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ÎN NUMĂRULDEAZI
ADUNĂRI DE DARE

DE SEAMĂ ȘI ALEGERI
BOTOȘANI. Prima zi după adunare, 

prima zi de acțiune concretă pentru 
traducerea în viața a propriilor 
obiective.

SUCEAVA. Absența măsurilor or
ganizatorice duce la ratarea adună
rii I

GALAȚI. Dezbateri fructuoase, un 
promițător plan de acțiune.

• Preocupări intense pentru crește
rea și modernizarea bazei ma
teriale a învățămîntului

® La pregătirea noului an școlar 
elevii sînt participanți, nu spec
tatori I

• Animator cultural intr-o mică 
librărie

• Cărți noi
(tn paginile II fi IV)

LA MAREA SĂRBĂTOARE A ELIBERĂRII 
PATRIEI - OMAGIUL MUNCII NOASTRE

Vești de ultimă oră din cronica întrecerii socialiste
Echipele 
uteciste

# Premiere industriale: La Turda — Fabrica de covoare și articole din policlorură de vinii; La Sinnicolau Mare— o modernă filatura # La Vulcan 
și Petrila — 70000 tone cărbune peste plan 9 8000 de apartamente date in folosinfă in judeful Alba 9 Ieri au raportat îndeplinirea cincinalului: întreprin
derea „Banatul11 din Timișoara și „Combinatul de prelucrare a lemnului11 din Blaj 9 40 de unităfi industriale din judeful Sibiu lucrează in contul anului 1976
9 285 milioane lei — atit reprezintă valoarea lucrărilor edilitar gospodărești realizate prin muncă patriotică in judeful Timiș

ACȚIUNEA DE REDUCERE 
A CONSUMULUI ÎNREGISTREAZĂ 
NOI ARGUMENTE ALE SPIRITULUI 

GOSPODĂRESC
Potrivit sarcinilor trasate de recenta ple

nară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, 
în unitățile economice a luat amploare acți
unea de reducere a consumurilor de metal, 
lemn, combustibil și energie electrică.

Vești de ultimă oră, primite la redacție în 
aceste zile din ajunul marii sărbători de la 
23 August, confirmă noi succese realizate în 
acest domeniu. Colectivele întreprinderilor 
industriale din județul Brăila, dc pildă, au 
economisit, de la începutul anului, peste 
17 000 tone de combustibil, aproape 3 000 mc 
material lemnos și circa 2 milioane kWh 
energie electrică. De asemenea, organizațiile 
de tineret și femei din județele Prahova, 
Dîmbovița și Buzău au strîns și expediat 
pină acum spre oțelării 12 000 tone metale 
vechi, au colectat 22 000 kg deșeuri textile și 
o cantitate importantă de hirtie și ambalaje 
de hirtie.

Acțiuni de gospodărire a fiecărui gram de 
combustibil și dc utilizare cu maximă efi
ciență au fost întreprinse și Ia termocentrala 
de la Fîntinele din județul Mureș. Ca urmare, 
consumul specific de combustibil a fost re
dus cu 4,65 grame la fiecare kWh energie e- 
lectrică, ceea «e a dus la o economie de 
combustibil suficientă pentru producerea in 
plus a circa 8 milioane kWh energie electrică, 
întreprinderea de colectarea și prelucrarea 
deșeurilor metalice din Tg. Mureș — care își 
desfășoară activitatea în județele Mureș și 
Harghita — a strins și expediat oțelăriilor 
patriei 25 000 tone fier, 6 700 tone fontă, pre
cum și peste 1 700 tone metale neferoase.

ANGAJAMENTELE ASUMATE 
AU FOST DEPĂȘITE 

Muncitorii de la întreprinderea mecanică 
Cugir obțin succese de prestigiu pe linia 
transpunerii în fapte a angajamentelor asu
mate in chemarea la întrecere adresată uni
tăților constructoare de mașini-unelte și me
canică fină din tară. Ei au realizat de Ia în
ceputul anului o producție globală suplimen
tară in valoare de peste 16 milioane lei, de
pășind in același timp sarcinile planului la 
export cu aproape 4 milioane lei valută. Nu
mai pe seama creșterii productivității mun
cii s-au realizat peste prevederi 15 000 mașini 
electrice de spălat rufe, 1300 mașini de cu
sut, 548 000 gresoare și alte produse.

IMPORTANTE ECONOMII 
LA FABRICA „MUCART" 

DIN CLUJ-NAPOCA
Colectivul fabricii „Mucart" din Cluj-Na- 

poca care a raportat cu un an în urmă în
deplinirea planului cincinal anunță în cinstea 
marii sărbători de la 23 August îndeplinirea 
planului pe 8 luni. In acest an productivitatea 
muncii a crescut aici cu 2 400 lei pe fiecare 
lucrător, iar cheltuielile de producție au scă
zut simțitor, ceea ce a dus la înregistrarea 
a 3 milioane lei economii și 1,5 milioane lei 
beneficii suplimentare.

BUCUREȘTI. THAN II
K W»

TG. SECUIESC

OAMENI Șl ORAȘE ÎN AUGUST
...„Aluminiul a incendiat pădurea usca

tă a inerției în care zăcea urbea. A revita- 
lizat forțele umane. A tras după sine cu 
forța sa de metal nobil și alb, din care se 
fac mașinării de elită, trezirea la viață a 
orașului. Oamenii au aflat despre ei că au 
curaj. Curajul de a face lucruri de elită“ 
— scrie reporterul. Schimbați un singur 
cuvînt, „aluminiu*1, cu zecile și sutele de 
nume ale lucrurilor minunate pe care le 
fac azi oamenii României socialiste și veți 
obține vastul tablou dinamic al unei țări 
în care nu mai există, decît în pagini vechi, 
„locuri unde nu se întîmplă nimic*1. Ac
țiunea energică a oamenilor însuflețiți de 
mărețul Program al partidului a spart pre
tutindeni tiparele încremenite, a făcut să 
răsară, ca într-o miraculoasă metamorfo
ză, noi și viguroase așezări din trunchiul 
bătrîn al multor vetre românești.

Sub titlul OAMENI Șl ORAȘE IN AU
GUST vă prezentăm în pagina a lll-a re
portaje din București, Slatina, Tîrgu Secuiesc 
și Tulcea. SLATINA TULCEA

acționează
9

pe fronturi 
largi

Angajați plenar in efortul 
realizării unor recolte cit mal 
bogate, tinerii de pe ogoarele 
județului Ialomița întimpină 
ziua de 23 August și cel de al 
X-lea Congres al U.T.C. cu noi 
și importante succese în muncă. 
Cîteva date centralizate la Co
mitetul județean Ialomița al 
U.T.C. relevă faptul că pe ogoare 
participă la lucrările specifice 
de sezon peste 10 800 mecani
zatori și 7 700 tineri cooperatori, 
constituiți în echipe uteciste de 
acțiune care îngrijesc aproape 
15 000 hectare cu culturi prăsi
toare, 90 hectare cu legume, 
6 800 de animale. Tot ei au re
dat 200 hectare în circuitul agri
col, au fertilizat și întreținut 
8 000 hectare de pășune, au de- 
colmatat 160 km canale de iri
gații. Peste 1 200 de tineri au 
fost permanentizați în echipe 
specializate pentru efectuarea 
irigațiilor, din care 610 au pri
mit calificarea prin cursuri de 
scurtă durată în meseriile spe
cifice din acest domeniu, iar 
alți 90 de uteciști au fost reco
mandați pentru a lucra în zoo
tehnie. De remarcat este faptul 
că la C.A.P. Balaciu, Făcăieni, 
Smirna. Plevan și altele au fost 
constituite echipe mixte de ti
neri formate din cooperatori 
și mecanizatori care activează 
permanent Ia recoltarea, trans
portul și depozitarea furajelor. 
Peste 10 organizații comunale 
U.T.C. s-au angajat, cu forțe 
proprii, să răspundă de 125 ha 
cu porumb pentru boabe, prin 
executarea la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor. Se 
disting in această acțiune tinerii 
din comunele Scinteia, Cocora, 
Tăndărei, Ciocănești, Ograda. 
Numai în comuna Cocora, sprs 
exemplu, tinerii au efectuat lu
crări de întreținere pe 350 ha iz
laz, au recoltat 4 tone de ma
zăre, au plantat 1 500 pomi fruc
tiferi și ornamentali, au partici
pat la toate acțiunile de recol
tare a cerealelor păioase din a- 
ceastă vară. La Grindu u teci știi 
au participat la eliminarea ex
cesului de umiditate de pe 40 
hectare, la decolmatarea și cu
rățirea canalelor existente, au 
constituit o echipă permanentă 
pentru aprovizionarea cu furaje 
a animalelor. Din întrecerea 
mecanizatorilor consemnăm rea
lizarea unor importante econo
mii de piese, carburanți și lu
brifiant! : I.A.S. Steînica — 
1100 litri motorină și piese în 
valoare de 2 300 lei, S.M.A. An- 
drășești — 6 000 litri motorină, 
I.A.S. Andrășești — 3 400 litri, 
S.M.A. Lehliu — economii in 
valoare de 4 800 lei.

ȘTEFAN DORGOȘAN

Comună de deal, Bosanci, în 
nordul Sucevei, cu gospodari 
renumiți, în vrednicia și aspra, 
bărbăteasca lor luptă pentru a 
smulge pămîntului toate roadele 
pe care acesta le poate da. Pă- 
mîntul e bun la Bosanci. S-a 
scos, odată cu aplicarea acordu
lui global, peste 3 000 kg. de 
griu curat la hectar și pentru 
această producție record, în 1971, 
cooperativa agricolă de produc
ție a primit Ordinul Muncii cl. I. 
Anul trecut, din 
această vatră a 
cartofului, s-a 
obținut, ceea ce 
trece de litera 
agrotehnicii, pe
ste 33 000 de kg. 
la hectar, reali
zare pentru ca
re cooperatorilor 
din Bosanci li 
s-a oonferit,
pentru a doua 
oară, Ordinul
Muncii cl. I. O 
mîndrie de pro
ducător expri
mată statistic : 
al treilea cartof 
consumat de cetățeanul Români
ei provine din bazinul Sucevei. 
Semn că pămînturile mănoase și 
fertile au încăput pe mîini de 
buni gospodari.

Neculai Blîndu, președintele 
C.A.P., Erou al Muncii So
cialiste, este fecior de țăran, el 
însuși truditor din copilărie la 
rosturile plinii. A bătut aceste 
ogoare la tinerețe. aruneînd 
peste ele sămînța, trăind primă
vara clipa de neliniște și ne
somn a încolțirilor, a urcat și a 
coborit cîmpurile, și-a trecui 
palmele aspre prin spicele grele 
etnd piinea abia se întrezărea în 
galbenul griului. Cu sentimentul 

mereu treaz, mereu ferm, mereu 
curat al datoriei lui de țăran. 
Ce rezultate a avut cooperativa 
în acel an cînd președintele a 
primit titlul de Erou al Muncii 
Socialiste ? „De pe 20 de ha, de 
porumb, brigada a IlI-a a scos 
9 000 kg. știuleți la ha. M-am 
convins eu atunci ce înseamnă 
voința omului, chimizarea, în
treținerea corectă a lucrărilor. 
Cultura mare e ca o uzină ! Cu 
nemărginite rezerve. „Cit poate

„Pîinea“ mea 
sau 

„pîinea“ noastră?
Convorbire cu NECULAI BLÎNDU,
Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P

din comuna Bosanci, județul Suceava
da pămintul ?“ Nu știm încă cît 
?oate da pămîntul ! Ce recolte ! 
nainte erau cîțiva ani buni și 

restul nimic. Te uitai pe deal 
în arie, un stog mare la unul, 
un stog mic la altul. Cum se 
nimerea... Acum, se scoală ță
ranul cu noaptea în cap, vine 
pe tarla și așteaptă brigadierul 
să-i asigure îngrășămintele. Pre
vede tehnologia trei prașile, el 
face cinci, să-i fie porumbului 
îndestul, să obțină maximum. 
Aceasta este baza morală a da
toriei pe care fiecare țăran o 
poartă în singe, de la fragedă 
virstă, pentru piinea țării, pen

tru pîinea lui, pentru bunăstarea 
colectivității în care trăiește."

Prosperitatea se vede la tot 
pasul în comună. Case de cără
midă împodobite cu altițe si 
dantelării de tablă, albă, 
lucitoare în bătaia soare
lui. O adevărată artă a meș
terilor bucovineni. Cum tră
iește lumea în sat ? „E un 
mare progres, spunea președin
tele. Au .rămas cîteva din „că- 
șile prăpădite și ticăloase, din 

stuf, case de bă- 
trini care n-au 
mai avut pu
terea să se țină 
In rînd cu lu
mea. Acu. toate 
cele noi sînt cît 
mai cocoțate, cu 
etaj, și-și adau
gă oamenii ca 
să le sporească 
frumusețea un 
pridvor, un turn, 
un gard sculp
tat, o fîrjtînă. 
Problema econo
mică e bună, 
Sînt bani destui 

in comuna noastră. 13 membri 
cooperatori au mașini Dacia 
1 300. Duminica urcă la Prislop, 
la recreere. Numai că acum în 
campanie n-au ei timp să-și 
plimbe mașinile". De unde provi
ne bogăția ? „Din hărnicia bo- 
sîncenilor, legea număru unu 
a obștei, care a urcat coopera
tiva în rindul celor mai puter
nice din județ. Plus, această 
nouă metodă de organizare și 
retribuire a muncii, acordul glo
bal, care a sporit interesul țăra-

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a ll-a)

Cu ce piese TINERII ÎNTÎMPINĂ CONGRESUL Al X-LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

participați la

Festivalul 
cinteeului pentru 

tineret și studenți 
Azi ne răspund 

compozitorii
RADU ȘERBAN Noi, com

pozitorii, vrem să asigurăm 
pentru concurs o bază inter
pretativă de prestigiu și să pro
movăm totodată tinerii inter
pret talentați.

GEORGE GRIGORIU : Viața 
tineretului nostru, bogată în 
Fapte exemplare, ne oferă nu
meroase motive de inspirație.

MARIUS ȚEICU : Muzica u- 
șoară este și trebuie să fie un 
bun public.

IN PAGINA a 4 a

11 organizații 
județene ale U.T.C. 

raportează 
îndeplinirea planului 
la muncă patriotică

In aceste zile cînd întregul 
nostru popor întimpină marea 
sărbătoare de la 23 August cu 
noi și semnificative realizări, ti
nerii din toate județele țării își 
dinamizează eforturile pentru a 
face din acest ultim an al cin
cinalului, puternic marcat de 
cele două mari evenimente din 
viata tineretului — Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. — un an cit

Noi fapte îmbogățesc 
tradiția brigadierilor

mai bogat in succese de presti
giu. Se cuvin relevate în acest 
sens importantele acțiuni iniția
te practic de toate organizațiile 
U.T.C. menite să suplimenteze 
angajamentele anuale la lucră
rile de muncă patriotică cu pes
te 100 milioane lei.

Ca urmare a muncii desfășu- ’ 
rate de organele și organizațiile 
U.T.C.. de asociațiile studenților 
din întreaga țară in semestrul 

intii al acestui an. valoarea to
tală a lucrărilor de muncă pa
triotică se ridică la peste 2 mi
liarde lei. In toată această peri
oadă au fost colectate și expe
diate oțelăriilor peste 650 mii 
tone fier vechi, s-au colectat și 
predat 3 599 tone hirtie și un 
număr de peste 4 milioane am
balaje de sticlă, s-au executat 
lucrări de împăduriri pe o su
prafață de peste 4 000 ha și s-au 

amenajat pentru irigații o su
prafață de peste 500 ha. Cu rea
lizări la fel de importante se 
prezintă și cei peste 2 milioane 
de tineri care și-au desfășurat 
activitatea pe cele 7 șantiere na
ționale și peste 2 500 șantiere si 
tabere locale de muncă patrio
tică și care au executat lucrări 
de investiții in valoare de peste 
230 milioane lei.

Și iată, acum in preajma ma
rii sărbători, ca un corolar al 
activității vii, dinamice, desfă
șurate de organizațiile U.T.C.. un 
număr de 11 organizații U.T.C. 
din județele Arad, Alba. lași. 
Caraș-Severin, Dîmbovița. Ga
lați. Prahova, Cluj, Maramureș, 
Teleorman și Bihor raportează 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
la muncă patriotică. Un rezultat 
de prestigiu in care se regăseau 
înglobate zecile de mii de ore 
efectuate de tineri pe șantierele 
de construcții din industrie și 
edilitar gospodărești, numeroa
sele acțiuni concretizate in 
schimburi de onoare, zile și săp- 
tămini ale producțiilor record. 
Un succes care atestă, dar și o- 
bligă in același timp la rezul
tate și mai bune printr-o valo
rificare cit mai superioară a tu
turor posibilităților existente in 
întreprinderi’, in fiecare județ.

