 
s-au dat in folosință 10 074 a- 
pariamente, 463 săli de clasă. 
2130 locuri in ereșe, grădinițe șt 
case de copii, precum și alte 
obiective social-oulturale.

Toți locuitorii județului
tru — se spune in telegramă 
— vă adresează, cu nețărmu
rită recunoștință, cele mai alese' 
mulțumiri pentru ajutorul per
manent 
partea 
pentru 
care ni 
personal, mult iubite 
secretar general, și care au con
tribuit in mod hotăritor la obți-

nos- t

pe care-I primim din 
conducerii partidului, 

indicațiile prețioase pe 
le-ați dat dumneavoastră 

tovarășe

nerea succesului pe care vi-1 
raportăm astăzi.

Cincinalul 1976—1980 deschide 
și in continuare noi și mărețe 
perspective privind dezvoltarea 
armonioasă a potențialului eco
nomic. social-Cuitural al tuturor 
localităților maramureșene.

Comitetul județean de partid 
— încheie telegrama — asi
gură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că locuitorii Mara
mureșului nu vor precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea e- 
xemplară a mărețelor obiective 
stabilite de istoricele hotăriri ale 
Congresului al XI-lea. pentru 
înflorirea și prosperitatea Româ
niei socialiste, pentru ridicarea 
neîntreruptă a bunăstării mate
riale și spirituale, a gradului de 
civilizație al întregului nostru 
popor.

Ne exprimăm incă o dată re
cunoștința noastră fierbinte față 
de contribuția deosebită pe care 
o aduceți la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, pusă in slujba fericirii po
porului român, a cauzei socia
lismului și păcii in lume.

• ASTĂZI, după-amiază, In 
sala sporturilor de la Floreasca 
amatorii de volei din Capitală 
vor putea urmări un interesant 
euplaj internațional. Cu începere 
de la ora 16.30 se vor intîlni 
selecționatele feminine ale Ro
mâniei și Canadei. Va ur
ma intilnirea masculină in 
care echipa României va primi 
replica formației Poloniei, cam
pioană a lumii.

• COMPETIȚIA internațio
nală masculină de atletism „Cu
pa Europei", desfășurată la Nisa 
paralel cu întrecerile feminine 
pentru același trofeu, a fost ciș- 
tigatâ de echipa R. D. Germane, 
care a totalizat 112 puncte. Au 
urmat in clasament U.R.S.S. — 
109 puncte, Polonia — 101 punc
te, Marea Britanie — 83 puncte, 
R. F. Germania — 83 puncte. 
Finlanda — 83 puncte, Franța — 
80 puncte și Italia — 68 puncte.

Iată citeva din principalele re
zultate înregistrate in ultima zi 
de concurs : 5 000 m : Foster
(Marea Britanie) — 13'36” 2/10 ; 
3 000 m obstacole : Karst (R. F. 
Germania) — 8’16”4 10 ; 200 m 
plat : Mennea (Italia) — 20”42/ 
100 ; disc : Schmidt (R. D. Ger
mană) — 63,16 m ; 800 m plat : 
Ovett (Marea Britanie) — 1’46”6/ 
10 ; suliță ; Grebnev (U.R.S.S.) 
— 84,30 m : prăjină : Kozarkie- 
wicz (Polonia) — 5,45 m ; triplu 
salt : Saneev (U.R.S.S.) — 16,97 
m ; Ștafeta 4x400 m : Marea Bri
tanie — 3'02”9/10.

• CAMPIONUL mondial de

șah, Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
insoțit de Tigran Petrosian și 
Mihail Tal, a sosit la Milano. Cei 
trei jucători sovietici vor parti
cipa între 20 august și 14 sep
tembrie la marele turneu inter
național care va avea loc la 
Bruzzuno, în apropiere de Mi
lano. Printre participanta la a- 
cest turneu se numără Hort 
(Cehoslovacia), Portisch (Unga
ria), Gligorici (Iugoslavia), Lar
sen (Danemarca) și alții.

• CU PRILEJUL unei confe
rințe de presă ținută Ia Nisa, 
președintele Asociației europene 
de atletism, Adrien Paulen, a 
declarat că este foarte posibil 
ca prima ediție a „Cupei mon
diale la atletism" să se desfă
șoare în anul 1977, reunind trei 
selecționate europene, o selecțio
nată americană și o echipă a 
Asiei.

• PENTRU A 13-A OARA,

• LA ST. SEBASTIAN se des
fășoară meciul de atletism din
tre echipele masculine ale Un
gariei. Iugoslaviei, Bulgariei și 
Spaniei. După prima zi. echipa 
Ungariei conduce în clasament 
cu 96 de puncte, urmată de Spa
nia — 91 puncte, Iugoslavia — 90 
puncte și Bulgaria — 76 puncte. 
In proba de aruncarea greută
ții, Valcio (Bulgaria) a realizat 
20,09 m.

• CUNOSCUTUL TENISMAN 
australian John Newcombe va 
fi operat peste citeva zile la ge
nunchiul drept. El se află in
ternat intr-un spital din San 
Antonio (Texas). Newcombe nu 
va putea participa la meciul in 
care echipa sa va juca în com
pania formației Cehoslovaciei 
(semifinalele „Cupei Davis").

după 18 ani, titlul de campioa
nă la fotbal a Argentinei a re
venit echipei River Plata. In 
meciul decisiv, formația River 
Plata a învins cu scorul de 1—0 
echipa Argentina Juniors. Jocul 
a fost urmărit de peste 80 000 
de spectatori.

• ÎN SEMIFINALELE tur
neului internațional de fotbal de 
la Casablanca, Dinamo Kiev a 
învins cu 3—0 echipa marocană 
Mouludia, iar Ujpest Budapesta 
a întrecut cu 3—2, după prelun
giri, pe Estudiantes La Plata 
(Argentina).

• ÎN CEA de-a doua semifi
nală a turneului internațional 
de tenis de la Columbus (Ohio), 
cunoscutul jucător indian Vijay 
Amritraj l-a eliminat cu 7—5,

6—3 pe campionul american 
Stan Smith. In finală, Amritraj 
ii va intilni pe Bob Lutz 
(S.U.A.).