CONSTANȚA TODEROIU
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Adunări de dare de seamă și alegeri
La I.U.P.S. — Botoșani s-a 

încheiat o primă etapă din ca
lendarul de acțiuni al acestei 
perioade ce premerge Congre
sului al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. — 
adunările de dare de seamă și 
alegeri din cele 16 organizații 
U.T.C. din cadrul întreprinderii.. 
Constituind momentul unui bi
lanț cuprinzător, desfășurate in
tr-un spirit de maturitate șl exi
gență, aceste adunări au avut ca 
un punct central de referință 
modul în care organizația U.T.C. 
din întreprindere a mobili
zat tineretul la îndeplinirea 
sarcinilor economice, la trans
punerea în practică a prețioa
selor indicații date de către to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul recentei vizite de lucru 
în întreprindere, și — în acest 
cadru — stabilirea sarcinilor or
ganizației U.T.C.. ale tineretu
lui pentru îndeplinirea obiecti
velor stabilite la Congresul al 
Xl-lea al partidului. „Prin înseși 
conținutul lor — ne spune to
varășul inginer Vasile Stănescu, 
directorul întreprinderii — a- 
ceste adunări s-au dovedit a fi 
autentice „laboratoare" de ini
țiativă și gindire colectivă, 
menite să ofere soluții concrete, 
sprijin direct acțiunii de înfăp
tuire a indicațiilor și sarcini
lor trasate de către secretarul 
general al partidului.

Spun acestea pentru că în ul-, 
tima lună, întreprinderea noas
tră a trecut la o amplă acțiu
ne de producere pe scară largă 
a ansamblelor și pieselor de

schimb destinate industriei u- 
șoare, r’enunțind la profilul ex
clusiv de unicat al producției.

Pe lingă sporirea rentabilită
ții economice a unei asemenea 
măsuri, ce permite o folosire 
mai judicioasă și mai eficientă 
a potențialului uman de care 
dispunem, aceasta se și reflec
tă în multiplele idei și soluții

obiective desprindem : depăși
rea producției globale cu 8 mi
lioane lei ; reducerea fondului 
de timp neutilizat cu 15 la sută, 
diminuarea rebuturilor cu 50 la 
sută. Tot în aceeași adu
nare a fost lansată și ini
țiativa „Fiecare utecist — cite 
20 de ore de muncă patrio
tică în sprijinul producției". De

tea) și au adăugat obiectivelor 
chemării lor încă două — „Răs
pund pentru calitatea acestui 
produs" și „Fiecare șurub contro
lat suplimentar". Sînt toate a- 
cestea tot atîtea motive pentru 
care, analizînd inițiativele și 
obiectivele acestei chemări, 
comitetul U.T.C. pe între
prindere a hotărît să și-o

Prima zi după adunare, 
prima zi de acțiune concretă pentru 

traducerea în viață a propriilor obiective

BOTOȘANI

operative cu care oamenii mun
cii, tinerii din fabrică au răs
puns în această perioadă".

Vizităm pe rind secțiile și a- 
telierele întreprinderii și re
marcăm în fiecare că organi
zațiile U.T.C., organele de con
ducere nou alese au acțio
nat cu toată răspunderea 
pentru a contribui la îndeplini
rea exemplară a acestor obiec
tive. Iată, de pildă, organizația 
U.T.C. de la montaj — războaie 
de unde în cadrul adunării re
cente a fost lansată o mobili
zatoare chemare la Întrecere 
către celelalte organizații din 
întreprindere, dintre ale cărei

altfel, este de remarcat că fie
care dintre aceste sarcini con
stituie un răspuns concret, un 
obiectiv precis, faptic pentru 
materializarea cîtorva dintre 
prețioasele indicații ale secre
tarului general al partidului. Și, 
așa cum îmi spunea lăcătușul 
loan Ciofu, membru în biroul 
U.T.C. pe organizație, în zilele 
ce au urmat lansării chemării, 
tinerii din această organizație 
au preluat rodarea înainte de 
termen cu cel puțin 24 de ore 
a războaielor (printre eviden
tial notăm pe Mihai Cordunea- 
nu, loan Vaoareiu, Ștefan Sol-

însușească drept chemare a 
organizației U.T.C. de la 
I.U.P.S., către toate colective
le de profil din țară. Acestea în 
condițiile în care angajamentul 
suplimentar al organizației 
U.T.C. din întreprindere în ca
drul „Ștafetei muncii" este de 4 
milioane lei producție globală 
din care, pînă în prezent, s-a 
realizat mai bine de jumătate 
din depășirea planificată.

Cei 92 de membri ai organi
zației U.T.C. au lansat o altă 
inițiativă vizînd turnarea îngri
jită a pieselor ca principală cale 
de economisire a cocsului, ener
giei și gazului metan, reducînd

pe această cale operațiile su
plimentare de retușare. Pe a- 
ceeași idee, a diminuării rebu
turilor la secția complexă, orga
nizația U.T.C. a lansat inițiativa 
„La mașina mea. nici un rebut", 
între ai cărei primi evidențiați 
se numără Dumitru Bîrsan, Au
rel Sabie, Dumitru Dăscălescu.

In fine; tinerii, care reprezintă 
20 la sută din personal, au pre
luat în .mare măsură controlul 
tehnic de calitate în punctele 
cheie ale fluxului tehnologic. 
După cum ne spunea Petru Aba- 
bei, șeful echipei C.T.C. punct 
final, o importantă contribuție la 
creșterea exigenței verificări
lor de calitate și-au adus, în pri
mul rind, controlorii de flux 
Mihai Butnaru, loan Butnaru, 
Mihai Timofte, Mihai Păduraru, 
muncitori cu bună pregătire pro
fesională, a căror exigență re
cunoscută a făcut ca pe par
cursul fluxului tehnologic numă
rul rebuturilor să fie simțitor 
redus.

Sînt toate acestea- inițiative 
concrete, fapte remarcabile de 
muncă, dînd viață hotărîrilor 
adunărilor U.T.C. menite să în- 
timpine , cu rezultate exemplara 
Congresul X al U.T.C. și Confe
rința a X-a a U.A.S.C.R., și pe 
care, simplu, dar expresiv, se
cretarul comitetului U.T.C, pe 
întreprindere, Gheorghe Svabu, 
le-a definit ca făcind parte din 
perioada de pregătire a Confe
rinței organizației U.T.C. pe în
treprindere.

ȘERBAN CIONOFF

Întreprinderea „Autobuzul" din Capitală. Hala de 
montaj autobuze

INITIATIVE 
UTECISTE

Inițiativele lansate de ti
nerii de la întreprinderea de 
rulmenți din Bîrlad, alături 
de cele preluate de la alte 
colective de muncă, sînt o 
dovadă că organizațiile, co
mitetele U.T.C. de aici, acor
dă atenție deosebită antrenă
rii uteciștilor la problemele 
unității. Indisciplina este 
combătută in „Procesul 
indisciplinei". Calitatea pro
duselor este și ea pre
zentă ca subiect de 
discuție în carnetele secre
tarilor U.T.C. și își găsește 
concretizarea în inițiativele: 
„Fiecare tinăr un dușman al 
rebutului" și „Săptămina ca
lității". O preocupare simi
lară — organizarea săptămî- 
nilor record și a schimburi
lor prelungite, în sprijinul 
producției, precum și iniția
tiva, „Lucrăm pentru Con
gres".

Vasile Șușnea, prim-secre- 
iar al Comitetului municipal 
Bîrlad al U.T.C., făcea urmă
torul calcul: Vom lucra 14 
duminici. In fiecare zi vor 
fi prezențl 800 de tineri. Vor 
efectua in total 200 000 ore cu 
o valoare de peste un milion 
let In produse finite înseam
nă circa 80 000 rulmenți.

DUMITRU DUCA

„0 fabrică de porțelan nu este, e drept, 

o oțelărie, dar îndrăznesc să spun că munca 
aici e tot atit de grea și pretențioasă"

Considerăm necesar să ne o- 
prim astăzi ăsupra ansamblului 
de măsuri organizatorice care 
concură la pregătirea și desfă
șurarea în cele mai bune condi
ții a adunărilor generale de dări 
de seamă și alegeri. Putem afir
ma că unele adunări sint com
promise tocmai din cauza negli
jării lăturii organizatorice, apre
ciată uneori, drept... minoră. 
Să ne susținem, însă, afirmați
ile cu ajutorul exemplelor con
crete. La întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul", din Suceava, 
așa cum fusesem informați, ur
mau să se desfășoare 4 adunări 
generale, ora fixată : 10 dimi
neața. Iată un prim „amănunt" 
capabil să pună sub semnul în
doielii nu doar situația organi
zatorică ci și reușita adunării. 
Pentru că, în cazul pe care vi-1, 
prezentăm, ora zece reprezenta 
începutul „pauzei de masă", pa
uză care dura... douăzeci de 
minute. Deci, în timp de două
zeci de minute era prezentată 
darea de seamă și aveau loc și 
discuțiile. După părerea noastră, 
în această situație, adunările 
urmau să se desfășoare „în ga
lop". Ce s-a întîmplat ? Așa du
pă cum ne spunea tovarășa 
Ghinter Aurora, activistă a 
Comitetului municipal Suceava 
al U.T.C., o adunare a început 
lă... zece fără un sfert și s-a 
terminat la... zece. (Probabil 
pentru ca muncitoarele să bene
ficieze totuși de „pauza de ma
să"), o altă adunare a început Ia 
zece, dar s-a terminat rapid (în

în primul sfert de ceas de la 
începerea adunării de dare de 
seamă și alegeri de la organi
zația U.T.C. nr. 2, secția forjă, 
întreprinderea de mecanică na
vală Galați, reporterul a fost 
puțin în derută. Ascultam darea 
de seamă și ne gîndeam că o a- 
semețiea adunare generală tre
buie să creeze, prin întreaga ei 
desfășurare, condițiile alegerii 
unui nou organ U.T.C. mai di
namic. capabil să ridice activita
tea organizației la un nivel su
perior, în posesia unor eficiente 
procedee și metode de acțiune, 
sprijinit permanent și respon
sabil de toti membrii organiza
ției. Acest scop mărturisit nu 
poate fi atins însă decît în urma 
unei analize sistematice și pro
funde a activității anterioare, a 
examinării exigente a muncii 
fiecăruia, a procedeelor și me
todelor care s-au dovedit efici
ente sau nu, astfel îneît învă
țămintele trase să fie cit mai 
multe și să angajeze cit mai 
deplin. Or, darea de seamă pe 
care o citea secretarul organi
zației era departe de asemenea 
calități, principiul care operase 
în întocmirea ei fiind parcă cel 
al memoriei involuntare...

Iată însă că dezbaterile pe 
marginea dării de seamă dobîn-

(Urmare din pag. I)
nului pentru calitatea și canti
tatea muncii, pentru înțelegerea 
mai largă, mai conștientă a no
țiunii de proprietate coopera
tistă."

Pămîntul este același de cînd 
11 știu țăranii, omul este altfel, 
disponibilitățile lui morale, spi
ritul de organizare, priceperea, 
conștiința de om al muncii, îmi 
oferă președintele puncte de 
referință în ceea ce numea din- 
sul întîlnirea dintre acord glo
bal și morala raporturilor de 
muncă. „Acordul global propune 
lucrătorului din agricultură, o 
accepție nouă a muncii — apro
piată de varianta industrială — 
și înțeleasă ca un lanț de răs
punderi îngemănate. Din care, 
răspunderea individuală nu poa
te fi estompată." Ce reprezintă 
o suprafață lucrată în acord glo
bal ? „Nu doar suma aritmetică 
a parcelelor individuale, ci o 
bucată din pămîntul obștii care, 
din martie pînă în octombrie, 
este dată în gestiunea (a se citi 
răspunderea) unei brigăzi. In
tervine aici responsabilitatea co
lectivă, pentru valorificarea în 
cele mai bune condiții a fiecă

vreo zece minute) poate pentru 
a ne infirma părerea că două
zeci de minute reprezintă un 
timp prea mic pentru o aduna
re generală de dare de seamă 
și alegeri. Dar, la organizația nr. 
6, iată că timpul fusese depășit 
cu 5 minute, ceea ce a deter
minat-o pe tovarășa Lucia 
Răuleac să intervină energic a-

SUCEAVA Absența măsurilor
organizatorice duce la ratarea adunării!
rătîndu-le fetelor ceasul. Este 
de înțeles, producția, planul în
treprinderii impun folosirea e- 
ficace a fiecărui minut. Ce se 
întîmpla în acest timp la orga
nizația nr. 2. Aici, secretara bi
roului, tovarășa Cristina Abur- 
laciței, atinsese pragul maxim 
al supărării. Să o ascultăm : 
„Lipsesc 10 uteciști. Sînt în sec
ție. Le-am spus să vină la a- 
dunare și nu vor ! Am amînat 
o dată adunarea pentru că nu 
era bună darea'-de seamă. Acum 
va trebui, să o amînăm pentru 
că prezența este deficitară...". 
Tovarășa Lucia Screier. mem
bră în comitetul U.T.C. al în
treprinderii, a refuzat amînarea, 
drept pentru care a alergat prin 
secție după „absente". A reușit 
să aducă doar... opt. Bineînțeles, 

dese de la început un «lt ca
racter, mai sistematic, de ana
liză temeinică a activității, a 
căilor și mijloacelor de acțiune. 
Tinerii fac o examinare atentă, 
incisivă, critică și autocritică a 
muncii din cadrul organizației 
astfel îneît, încet, încet, imagi

GALAȚI Dezbateri fructuoase.
un promițător plan de acțiune

nea activității organizației, cu 
umbrele și luminile ei. se îm
plinește pe deplin. Desigur, a- 
ceastă continuare fericită se da- 
torește în primul rînd tinerilor 
înscriși la cuvînt, dar în aceeași 
măsură și tovarășului C. Pătraș- 
cu. secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, șl activistului 
Gl. Diaconou,.de la comitetul mu
nicipal U.T.C., care au interve
nit cu tact și au insistat me
reu pentru ca dezbaterile să aibă 
în vedere situații concrete și să 
evidențieze posibilități reale de 
îmbunătățire a muncii.

Ne aflam, de fapt, la aduna- 

rei palme de teren arabil. Este 
angrenată o mare răspundere 
comună ; de aceea, indiferent că 
lipsesc trei sau patru lucrători, 
brigada este datoare să preia 
întreg terenul, așa îneît nici 
o „porție să nu rămînă ne
lucrată. La plenara din 21-22 
iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la unele 

„Pîinea66 mea sau „pîinea66 noastră?
manifestări de individualism, 
într-adevăr sistemul scoate la 
iveală, prin rigoarea lui, calită
țile și defectele oamenilor, pune 
îh lumină atitudinea (nu întot
deauna pozitivă și înaintată) fa
ță de interesul general." Omul 
se vede în muncă, trăsăturile 
lui de caracter ies pregnant în 
evidență, dacă îl raportăm per
manent la modul cum își conce
pe și realizează sarcinile pro
prii. Un fapt : „un membru co
operator are în lucru circa 3 ha 

eu motivări din cele mai dife
rite : Svabu : „Am venit a- 
cum ! Atunci cînd m-a chemat 
n-am putut să vin..." Botez : 
„Nu știam locul unde se ține 
adunarea... și apoi eu fac parte 
din organizația nr. 3, asta este 
organizația nr. 2..." (o situație 
ciudată : utecistele — mai mul
te — nu mai știu din ce orga

nizație fac parte !), Elena Ia- 
cob : „Am avut de terminat niște 
reparații urgente..." (și dînsa 
face parte din 2 organizații), etc. 
Secretara organizației îmi spu
ne, însă, că fusese refuzată de
oarece unele fete doreau să... 
mănînce. Normal, era... „pauza 
de masă".

Iată, deci, cum alegerea gre
șită a orei poate compromite 
desfășurarea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri. Să mai a- 
dăugăm și alte „amănunte or
ganizatorice". Spre exemplu : 
„locul" ales pentru adunare. 
Deoarece fuseseră programate 
la aceeași oră 4 adunări, numai 
o organizație s-a putut întruni 
în sala de ședințe. Celelalte trei 
organizații s-au întrunit în... sec
ție, fiecare în cîte un colț. S-a

rea generală a unei organizații 
U.T.C. care a obținut multe re
zultate bune. îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan au fost 
aici un obiectiv care s-a bucu
rat de multă atenție. De aici au 
pornit inițiative valoroase care 
au fost preluate și de alte orga

nizații. Cu cîteva luni în urmă, 
de pildă, tinerii muncitori din 
secția forjă. în frunte cu Ion 
Paraipem, secretarul organiza
ției, au format 3 echipe care, 
după orele de program, au lucrat 
alături de constructorii de pe 
șantierul din incinta întreprin
derii. Valoarea lucrărilor execu
tate ca urmare a acestei iniția
tive a depășit 200 000 lei. Ac
țiuni rodnice s-au desfășurat și 
In domeniul pregătirii profesio
nale. mai ales prin aplicarea 
inițiativei „Fiecare muncitor cu 
experiență să răspundă de cali
ficarea a 2—3 ucenici". în cursul 

de culturi, vine la cîmp uneori 
cînd vrea și cînd poate. Cînd 
și-a ajuns suma, după calculele 
lui, să zicem, îmi lasă 70 de 
ari neprășiți. El cîștigă mai 
puțin cu 2 000 lei, dar C.A.P.-ul 
pierde circa 16 000 lei. Și lată, 
cum dintr-o dată, filozofia lui 
„ce contează cîțiva ari în plus 
sau în minus", referindu-se la 

avutul colectiv și la toate bra
țele de muncă, aduce un preju
diciu incalculabil."