• FOSTUL șalanger Ia titlul 
mondial Ken Norton, unul din
tre cei doi învingători ai lui 
Cassius Clay, și-a făcut reintra
rea Ia St. Paul (Minnesota), in- 
iilnindu-1 pe Jose Garcia (Vene
zuela). Boxind excelent. Ken 
Norton a obținut victoria prin 
ko in repriza a 5-a

• ÎN CADRUL competiției
internaționale masculine de bas
chet pentru „Cupa interconti
nentală" s-au desfășurat alte 
jocuri. Iată rezultatele înregis
trate : Windsor (Canada) : Ca
nada — Italia 82—64 (34—34) ;
Buffalo (S.U.A.) : S.U.A. — Iu
goslavia 84—61 (38—30). în cla
samentul acestei competiții con
duce Iugoslavia — 13 puncte, 
urmată de Italia — 12 puncte, 
S.U.A. — 10 puncte etc.

• DUPĂ DESFĂȘURAREA 
„Marelui premiu automobilistic 
al Austriei" de la Zeltweg, pe 
primul loc în clasamentul cam
pionatului mondial al piloților 
continuă să se afle austriacul 
Niky Lauda, cu 51,5 puncte. ÎI 
urmează Carlos Reutemann (Ar
gentina) — 34 puncte și Emer
son Fittipaldi (Brazilia) — 33 
puncte.

patriotică
(Urmare din pag. I)fiecare tînăr să totalizeze cel puțin 150 de ore muncă patriotică. Concomitent, au loc acțiuni de colectare a metalelor vechi, feroase și neferoase. Recent au fost predate 250 tone din aceste deșeuri, urmind ca pină la 1 noiembrie să mai fie colectate incă 50 de tone.— Tot in acest interval — ne spune tovarășul Dumitru Dumitru, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere — organizația noastră a lansat o serie de inițiative al căror rod se vede încă de pe acum. „Nici o giga-calorie de abur pierdută în atmosferă", „Locul de muncă, oglinda fiecărui tînăr". „Nici un utecist sub normă", ca și alte inițiative și acțiuni vizînd folosirea cu randament maxim a utilajelor, înlăturarea pierderilor de energie, economisirea de materiale și materii prime, cit și utilizarea eficientă a fiecărui minut din programul de lucru sînt menite să contribuie la îndeplinirea și depășirea planului de producție, la formarea fiecărui tînăr in spiritul unei înalte conștiințe muncitorești.

(Urmare din pag. î) 
tă din nimicuri, din clipe 
care au murit fără nici o 
dovadă din parte-ne ?

Am cunoscut tineri in u- 
zine, în fabrici, pe ogoare : 
sigur, oriunde e greu, ori
unde a munci înseamnă a 
purta pe umeri o povară, 
dar pe nici unul dintre tineri 
nu i-am auzit spunind că 
povara pe care o duc e prea 
grea. Atita timp cit in om 
există puterea mirifică de a 
se dărui, de a sfinți locul 
unde iși duce viața, tinere
țea va rămîne cea mai fru
moasă virstă.

Am cunoscut tineri care 
abia ieșiseră de pe băncile 
facultăților și conduceau șan
tiere, lucrînd din noapte pi- 
nă-n noapte, gustind din 
mierea izbinzilor, din paha
rul neliniștii, din piinea și 
sarea împlinirilor. Tinerii a- 
cestui timp, atit de mindri, 
ancorați în realitatea vieții 
țării, au în suflet noblețea 
și înțelepciunea dăruirii. 
Nimic mai firesc și mai 
demn de laudă decît să te 
dărui, după puterea ta, efor
tului comun al țării ; acum 
in cimpul verii nici un drum 
cotit nu poate fi prețuit, 
căci toate zilele sint intre

ele egale și ele trebuie să 
ne împlinească speranțele. 
E vară, spun, și-i timp de 
muncă și timp de odihnă : 
balanța care cîntărește roa
dele și bronzul sănătos al 
soarelui o ținem în miinile 
noastre. De nicăieri nu lip-

Tinerețe, 
ziua mea

frumoasă...
sesc tinerii : ale lor sint 
cimpurile, marea, uzinele. 
Cite fabrici ale țării nu se 
mindresc azi cu medii de 
virstă care ne dau dreptul 
să spunem uneori cu surî- 
sul pe buze : niște copii.

Tinerii acestei veri sint la 
înălțimea a tot ceea ce pot 
visa in marile spații de via
ță și muncă. Uneori mai 
poți auzi acele cuvinte stîn- 
jenitoare : voi aveți totul,

noi a trebuit să ducem gre
ul. Uităm că greul trebuie 
purtat pe umeri în fiecare 
zi. A trăi cu adevărat, vi- 
sind și finind in suflet ti
nerețea să nu plece cu o 
clipă mai devreme, înseamnă 
a munci din greu. Oricărui 
om cinstit, oricărui tînăr 
nu-i va fi rușine să mun
cească din greu, căci a mun
ci ușor înseamnă de fapt a 
nu fi la inălțimea semenilor 
tăi. Mîine vor fi mai multe 
lucruri de implinit decit azi. 
Și miine vor fi tineri, și 
miine va fi vară ; și vezi în 
ramuri fructe cum se coc, 
în lanuri grînele cum se au- 
resc, în tine tinerețea cum 
dă-n pirg : e-un semn că 
timpul nu curge în zadar, e 
semn că tinerețea e ziua ta 
și ziua mea frumoasă pe 
care n-o putem lăsa să plece 
fără a șopti : sint fericit că 
nu te-am respirat în van. 
Ultimele evenimente prin 
care a trecui țara, inundații
le, strinsuf de zi și de noapte 
al recoltelor i-au găsit pe 
tineri muncind pentru toate 
zilele și nopțile frumoase a- 
le țării. Cu toții, pe întreg 
cuprinsul spațiului românesc, 
tinerii au răspuns present : 
omagiu țării și veșnicei me
serii de a fi tînăr.

ASIGURAREA - 
o măsura utilă 
de prevederePrintre numeroasele feluri de asigurări de persoane puse Ia dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat este și „ASIGURAREA FAMILIALA MIXTA DE VIAȚA", care satisface dorința celor care vor să se asigure împreună cu membrii familiei și concomitent să realizeze economii planificate pe o perioadă de timp.în această asigurare pot fi Cuprinși toți membrii de familie care la dată contractării asigurării sint în virstă de la 5 la 60 de ani. Membrii familiei cuprinși în asigurare se stabilesc de persoana care încheie asigurarea.Polița se încheie pe durate care variază de la 5 la 20 de ani.Suma asigurată se stabilește de asigurat, atribuindu-se, pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată, cite o combinație de 3 litere, în vederea participării la tragerile lunare de amortizare.Plata sumei asigurate se face in următoarele cazuri:• la expirarea asigurării, asiguratului principal ;• în caz de ieșire a combinațiilor de litere la tragerile lunare de amortizare ;• la decesul oricăruia dintre asigurați ;• in caz de invaliditate permanentă, totală sau parțială din accidente, a oricăruia dintre asigurați (se plătește suma asigurată, întreagă sau o parte din aceasta, proporțional cu gradul de invaliditate permanentă).Primele de asigurare pentru asiguratul principal (persoana care încheie contractul) sint aceleași ca la asigurarea mixtă de persoane obișnuită. Pentru membrii de familie cuprinși în asigurare prima lunară este redusă, variind în funcție de virstă persoanelor cuprinse în asigurare și de durata asigurării, de la 1 leu, pînă la 4 lei pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată.Condițiile speciale de asigurare mai prevăd și alte avantaje pentru asigurați. Relații în acest sens se pot obține de Ia responsabilii cu asigurările din organizațiile socialiste, agenții și inspectorii de asigurare sau, direct, la orice unitate ADAS care, la cerere, vă încheie și asigurarea respectivă.

Fulgii de cartofi întrunesc condițiile ideale pentru a satisface toate exigențele : se păstrează timp îndelungat, men- țimndu-și calitățile inițiale.Calitatea excelentă a fulgilor de cartofi este garantată de folosirea in fabricație a soiurilor superioare de cartofi si utilizarea celor mai moderne procedee de producțieIndicațiile de utilizare sînt înscrise pe ambalai'.LA toate MAGAZINELE DE LEGUME- FHUCTE ALE CE.iTRALEI PENTRU LEGUME ȘI FRUCTE.
S
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MOSCOVA: decada 
cărții românești

ORIENTUL APROPIAT

ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Budapestaîn cadrul manifestărilor închinate celei de-a 31-a aniversări a eliberării României sub dominația fascistă, au fost depuse coroane de flori la numentele eroilor români ____și-au jertfit viața pentru eliberarea Ungariei de sub fascism.în cursul zilei de luni au fost depuse coroane de flori din partea ambasadei române la Budapesta la monumentele eroilor români din Debrecen și Nyire- gyhaza.Membrii ambasadei române au mai depus coroane de flori la monumentele eroilor români din Miskolc, Szeged și Oroshaza.
Varșovia

I în preajma aniversării eliberării României de sub dominația fascistă, la 18 august a avut loc la ambasada țării noastre de la Varșovia o conferință de presă la care' au participat redactori ai presei centrale, ai a- gențiilor de presă și radioteleviziunii poloneze. Au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului de Externe, precum și ai conducerii Asociației ziariștilor polonezi.
BagdadCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă la Bagdad s-au deschis „Zilele filmului românesc". La spectacolul de gală s-a prezentat documentarul „România, țara mea", precum .și filmul artistic „Pădurea pierdută" care s-au bucurat de apreciere din partea unui numeros public.
Londra

demo- care
presă consacrată zilei de 23 August. Au participat redactori- șefi ai principalelor cotidiene kuweitiene de limbă arabă, alți reprezentanți ai presei și ai radioteleviziunii.Au fost apoi prezentate filmele „Comori turistice românești" și „Fata de pe Someș".
IslamabadCu ocazia împlinirii a 31 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă, la ambasada țării noastre din Islamabad a fost organizată o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale pakistaneze și ai agenției naționale de știri. Despre semnificația istorică a actului de la 23 August 1944 în viața poporului român zările obținute sub conducerea munist RomânPetrescu, ambasadorul României în Pakistan.

și despre reali- de țara noastră Partidului Co- a vorbit Lucian

La Biblioteca de onală de literatură lă din Moscova a la 18 august, festivitatea de deschidere a decadei cărții românești, manifestare înscrisă in cadrul acțiunilor ce au loc în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.Au luat cuvîntul Alexei Nebeznea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru problemele editurilor, poligrafiei și comerțului cu cartea al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Gheorghe Colț, ministru consilier la Ambasada română din Moscova, scriitorul Iuri Kolesnikov, membru al Conducerii centrale a A.P.S.R..într-una din sălile bibliotecii s-a deschis o expoziție de carte, cuprinzînd volume de beletristică românească, editate în țara noastră și în U.R.S.S., de literatură soci- al-politică și tehnică. Atenția vizitatorilor este atrasă în mod deosebit de volumele de lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, editate in România și în străinătate, Programul P.C.R., Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R.. și alte documente ale partidului nostru.

stat uni- universa- avut loc,
• Miine Henry Kissinger iși reia misiunea diplomatică in această 

regiune • Liga arabă a înființat un fond pentru ajutorarea tinerelor

state africane independenteWASHINGTON. — Președintele Gerald Ford, aflat în vacanță în localitatea Vail, din statul Colorado, a anunțat, duminică, reluarea misiunii diplomatice a secretarului de stat Henry Kissinger în Orientul Apropiat, în vederea facilitării unui nou acord interimar de dezangajare a forțelor din Sinai. Kissinger gust și se tembrie. Israelul, conducătorii acestei țări în legătură cu acordul de dezangajare, după care se va deplasa la Alexandria, unde il va întîlni pe președintele Egiptului, Anwar El Sadat. în continuare, Henry Kissinger va efectua vizite la Damasc, Amman și Riad.în cadrul unei declarații rt*- mise reprezentanților presei, președintele Ford a arătat: „Am examinat și evaluat împreună cu secretarul de stat situația din Orientul Apropiat și i-am dat instrucțiuni să se reîntoarcă în regiune, in cadrul unui efort pentru a face ca discuțiile să se încheie cu succes. Sper că părțile vor încheia cu succes acor-

dul interimar, care va ti nu numai în interesul statelor implicate, ci și in interesul păcii în Orientul Apropiat și în întreaga lume".
egiptene și israeliene Misiunea lui Henry va începe la 20 au- va încheia la 1 sep- E1 va vizita inițial pentru convorbiri cu

CAIRO — Liga Arabă a înființat un fond pentru „ajutor de urgență" ce va fi acordat statelor africane care și-au dobin- dit recent independența. La sediul acestei organizații s-a a- nunțat că Mozambicul, Insulele Sao Tome și Principe, Insulele Capului Verde și Arhipelagul Comore vor beneficia de sume corespunzătoare din acest fond. înființarea fondului face parte dintr-un program mai vast de cooperare africano-arabă. Pentru stabilirea modalităților și sferelor de cooperare dintre cele două părți va fi organizată o conferință pînă la sfirșitul a- cestui an. Cu acest prilej va fi analizat textul unui proiect de rezoluție, care a fost deja prezentat la reuniunea Organizației Unității Africane de la Kampala și care urmează să fie definitivat de forurile tente ale Ligii Arabe O.U.A.