La una din adunările generale 
ale cooperatorilor președintele 
a vorbit cam așa : „pe global 
formațiile au ieșit bine. S-a 
obținut producții mari. Dar în 
parte, pe felii, se produc mereu 
mici pierderi din pămîntul ob
ștesc. De ce mă siliți să iau de 
unde se muncește bine și să 
adaug unde se muncește prost ? 
Pămîntul nelucrat, oameni buni, 

stat în picioare, era zgomot, u- 
nele muncitoare, aflate în pauză, 
se plimbau, mîncau, discutau și, 
ca să se distreze, cîteva asistau 
la adunarea uteciștilor. La or
ganizația nr. 6, tovarășa de
semnată să Întocmească procesul 
verbal se străduia din răsputeri 
să noteze cîte ceva din cele c« 
se discutau. Și era greu : in 

primul rînd că nu stătea pe 
un scaun și, așa, stind în picioa
re. nu prea reușea să noteze 
exact discuțiile ; în al doilea 
rînd, pentru că, din cauza zgo
motului, dînsa (ca și noi de alt
fel !) nu prea auzea ce spun 
uteciștii. în aceste condiții ni 
s-a părut exagerat să mai în
trebăm de ce din desfășurarea 
adunării au lipsit multe altele. 
O altă lacună (care decurge tot 
din precaritatea organizării !) 
constatată de noi este șl absen
ța de la adunări a conducători
lor locurilor de muncă respec
tive. Invitarea acestora din timp, 
anunțarea precisă a datei, orei 
și locului de desfășurare a adu
nării fac parte, desigur, tot din 
ansamblul organizatoric. Ne 
facem datoria de a reaminti că, 

dezbaterilor, tinerii muncitori, 
ca Gh. Fecloru și Viorel Ariton, 
au evidențiat însă noi căi pen
tru a spori roadele muncii. S-a 
subliniat astfel necesitatea în
tăririi disciplinei în producție 
pentru a se elimina întîrzierile 
și absențele de la program, pen

tru o mai bună folosire a timpu
lui de lucru. „Tinerii își pot 
spori contribuția, s-a menționat 
de mai multe ori, prin acțiuni 
concrete și în ce privește crește
rea productivității muncii și a 
calității produselor. în acest 
sens se face simțită nevoia unei 
Inițiative care să aibă ca obiec
tiv o mai bună îngrijire și de
servire a utilajelor, organizarea 
judicioasă a locurilor de mun
că". Abordate cu aplomb, pro
blemele ridicării nivelului pro
fesional. ale calificării ucenici
lor și ale relațiilor de muncă din 
cadrul brigăzilor au fost anali- 

sau lucrat de mîntuială în
seamnă pîine mai puțină pentru 
noi toți".

Și ce hotărîre ați luat, îl în
treb direct pe președinte. „Deo
camdată, socotim că nu este 
firesc, dacă dezbatem problema 
economic, ca acordarea dreptu
rilor cuvenite brigăzii să nu fie

condiționată, dintr-un început, 
de lucrarea întregii suprafețe. 
De asemenea, să nu cedăm în 
echipe la ceea ce înseamnă mun
că de proastă calitate. E nevoie 
mai mult, să facem operă de 
educație cu fiecare. Au fost 
ploi, nu s-a putut recolta me
canic cartofii. Unii, în loc să 
treacă la treabă manual, aș
teaptă, și vremea trece, să 
intervină mecanismele. Știu ei. 
în final, că tot se va scoate pro
ducție, că pămîntul • darnic.

așa cum s-a Indicat la instruiri, 
la adunări trebuie să fie invitați 
reprezentanți ai organizației de 
partid, ai conducerii, pentru ca 
aceștia să cunoască preocupările 
tinerilor, frămîntările lor, rezul
tatele pe care le obțin în mun
că, propunerile pe care aceștia 
le fac. La întreprinderea „Zim
brul" există destule probleme 
care pot fi soluționate doar prin- 
tr-o intervenție din partea con
ducerii. Vom aminti doar una : 
mutarea dintr-o secție în alta a 
muncitoarelor. Maria Pricop 
spunea în adunare : „Este nevo
ie de o stabilizare a noastră pe 
locurile de muncă. Zilnic sîn- 
tem purtate dintr-o parte în al
ta... Cred că randamentul mun
cii noastre suferă din această 
cauză..." Randamentul muncii, 
în primul rînd, dar șl activita
tea organizației de tineret deoa
rece tot de aici izvorăsc cazurile 
în care utecistele fac parte din... 
două organizații, deruta perma
nentă în care se află și, în con
secință, absența la adunări, ca 
și de la alte acțiuni. Din cele 
prezentate se poate deduce les
ne Însemnătatea „amănuntelor" 
organizatorice (nici unul lipsit 
de importanță precum se vede) 
pentru desfășurarea în condiții 
optime a lucrărilor adunărilor 
de dări de seamă și alegeri. Ne
glijarea lor se soldează cu apa
riția formalismului, cu anularea, 
din plecare, a eficacității care 
ar trebui să domine lucrările a- 
dunărilor.

TEODOR POGOCEANU 

rate temeinic, fapt care a asigu
rat configurarea unor propuneri 
și a unor soluții menite să ga
ranteze îmbunătățirea activității 
de organizație propriu-zise. Dez
baterile. prin contribuția tineri
lor N. Rarinea, Dumitru Petrea, 
Gh. Răducanu sau C. Guzgă. au 
reliefat împlinirile, experiența 
dobîndită și totodată căile și 
metodele de perfecționare. Se
riozitatea analizei întreprinse 
este probată și prin faptul că 
fiecare tînăr care a luat cuvîntul 
a propus acțiuni concrete care 
să fie înscrise în programul de 
activitate, și-a luat angajamen
te proprii dovedind o înaltă în
țelegere a calității de tînăr co
munist. Cu alte cuvinte, prin e- 
forturile întregii organizații s-a 
efectuat o analiză sistematică si 
profundă a îndeplinirii sarcini
lor. creîndu-se astfel condițiile 
necesare unui salt în întreaga 
activitate. Alegerea noului or
gan, din care fac parte intr-ade
văr tinerii cei mai buni, mai 
combativi, cu spirit de inițiativă, 
în posesia (acum, după adunare) 
a unui program clar de muncă, 
constituie primul pas pe drumul 
unor noi împliniri.

ION CHIRIC

Dar plusul ăsta pe care-1 pier
dem, nimeni nu-1 măi contabili
zează. Și asta trebuie să ne 
doară, că e munca și inteligența 
țăranului investită în culturi !“ 
Dar, lucrul prost, cum spuneți 
dumneavoastră, nu se vede ? 
„Se vede, asta e o lecție mai 
aspră decît cea vorbită, cînd își 

predă omul produsele de pe 
parcela lui. Un fel de control de 
calitate. Din păcate, la noi nu 
se mai pot face retușuri. „Pli
nea mea se vede dintr-odată în 
„pîinea" noastră. Problema se 
pune răspicat cînd ne izbim de 
asemenea mentalități." Președin
tele îi spune foarte plastic și 
foarte adevărat, lupta cu ve
chiul, cu concepțiile înapoiate : 
„sînt 8 brigadieri în cultura 
mare și nu stau toamna pe a- 
celași cîntar. Tot în oameni stă

Cînd vorbește despre tinerii 
din întreprinderea pe care o 
conduce Arghir Ciubotaru, di
rectorul Fabricii de porțelan- 
menaj din Curtea de Argeș, zîm- 
bește tot timpul. „Sint mîndru 
de copiii ăștia ca de propriii mei 
copii". „Copiii ăștia" sint de fapt 
cei aproape 1 500 de tineri, în 
marea lor majoritate adolescenți, 
care cu 7 luni în urmă turnau 
aici, la Curtea de Argeș, primele 
piese de porțelan din cele peste
10 000 000 cît trebuie să livreze 
fabrica în acest prim an de ac
tivitate. „Atunci, în ianuarie, cînd 
am început să producem, totul 
era aici nou și necunoscut, uti
laje, flux de producție, oameni. 
Ca să atingem parametrii pro
iectați în cîteva luni, așa cum 
ne propusesem, era nevoie de 
mult eroism. Aveam în spate 
experiența altor fabrici cu profil 
asemănător, cărora le trebuise 
cîțiva ani’buni de muncă pentru 
atingerea capacității ' proiectate. 
Mărturisesc că la început- lipsa- 
de experiență a acestor tineri de

-17 șl 18 ani nu-mi dădea mări 
speranțe. O fabrică de porțelan, 
e drept, nu este o oțelărie, dar 
îndrăznesc să spun că munca 
aici, la noi, e tot atit de grea și 
pretențioasă. Fiecare produs ne
cesită aproape 200 de operații ce 
trebuie făcute cu mare atenție 
Și finețe. Adolescenții, pe care
11 vedeți acum atîtxie serioși la

" ț _____
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A început
recoltarea 

florii soarelui 
In unele județe din sudul 

țării, unde lanurile s-au 
copt, a început recoltarea 
florii-soarelui, cea mai răs- 
pîndită și importantă cul
tură oleaginoasă pentru eco
nomia națională. Pe 40 la sută 
din suprafața afectată acestei 
plante au fost cultivați hi
brizi de floarea-soarelui ob
ținuți de Institutul de la 
Fundulea, care s-au remar
cat prin producții mari și 
oonținut ridicat de ulei. 

Unitățile agricole de stat 
și cooperatiste au posibilita
tea, datorită măririi parcului 
de mașini, să stringă recolta 
de pe întreaga suprafață cu 
mijloace mecanizate. Condi
țiile din acest an impun 
scurtarea la maximum a 
perioadei de recoltare pentru 
înlăturarea oricăror pierderi 
de semințe. In acest scop mi
nisterul de resort a Indicat 
măsuri pentru organizarea 
recoltării pe formațiuni de 
agregate și reglarea cores
punzătoare a combinelor în 
vederea folosirii acestora Ia 
întreaga capacitate și efec
tuarea concomitentă a trans
portului și arăturilor.

De menționat că fabricile 
de ulei au fost pregătite din 
vreme pentru procesul de 
prelucrare a semințelor, mă- 
rindu-se capacitatea prin in
trarea în funcțiune de noi 
linii.

schimbarea spre bine. La alege
rile din februarie, am numit un 
brigadier nou. După o lună, mă 
duc în cîmp să văd cum mun
cește. Se urneau greu lucrurile, 
îl chem între patru ochi și-i 
zic : Ori n-ai suflet și aplecare 
spre cîmp, ori nu te pricepi ! 
Și l-am făcut cu ou și cu oțet.

în termen de o lună a pus lu
crările la punct. Aud eu, așa 
pe ocolite, și merg să văd. Toa
te culturile scoase din buruieni, 
paiele adunate, totul recoltat. 
Ce-ai făcut, măi omule, de le-ai 
pus șnur ? Păi. am lucrat și cu 
conștiința oamenilor, tovarășe 
președinte.

Pămîntul acesta cere și el, ca 
orice front al muncii, disciplină. 
Unii, privesc echitatea cu un 
singur ochi, doar în privința 
drepturilor : „Păi, e cinstit să 

mesele lor de lucru au știut asta 
și au înlocuit lipsa lor de expe
riență cu pasiunea, cu entuzias
mul vîrstel lor".

La 30 iunie, deci numai după 
șase luni de la punerea în 
funcțiune, Fabrica de porțelan- 
menaj din Curtea de Argeș pro
duce lă întreaga capacitate pro
iectată. Peste 82 de mii de pro
duse fizice din porțelan, servicii 
de masă, servicii de ceai și ca
fea, farfurii, castroane, bibelouri 
sînt zilnic ambalate și expediate 
pe piață. Pe adresa fabricii so
sesc deja zeci de scrisori de 
mulțumire și apreciere de la 
beneficiarii din întreaga țară. 
Reproducem cîteva rînduri din 
ultima scrisoare expediată de 
I.C.S.M. Blaj : „Vă rugăm să ne 
livrați peste cantitatea prevăzu
tă în contractul nostru nr. 
18/1975 încă 50 de servicii de 
masă întrucît produsele fabricii 
dumneavoastră sînt foarte mult 
solicitate în orașul Blaj". „Succe
sul pe piață, secretul acestei 
competitivități, continuă direc
torul întreprinderii, stă tocmai în 
seriozitatea care caracterizează 
pe fiecare membru al colectivu
lui nostru, în dragostea acestor 
tineri pentru meseria și munca 
lor. Mulți nu pleacă acasă decît 
seara tîrziu. Cei care stau în 
căminul de nefamiliști se întorc 
după cîteva ore de somn și lu

Caîitatea-obîectiv prioritar 
in cercetare și producție

Din preocupările Institutului de cercetări
pentru legumicultura și floricultură

Aducînd un omagiu apropia
tei sărbători a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, colectivul 
de cercetare și producție al 
Institutului de cercetări pentru 
legumicultura și floricultură de 
la Vidra — județul Ilfov, a orga
nizat un simpozion cu tema 
„Calitatea — obiectiv prioritar 
in cercetare și producție".

Ținuta științifică a lucrărilor 
prezentate în cadrul simpozio
nului, varietatea tematică a 
referatelor, dar mai ales eficien
ta practică a rezultatelor migă
loaselor experimente au contri
buit in mare măsură la reușita 
acestei manifestări. Cele două 
referate susținute de doctor in 
științe Cristina Raicu : „Bolile 
răsadului de tomate" și „Phy- 
thophthora parasitica — sim
ptomatologie, biologie, comba
tere" — la care și-a adus 
contribuția un larg _ colectiv 
de cercetători tineri — s-au 
distins prin competență, nouta
tea observațiilor și eficiență in 
stabilirea celor mai adecvate 
tehnologii pentru combaterea 
dăunătorilor și a bolilor plan
telor. O direcție similară și con
cluzii cu același caracter a a- 
bordat și cercetătoarea Narcisa 

iau doar atît ?“ Vine și sare cu 
vorba. Dar de obligațiile lui, 
de modul cum a prășit nu su
flă nici un cuvînt. Dacă mun
cești, vorbele se măsoară cu 
sacul ! Nu întâmplător, președin
tele stăruie asupra celor tineri. 
Și-mi explică de eforturile or
ganizației U.T.C., de a face mai 
mult pentru ceea ce numește e- 
ducația cîștigului în rîndul ti
nerilor membri cooperatori. Tot 
„unii" își cîntăresc- cu grijă e- 
fortul pentru ca nu cumva să 
depășească ceea oe cred ei că 
reprezintă echivalentul plății în 
bani și produse. Nimic nu e mai 
străin moralei socialiste, mora
lei satului decît o asemenea 
concepție egoistă, îngustă. So
cietatea noastră și-a făcut din 
principiul echității o deviză și 
un mod de acțiune. Aceasta pre
supune ca fiecare din noi să 
vadă dincolo de pereții casei 
sale, de pîinea sa. „Pîinea" 
noastră, cuvîntul acesta în fru
musețea și plenitudinea lui, aco
peră toate picăturile de sudoare 
care fac ca pămîntul să rodeas- ■ 
că pentru fiecare dintre noi. 
Dar, neapărat cu truda tuturor. 

crează pînă noaptea tîrziu. Au 
fost, la început și oameni care 
parcă veniseră să ne încurce 
treaba. Gei mai mulți dintre ăl 
sînt însă acum oamenii de nă
dejde ai fabricii. Forța colecti
vului nostru stă tocmai în ca
pacitatea lui de a forma oameni 
de nădejde". ■

în prezent fabrica livrează pe 
piață 28 de sortimente din por
țelan. Pînă la 1 ianuarie, anul 
viitor, vor fi asimilate 139 de 
sortimente noi, toate concepute 
aici în atelierul de creație al 
fabricii unde lucrează tinerii 
Stefan Grigore, Viorel Rac, Cucu 
Ureche, Constantin Cantea și Io
nel Vasiluță. Toată producția fa
bricii va fi reînnoită. Alături de 
noutate, calitatea foarte bună a 
produselor de porțelan fabricate 
la Curtea de Argeș este o altă 
caracteristică principală. Dovada 
o face faptul că fabrica are asi
gurată desfacerea întregii pro
ducții, deși în urmă cu cîteva 
luni nimeni nu știa de „porțela
nul de Curtea de Argeș".

Dragoste, pasiune, responsabi
litate, tinerețe, sînt cuvinte care 
spun totul despre acest minunat 
colectiv a cărui medie de vîrstă 
este de 19 ani și care s-a format 
aici în fabrica ce i-a primit doar 
în urmă cu cîteva luni.