7,Intensificarea schim* 
burilor culturale și realii 
zarea unei mai bune in
formări prin presă și prin 
alte mijloace trebuie să 
servească apropierii și 
prieteniei între popoare, 
să nu admită propaga
rea rasismului, a propa
gandei războiului, a tot 
ceea ce poate învrăjbi 
popoarele. Dimpotrivă,' 
această activitate tre
buie să ducă la întărirea 
respectului pentru tradi
țiile și cultura fiecărui 
popor, să contribuie, tot
odată, la răspîndirea a 
tot ceea ce a creat mai 
bun omenirea în toate 
domeniile de activitate 
și ale cunoașterii u- 
mane".

NICOLAE CEAUȘEȘCU

puritatea 
riipcanâ-

îneepatnl sosi ăd etape

4. Cooperarea culturală - 
mijloc de adîncire a 

prieteniei intre popoare

compe- și ale

în marea sală a clădirii „Greogory House" din capitala Marii Britanii a avut loc o a- dunare festivă consacrată celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, la care au participat numeroși cetățeni, reprezentanți ai autorităților locale, membri ai corpului diplomatic. Cu acest prilej. ambasadorul României la Londra, Pretor Popa, a vorbit despre semnificația zilei de 23 August în istoria țării noastre și a expus realizările poporului român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Caracasîn cadrul manifestărilor dedicate aniversării eliberării țării noastre de sub dominația fascistă, la Casa de cultură din Maracay, capitala statului nezuelean Aragua, a gurată o expoziție de românească.La festivitatea de au participat reprezentanți ai guvernului local, oameni de cultură și artă, un numeros public.
KuweitLa Ambasada română din Kuweit a avut loc o conferință de

ve- fost inau- artă naivădeschidere

Calmul relativ care a domnit 
în Irlanda de Nord de la pro
clamarea încetării focului de 
către Sinn Fein (aripa politică 
a Armatei Republicane Irlan
deze - I.R.A.), la începutul a- 
cestui an, a fost întrerupt. 
Ulsterul a cunoscut cea mai 
grea confruntare violentă din 
ultimii doi ani (THE TIMES).

Știrile sosite in ultimile zile 
din Irlanda de Nord arată o se
rioasă înrăutățire a situației din 
această provincie. Au avut loc 
o serie de incidente și explozii, 
in urma cărora și-au găsit 
moartea. în decurs de o săp- 
tămînă, 13 persoane, iar aproape 
200 au fost rănite. Inciden
tele au survenit a doua zi 
după întîlnirile și convorbirile 
ce începuseră să demareze între 
reprezentanții celor două co
munități — protestantă și cato
lică — din Irlanda de Nord în 
cadrul cărora urma să se pregă
tească viitoarele dezbateri din 
Convenția constituțională, dia
log calificat de FINANCIAL 
TIMES drept „crucial", menit 
să asigure succesul Convenției 
constituționale, aleasă la 1 mai 
a.c. pentru a găsi o formulă de 
guvernare a provinciei, accepta
bilă ambelor comunități și care 
urmează să-și reia lucrările la 
19 august. Sinn Fein și-a 
chemat partizanii să marche
ze prin demonstrații împli
nirea a patru ani de la începe
rea internărilor administrative 
— măsuri prin care autoritățile 
britanice izolează, fără o jude
cată prealabilă, pe cei suspecți 
de apartenență la organizații 
extremiste.

Dezordinile au început la 
Belfast. Grupuri de manifeș- 
lanți purtind drapelul republi
canilor irlandezi au atacat sol
dați! britanici de-a lungul „li
niei păcii", care separă cartie
rul catolic Falls de districtul 
protestant Shankill. Armata a 
trebuit să facă față tirului în
crucișat de focuri din partea 
ambelor comunități. Serviciul 
de ordine a intervenit împo
triva trăgătorilor instalați pe a- 
coperișuri.

în această situație, secreta
rul de stat britanic pentru 
Irlanda de Nord, Marlyn Rees,

5 W

Măsuri de combatere
a șomajului în Anglia

în cadrul măsurilor de redresare a economiei și de atenuare 
a efectelor sociale negative determinate de dificultățile econo
miei britanice, la 18 august ț intrat in vigoare planul guver
nului Wilson de combatere a '* " ""creșterii șomajului.

HusseinDAMASC — Regele al Iordaniei a sosit luni la Damasc într-o vizită oficială de cinci zile la invitația șefului statului sirian, Hafez El Assad, Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor începe marți și ele se vor axa pe analiza cooperării bilaterale și găsirii căilor de promovare ale acestora. Vor fi, de asemenea, discutate chestiuni referitoare la relațiile interarabe. precum și unele aspecte ale situației internaționale.
Vizita președintelui
Mexicului în Cuba

După cum s-a.anunțat oficial Ia Londra, ca urmare a depresiunii economice cu care este confruntată- Marea Britanie, împreună cu alte țări occidentale, șomajul a depășit cu mult cifra de un milion. Pentru a împiedica creșterea vertiginoasă a numă-
IMPAS LA
BELFAST

a avut întilniri cu reprezen
tanții armatei britanice, șefi ai 
poliției locale și liderii princi
palelor organizații politice 
din Ulster, cu care a e- 
xaminat măsurile de natură să 
împiedice o nouă recrudescența 
a luptelor de stradă. Decizia 
secretarului de stat britanic a 
fost să se continue eliberarea 
înternaților administrativi din 
Ulster, în ciuda criticilor înă
bușite ale opoziției conservatoa
re și ale armatei. (După cum se 
știe, una dintre condițiile impu
se de I.R.A. la armistițiul din 
10 februarie a.c. era sistarea 
internărilor și eliberarea tutu
ror prizonierilor politici, căreia 
însă nu i s-a dat în întregime 
curs). Prin această hotărîre. 
Marlyn Rees intenționează să 
ia Armatei Republicane Irlan
deze unul din principalele ar
gumente contra Westminsteru- 
lui, rămînînd, însă, ferm pe po
ziția că „eliberarea prizonieri
lor este posibilă numai cu con
diția să fie realizată o încetare 
reală și durabilă a violenței" 
(TIMES). în același timp au fost 
luate noi măsuri de securitate, 
printre care mărirea număru
lui de patrule care supraveghea
ză cartierele celor două comuni
tăți și perclieziționarea per
soanelor și autovehiculelor pen
tru a 
arme 
zive.
rul de _______
tru problemele Irlandei de Nord, 
M. Airey Neave, criticînd mă
sura de eliberare a deținuților 
politici, a lăsat să se înțeleagă 
că opoziția s-ar putea desoli
dariza de politica guvernamen
tală a Ulsterului (LE MONDE). 
După părerea comentatorului 
FRANCE PRESSE valul de vio
lențe care ,s-a abătut de la în
ceputul acestei luni asupra Bel- 
fastului și care nu cadrează cu 
angajamentele asumate la în
cheierea armistițiului, vizează 
ceva mai mult și anume, o re
vizuire completă a politicii bri
tanice față de această regiune.

Oricum, situația creată este 
îngrijorătoare și aduce prejudi
cii cursului favorabil ce se sta
bilise in soluționarea politică a 
conflictului din Ulster, bazat 
pe reconciliere și conlucrare.

rului șomerilor, așa cum pronosticat majoritatea economiștilor britanici, guvernul a întocmit un plan care preconizează acordarea de subvenții întreprinderilor aflate in dificultăți financiare pentru ca acestea să nu recurgă la noi concedieri. Subvențiile, care se acordau doar pe trei luni cu posibilități de extindere pe o perioadă asemănătoare, nu vor fi acordate firmelor aflate în pragul falimentului sau celor care nu respectă prevederile programului antiin- flaționist al guvernului. De asemenea, planul nu se aplică decît în regiunile „grav atinse de șomajDupă cum s-a anunțat, la 20 august primul ministru Harold Wilson se va adresa țării prin radio și televiziune. Potrivit părerii observatorilor aceasta este uri indiciu al preocupării guvernului de a obține asentimentul opiniei publice pentru traducerea în viață a programului său antiinflaționist.

se descoperi eventuale 
sau materiale explo- 

La Londra, purtăto- 
cuvînt conservator pen-

GH. SPRINȚEROIU

în aceste zile în mai multe 
țări capitaliste au loc ample 
manifestări împotriva pre
siunilor inflaționiste, șoma
jului, sporirii costului vieții. 
In fotografie, un aspect de 
la o asemenea manifestate 

desfășurată la Tokio

Sosit la Havana pentru o vizită oficială de șase zile, președintele Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, a avut o primă rundă de convorbiri cu primul ministru cubanez, Fidel Castro Ruz. Convorbirile s-au referit la stadiul actual al relațiilor bilaterale și căile concrete susceptibile să ducă la extinderea și diversificarea acestora pe multiple planuri. După cum precizează agenția Prensa Latina, cele două părți au evocat, de asemenea, o serie de proiecte de cooperare ce beneficiază de participarea majorității țărilor de la sud de Rio Grande și din Caraibe, cum ar fi instituirea Sistemului economic latino-ame- rican (SELA) sau * Flotei multinaționale caraibiene (Namucar).

COMUNICAT AL ASO
CIAȚIEI PENTRU APĂRA 

REA ULSTERULUIAsociația pentru apărarea Ul- sterului (U.D.A.). principala organizație paramilitară a comunității protestante, declară, tr-un comunicat publicat 1 la Belfast, că este gata să ceapă convorbiri cu Armata publicană Irlandeză (I.R.A.) cu alte grupări similare ale tolicilor pentru a încerca să sească un mijloc , care să pună capăt actelor de violentă din Irlanda de Nord. Comunicatul precizează totuși că dacă . violența continuă din cauza membrilor I.R.A., U.D.A. va riposta imediat.

în- luni, i în-Re-I Șica- i gă-

• PREFERINȚELE CITITORILOR ITALIENI. 17 925 de titluri 
de cărți reprezintă cifra, tipăriturilor din Italia pentru anul tre- 
cut. Dintre acestea, peste 4 000 de titluri sint cu caracter didactic. 
Tirajul total — 141 milioane exemplare. Majoritatea lucrărilor 
ieșite de sub. tipar o constituie romanele și culegerile de schițe, 
care reprezintă 17,6 la sută din total. Potrivit datelor furnizate 
de Institutul național de statistică din Roma, pe primul loc, In 
ceea ce privește preferințele cititorilor, se află romanele. Ur
mează in ordine-lucrările de drept și cărțile cu subiecte din cele 
șapte arte. Romanele de aventuri șl polițiste nu dețin decît 880 
de titluri, dar acestea se publică intr-un tiraj de peste 22 000 
exemplare fiecare. Cărțile cele mai scumpe din librăriile italiene 
sint cele de specialitate • O FORMA DE GLACIAȚIE ETERNA 
a. fost descoperită, recent, într-o regiune sudică — ținutul Sta
vropol din Caucazul de Nord. Aici, la poalele muntelui Razval 
— la aceeași latitudine cu orașul italian Milano — solul, acoperit 

>cu mușchi și licheni, nu se dezgheață nici chiar In toiul verii.
Pe versantele Bazvalului cresc mesteceni, scoruși, mălini care In 
zona montană de aici se întllnesc de obicei la altitudini mal 
mari. Specialiștii explică acest fenomen uimitor prin acumularea, 
sub stratul de roci- a unei mari cantități de bioxid de carbon.
• DETECTAREA MANIFESTĂRILOR PRECANCEROASE LA FU
MĂTORI. O modalitate care să permită detectarea manifestărilor 
precanceroâse la fumători a fost pusă lă punct de cercetătorii 
americani, a anunțat Allan Jones, secretar al Societății ameri
cane de combatere a cancerului. Aplicarea în practică .a testului 
va fi, conform părerii lui Allan Jones, acceptată de opinia publi
că americană, ca urmare a legăturilor de necontestat ce există 
intre fumători și diversele tipuri de cancer • „PHYLLIS", PRI
MUL TAIFUN care s-a abătut anul acesta asupra Japoniei, a 
provocat, potrivit datelor preliminare anunțate aici, moartea a 
35 de persoane, iar alte 23 au fost date dispărute. Numărul răni- 
ților se ridică la 95. Peste 18 009 de case au fost inundate, iar 
circulația rutieră și feroviară a fost perturbată în urma inunda
țiilor și alunecărilor de teren provocate de taifun. Taifunul