NICOLAE MILITARU

Sindile care, in numele unui co
lectiv, a prezentat referatul in
titulat „Rezultate in ameliora
rea tomatelor de sere privind 
rezistența la boli și dăunători". 
Contribuții originale, menite să 
îmbogățească literatura de spe
cialitate cu prețioase observații 
proprii, au adus cercetătorii Cor
nelia Atanasiu și Mihai Mareș 
care au susținut referatele „In
dici și însușiri de calitate la se
mințele de vinete in legătură cu 
posibilitățile de îmbunătățire a 
germinației lor" și, respectiv, 
„Producerea materialului sădi- 
tor la garoafe". Probleme de 
stringentă actualitate ale cer
cetării și producției. legumicole, 
a avut ca obiect și lucrarea des
pre „Folosirea rațională a în
grășămintelor în culturile se- 
mincere de pătrunjel", aparți- 
nind lui Nicolae Gherman, ca și 
referatul „Unele aspecte ale re
gimului de irigații și ale con
sumului de apă la semincerii de 
fasole", prezentat de Sigismund 
Ianoși. Doi dintre specialiștii 
care au făcut vizite de docu
mentare în Japonia și U.R.S.S. 
— Nicolae Atanasiu și Lucian 
Jidav — au împărtășit colegi
lor lor observații pline de inte
res, metode și tehnologii apli
cate în fermele legumicole ale 
țărilor amintite.

Discuțiile care âu urmat au 
relevat valoarea științifică a re
feratelor, au subliniat contri
buția la elucidarea problemelor 
abordate. Purtate în spirit con
structiv, intervențiile au remar
cat cu deosebită acuitate ne
voia imperioasă ă unei mai pro
nunțate orientări către o finali
zare concretă, cu imediată apli
cabilitate în producție, printr-o 
mai laborioasă insistență către 
recomandările practice, către 
stabilirea tehnologiilor cu ime
diată materializare în fermele 
legumicole.

Relevînd observațiile critice 
și autocritice, atit la referatele 
prezentate, cit și la evidenție
rea unor deficiențe de ordin mai 
general în activitatea institutu
lui, a aplicării unor metodologii 
moderne în tehnologia culturi
lor legumicole, participanta la 
simpozion au fost unanimi de 
acord în a remarca utilitatea 
manifestării, pasul înainte pe 
care-l realizează cercetarea în 
legarea mai directă de produc
ție, de activitatea concretă ce 
se desfășoară — și ea trebuie 
amplificată substanțial — in fer
mele legumicole din unitățile a- 
gricole.

AL. DOBRE
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OAMENI SI ORAȘE IN AUGUST
însemnări de reporter din geografia dinamică, a patriei

La cițiva kilometri buni de Piața 1848, 
borna de început al drumurilor țării, spre 
marginea de răsărit a Bucureștilor și chiar 
sub ochii locuitorilor săi, se naște un nou 
oraș : Titan II. Deși respirația metropolei 
se simte încă molcomă, ca niște foaie 
ușoare și binefăcătoare, Viața a prins aici, 
pe nesimțite, însemnele statorniciei, pro
prii unei entități urbanistice. Sint citeva 
mii de apartamente, majoritatea proprie
tate personală, ocupate de oameni din 
toate colțurile Capi
talei, sint alte citeva 
mii, în plan. Specia
liștii de la institutul 
„Proiect" București, 
părinții orașului ca
re se naște, duc o 
muncă asiduă de in
tegrare a noilor con
strucții in ansamblul 
celor existente. O 
muncă migăloasă, o 
muncă pentru care 
cuVintul-cheie este 
pasiune. Cerința pri
mordială: amplasarea 
judicioasă și estetică â tuturor obiective
lor de necesitate publică din zonă, inche- 
gind complexe comerciale, magazine de 
toate profilurile, mijloace de agrement. Pe 
planșetele lor sau în machetă, .totul este 
gindit. măsurat, calculăt. Virtual, orașul 
s-a născut.

Cei care l-au conceput sint arhitecți, in
gineri, constructori, tehnicieni proiectanți, 
Cei care, însă, îl înalță aevea, punind cite 
o fărimă din viața lor la temctie și dind 
conținut viu proiectelor Și planurilor de 
sistematizare sint constructorii. Fierari și 
betoniști, dulgheri, zugravi, mozaicari, 
timplari, faianțeri, instalatori și electri
cieni. Oameni cu miinile bătătorite și asu
date, duri și dirzi, oameni dintr-o bucată. 
Munca in comun pe șantier, aspră, cu le
gile ei nescrise, le-a plămădit o concepție 
de viață, le-a cioplit caractere tari și fer
me, i-a învățat să trăiască. „Iarna îți în
gheață mina pe clește, vara soarele-ți 
bate in cap cu 30—40 de grade. Muncim 
de la 7 dimineața pină la 6 seara. Cînd 
ne e foame, mîncăm din traistă. Apoi în

toarcem o țigară bună și odihnim o țîră. 
Dacă plouă, ne virim sub șopron. Dacă 
ninge, facem un foc mare. Dacă e vară, 
nu ne adăpostim. Soarele e prietenul nos
tru. Usucă betonul, îl întărește și putem 
lucra mai cu spor. Puse una peste alta, 
nu ne plingem. E o meserie ca oricare 
alta".

Radu Nicolae, 49 de ani, șeful unei e- 
chipe de tineri-betoniști a participat, în 
cei 25 de ani de cind ține cleștele în pal

Mina 
meșterului Radu

mă, la ridicarea unor obiective de prim 
rang : Combinatul chimic de la Făgăraș, 
Termocentrala de la Paroșenl, Televiziunea 
Română. Mina meșterului Radu a ajuns, 
,îhsă și pe alte tărimuri. Intre 1971 și 1973, 
împreună cu alți 600 de tovarăși, a ridicat 
din nisipul Mării Baltice, nu departe de 
Etafhburg, in R.F.G., o frumusețe de sta
țiune balneo-climatică, dibăcia și inde- 
nțînarea românească fiind atunci mult a- 
preciate.

— Intr-o bună zi, vine la mine un lo
calnic și el tot de meseria noastră. Zicea 
ceva pe limba lui. Am înțeles că nu pri
cepe cum de legăm noi așa repede fiarele 
de montaj cu sîrma de legături. A luat 
cleștele, l-a întors, l-a sucit, l-a invîrtit, 
credea că e ceva special. Era cel mai ba
nal clește bontit la capăt. I-tm spus pe 
românește : Nu ăsta, și am arătat spre 
clește, ci asta, și am arătat mina, asta 

contează ! A dat din cap rîzînd. înțelesese. 
Cel mai tinăr om al echipei meșterului 

Radu este Alexandru Popescu, 18 ani, de 
fel din comuna Dor-Mărunt din Ialomița. 
Înainte de a veni in București, a fost uce- 
nic-croitor, dar meseria asta nu i-a plă
cut și a lăsat-o. Acum e mulțumit și în 
fiecare slmbătă merge acasă, evident, nu 
cu mina goală.

— Ce-au spus ai tăi 
cind ai plecat din 
comună 7

— Ce să spună ? 1 
Au fost de acord. 
Tata a zis ci de-a- 
cum sint bărbat și 
să-mi port singur de 
grijă, iar mama, că 
Bucureștiul e mare 
și să fiu atent, să nu 
mă pierd...

— Și cum faci să 
nu te pierzi 7

— N-am timp. De 
la șapte seara cind 

plec de aici și pină la zece cind mă culc 
abia dacă pot să măninc și să văd un film 
sau să răsfoiesc un ziar.

— Te-ai gindit vreodată că tu, Sandu 
Popescu din Dor-Mărunt, iei parte la naș
terea unui oraș 7

— Nu prea m-am gindit. M-am gindit 
mai mult acasă. Dar de-acum încolo, că 
mi-ați dat ideea...

— Aurel Moroșanu, v-ați mutat de 6 luni 
in casă nouă. Cum vă simțiți 7

— Incomparabil mai bine decit in ve
chea locuință din Calea Moșilor, unde a- 
vearn două camere mansardate. Acum am 
trei, spațioase și confortabile. E loc să-mi 
cresc și nepoții. Cel mai mic împlinește 
cinci luni, s-a născut aici și va crește 
aici.

Se naște aici și crește aici un oraș nou. 
Și odată cu el, se nasc oamenii săi.

EUGEN ȘERBĂNESCU

Slatina nu și-a uitat istoria foarte ve
che, ilustră măcar prin vechime, dar și 
prin citeva momente cu adevărat impor
tante, cind a fost bunăoară capitala inte
rimară a lui Mihai Viteazul, ca să nu mai 
vorbim de descoperirile care țin de pro
toistorie, remarcabile intr-adevăr (pe va
lea Dîrjovei s-au găsit urme de viață 
vechi de șase sute de mii de ani) dar nici 
nu are complexe din pricina ei. Am 
venit „în orașul in care plouă de 
trei ori. pe săptămînă", cum zice fiul 
locurilor, poetul Minulescu, ce și-a 
purtat pașii adolescenți pe aici, exas
perat de monotonie, am venit pe o vară 
toridă în care nu se vădea nici un semn 
că va ploua sau că a plouat vreodată (și 
încă prea tare, și încă de curînd). Am 
venit în capitala aluminiului românesc, 
la zece ani de la aniversarea sa — in a- 
ceastă postură — și cam la douăzeci de la 
nașterea sa propriu-zisă. Nu e nici un pa
radox, e vorba de Slatina de azi „nouă" 
cum ii zic oamenii ca s-o deosebească da 
cea „veche" din vale. „Prin aprilie 1961, 
ml-amintesc, îmi spunea Gheorghe Șer- 
ban, locțiitor de secretar de^partid al În
treprinderii de aluminiu, Slatina era zgu
duită de două evenimente care erau a- 
proape egale în importanță pentru slăti- 
neni. Zburase primul om în cosmos și se 
dăduse în folosință primul bloc de locuințe 
în oraș — un bloc cu încălzire cu lemne". 
Toate lucrurile acestea ți se par foarte 
vechi. Acest aprilie 1961 pare a ține de 
antichitate, cu blocul său de locuințe cu 
lemne. Dacă n-ai văzut niciodată Slatina 
înainte, ca mine, orașul acesta complet 
nou, de un evident orgoliu — clădirile 
sale de referință, cum ar fi bunăoară 

i complexul hotelier „Parc", ar putea foar
te bine să se integreze intr-o rivieră fai
moasă — pare început ieri și terminat azi. 
Unul din miracolele curente, pe care le 
numim deja, simplu, reperele socialismu
lui. Altcineva avea să-mi spună : „Acum 
zece ani Slatina era un tîrg cu 14 mii de 
tîrgoveți. Astăzi este un oraș cu 40 000 
de oameni trăind în umbra aluminiului, 
mai bine-zis în lumina aluminiului". Alu
miniul a incendiat pădurea uscată a iner
ției în care zăcea urbea. A revitalizat for
țele umane. A tras după sine cu forța sa 
de metal nobil și ales, din care se fac ma
șinării de elită, trezirea la viață a orașu
lui. Oamenii au aflat despre ei că au cu
raj. Curajul de a face lucruri de elită. 
Oamenii au aflat despre ei că au capaci
tatea de repliere rapidă la o înaltă și pre
tențioasă tehnologie, că de atunci, din 30 
iunie cind s-a elaborat prima șarjă de 
metal alb pină azi, in numai zece ani, ei

Am în față citeva fotografii, îngălbe
nite de vreme, din care orașul acela, mai 
bine-zis tirgul de atunci, își dezvăluie 
oarecum rușinat fața. O străduță pe jumă
tate pavată, pe jumătate plină de hârtoape, 
coborind către fluviu printre case strivite 
una in alta, printre dughene mizere, 
cu marfa afară, în soare, printre ziduri 
prăfuite și ciuperci decolorate, sub care 
își beau cafeaua cițiva bărbați cu pălă
riile pe genunchi. E „strada mare".

Altă fotografie : un ciob de Dunăre stră
lucind in amiază cu un vapor străin in 
prim-plan. Mai departe, făcind echilibris
tică pe o scindură proptită de țărm, 
niște siluete subțiratice, de hamali, se 
încovoaie sub greutatea unor coșuri imen
se, a unor baloturi, marfă adusă de un 
barcaz căruia i se vede numai un bord. 
Pe alt petic de carton, o serbare dan
santă, probabil e duminică. Intr-un colț 
se văd doi acordeoniști, fotografia mișună 
de oameni, sint acolo bărbați cu panta
loni striviți, un marinar cu mustață dis
cută cu o fată in haine de căpătat, prea 
largi pentru ea, un bătrin orb s-a așezat 
turcește pe pămint, două femei țin în 
miini umbreluțe japoneze, copii cu pan
taloni scurți și picioare desculțe se uită 
pofticioși la grătarul pe care fumegă mi
titeii, iar in dreapta, chiar la marginea 
fotografiei se zăresc capul și grumazul 
unui cal înhămat. Un tîrg anost, „un pri
căjit centru pescăresc, meșteșugăresc și 
comercial", așa e prezentată Tulcea de 
atunci intr-un documentar „document".

Tulcea, străvechiul Aegyssus, una din 
reședințele comandamentului flotei roma
ne de pe Dunăre ; 1389—1417 : Tulcea e 
parte componentă a Țării Românești sub 
Mircea cel Bătrin, intinsă „pină la Ma
rea cea mare" ; 1895 — se înființează aici 
un club socialist; anul 1900 — o popu
lație de aproape 19 000 locuitori ; 1938 — 
nici un fel de industrie.

Ne aflărh în 1975. Peste numai cinci ani, 
fostul tîrg de pescari și comercianți va 

vor reuși nu numai să consolideze o in
dustrie complet nouă, ale cărei produse 
se exportă in 20 de țări — ci vor construi 
un oraș nou, cu oameni care trăiesc la 
temperatura și trepidația marilor centre 
urbanistice din imperiul industriei. De 
la prima promoție de muncitori ca
lificați ce absolveau in 1963—64. șco
lile profesionale din Tirnăveni, Tirgoviște, 
Ploiești, Făgăraș, zeci, sute de metalur- 
giști au descifrat tainele acestei singulare 
meserii în unitățile de profil create în

Aluminiul— 
starea de tensiune 

a cetății
Slatina. Grupul școlar — cu școala pro
fesională și de maiștri, liceul industrial și 
Facultatea de subingineri — este matca 
fertilă care revigurează in fiecare an uzi
na, ca și întreprinderile ce s-au creat în 
jurul ei, cum ar fi de pildă Întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului, unde numai 
în cinci ani s-au creat circa 3 000 de tipo- 
dimensiuni — laminate, bare, folii, tim- 
plărie metalică, țevi de irigații etc., de- 
monstrind odată in plus că explozia de 
inteligență tehnică la români nu este vor
bă goală. Producția de aluminiu propriu- 
zis a sporit de la anul de start — 1965, 
cînd era de 8109 tone, la 200 000 de tone 
în acest an — și aceasta poate spune mult 
despre ritmul de creștere. Aluminiștii 
produc astăzi, in acest an, cam cite zece 
kilograme de aluminiu pentru fiecare lo
cuitor al țării. Am putea fi, fiecare din 
noi, acoperiți de un strat subțire de metal 
strălucitor, astfel, zborul primului cosmo
naut din lume și inaugurarea primului 
bloc din cetatea metalului alb capătă un 
sens metaforic emoționant. Am putea fi, 
oricare din noi, acoperiți de un costum 

deveni un puternic centru industrial, cu 
o populație de aproape 100 000 locuitori. 
E necesară insă o precizare : Tulcea se 
numără încă de pe acum printre orașele 
cu industrie.

De sus, de pe Dealul Hora pină departe, 
către un alt deal din acele șapte pe care 
se întinde orașul — Dealul Taberei, de 

O INTRARE DEMNA 
PE DUNĂRE, 
ÎN ROMÂNIA...

fapt locul de amplasare a noii platforme 
industriale tulcene — se desfășoară 
imaginea dezvoltării. Fabrica de con
serve din legume și fructe, Întreprin
derea de industrializare a peștelui, 
Fabrica de produse lactate, Antrepozitul 
frigorific, Întreprinderea de pescuit ocea
nic, care, de la cele 35 nave de pescuit și 
de transport aflate astăzi în dotarea sa, 
va face pină in 1980 un salt de mari pro
porții, concretizat în 112 nave de acest 
gen. Se mai zăresc, de aici de pe Hora, 
Fabrica de placaje din marmoră, noua 
tipografie și impresionanta uzină de alu
mină, care peste numai cițiva ani va rea
liza un volum de producție industrială 
globală echivalentă cu aceea a întregului 
județ la constituirea sa.

In zare, deasupra clădirilor, brațe pre- 

fin și elastic, de un alb strălucitor, cu ceea 
ce produce azi uzina. E adevărat. Dar 
lucrul cel mai de seamă pe care îl pro
duce acest aluminiu slătinean este poate 
schimbarea.

M-am gindit la asta aici, la Slatina, 
unde schimbarea permanentă a devenit o 
permanență a locului — un fel de a fi al 
stării pe ioc. Tensiunea, ca formă a stării 
pe loc, iată ce a reușit să facă acest 
metal aparent fragil, stăpinit și creat de 
om, in condițiile socialismului, la Slatina.

Bineințeles, acești oameni care reușesc 
sft atingă un nivel al productivității mun
cii pe lucrător dintre cele mai înalte din 
țară — peste un milion lei — duc o viață 
demnă, omenească. Bineînțeles, lor li 
s-au dat locuințe, in acești zece ani s-au 
mutat în apartamente repartizate de stat 
circa 1 400 de familii, 200 de tineri locu
iesc în căminele pentru nefamiliști, alți 
trei sute așteptind să se termine un nou 
cămin cu un înalt grad de confort. Bine
înțeles, copiii muncitorilor au la dispozi
ție creșe și grădinițe, bineințeles, între
prinderea are un dispensar modern și 
înalt dotat. Dar nu e numai asta, nu e 
numai atit. Nu e nici măcar numai posi
bilitatea deschisă de a urma școlile înalte 
ale aluminiului — facultatea de subingi
neri, facultatea pur și simplu, cercetarea. 
Ci ceea ce reprezintă toate acestea la un 
loc, starea de febră creatoare care asigură 
tinerețea spiritului și dă certitudinea unei 
vieți trăite plenar. Cine crede că să faci 
aluminiu este la fel de ușor ca greutatea 
specifică a acestuia ar trebui — ca o lecție 
a durității și bărbăției — să meargă nea

lungi de macarale. Se construiește și a- 
col'o. De fapt, la Tulcea se construiește și 
se va construi din belșug. In cincinalul 
viitor vor fi puse in funcțiune alte obiec
tive de interes național.

La fiecare pas, vizitatorul orașului este 
confruntat cu noul. Dezvoltarea sa econo
mică a stimulat și modernizarea urbanis

tică. Intre anii 1960—1974 au fost con
struite circa 7 500 apartamente, au fost a- 
menajate cheiul, gara fluvială, gara 
C.F.R., principalele străzi, iar în următoa
rea perioadă de cinci ani in toate zonele 
orașului vor fi construite alte locuințe, 
însumind 12 000 apartamente cu un grad 
sporit de confort. S-au construit, de ase
menea, centrul civic și administrativ, zeci 
de magazine, cămine pentru tinerii munci
tori nefamiliști, policlinici, lăcașe de cul
tură, stadioane, numeroase școli, creșe și 
grădinițe — pe scurt, Tulcea a „urcat" 
necomparabil pe scara bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor muncii.

Și ce va fi la Tulcea, în viitorul apro
piat 7 In această străveche vatră româ
nească, favorizată de așezarea geografică 
și de neasemuitul său relief în amfitea- 

părat la Slatina, să intre în marile hale, 
să meargă la electroliză Și la cuve. Cine, 
dacă merge, își închipuie că greutatea 
Constă numai în asta, in coeficientul de 
periculozitate — destul de aproximații) de 
fapt — și în dificultatea muncii propriu- 
zise, să meargă la laboratoare, să întrebe 
inginerii. Făcută la un important nod e- 
nergetic — Slatina — uzină de aluminiu 
nu „înghite" numai energie electrică: Ci 
mai ales energii umane, inteligență, pre
gătire și siguranță tehnică, ei mai ales, 
și poate asupra toate, pasiune. Eu am vi
zitat această fabrică dură însoțită de in
ginerul Victor Dănoiu. Inginerul voia să 
mă învețe totul despre aluminiu, vorbea 
intr-unu, cu ochii strălucitori, desena pe 
table imaginare, ■ îmi înșira cifre și for
mule pe table improvizate, rupînd nervos 
creta, mingiia anozii cu privirea, bătind 
grăbit pe umeri cite un muncitor — hai 
mâi băieți, să-i arătăm tovarășei o. șarjă 
adevărată 1 — de parcă ar putea fi și alt
fel de șarje — o, pot, fi și ratate, atunci 
îți vine să înnebunești — inginerul Dănoiu 
e unul din cei „supți" de aluminiu intr-o 
baie mai eficace decit cea catodică, o baie 
de pasiune mistuitoare pentru munca pe 
care o face. „Cind am venit, la început, 
credeam că n-o să stau nici două săptă- 
mini — îmi spune cu acel zîmbet melan
colic cu care vorbești despre o mare dra
goste care la început nu-ți spunea nimic. 
Oamenii aceștia lucrează numai șase ore 
pe zi, din cauza toxicității fiorului care 
se degajă în urma reacțiilor, oamenii a- 
ceștia au condiții speciale de retribuție și 
așa mai departe. Dar eu aveam să aflu 
că un inginer a fost amenințat cu sanc
țiune pe linie administrativă și de partid 
ca... să plece acasă, pentru că stătea de 
36 de ore în secția sa, unde se produsese 
o gravă neregulă. „Oricum n-aș fi putut 
să stau acasă" — a răspuns el agasat. 
Ca Grigore Gogulescu sint mulți, sint 
majoritatea, pentru că altfel Andrei Va- 
sile, secretarul U.T.C., nu mi-ar fi spus cu 
atita liniște „La ora actuală sîntem. o în
treprindere matură". Oamenii aceștia au 
știut să treacă peste momentele grele, au 
știut să se autodepășească, au știut să tră
iască deci, se poate învăța și să trăiești.

Aluminiștii de la Slatina tint ctitori. 
Ctitoria lor e însăși cetatea — și pentru 
că semnul acestei cetăți este albul, cu
loarea purității, ei nasc această puritate 
din fiecare linie cu care se desenează tim
pul contemporan.

SMARANDA JELESCU 
______________________________________ /

tru, tot ce se întreprinde „va trebui să 
ducă la construirea unui oraș modern, 
care, intr-adevăr, să fie o intrare demnă 
pe Dunăre, in România", spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
tei de lucru în acest județ, cu aproape 
trei luni in urmă. Deci, putem fi siguri 
că Tulcea nu va fi cu nimic mai prejos 
decit acele orașe care rămin îndelung în 
amintirea vizitatorului, orașe spre care 
omul se îndreaptă cu plăcere, cu nerăb
dare chiar. Tulcea, orașul de la porțile 
Deltei va deveni și un adevărat centru al 
industriei turistice.

Înainte de plecare discut cu mai vechea 
mea cunoștință, tovarășul Alexandru Rizu, 
pină nu de mult prim secretar al Comite
tului județean al U.T.C. E tinăr, încă n-a 
împlinit 34 de ani. Ca secretar al Comite
tului municipal al P.C.R. și vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiului 
trebuie să se afle din zori și pînă-n seară 
peste tot, m-a și surprins ciți oameni cu
noaște personal, din toate domeniile de 
activitate.

— Nu-i de mirare, îmi răspunde la în
trebare tovarășul Rizu. Mai întîi, îmi 
place mult să lucrez cu tinerii. O aseme
nea dezvoltare, industrializarea impetuoa
să a necesitat cadre, zeci de mii de cadre, 
pe care le-am pregătit dintre tineri, cum 
este și firesc. Peste 70 la sută din perso
nalul unităților economice e alcătuit din 
ei, iar multe unități sint și conduse de ti
neri sub 30 de ani.

Orașul de miine. De fapt, acel miine a 
și început. Apropierea lui se simte, a de
venit palpabilă, vizibilă, cu fiecare teme
lie nouă de clădire, cu fiecare macara 
care întregește peisajul firesc al anilor 
noștri, cu fiecare trăsătură de tuș pe hîr- 
tia de calc a proiectanților.

DRAGOMIR HOROMNEA

METAMORFOZELE
ORAȘULUI

Trezit, după Eliberare, la o nouă viață, 
Tirgu Secuiesc s-a dezvoltat, in ultimul 
deceniu, . intr-un ritm fără precedent. 
Pentru un economist familiarizat cu 
limbajul cifrelor ar fi suficientă o compa
rație intre anii 1965 și 1975 care ar evi
denția o creștere de peste 10 ori a valorii 
producției industriale. Cum însă nu toți 
cititorii sint economiști și cum economiș
tii înșiși simt măcar din cînd in cînd ne
voia șă-și ridice ochii dintre hîrtii și să-și 
imagineze realitatea corespunzătoare nu
merelor, am să trec în revistă citeva as
pecte din viața orașului, care, după pă
rerea mea, ilustrează semnificația acestui 
raport abstract.

In primul rind, un teren pustiu, pe care 
doar vintul rostogolea cite o cutie goală 
de conserve, s-a transformat intr-un timp 
record intr-o impunătoare platformă in
dustrială, cuprinzînd întreprinderea de 
confecții, fabrica de șuruburi, fabrica de 
brinzeturi și fabrica de amidon și glucoză. 
Noaptea, în aceste locuri altădată dezolan
te, prin care cu greu te încumetai să 
treci, strălucesc acum sute de lumini și 
se aude freamătul dătător de încredere și 
siguranță al activității industriale. Iar 
ziua, halele cu pereții transparent și in
stalațiile argintii, macaralele profilate pe 
cer,, camioanele care trec cu un duduit 
grăbit, spațiile verzi și străzile asfaltate 
compun imaginea unui oraș al viitorului.

Sub influența acestei infuzii de energie 
s^a metamorfozat și orașul propriu-zis. Cu 
nu mult timp în urmă, locuitorii Tirgulut 
Secuiesc nu se puteau minări decit cu 
cele 54 de curți rămase din vremuri stră
vechi, cînd doar ferestrele zăbrelite și 
zăvoarele de un lat de palmă puteau asi
gura liniștea meșteșugarilor și neguțăto
rilor de aici, cu izvoarele de apă minerală 
de. i la băile Fortyogă, cu amintirea, 
transformată într-un cutezător simbol, a 
revoluționarului Gâbor Aron și, poate, cu 
legenda romantică a fetei care a dansat 
pină a murit in brațele flăcăului hotărît 
să-i pedepsească astfel trufia. Astăzi, alt
fel sint clădirile și altele legendele. Din 
centrul medieval, pe care îl păstrează ca 
pe un monument istoric, oamenii se mută 
treptat in locuințe moderne, cu ferestre 
largi, deschise spre lume. Istoriilor sum
bre le-au luat locul cuvîntările la ședințe 
și articolele de ziar în care se elogiază 
munca harnică și iscusită a cine știe cărei 
„confecționere" și a cine știe cărui „ma- 
trifer". Iar la băile Fortyogă, apa, altă ALEX. ȘTEFĂNESCU

dată irosită, a izvoarelor este captată și 
trimisă prin lujeri subțiri, de metal, în 
căzile de un alb strălucitor, pentru a-i 
vindeca pe bolnavii veniți aici din toate 
colțurile țării. Sute de tineri, organizați 
în brigăzi de muncă patriotică, au parti
cipat la aceste lucrări de amenajare și e 
de crezut că ceva din sănătatea lor fre
netică, din entuziasmul lor s-a transmis 
aparaturii medicale, dindu-i astfel o ne
maiauzită capacitate terapeutică.

Dar oamenii ? Ce s-a intimplat cu oame
nii.? Bărbații din Tirgu Secuiesc care, 
prin tradiție, erau agricultori sau tăietori 
de lemne, au învățat încă din 1948, in ca
drul fabricii de mobilă — prima unitate 
socialistă din oraș — noi meserii. In ul
timii ani, acest proces de diversificare a 
luat amploare vertiginos, astfel incit în 
momentul de față ei vorbesc cu aerul cel 
mai firesc din lume de calificare și poli
calificare. Femeile, cum se știe, găteau, 
coseau, împleteau. O tînără de la Între
prinderea de confecții, Salamân Maria- 
Eva, mi-a mărturisit că, în familia ei, nu 
a existat niciodată o mașină de cusut. Iar 
acum. în mijlocul a o mie de tineri de 
aceeași vîrstă cu ea, lucrează la aparate 
de înaltă tehnicitate — rude îndepărtate 
ale mașinii clasice — și produce îmbră
căminte care se exportă în țări ca Olan
da, Elveția, R.F.G. și Italia. O altă tînără, 
Lina Ghitiu, spunea chiar că drumul 
străbătut de ea a fost invers decit cel 
obișnuit: întîi a învățat să croiască și să 
coasă la fabrică și abia apoi a folosit a- 
ceste deprinderi în treburile gospodărești, 
de acasă.

Dar cea mai importantă transformare în 
conștiința oamenilor mi se pare ciștigarea 
obișnuinței de a trăi într-o continuă 
transformare, de a considera ceea ce s-a 
realizat ca una din etapele progresului. 
Ei vorbesc încă de pe acum despre 
Fabrica de izolatori de joasă tensiune, 
care va fi dată în funcțiune in cincinalul 
următor și care va avea în jur de 3 000 
de lucrători. Mulți absolvenți ai școlilor 
generale și ai liceelor se orientează deja 
spre forme de învățămînt care să-i pre
gătească pentru această specialitate.

Un oraș a cărui producție industrială 
a crescut de zece ori înseamnă, prin ur
mare, un oraș de zece ori mai puternic, 
mai modern, mai însuflețit. Sau, altfel 
spus, de zece ori mai oraș.
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MUNCĂ PATRIOTICĂ

ÎN SPRiiINUL PRODUCȚIEI

trei luni, pen- 
Nu sint utecist,

amplasării clu- 
lipsei de pu-

Un raid la sfîrșit de săptămî- 
nă prin cluburile bucureștene — 
un bun prilej de constatări asu
pra acelor locuri în care ar tre- 
bu: sa se destindă tinerii care, 
în aceste zile de august, ne ra
portează noi succese în muncă 
in cinstea zilei de 23 August, a 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

Adeseori uităm ceea ce se nu
mește program cultural-distrac- 
tiv. Sîmbătă seara, la Ecran- 
club. formația „Terra" susținea 
un frumos program muzical în 
fața a... 10 tineri muncitori din 
sectorul 7. Sandu Dima (IAPLM) 
ne mărturisește: „Colegul meu. 
Marian Negru, m-a adus și pe 
mine aici acum 
tru prima oară, 
dar la noi în 
fabrică (secto
rul 7 — n.n.) nu 
ne-a anunțat ni
meni despre 
programele de 
la „Ecran-club". 
Am auzit că 
înainte rulau 
aici („Ecran- 
club" — n.n.?!) 
filme, mai mul
te comedii..."

Unul din 
membrii forma
ției „Terra" în
cearcă să ne 
explice că, poa
te, din cauza 
bului, dar și a . 
blicitate, sint siliți să cînte în 
fața unei săli goale. „Aici poa
te cînta și Rolling-Stones, că joi 
și sîmbătă, cînd e dans, nu vine 
nimeni" (Nicolae Marcu). Așa
dar, lipsește un sistem mobil, 
divers, eficient de popularizare 
și reclamă. Cum procedează al
ții ?

Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" (aflată par
țial în renovare) la orele serii 
este punctul central de atracție 
pentru studenții bucureșteni și 
turiști.

Programul „Bine ați venit la 
noi" face ca sala Student-clubu- 
lui să devină ne’neăpătoare. în 
holul casei de cultură, în care 
poate fi vizitată expoziția de 
grafică militantă a tinerei Ilea
na Ploscaru (membră a cercului 
de arte plastice), discutăm cu Ti- 
beriu Ungureanu — absolvent al 
Institutului de arte plastice — 
despre modalitățile de informa
re și popularizare a activități
lor. Buletinul casei de cultură, 
„Curier studențesc", pliantele — 
sumar al activităților, testarea 
cu fișe, agitație vizuală — iată 
cîteva din metodele folosite de 
ei. Tovarășul Laurențiu Toma, 
directorul casei de cultură, spe
ră că, in curînd, vor putea in
stala o stație locală de radio, 
capabilă să emită în toate că
minele studențești. „Ar fi, ne 
spune dînsul, una dintre cele 
mai moderne și eficace forme de 
agitație in masă". De acord.

Festivalul cîntecului Animator cultural
intr-o mică librăriepentru tineret și

După cum se știe, în lunile august-septembrie se desfășoară 
cea de-a treia ediție a Concursului de creație de cîntece de 
masă pentru tineret organizat de C.C. al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R., în colaborare cu Radioteleviziunea română și U- 
niunea Compozitorilor, concurs dedicat Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. Ca o notă distinctivă 
față de edițiile precedente, programul și regulamentul din 
acest an au un mai pronunțat caracter de lucru, aria tema; 
tică fiind, de asemenea, extinsă prin includerea și a genului 
muzicii ușoare. Pînă la sfîrșitul lunii în curs, compozitorii și 
poeții sînt invitați să trimită pe adresa Uniunii Compozitorilor 
cîntece patriotice, marșuri, piese de muzică ușoară cu tematică 
politică pentru tineret și studenți.

RADU ȘERBAN :_ Noi, com
pozitorii, vrem să asigurăm 
pentru concurs o bază inter
pretativă de prestigiu și să pro
movăm totodată tinerii inter
pret talentați.

Dintotdeauna am considerat 
că este de datoria fiecărui 
compozitor, indiferent de ge
nul pe care îl practică de 
preferință, să se adreseze 
prin cîntec și tinerilor cărora 
trebuie Bă le facă, prin mijloa
cele specifice, educația în spi
ritul sănătoaselor principii ale 
societății noastre. Dar pentru ca 
melodia să aibă putere de con
vingere, de penetrație in mase 
largi de auditori sau, altfel 
spus, ca să devină șlagăr, ea 
trebuie să fie accesibilă, plăcută 
și ușor de reținut. Accesibilita
tea și popularitatea sint în bună 
măsură premise ale valorii. E- 
xistă destule exemple de crea
tori care s-au impus și au ră
mas peste timp numai prin 
două-trei lucrări. Dar acelea e- 
rau capodopere. Tineretul de 
astăzi are un nivel de cultură 
mult mai ridicat, cunoștințe 
muzicale mai serioase și sesi
zează imediat unde este valoa
rea și unde ea este doar mi
mată. Are pretenția ca muzica 
să fie interpretată la cote de 
Înalt profesionalism, să conțină 
idei actuale. Obligațiile, respon
sabilitatea noastră, a creatori
lor, sint evident mai mari. Tre
buie să scriem în linii melodice 
cit mai simple, dar cît mai o- 
riginale, iar îmbrăcămintea ar
monică să o realizăm in moda
lități noi, interesante. Noutățile 
armonice ii însuflețesc pe in
terpret și 
de activitate 
tru actuala 
cursului de creație al 
Tineretului Comunist am pregă
tit două cîntece : un marș și un 
vals al cărui titlu provizoriu 
este O primăvară-i tinerețea 
noastră. Vreau să 
ideea că noi, compozitorii, 
trebui să asigurăm pentru acest 
concurs o bază interpretativă de 
prestigiu și să promovăm toto
dată tineri interpreți — stu
denți, elevi, muncitori, colective 
de amatori pe care i-am ascul
tat in diferite manifestări și 
consider că merită toată aten
ția organizatorilor.