I .’.Phyllis" a atins duminică dimineața țărmul sudic al insulei 
’ Shikoku și a străbătut pînă seara partea de vest a insulei Honshu, 

deplasîndu-se spre Marea Japoniei • TRAVERSAREA CANALU
LUI MINECII CU... HIDROBICICLETA. Cinei britanici au reușit în 
cursul zilei de duminică în tentativa lor de a traversa Canalul 
Mînecii pedalînd pe o hidrobicicletă. Distanța St. Margaret’s Bay 
(Marea Britanie) — Calais (Franța) a fost parcursă în cinci ore 
și cincizeci și șapte de minute. Hidrobicicleta lor era. de fapt, 
de construcție originală : două enorme rezervoare de avioane 
acționate de patru biciclete care, la rîndul lor, antrenau o elice.
• RĂPIT DE LA HIPODROM. Deocamdată nici o veste despre 
Wayne Eden. Acesta, un vestit trăpaș american, care cîștigase 
vinerea trecută cea de a șaptea cursă a sezonului hipic, Marele 
premiu Montecatini, a fost răpit în . mod spectaculos în noaptea 
de vineri spre sîmbătă. Autorul acestei răpiri este, eu siguranță 
un expert, sint de părere cei însărcinați cu investigarea cazu
lui. deoarece a cunoscut perfect... caracterul lui Wayne Eden. 
Prima ipoteză privind mobilul răpirii ar fi obținerea unei substan
țiale recompense. Sint avansate, de asemenea, și alte presu
puneri : evitarea prezenței valorosului trăpaș la viitoarele curse.

ț 
î

V

î

ț

* J

(
l
1

i

JJ
• f

*
l
i
J*
I***

în cadrul eforturilor pentru 
realizarea ,unei trainice securi
tăți europene, — la care Româ
nia și-a adus și aduce o contri
buție prestigioasă, in spirit con
structiv — cooperarea in dome
niile culturii, educației, infor
mației, contactelor umane ocu
pă un loc distinct prin valoarea 
contribuției pe oare o pot aduce 
la progresul și prosperitatea 
fiecărei națiuni europene și a 
continentului nostru în ansam
blu. In concepția României, 
cooperarea in aceste domenii 
trebuie să asigure o circulație 
toi mai intensă a ceea ce gin- 
direa popoarelor a creat mai 
de preț, a tot ceea ce prin con
ținutul de idei și realizarea ar
tistică servește înălțării mo
rale a omului, educării sale în 
spiritul prieteniei și cooperării 
intre națiuni, al umanismului și 
păcii, pentru crearea condițiilor 
propice cultivării respectului 
reciproc pentru valorile cultu
rale și tradițiile progresiste ale 
fiecărui popor. Scopul conlu
crării în aceste domenii este 
de a contribui la întărirea păcii 
și înțelegerii intre popoare, pre
cum și la îmbogățirea spirituală 
a personalității umane fără de
osebire de rasă, sex, limbă sau 
religie și independent de regi
mul lor politic, economic sau 
social.

Dezvoltarea culturală a fiecă
rui popor face parte integrantă 
din dezvoltarea sa economică și 
socială ; componentă insepara
bilă a vieții umane, cultura 
exercită o influentă din ce în 
ce mai mare asupra societății 
moderne, este de natură să 
contribuie. într-o măsură tot 
mai sporită, la accelerarea pro
gresului general prin capacita
tea sa de modelare a persona
lității umane. în cadrul dialo
gului european de la Helsinki 
și de la Geneva, România s-a pro
nunțat cu consecvență în favoa
rea adîncirii circulației de va
lori culturale in scopul unei 
mai bune cunoașteri și eviden
țieri a fiecărei culturi națio
nale, îmbogățirii patrimoniului 
de cultură europeană pentru 
sporirea acțiunilor menite a 
permite tuturor accesul la crea
țiile de artă ale celorlalte po
poare, Ia tezaurul de cultură 
din trecut și azi în vederea 
propășirii multilaterale a tutu
ror națiunilor de pe continent. 
De aceea tara noastră conside
ră că în cadrul cooperării și 
schimburilor în domeniul cul
turii trebuie să se acorde aten
ție unor asemenea aspecte cum 
sint : extinderea relațiilor din
tre instituțiile și organizațiile 
care se ocupă de problemele 
culturii ; cunoașterea mai de
plină a realizărilor în domeniile 
literaturii, artei și alte domenii 
ale activității culturale ; extin
derea contactelor și cooperării 
intre artiștii creatori și anima
torii culturali ; schimburi de 
experiență in domeniile formă
rii, pregătirii și perfecționării 
personalului care se ocupă cu 
activitatea culturală, precum și 
cercetarea de noi domenii de 
cooperare pe tărimul artei și 
culturii.

Circulația largă a valorilor 
spirituale ale popoarelor nu 
poate fi concepută decît într-un 
climat care să permită fiecărei 
națiuni să-și dezvolte în mod 
plenar geniul creator, să-și 
afirme originalitatea sa, sporin- 
du-și propriul patrimoniu cul
tural și, prin aceasta, imbogă-

tind tezaurul de cultură și ci
vilizație europeană și univer
sală. Exprimind voința întregu
lui nostru popor, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri, în cadrul ședinței 
comune din 9 august a.c.. au 
apreciat „că prin încheierea cu 
succes a conferinței se deschide 
o nouă etapă, hotăritoare pen
tru viata popoarelor europene, 
in care se impune să se acțio
neze energic pentru aplicarea 
fermă in viată a principiilor și 
normelor consemnate în docu
mente, în vederea creării unui 
sistem trainic de securitate și 
colaborare pe continentul nos
tru".