GEORGE GRIGORIU : Viața 
tineretului nostru, bogată în 
fapte exemplare, ne oferă nu
meroase motive de inspirație.

conferă un plus
cîntecului. Pen- 
ediție a con-

Uniunii

subliniez
va

Concursul de creație destinat 
muzicii corale și ușoare din ca
drul Festivalului cîntecului pen
tru tineret și studenți reprezintă

La Tehnic-club orchestra 
„Orizont" a atras un număr 
mare de tineri, muncitori șl 
elevi din sectorul 5. Acest „a 
atras" nu vine de la sine. Ni
colae Stan, directorul Tehnic- 
clubului, ne deștăinuie „secre
tul": „Nu există casă de cultu
ră care să aibă zece membri în 
formația de muzică ușoară (par
te ritmică și suflători), dar nici 
o casă de cultură fără o astfel 
de formație care să poată atra
ge 1 000 de tineri pe seară. însă, 
nu dansul este distracția de bază 
sau, în orice caz, exclusivă. Ti
nerii participă cu plăcere la ac
țiunile de la Tehnic-club, pen
tru că, la rîndul nostru, ne de
plasăm în întreprinderile și șco
lile sectorului". Deci, modalita

CE VOR TINERII ?"
DAR „NOI CE VREM"?

Cîteva motive de a privi cu neîncre
dere explicațiile unor activiști cui
turali care se plîng de ocolirea
de către tineri a casei de cultură
tea de popularizare este aici mai 
ales contactul direct cu tinerii 
aflați la locurile lor de muncă. 
Stilul de muncă al celor de aici: 
legătura bună pe care o au cu 
comitetul U.T.C. al sectorului și 
cu secretarii U.T.C. din între
prinderi și școli. Noutăți? Pro
gramul filmotecii a fost reîm
prospătat cu desene animate și 
filme documentare, proiecții și 
jocuri de lumini.

Peste tot am remarcat o deo
sebită preocupare pentru ca atît 
ziua de 23 August cît și Con
gresul al X-lea al U.T.C. și Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R. să se 
oglindească în acțiuni intere
sante: expoziția de fotografii 
„Tineretul întîmpină Congresul 
al X-lea al U.T.C. și Conferința 
a X-a a U.A.S.C.R." (sectorul 7), 
un bogat spectacol de varietăți 
(realizat de Casa de cultură a 
studenților în zilele de 23 și 24 
August la Herăstrău), turneul 
teatrului studențesc „Podul" în 
țară, o serie de expuneri, me
dalioane, premiera piesei „Idee" 

nu numai u.n prilej de Înviorare 
și de îmbogățire a creației con
temporane, dar și unul de auto- 
depășire pentru fiecare crea
tor, de întrecere între compo
zitori. Vom avea din nou ocazia 
să ne verificăm talentul, să con
tribuim prin mijloacele portati
vului la lărgirea orizontului 
muzical al tinerilor. Eu perso
nal mi-am dat silința să scriu 
cîteva cîntece, cred că frumoa
se, două de muzică ușoară și 
unul coral împreună cu colabo
ratorii mei Angel Grigoriu și 
Romeo Iorgulescu. Am ținut 
cont în primul. rînd de realiza
rea unei linii melodice accesi
bile, care să fie reținută cu u- 
șurință, a unor ritmuri pline de 
optimism. în privința textelor, 
de asemenea, am căutat ca ele 
să aducă idei frumoase, să con
vingă șl să emoționeze, să fie 
cît mai aproape de ceea ce nu
mim poezie. Viața tineretului 
nostru, bogată în fapte exem
plare, ne oferă atîtea motive 
de inspirație ! Nu ne rămîne 
cit să le „vedem" și să le 
brăcăm în expresii artistice.

MARIUS ȚEICU : Muzica 
soară este și trebuie 
nun public.

de- 
!m-

u- 
unsă fie

De mai bine de trei 
prind cu regularitate

ani între-
____ _ turnee in
țară in calitate nu numai de com-
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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 ADIN- 
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" '
19.45) , Grădina București
19.45) .

TREI SCRISORI SECRETE : 
hova (orele 16: 18; 20).

FILIP CEL BUN : Timpuri 
(ora 20).

FRANZELUȚA : Timpuri 
(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).

CIPRIAN PORUMBESCU I Dai- 

(ora 
(ora

Ra-

Nol

Noi

de Petre Bărbulescu la Tehnic- 
club.

La baza culturală și de agre
ment „Tei", zilnic 4 000—5 000 de 
studenți și elevi (duminică 
20 000). Programul: acțiuni poli
tico-educative, cultural-sportive, 
dezbateri pe diferite teme („Per
sonalitatea umană", „Contribu
ția tineretului la insurecția na
țională armată antifascistă și 
antiimperialistă"), emisiuni ale 
stației de radioamplificare, pro
iecții la cinematecă, întrecerile 
în cadrul cupei „Eliberarea", 
programe de discotecă. Cînd pro
gramul este divers, bogat, apar 
cu atît mai multe sugestii, idei 
pentru noi acțiuni: Luminița 
Comșa, absolventă a I.A.T.C.. e 
de părere că „posibilitățile noas

peri-
anul 
ne-a

tre, aici, la baza -«Tei», ne-ar 
permite să realizăm o serie de 
spectacole de sunet și lumină. 
Mai ales că formațiile casei de 
cultură se află in această 
oadă în turneu".

Complexul „Tei" (care 
acesta a ajuns la 17 ha) 
convins că acolo unde este tra
gere de inimă și pasiune, se 
realizează lucruri tinerești, apre
ciate nu numai de studenți (din 
cei ce vin aici doar 70 la sută 
sint studenți, ceilalți sint elevi 
și absolvenți de 1, 2 sau mai 
mulți ani).

întoreîndu-ne la imaginea ce
lor zece auditori ai programului 
muzical susținut de formația 
„Terra" — la Ecran-club — ce 
s-ar putea spune? Desigur, cea 
mai bună „reclamă" este calita
tea propriei activități. Dar se 
vede că, dacă aceasta este o 
condiție necesară, nu este și su
ficientă. Nu-i prima dată cînd 
un program bun e totuși sărac 
in spectatori. Oricît ar subapre
cia unii popularizarea, reclama, 

studenți
pozitor, ci și de interpret instru
mentist și vocal. Publicul spec
tacolelor noastre este, bineînțe
les, tineretul. Și pentru un crea
tor este foarte important să cu
noască, să simtă, să înțeleagă 
direct reacțiile, preferințele as
cultătorilor săi, ce anume îi 
sensibilizează. în cazul muzicii, 
între scenă și sală nu mai este 
nevoie de nici un mediator. 
Publicul reacționează foarte 
prompt, îi place sau nu-i place. 
A scrie muzică bună pentru ti
neret înseamnă să fii la rîndul 
tău tînăr, adică să știi care este 
„conjunctura" ritmică și armo
nică preferată a tinerilor din 
țara ta. Consider că se califică 
greșit uneori drept „comercială" 
o anumită muzică care are mare 
priză la public. Fără să faci ra
bat la calitate, fără să calci nici 
un fel de principii, poți scrie 
o muzică plăcută care să intre 
în circulație imediat după pri
ma audiție. Educația muzicală, 
patriotică, orientarea gustului 
tineretului se fac numai cu lu
crări de valoare. Nu sint pentru 
textele didactice, vizibil educa
tive, ca niște lecții disimulate. 
Idei generoase, sentimente de 
dragoste, de respect față de pa
trie și popor pot și trebuie să 
fie exprimate în metafore 
autentică factură poetică, 
cunosc astăzi șlagăre de muzică 
ușoară cu tematică politică, re
voluționară care au făcut în
conjurul lumii, care au un efect 
mobilizator, un puternic ecou in 
rîndul ascultătorilor, fiind în 
fond adevărate manifeste. Sub 
raport melodic cîntecul trebuie 
să poarte amprenta epocii, să 
fie larg accesibil. Mulți creatori 
tși „prelucrează" scriitura, or
chestrațiile și uită că nu toți 
iubitorii de muzică au făcut con
servatorul. Muzica ușoară este 
și trebuie să fie un bun public.

de 
Se

LEREAAnchetă realizată de 
ALINA POPOVICI

HARALAMBIE

JOI, 21 AUGUST 1175

Fero-

Modern
16: 13.15; 20,30),

20).
ȘI SĂLBATICII :

16), Grădina Unirea

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

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚA: 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 FĂRĂ FOC : 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20,30).

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

OMUL DIN LARAMIE : ~
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
Modern (ora

ACTORUL
Unirea (ora 
(ora 19,45).

PIAF : Grivitâ (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 
ARMĂ : Bucegi (orele 15,45; 18), 
Lira (orele 15; 17,15: 19,30). Gră
dina Bucegi (ora 20). Grădina 
Lira (ora 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR Ufr-

acestea sint mai mult decît ne
cesare. Am văzut cum procedea
ză studenții la Casa de cultură 
„Grigore Preoteasa". (Afișe, 
pliante, fișe de testare răspîndi- 
te în mediul studențesc, toate 
concepute și realizate cu con
cursul unor specialiști, studenți 
sau absolvenți ai Institutului de 
arte plastice. Mai mult, ei se 
gindesc la o stație care să co
munice direct cu căminele stu
dențești). Am văzut, de aseme
nea, la Tehnic-club (și în alte 
locuri) că „atragerea" unui nu
măr mai mare de tineri face ne
cesară deplasarea activiștilor în 
organizații, în întreprinderi, în 
școli, menținerea unei legături 
permanente _cu secretarii comi
tetelor

umple 
gol, o

U.T.C. Un sistem de 
popularizare ca
re dă roade. Ce 
am constatat 
la complexul
„Tei"? Că nu 
sărăcia progra
mului stimulea
ză sugestiile. Ti
nerii se simt 
Îndemnați să 
aibă idei, pro
puneri, nu a- 
tunci cînd li se 
cere pur și sim
plu să 
un loc 
foaie albă, ci a- 
bia cînd au 

tn față un program bogat, di
vers. Acesta este stimulativ (con
tează aici și sentimentul că un 
program bogat este cea mai 
bună garanție că eventualele 
propuneri au ce mijloace să an
treneze, nu pică pe un teren 
gol, dezolant și inhibant). Iată, 
deci, cam ce sisteme de „recla- 
mă“ le putem oferi celor de la 
Ecran-club. N-au decît să alea
gă. Un lucru e sigur: nimeni să 
nu se aștepte ca tinerii să aibă 
„idei" acolo unde ideile sint să
race sau inexistente. E bizară 
și nepedagogică această menta
litate ca, sub lozinca despre „ce 
vor tinerii", să adăpostim de 
fapt inexistența unui clar „ce 
vrem noi"! Tinerii nu se vor 
dovedi „receptivi" la lipsa noas
tră de propuneri și idei, fie și 
mai puțin decît geniale. Să ob
servăm că ei au „idei" numai 
atunci cînd, la rîndu-ne, Ie pro
punem idei! Altfel schimbul, 
inechitabil oricum, nu se pro
duce și rămînem cu o simplă 
ridicare din umeri ; „nu vin ti
nerii!" Dar cine sint oamenii „cu 
idei"? în casele de cultură avem 
nevoie, în orice împrejurare (sau 
pentru toate!), de animatori ade- 
vărați, adică de oameni cu idei 
și nu de grefieri pasivi ai unor 
propuneri zadarnic așteptate. 
Așa că, pentru cei care se simt 
încurcați din cauza reclamei, 
n-avem alt răspuns.

P. PAPAGHEORGHIU 
VIOREL IONIȚA

librărie obișnuită ca 
atîtea alte sute de librării 
din intreaga țară. Dar libră
ria din Vatra Dornei este 
obișnuită numai prin dimen
siuni, căci prin activitatea 
celui care o conduce și care 
i-a dat o înfățișare cu totul 
nouă, tînărul Marin Burlacu, 
librăria nu este deloc -obiș
nuită. Mai întîi ca mod de 
prezentare a cărților, ea este 
in mic o imagine fidelă a ma
rilor librării specializate, cu 
raioane de literatură social- 
politică, cu colțul noutăților, 
in care găsești cărți mult 
solicitate și adesea epuizate 
tn librăriile marilor orașe, 
cu carte școlară, cu carte de 
știință, cu o vitrină cu lu
crări interesante pentru bi
blioteca turistului, cum stă 
bine unei stațiuni de odihnă, 
în al doilea rînd este o li
brărie a inițiativelor. In ma
rile întreprinderi — la 
U.C.R.U.P.S. și întreprinde
rea minieră Vatra Dornei, 
I.C.I.L., la V.F.E.T.-uri, 
operația meșteșugărească, în
treprinderea de industrie lo- 

stațiunea balneo-cli-

co

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

LEGEA PRERIEI : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Moșilor (orele 15,30; 18; 20), Gră
dina Moșilor (ora 20).

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

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

HAIDUCII : Progresul (orele 16; 
18; 20).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ : 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 : Crlngași 
(orele 16; 18,15).

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

SERATA : Viitorul (orele 16; 
18; 20).

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).

Foto ; VASILE RANGANoul edificiu cultural al orașului Roman

CĂRȚI NOI
ILEANA VRANCEA : 

Confruntări in critica de
ceniilor 4—7 (E. Lovinescu 
și posteritatea lui critică), 

Editura „Cartea 
Românească"

„Desigur, Ileana Vrancea lșl 
asumă riscurile inerente unei 
prime incursiuni în una dintre 
cele mal pasionante etape 
parcurse de istoria criticii li
terare românești: confruntarea 
posterității unei direcții re
prezentative a criticii de for
mație raționalistă și democra
tică — lovinescianismul — cu 
direcția criticii de formație 
marxistă, confruntare urmări
tă pînă astăzi, după o preala
bilă analiză a poziției lovines- 
cianismului în cadrul principa
lelor conflicte ideologice din 
deceniul al patrulea". (George 
Macovescu, Glose).

MIRCEA FLORIN 
ȘANDRU: 

Luminile orașului, 
Editura „Eminescu"

,,Mircea Florin Șandru (poet 
foarte talentat) este autorul 
unor admirabile poeme senti
mentale Închinate orașului mo
dern: tandre și ironice, „rea
liste" și pline de imaginație, 
dense de obiecte, concrete 
pînă la senzualitate șl, totoda
tă. fantastice, magice, vrăjite. 
Cultivate și originale, elegiile 
acestea redescoperă vorbirea 
poetică: poezie fără sfială re
torică, de o discursivitate vi
brantă, incantatorle". (Nicolae 
Manoiescu).

materiei etc. — este nelipsit 
standul de noutăți al libră
riei. Librarul este o prezență 
familiară și la școala fores
tieră unde alături de elevi 
el se intilnește și recoman
dă cu discernămint și tact 
în alegere cărțile pentru 
tractoriști și lucrătorii de la 
parchetele forestiere.

Anul trecut librăria a ser
vit 300 de abonați cu lucră
rile recomandate pentru în
vățământul ideologic, odată 
cu începerea anului școlar 
devenind un loc de consult al 
cadrelor didactice și de pro
curare promptă a bibliogra
fiei aferente.

Impresionează la utecistul 
Marin Burlacu din Vatra 
Dornei, excepționala solici
tudine. Dacă ii ceri o carte 
pe care nu o are in momen
tul acela în stoc poți fi si
gur că o vei avea, expediată 
prin poștă, deși librăria nu 
are în profil sistemul de vîn- 
zare tip „Carte prin poștă". 
Marin Burlacu și-a asumat 
singur această obligație. In 
decursul unui an sute de oa
meni din Craiova și Baia 
Mare, din Petroșeni și Galați, 
de la Tulcea și Slobozia, din 
București chiar, foști vizita
tori ai stațiunii Vatra Dornei 
primesc pachetele lui Marin 
Burlacu. Si corespondenta 
continuă, cărților trimise le 
urmează solicitarea altor 
cărți trimise de asemenea cu 
promptitudine.

Din punctul de vedere al 
economistului librăria din 
Vatra Dornei 'este rentabilă: 
se vînd, aci, circa 6 000 de 
volume lunar. Tînărul Ma
rin Burlacu. responsabilul li
brăriei din Vatra 
este fără doar și 
veritabil animator

Dornei, 
poate un 

cultural.

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN 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 : Munca 
(orele 16; 18; 26).

COMEDIE FANTASTICĂ : Vitan 
(orele 15.30; 18).

ARTICOLUL 420 ; Grădina Vitan 
(ora 19,45),

Teatrul Național (Sala Mică): 
DULCEA PASARE A TINEREȚII
— ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat: SCRISORI PE PORTATIV — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
20; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS ! — ora 19.30; (Grădina Boe
ma): IN GRADINA BUCURIILOR
— ora 1SJ*.

prahova: Preocupări intense pentru
creșterea si modernizarea bazei

9 9

materiale a învățămîntului

învatâ intr-o formă 
a învățămîntului de

III în ceea ce pri-

Județul Prahova. 4 894 kmp de 
pămint roditor așezat exact la 
jumătate’a drumului dintre Ecua
tor și Polul Nord, pe paralela 
45' latitudine nordică, ce trece 
prin satul Pleașa, la 4 km nord 
de Ploiești. Un județ cu 14 ora
șe, un județ în care din 5 locui
tori unul 
organizată 
stat.

Pe locul
vește volumul producției indus
triale globale, 29 miliarde lei în 
1974, Prahova industrială pro
duce 6,2 la sută din volumul 
producției industriale globale a 
României socialiste. Uriașa for
ță de muncă necesară in nu
meroasele întreprinderi econo
mice este pregătită an de an in 
sutele de școli profesionale și 
de maiștri, în cadrul celor 23 
licee de specialitate și școli 
postii ceale.

Investițiile mari ale actualului 
cincinal în domeniul învățămîn
tului s-au concretizat in 630 noi 
săli de clasă, 26 laboratoare, 65 
ateliere școlare și 2 săli de gim
nastică, la care se adaugă 2 410 
locuri în grădinițe și peste 400 
In casele de copii.

în anul de învățămînt 1975— 
1976 vor funcționa în județ 394 
unități in învățămintul preșcolar 
cuprinzînd 27 674 copii, 191 uni
tăți in învățămintul primar, cu 
65 500 elevi, din care 18 300 în 
clasa I, 255 unități in cadrul în
vățămîntului gimnazial, cu 
1 633 clase și 45 500 elevi. învă
țămintul liceal teoretic va cu
prinde 7 778 elevi din care 2 266 
în anul I. 18 488 elevi vor 
frecventa cursurile celor 23 licee 
de specialitate. Aproape 170 000 
de elevi la o populație de circa 
750 000 locuitori situează județul 
pe unul din locurile fruntașe în 
domeniul învățămîntului.

An de an grija părintească a 
partidului pentru asigurarea ce
lor mai bune condiții de muncă 
și studiu pentru toți elevii țării 
s-a concretizat in Prahova prin 
marile investiții in domeniul 
spațiilor de invățămînt. Noi 
școli și licee, dotate cu labora
toare și ateliere de producție 
moderne și spațioase s-au adău
gat zestrei școlare a județului. 
Nu de mult, Ploieștiul a devenit 
unul dintre cele mai tinere cen
tre studențești ale țării. Institu
tul de petrol și gaze Ploiești, 
amplasat în vecinătatea marilor 
combinate petrochimice Brazi și 
Teleajen și a renumitei între
prinderi constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai", pregătește 
anual sute de viitori specialiști 
în ramurile petrochimiei și con
strucției de utilaj petrolier. Nu
mai în acest ultim an al actua
lului cincinal cele 23 de licee de 
specialitate existente in județ 
și-au Îmbogățit zestrea edilitară 
prin construirea de noi cantine 
și internate școlare. Astfel, In 
cadrul Liceului energetic din 
Cîmpina s-a construit un internat 
și noi ateliere școlare. La Bol-

PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 
Pentru sănătatea dv. 17,15 La con
cert. Miniatură cinematografică. 
17.25 Publicitate. 17.30 Din țările 
socialiste. R.P.D. Coreeană. în 
cinstea glorioasei aniversări. 17,40 
Opereta in vacantă... 18.00 Enciclo
pedie pentru tineret. 18,25 Publi
citate. 18,30 Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală. 18.45 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. In cinstea zilei de 
23 August : realizări de prestigiu 
In toate domeniile vieții economi- 
co-sociale. 20,00 MIndră țară, la 
muîțl ani! Concert coral. 20,20 
Documentar TV : „Acele zile de 
August ’44". 20.40 Parisul pe note. 
Călătorie muzicală. 21,20 Publici
tate. 21.25 Revista literar-artisticâ 
TV. 22.10 24 de ore. 22.30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II

20.00 Concert de muzică simfoni
că românească, susținut de corul 
ș! orchestra simfonică ale Radio- 
televiziunii.22.00 Inscripții pe ce
luloid. 22,25 închiderea programu
lui.

copiii deficienți, 100 
de muncă în atelierele 

In noile cartiere ale

dești — Scăieni, Liceul de chi
mie a fost dotat cu ateliere și 
laboratoare noi. Grupul școlar 
energetic Ploiești beneficiază de 
o nouă și modernă cantină.

Investițiile cincinalului 1976— 
1980 prevăd construirea a încă 
27 de grădinițe cu 4 320 locuri, 
176 săli de clasă, 240 locuri în 
internate, 400 locuri în casele de 
copii, 848 locuri in școli speciale 
pentru 
locuri 
școlare.
Ploieștiului, micro II vest, micro 
III, ca și în cartierele Malu- 
Roșu și Dîmbu se vor construi 
în viitorul cincinal 5 școli ge
nerale cuprinzînd fiecare cîte 
24 săli de clasă, laboratoare și 
cabinete școlare.

O simplă comparație cu Pra
hova anului ’38 este nu numai 
revelatoare ci chiar necesară. 
Frecventau atunci cursurile șco
lilor generale numai 48 628 elevi

La pregătirea noului an școlar

ELEVII SINT PARTICIPANT!
NU SPECTATORI!

începînd cu 15 
septembrie, viito- 
trebuie să facă 
noile lor locuri 

la 
județean 

dosare 
unele în-

inspector 
aflat că 

greutăți

Apropiatul eveniment. începe
rea școlilor, cu rezonantă nu 
numai pentru cei peste 53 000 
de elevi ai tuturor formelor de 
mvățămînt din județul Ialomi
ța, ci pentru toți cei ce poartă 
uniformă de elev, poate fi se
sizat fie din calendar, fie din 
faptul că absolvenții liceului e- 
conomic și cei ai liceului agri
col din Slobozia se vor prezen
ta la posturi 
august. La 1 
rii profesori 
cunoștință cu 
de muncă (pînă acum însă 
inspectoratul școlar 
erau înregistrate 20 de 
ce solicitau negații, 
dreptățite, altele...).

într-o discuție purtată cu to
varășul Titus Nițu, 
general școlar, am 
„Deși am avut unele 
legate de faptul că doar 2 școli 
din mediul rural au fost afec
tate de ape, la această oră, ea 
în toate școlile, prin munca pa
triotică a elevilor se definiti
vează și aici curățenia. Rețeaua 
de tnvățămînt se va îmbogăți 
cu două noi școli generale (la 
Călărași și Ciocănești) și cu o 
școală de muzică și arte plasti
ce la Slobozia (toate trei sint 
deja recepționate).

Intr-adevăr, la școala genera
lă Iazu se terminaseră repara
țiile și zugrăvitul. La școala ge
nerală Scînteia, ca și la cea din 
Valea Ciorii, cu excepția manu
alelor ce nu fuseseră ridicate 
încă, totul era gata pentru a-i 
primi pe elevi. Ni s-a explicat 
că aceasta a fost posibil dato
rită faptului că nu s-a așteptat 
sfîrșitul vacanței pentru cură
țenie și reparații, ci acest lucru 
a fost realizat de elevi în cele 
două săptămîni de muncă pa
triotică, cu concursul comitete
lor de părinți și ale consiliilor 
populare. în același mod, prin 
munca patriotică, elevii școlii 
generale Bucu au realizat o fru
moasă bază sportivă (economiile 
se ridică la circa 50 000 lei).

Elevii Liceului industrial 
construcții din Slobozia vor 
neficia de un nou internat, 
ful de echipă Mihai Oprea 
lămurește : „20 august, 
pentru care am stabilit preda
rea la cheie", va fi respectată, 
în ciuda greutăților legate de 
lipsa unor utilaje. într-adevăr. 
se muncea intens, lucrările fi
ind în stadiul de finisare. Be
neficiarii, elevii liceului pentru

de 
be- 
Se- 
ne 

data

Hotărîți să întimpine măreața 
sărbătoare de la 23 August cu 
noi și remarcabile realizări în 
muncă, tinerii de la întreprin
derea „Electromagnetica" din 
Capitală raportează depășirea 
substanțială a angajamentelor 
asumate in cinstea acestui eve
niment. Ia chemarea organiza
ției U.T.C.. tinerii de aici au e- 
fectuat 60 000 ore muncă patrio
tică în sprijinul producției, cu 
peste 20 000 ore mai mult deci* 
s-au angajat inițial. Totodată 
raportul utecist dedicat marii 
sărbători consemnează economi
sirea a 150 tone combustibil con
vențional și a 1 400 000 tone 
kWh energie electrică.

G. NEGUȚ

Lucrări
edilitar-gospodărești

In cinstea zilei de 23 August, 
consiliile populare din județul 
Timiș au înscris pe agenda în
trecerii patriotice pe 1975 lu
crări edilitar-gospodărești și de 
înfrumusețare a localităților, în 
valoare de peste 285 milioane de 
lei.

-r

A■

în clasele I—IV și 4 409 elevi In 
clasele V—VII. Astăzi unul din 
5 locuitori învață într-o formă 
sau alta a învățămîntului de 
stat. Statistica nu cuprinde insă 
și elevii numeroaselor școli pro
fesionale, pe cei care învață o 
meserie sau alta în cadrul 
cursurilor de calificare de scurtă 
durată sau la locul de muncă, 
nu-i cuprinde pe tinerii care 
după cele 8 ore de producție se 
așază în băncile liceelor serale 
și nici pe cei care după absol
virea acestora se îndreaptă că
tre învățămintul superior seral.

De aceea, se poate afirma că 
în județul Prahova unul din 
trei locuitori este cuprins în
tr-o formă de învățămînt. Unul 
din trei locuitori învață. Iată un 
adevăr a cărui rezonanță capătă 
accente deosebite acum, în pra
gul marii sărbători de la 23 
August.

DAN VASILESCU

internatul, 
productivă 
de vacan-

care se construiește 
au efectuat practica 
in primele săptămîni 
ță la ridicarea clădirii, fiind în 
măsură să execute lucrări cali
ficate. Acum, pe șantier nu m;< 
era nici un elev, pentru că, ni 
s-a explicat, „au terminat atît 
munca patriotică, cît și practica 
productivă". Activitatea elevi
lor putea fi însă eșalonată pe 
toată vacanța, pînă la încheie
rea lucrărilor. Si pe loturile șco
lare de pe lîngă școlile genera
le din mediul rural forța de 
muncă, deci elevii, trebuia re
partizată eșalonat. Nimeni nu 
s-a gindit la asta, și iată că. în 
satul Iazu, pe lotul școlar buru
ienile se luau la întrecere cu 
porumbul, iar în satul Scînteia, 
profesoara de biologie Valerica 
Suceveanu, venită din conce
diu, se plîngea că a găsit lacă
tul ruginit, la poarta 
școlar.

Am intîlnit și un loc 
lucra in flux continuu, 
lărași, in atelierul-școală de re
parat și confecționat material 
didactic, elevii Liceului real-u- 
manistic nr. 2, ajutați de maiș
trii lor, se angajaseră să execute 
pînă la 10 septembrie 100 de 
mese complexe pentru labora
toarele de fizică și chimie, 
mai executat anul acesta. în 
rie, table muzicale, bancuri 
tice, instalații de proiecție 
lumina zilei. De altfel, din 
2 080 000 lei care reprezintă 
ta anuală de autodotare pe 
deț. în acest atelier se realizea
ză peste 400 000 lei. Din fondu
rile obținute de elevi în 
practicii productive 
patriotice finanțate, 
late și modernizate 
le de fizică-chimie, 
școlilor generale
Leviga și Patonești. Un labora
tor nou a fost dat în folosință 
și la Liceul industrial de con
strucții din Slobozia, iar Liceul 
nr. 1 Călărași va beneficia de 
laborator fonic.

Exemple care n-ar trebui 
fie singulare. Cu condiția 
organizațiile U.T.C. ale școlilor 
să nu se considere în vacanță, 
ci să-și convoace uteciștii la 
școală, să dea o mină de aju
tor la treburile pregătitoare 
pentru noul an. Este și acesta 
un mod de a petrece vacanța 
pe care, spre binele lor. mulți 
elevi îl practică cu consecvență.

VIOREL IONIȚA

lotului

unde se 
La Că-

Au 
se- 
op- 

la 
cei 
co- 
ju-

urma 
și a muncii 
au fost uti- 
laboratoare- 
biologie ale

din Cocora,

un

să 
ca



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 21 AUGUST 1975

AtlEXDA
ELE

VESTI DE ULTIMA ORA
J

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh, KHONDKER MOSHTAQUE AHMED, următoarea 
telegramă :

Sînt profund mișcat de amabilul mesaj de simpatie adresat de 
Excelența Voastră în legătură cu pierderile de vieți omenești și 
daunele materiale provocate in țara mea de recentele inundații.

Mulțumind sincer Excelenței Voastre pentru acest gest priete
nesc, folosesc acest prilej pentru a exprima încrederea că relațiile 
cordiale stabilite în mod fericit între cele două țări ale noastre se 
vor întări imanii care vin.

Acceptați vă rog, Excelență, cele mai bune urări de sănătate șl 
fericire personală, de progres continuu și prosperitate pentru po
porul României.

IntIlnire la c.c. țiar al Republicii Populare Con
go la București.

AL P.C.R PRIMIRE
Miercuri dimineața, tovarășul 

Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., s-a intîlnit cu 
tovarășul Gregorio Lopez Rai- 
mundo, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Spania, secretar general al 
Partidului Socialist Unificat din 
Catalonia, care la invitația C.C. 
al P.C.R. se află la odihnă în 
țara noastră.

în cursul întîlnirii au fost a- 
bordate unele probleme privind 
relațiile de caldă prietenie și 
solidaritate frățească dintre cele 
două partide, precum și unele 
aspecte ale vieții internaționale 
actuale.

Miercuri dimineață, Comei 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit pe 
general-locotenent Soekahar, in 
legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare 
in calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Indonezia în Repu
blica Socialistă România.

MINERII de la exploa
tările Vulcan și Petrila, uni
tăți fruntașe pe bazinul Văii 
Jiului, au extras peste sarci
nile de plan la zi de la în
ceputul anului 70 000 tone de 
cărbune. Ca urmare a sporirii 
randamentului în subteran și 
a creșterii producției extrac
tive, colectivele unităților 
miniere din Valea Jiului au 
livrat unităților beneficiare 
din țară, în timpul scurs din 
acest an, o cantitate supli
mentară de cărbune echiva
lentă cu combustibilul ne
cesar termocentralelor Min
tia și Paroșeni pentru pro
ducerea a peste 40 milioane 
kWh energie electrică.

creîndu-se premisele depăși
rii prevederilor la acest indi- 

* leicator cu 30 miloane 
valută.

ducere a firelor pentru pes
cuit și a corzilor necesare 
obiectelor de uz gospodăresc.

EDITORIALE

in- 
din

Întrevedere
Miercuri dimineața, tovarășul 

Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a în- 
tîlnit cu tovarășul Georg Ove- 
sen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Norvegia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., își pe
trece concediul de odihnă în 
țara noastră.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a făcut un 
schimb de informații cu privire 
la preocupările actuale ale celor 
două partide, precum și un 
schimb de păreri referitoare la 
unele aspecte actuale ale vieții 
Internationale.

Editura Didactică și Pedago
gică a tipărit pentru elevii li
ceelor de specialitate manuale 
noi. Autorii acestora au urmărit 
in primul rînd întocmirea unor 
cărți care să permită elevilor 
învățarea unei meserii și specia
lizări la nivelul tehnicii contem
porane, prin adoptarea unor va
riate modalități de legare a 
cunoștințelor teoretice de acti
vitatea productivă.

Semnalăm citeva titluri de 
manuale noi : „Materiale de 
construcții și instalații", „Teh
nologia lucrărilor electroteh
nice", „Analiza sistemelor de 
prelucrare automată a datelor", 
„Exploatarea sistemelor de pre
lucrare automată a datelor", 
„Detectarea, măsurarea și produ
cerea radioizotopilor", „Tehno
logia generală a prelucrării lem
nului", „Metalurgie generală", 
„Organizarea, planificarea și 
conducerea unităților economice"

COLECTIVUL întreprinde
rii județene de construcții și 
montaj din Alba Iulia a rea
lizat pină acum, in cinstea 
zilei de 23 August, 80 la sută 
din sarcinile de plan pe 1975. 
In acest an constructorii au 
terminat și predat beneficia
rilor, în principalele centre 
urbane și industriale ale ju
dețului, 800 de apartamente. 
Numărul apartamentelor con
struite și date în folosință 
la începutul cincinalului 
județul Alba a ajuns la 
proape 8 000.

de 
în 
a-

SOSIRI
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, miercuri după-amiază a 
șosit în Capitală o delegație 
ghaneză, condusă de col. Robert 
E. A. Kote.i, membru al Consi
liului Redeșteptării Naționale, 
ministru, care va face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de tovarășii 
Ion Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Kwame Yeboah 
Boafo, ambasadorul Republicii 
Ghana la București.