Țările participante au căutat 
un teren comun de înțelegere 
mutuală pentru dezvoltarea 
cooperării în domeniul educa
ției, al învătămîniului dc toate 
gradele, diferitele delegații la 
negocierile de la Geneva — 
printre care și delegația româ
nă — subliniind atenția care 
trebuie acordată învățării limbi
lor de mai mică răspîndire și 
cunoașterii implicite a culturi
lor țărilor mici și mijlocii. în 
„Actul final" se regăsește ideea 
promovată de România potrivit 
căreia amplificarea cooperării 
în aceste domenii trebuie să 
servească cultivării în rîndurile 
maselor largi, ale tineretului în 
primul rind, a idealurilor de 
pace, prietenie, respect reciproc, 
să creeze condițiile pentru edu
carea generațiilor viitoare în 
spiritul unor concepții și idea
luri înălțătoare, să contribuie 
la impulsionarea procesului de 
destindere și securitate, la pro
gresul omenirii. România acor
dă o importantă deosebită edu
cării tineretului în spiritul înal
telor idealuri de pace, respect 
reciproc și cooperare între po
poare — ceea ce, după cum se 
știe, și-a găsit expresie in mul
tiplele inițiative prezentate de 
tara noastră Ia O.N.U., la 
U.N.E.S.C.O. și în alte organi
zații internaționale. Pronuntin- 
du-se ferm pentru intensifica
rea colaborării pe plan euro
pean in vederea realizării aces
tor deziderate tara noastră re
levă. totodată, necesitatea unor 
acțiuni ferme pentru combate
rea și repudierea ideilor nocive 
ale militarismului și violenței, 
propagandei dc război, a con
cepțiilor șoviniste și rasiste, de 
natură să exercite o influentă 
profund dăunătoare asupra so
cietății, în general, asupra tine
retului, în special, asupra cau
zei prieteniei și apropierii in
tre popoare.

In cadrul dialogului european 
România s-a pronunțat pentru 
forme și metode pe care însăși 
praotica le-a învederat ca utile 
și eficiente : acorduri culturale 
interguvernamentale și înțele
geri directe între instituții de 
invățămint superior, schimburi 
de studenți și cadre didactice ; 
deschiderea dc lectorate de 
limbă și civilizație etc.

Cu privire la accesul la infor
mați^ și răspîndirea acestora, 
România pornește de la consi
derentul că intensificarea schim
burilor în acest domeniu repre
zintă o necesitate, obiectivul 
urmărit fiind acela de a servi 
mai buna cunoaștere a expe
rienței tuturor popoarelor, spo
rirea încrederii între ele, pro
movarea aspirațiilor lor de 
securitate, progres și pace. A- 
deptă a celui mai larg schimb 
de informații, tara noastră a 
preconizat adoptarea de măsuri 
in vederea încheierii unor acor
duri și înțelegerii între instituții 
și organizații guvernamentale și 
neguvernamentale, pentru for
me variate de cooperare in do
meniul mijloacelor de infor
mare.

în eforturile pentru a face 
din Europa un continent al 
păcii, încrederii reciproce și co

laborării, al stimei și respectu
lui reciproc ar avea o mare în
semnătate renunțarea la folosi
rea mijloacelor de informare 
in masă în scopul propagării 
unor concepții și idei retrogra
de, dăunătoare de natură să 
ducă la poluarea morală și spi
rituală a opiniei publice, la ură 
și învrăjbirea între popoare. In 
acest sens, șeful statului român 
s-a referit, în cuvintarea de la 
Helsinki, la activitatea unor 
posturi de radio de pe terito
riile unor state participante la 
conferință, care nu servesc cu 
nimic nobilelor scopuri consem
nate de documentele finale.

România acționează cu con
secventă pentru dezvoltarea 
contactelor bilaterale și multi
laterale intre organizații guver
namentale și neguvernamentale 
care se ocupă de chestiuni cul
turale și de educație, precum și 
între cetățenii statelor partici
pante, extinderea unor forme 
consacrate de cooperare cum 
sint conferințele internaționale, 
seminariile, simpozioanele 
reuniunile de specialiști în toi-” 
te domeniile, încurajarea con
tactelor între tineri, a întilniri- 
lor dintre oameni de aceeași 
profesie, a turismului pe bază 
colectivă și individuală. In ceea 
ce privește dezbaterile care au 
avut loc la Geneva referitoare 
la imbunătățirea condițiilor de 
muncă ale presei, președintele 
Nicolae Ceaușeșcu s-a pronun
țat pentru acordarea unei aten
ții sporite și altor categorii so
ciale, subliniind necesitatea a- 
dincirii preocupărilor pentru 
condițiile de muncă ale munci
torimii, țărănimii, intelectuali
tății, ale păturilor mijlocii, ale 
zecilor și sutelor de milioane 
de oameni care muncesc din 
greu în uzine, pe ogoare, de ale 
căror rezultate materiale de
pind bunăstarea și propășirea 
maselor largi dc pretutindeni, 
ale milioanelor dc oameni care 
sint nevoiți să-și părăsească fa
milia, patria. în căutare de lu
cru și care iși reclamă dreptul 
Ia o viată liberă, demnă, la 
bunăstare.

Așa cura se subliniază fn co
municatul dat publicității la în
cheierea ședinței comune a Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, din 9 august a.c., „Româ
nia va intensifica în continuare 
contactele și colaborarea cu ce
lelalte țări europene, ou toate 
statele lumii, va milita pentru 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, va dezvolta 
relații cu alte organizații in
ternaționale, în interesul accele
rării construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul patriei noastre, 
servind, totodată, cauza colabo
rării, păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume".

România socialistă, partidul 
nostru, întregul popor român 
sint ferm hotărîte — așa cum a 
arătat președintele Nicolae 
Ceaușeșcu in cuvintarea sa de 
la Helsinki, oum s-a subliniat 
la ședința comună a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat Și 
Consiliului de Miniștri să ac
ționeze cu toate forțele ca do
cumentele conferinței să prindă 
viață. Cooperarea trebuie să 
conducă la instaurarea unui 
climat propice realizării păcii, 
destinderii, securității pe conti
nent, afirmării plenare a forțe
lor creatoare ale tuturor popoa
relor. Țara noastră consideră 
că amplificarea cooperării în 
domeniile culturii, educației, 
trebuie să servească cultivării 
în rîndurile maselor largi, ale 
tineretului în primul rind, a 
idealurilor de pace, prietenie și 
respect reciproc.

DOINA TOPOR

,,Viking" înaintea lansării spre Marte
In ciuda celor două 

amînări ale lansării 
sale, satelitul spa
țial „Viking" poate 
incă să coboare pe 
suprafața planetei 
Marte înainte de 4 
iulie 1976, data ani
versării bicentenaru
lui S.U.A., au decla
rat oficialități ale 
NASA. Grație mișcă
rilor planetei, Vi
king, dacă va fi lan
sat, așa cum s-a sta
bilit din nou, 
miercuri la ora 21 și 22 minute (GMT), va 
trebui să se plaseze 
pe o orbită în jurul 
lui Marte la 19 iunie

1976, cu numai trei 
zile intirziere față de 
data prestabilită, deși 
intirzierea lansării 
este de 10 zile.

Timp de două săp- 
tămini, ,,Viking-l“ va 
fotografia suprafața 
planetei roșii, înainte 
de detașarea vehicu
lului ce va cobori pe 
Marte, prospectarea 
de pe orbită avind 
drept scop obținerea 
de asigurări asupra 
accesibilității locu
lui de atingere a su
prafeței, respectiv 
Chryse, semnificind 
„aur" în limba grea
că, în apropiere de

marginea marii de
presiuni marțiene, 
lungă de 4 828 kilo
metri.

Viking-2, ce va fi 
lansat la 1 septem
brie, ora 18 și 50 mi
nute (GMT), urmea
ză să detașeze vehi
culul său de coborire 
în zona. Polului Nord 
al planetei, cu ajuto
rul parașutelor și al 
retro-rachetelor. La
boratoarele. de con
trol de la distanță ale 
celor două nave tre
buie să încerce să 
stabilească dacă e- 
xistă sau nu viață pe 
Marte.

CIAD: definirea politicii
generale a țării

• pe scurt • pe scurt'• pe scurt •
CONFERINȚĂ 

INTERNAȚIONALĂ 
ORGANIZATĂ DE 

GENSUIKYO

• LA NAHA s-a desfășurat, 
duminică, sesiunea din Okinawa 
a Conferinței internaționale îm
potriva bombelor atomice și cu 
hidrogen, organizată de Consi
liul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen — Gen- 
suikyo. Participanții la etapa fi
nală a Conferinței internaționa
le a Gensuikyo au adoptat o de
clarație prin care cheamă la in
tensificarea acțiunilor în vede
rea desființării bazelor nucleare, 
pentru interzicerea totală a ar
melor nucleare.

• NAVA-ȘCOALA ,.Mircea 
cel Bătrîn" a participat, în 
rioada 15—18 august 1975, 
manifestările ocazionate de 
de-a 700-a aniversare a orașului 
Amsterdam.

Nava românească a fost vizi
tată — din partea familiei re
gale olandeze — de prințesa 
Margriet și soțul ei Pieter van 
Vollenhoven. A fost prezent Ion 
Pătrașcu, însărcinat cu afaceri 
a.i. al României in Olanda.

pe- 
la 

cea

Reprezentațiile ansamblului român au fost primite cu mult interes de publicul și presa locală.
MEMORANDUM AL M.A.E. 

AL R.P.D. COREENEM.A.E. al R.P.D. Coreene a dat publicității un memorandum privind cele două proiecte de rezoluție depuse spre examinare în cadrul celei de-a 30-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. în legătură cu viitoarele dșzbateri in problema coreeană — relatează agenția A.C.T.C.• ANSAMBLUL DE REVISTĂ „Constantin Tănase", care, timp de trei săptămîni, a susținut spectacolul „Bucureștiul salută Atena" Ia teatrul municipal de vară „Castella" din Pireu, și-a încheiat turneul in Grecia.
» POTRIVIT datelor oficiale 

difuzate la Stockholm, de la în
ceputul acestui an in Suedia 
și-au pierdut locurile de muncă 
aproximativ 4 500 de persoane, 
numărul șomerilor totali și par-

țiali depășind în prezent 60 000. 
In primele șapte luni ale anu
lui, prețurile in țară au crescut 
în medie cu 5,8 la sută, cele la 
bunurile de larg consum majo- 
rindu-se cu 9 la sută, după cum 
precizează Comitetul de stat 
pentru controlul prețurilor și 
cartelurilor.

ACORD DE COOPERARE 
ECONOMICĂ 

CHINEZO-CAMBODGIAN• DEN SIAO-PIN, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Khieu’ Samphan, vi- ceprim-ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, comandantul șef al Forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambod

gian, au semnat, luni, la Pekin, un acord de cooperare economică și tehnică între cele două țări.• LA 18 AUGUST, la Madrid au fost reluate negocierile în vederea reînnoirii tratatului care garantează Statelor Unite dreptul de a folosi bazele militare de pe teritoriul Spaniei. Potrivit unei oficialități de la Ministerul spaniol al Afacerilor Externe, se așteaptă ca cea de-a IX-a rundă de negocieri să dureze trei zile. Agenția Associated Press apreciază. că actualele negocieri nu vor duce la realizarea unui acord și va fi necesară organizarea unei noi runde de convorbiri la Washington.
* pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Guvernul din Ciad a publicat, la N’Djamena, o ordonanță prin care sint fixate organizarea și atribuțiile Consiliului Superior Militar, „organul suprem al națiunii", și în care este definită, de asemenea, politica generală a țării. .Conform termenilor acestui document, Consiliul Superior Militar (C.S.M.) este compus din nouă ofițeri; aceștia ii desemnează pe șeful statului, care deține puterea executivă și legislativă, și numesc persoanele ce intră în componența guvernului.în domeniul politicii externe a statului, C.S.M. are ca principală sarcină ..promovarea unor bune relații cu toate țările frățești și prietene, practicarea unei politiei externe dinamice, respectarea principiilor e- nunțate de Carta Națiunilor Unite și de Carta Organizației Unității Africane (O.U.A.), susținerea luptei legitime a popoarelor aflate încă sub dominație colonială sau rasistă, a cauzei poporului palestinian, practicarea principiilor nealinierii".Pe plan intern, redresarea economică și restaurarea democrației și unității naționale figurează printre principalele obiective pe care și le-a fixat Consiliul Superior Militar.
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București Plata „Sclnteil’ Tel : 17 «o 19, 17 60 20. Abouamentele se tac ta oficiile poștale și dlfuzorli din întreprinderi șl instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Grivitel nr. S4—69 p.O.B. — 2901, telex t 01163L — Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scinteil*,
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