★
Miercuri a sosit la București 

Joseph Gampouo, noul ambasa
dor extraordinar și plenipoten-

EXPOZIȚIE
Miercuri după-amiază a avut 

loc în Capitală deschiderea ex
poziției „Electronica în folosul 
nostru", organizată de Filiala 
București a Asociației Rotnâne 
de Marketing-Aromar și Cen
trala industrială de electronică 
și tehnică de calcul.

Expoziția, organizată la se
diul filialei din Calea Victoriei 
nr. 91—93, prezintă o gamă di
versă de produse, care relevă 
preocupările și realizările in
dustriei noastre electronice, 
contribuția acestei ramuri la 
progresul continuu al economiei 
naționale, la afirmarea în 
mod competitiv pe piața mon
dială. Sînt expuse, printre al
tele, calculatoare electronice de 
buzunar „Felix-CE 801“ și „812“, 
calculatoare de birou, televizoa
re portabile, radiotelefoane por
tabile tip R.T.P., âparatură me
dicală, osciloscopul de laborator 
tip E-0103 și alte 
lizate in unitățile

să 
o 

modernă fabrică de covoare 
și articole din policlorură de 
vinii destinate amenajării 
locuințelor, precum și unor 
obiective industriale șl so
ciale.

Realizarea acestei investiții 
permite reducerea conside
rabilă a consumurilor de 
lemn și alte materiale în în
treprinderile industriale și pe 
șantierele de construcții.

COLECTIVUL Combinatu
lui de prelucrarea lemnului 
din Blaj a obținut un succes 
de prestigiu în cinstea marii 
sărbători de la 23 August — 
îndeplinirea cu 134 de zile 
mai devreme a planului cin
cinal. Se estimează că în 
avansul de timp ciștigat 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de aici vor realiza su
plimentar importante canti
tăți de plăci fibrolemnoase, 
panel, mobilă și alte produse. 
De menționat că sarcinile 
cincinalului Ia export au fost 
realizate pe ansamblul com
binatului încă din a doua 
jumătate a lunii aprilie.

La TURDA a început 
producă, zilele acestea,

aparate rea- 
centralei.

NOAPTEA,
CU TRAMVAIUL • ••

NUMĂRUL unităților 
dustriale și economice 
județul Sibiu, care lucrează 
în contul anului 1976, se ridi
că acum la 40. Ultimii care 
au înregistrat acest succes 
sînt muncitorii întreprinderii 
de organe de asamblare din 
Mediaș.

INTREPRINDEREA „Bana
tul", unitate-etalon in pre
lucrarea superioară a lemnu
lui din județul Timiș, a fina
lizat miercuri sarcinile de 
plan prevăzute pe întregul 
cincinal, succes pe care co
lectivul acestei unități îl de
dică marii sărbători de la 23 
August. Pînă la sfîrșitul 
anului, unitățile din Peciu 
Nou, Sinnicolau Mare și 
Timișoara ale acestei între
prinderi vor livra suplimen
tar, peste prevederile cinci
nalului, o producție materia
lizată în sute de garnituri de 
mobilă și alte produse finite 
din lemn.

IN CINSTEA apropiatei 
sărbători de la 23 August, 
oamenii muncii din județul 
Suceava au înscris importan
te succese de producție. Un 
recent bilanț arătă că in 
marea întrecere socialistă 
desfășurată in cinstea acestui 
eveniment, pe primele locuri 
se situează colectivele de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transporturi, Combinatul de 
celuloză șl hîrtie și între
prinderea județeană de con- 
strucții-montaj.

Numai volumul beneficiilor 
suplimentare obținute în pe
rioada care a trecut din a- 
cest an, ca urmare a perfec
ționării organizării muncii, 
modernizării producției se 
ridică la peste 55 milioana 
lei.

LA COMBINATUL de fire 
și fibre sintetice din Săvi- 
nești, muncitorii și specialiștii 
au început montarea unor 
utilaje în spațiile insuficient 
folosite. Pe această cale se 
creează posibilități pentru 
realizarea unui plus de 2 000 
tone pale melanâ pe an. Do 
asemenea, s-a trecut la mon
tarea unei instalații de pro-

SI'OHT • SI*O«T
„Cupa Scînteii tineretului

la tenis"

PREGĂTIRI INTENSE

LA 8INNICOLAU MARE, 
in județul Timiș, a fost 
pusă in funcțiune prima ca
pacitate industrială a unei 
moderne filaturi cu o pro
ducție anuală de 4 300 tone 
fire. In cursul acestui an aici 
au mai intrat în producție o 
țesătorie cu o capacitate de 
peste 17 milioane mp țesă
turi groase din cînepă și o 
unitate de confecționat saci.

CONSTRUCTORII termo
centralei de Ia Turceni, cca 
mai mare unitate energetică 
a țării aflată în execuție, 
și-au îndeplinit miercuri 
sarcinile de plan pe primele 
opt luni ale anului. După 
onm rezultă din evidențele 
grupului de șantiere con- 
strucțil-instalații, se lucrează 
in avans la majoritatea 
obiectivelor. La turnul de 
răcire nr. 1, de exemplu, s-a 
atins înălțimea de 52 metri 
mai devreme cu 6 luni, la 
sala mașinilor s-a ciștigat o 
lună la lucrările de închide
re a clădirii, în timp ce 
montorii au ridicat la cota fi
nală, cu 45‘de zile în avans, 
scheletul de rezistență al 
primului cazan.

„CADIC“ este denumirea 
calculatorului electronic di
dactic realizat de un colectiv 
de specialiști timișoreni. 
Noul calculator, construit in 
întregime cu circuite in
tegrate și alte piese de 
fabricație românească, este 
echipat cu o unitate cen
trală, ce poate executa 20 
instrucțiuni și o memorie cu 
64 de adrese. întregul ansam
blu de calcul a fost astfel 
conceput și realizat tehnolo
gic incit permite urmărirea 
vizuală a elementelor sale 
componente •și a modului de 
funcționare a acestora.

Calculatorul didactic „Că
dit", care poate fi utilizat 
atît în licee, cit și în invăță- 
mintui politehnic superior, 
este menit să contribuie la 
pregătirea și instruirea prac
tică a viitorilor specialiști în 
tehnica de calcul, ca și a tu
turor pasionaților de cunoaș
terea aparaturii electronice 
folosite pe scară tot mai lar
gă in diferite domenii de 
activitate.

}
iII ț*
IiI f

de ION ANDREIȚĂ

Zici patrie - și zici izvor de viață 
Și leagăn dorurilor cite sînt, 
Copacul plămădit din vlaga 
Acestui binecuvîntat pămint.

Zici patrie - și zbor de flăcări albe 
Victorii săgetează la zenit, 
Meșteșugit înlănțuite salbe 
Ale unui timp istoric nesfirșit.

Căci patrie zicînd - zici ampla oră 
Pătrunsă dialectic de trecut, 
Boltită sub prezenta auroră 
Spre-un viitor mai darnic și știut.

„POEȚII CÎNTĂ 
MAREA SĂRBĂTOARE 

A ELIBERĂRII PATRIEI"

Miercuri seara a avut loc la 
Sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România spectacolul 
omagial de poezie patriotică 
„Poeții cîntă marea sărbătoare a 
eliberării patriei", organizat sub 
egida Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
manifestare dedicată celei de-a 
31-a aniversări de la eliberarea 
patriei.

Spectacolul, inaugurat de 
gil Teodorescu, președintele 
niunii scriitorilor, a reunit 
noscuți poeți care au citit 
cele mai valoroase creații
lor, închinate partidului, patriei.

cu- 
din 
ale

IN JUDEȚELE PRAHOVA, 
DÎMBOVIȚA Șl BUZĂU

Apropiata aniversare a elibe
rării patriei de sub dominația 
fascistă este întîmpinată în toa
te așezările din județele Praho
va, Dîmbovița și Buzău prin 
numeroase manifestări. Astfel, 
la casele de cultură din Plo
iești, Tîrgoviște. Breaza, Sinaia, 
Bușteni, Rm. Sărat și Pucioasa, 
Ia cluburile petroliștilor de la 
Moreni, Cîmpina, Băicoi, Urlați, 
Berea, Găești și Titu, precum și 
la căminele culturale din peste 
200 de localități au avut loc 
simpozioane, expuneri, intilniri 
ale tinerilor cu activiști de 
partid și ofițeri, în cadrul că
rora a fost evidențiată semnifi
cația actului de la 23 August

ÎNTRE 24—27 AUGUST, LA BUCUREȘTI, ÎNTRECERILE 
FINALE ALE COMPETIȚIEI

Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R

1 
!

**
1944 — moment crucial pentru 
destinele poporului român.

SEARĂ DE POEZIE 
PATRIOTICĂ 

LA HUNEDOARA
în cadrul amplului program 

de manifestări culturale dedica
te celei de-a XXXI-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, la Hunedoa
ra, Ghelar și Teliuc s-au ținut, 
în fața unui numeros public, 
expuneri pe tema „Insurecția 
din August 1944, moment de răs
cruce în istoria României". Clu
bul Combinatului siderurgic Hu
nedoara a găzduit o seară de 
poezie patriotică, în cadrul^ că
reia au fost prezentate lucrările 
poeților din localitate consacrate 
evenimentului de la 23 August. 
Sub genericul „Flamura lui Au
gust" la Simeria au avut loc re
citaluri de poezie și alte activi
tăți cultural-artistice.

AMPLE ACȚIUNI 
ÎN LOCALITĂȚILE 
JUDEȚULUI GORJ

Bibliotecile din orașele Tg. 
Jiu, Motru, Novaci, Tg. Căr- 
bunești, Țicleni și cele din co
munele Țînțăreni și Bumbești- 
Jiu găzduiesc expoziții de carte 
politică, socială șî beletristică 
cu tema „File din cronica țării 
în anii de după eliberare", ex
poziții consacrate apropiatei 
sărbători de la 23 August. în 
aceeași zi, în numeroase locali-

HANDBAL

tăți din județul Gorj au avut Ioc 
recitaluri de versuri și cîntece 
patriotice organizate sub gene
ricul „Eliberarea — cotitură ho- 
tărîtoare în destinele poporului 
român", în timp ce constructo
rii de pe Șantierul Valea Mare 
al Complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tisma- 
na au luat parte la un spectacol 
muzical-folcloric susținut de 
ansamblul „Balada".

RECITAL
LA CLUJ-NAPOCA

La Casa municipală de cultu
ră din Cluj-Napoca a avut loc 
miercuri o manifestare cultura
lă dedicată zilei de 23 August. 
După o conferință despre „23 
August, marea sărbătoare națio
nală a poporului nostru", for
mații artistice au prezentat un 
recital de poezie patriotică și 
un program de cîntece și jocuri 
populare românești. Manifestări 
asemănătoare au avut loc șl la 
căminele culturale din cartie
rele Dîmbul Rotund, Iris și So- 
meșeni.

ÎN VRANCEA: 
SIMPOZIOANE, 

MESE ROTUNDE
Așezămintele culturale din ju

dețul Vrancea organizează în a- 
ceste zile manifestări consacra
te sărbătoririi actului Istoric de 
la 23 August. în 56 de localități 
s-au desfășurat simpozioane, 
mese rotunde și gale de filme, 
avînd ca teme contribuția Româ
niei la războiul antihitlerist șl 
realizările poporului nostru în 
diferite domenii de activitate.

EXPOZIȚIE DE CARTE
în unitățile militare și institu

țiile de cultură ale armatei con
tinuă să se desfășoare numeroa
se activități politico-educative 
consacrate apropiatei sărbători 
naționale a poporului nostru.

La Casa Armatei din Con
stanța au avut loc deschiderea 
expoziției de carte intitulată 
„Eroi ai neamului românesc", 
precum și o seară de versuri din 
lirica noastră patriotică. Prin 
grija Casei Armatei din Ploiești, 
la Monumentul eroilor din co
muna Păulești, județul Prahova, 
a fost organizată o evocare Is
torică, in cadrul căreia genera
lul lt. in rezervă Toma Zotter a 
rememorat unele momente 
eroice din desfășurarea insurec
ției în zona Văii Prahovei.

O competiție
internațională în premieră

• ÎN CAPITALĂ VOR EVOLUA 12 SELECTION. 
MASCULINE DIN ȘASE ȚARI.

SELECȚIONATE FEMININE Șl

în ponderea sa cea mai mare, 
circulația de noapte este asigu
rată cu autobuzele, fiind orga
nizată in sistem radial. La pe
riferie transportul călătorilor se 
asigură in sistem circular cu 
tramvaiele pe linia 26, linie cir
culară cu scopul de a face le
gătură pe inelarul 2 al Capita
lei cu toate cartierele de locu
ințe și zonele industriale. Se 
creează astfel posibilitatea ca 
între aceste zone să existe și la 
schimbul 3 o legătură directă. 
Totodată, ea asigură transportul 
intre aceste zone și centrul 
orașului. Se fac eforturi de a 
spori numărul vagoanelor silen
țioase și pe alte linii (4, 6, 9, 14, 
27, 30 etc.). Din cele 673 trenuri
— parc circulant zilnic — peste 
150 sint din acest tip modern.

Primul vagon pleacă din de
pou la ora 21,05, iar ultimul se 
retrage dimineața la ora 9. 
Acesta este schimbul trei pe 
linia 26. 136 lucrători, personal 
de întreținere, lăcătuși și elec
tricieni, execută toate remedie
rile pentru ca vagoanele să cir
cule normal, în siguranță depli
nă. Cei mai mulți sînt tineri. 
(Depoul Militari deține virsta 
medie cea mai scăzută). între 
acești tineri i-am întilnit pe 
mulți cărora s-ar cuveni să le 
adresăm cuvinte de laudă. „Toți
— ne spune inginerul Mircea 
Bumbac, șef secție coordonare
— au lucrat mult pentru planul 
de revizii tehnice (uneori chiar 
și 14 ore pe zi). Ei și-au propus 
să micșoreze coeficientul de de
fecțiuni tehnice de la 4, plani
ficat, la 1,39“. Manipulanții de 
noapte de pe acest traseu sînt
— ne-am convins — buni gos
podari. Vagoanele 
exemplu de curățenie 
ținere.

Nu ne-am propus, 
patrula de circulație .

erau pe locul de unde scoseseră 
plăcuțele cu inscripții, șurubu
rile de la scaune. Pe alții i-am 
întilnit, incorecți și recalcitranți, 
th fiecare din vagoanele investi
gate. Mulți dintre aceștia sint 
tineri de diverse profesii. îm
părtășim opinia tinărului ingi
ner Mircea Bumbac, că la între
prinderile respective, de pe raza 
de deservire a liniilor de trans
port in comun, este cazul să se 
acorde o atenție mai mare edu
cației lucrătorilor in spiritul 
comportării civilizate în aceste 
vehicule. Amenzile (pe primele 
șapte luni s-au aplicat 1 318) nu 
rezolvă totul. O contribuție o 
putem aduce fiecare din 
impunînd celor recalcitranți 
conduită corectă, civilizată. Pen
tru că, așa cum am constatat, 
asemenea nereguli dau zilnic 
bătaie de cap lucrătorilor I.T.B., 
călătorilor corecți. Ele nu se 
petrec doar noaptea, cind cei 
care le comit au impresia că se 
pot sustrage bunului simț ne- 
văzuți. Este o datorie cetățe
nească a fiecărui călător de a 
respecta munca — la fel de utilă 
ți onorabilă ca oricare alta — a 
celor 32 000 lucrători ai I.T.B., 
care asigură zilnic circulația a 
circa 4 milioane călători.

V. RĂVESCU

lor sînt 
și între-
însoțind 

r____  ... formată
din șeful de sector Mircea Cu- 
vale și revizorul tehnic Ion Șin- 
drilaru, un control al tuturor 
vagoanelor prezente pe traseu. 
Am făcut doar un sondaj, in 
cursul căruia am întilnit destule 
abateri.
vesc pe 
in toate 
gajează 
etc.), altele pe taxatoare. Situa
ția s-a mai îmbunătățit, mi se 
spune, stau mărturie și scriso
rile de mulțumire adresate de 
cetățeni. Dezamăgește insă mo
dul in care se poartă unii călă
tori in cursele de noapte. în 
mod indirect am făcut cunoș
tință cu cei care nu respectă 
bunul public. „Semnăturile" lor

Unele dintre ele îi pri- 
manipulanți (nu opresc 
stațiile la retragere, an- 

discuții cu călătorii

PENTRU TURNEUL FINAL
Așa după cum s-a anunțat, turneul final al celei mai mari 

competiții de masă pentru tenis de cimp, dotată cu trofeul „Cupa 
Scînteia tineretului", • se va desfășura în perioada 9—13 septem
brie a.c. în stațiunea Costinești.

O recentă vizită făcută aici ne-a edificat asupra pregătirilor 
care se fac pentru organizarea întrecerilor la cele mai exi
gente cote. Față de cele trei terenuri din bitum, existente pini 
acum, prin numeroase ore de muncă patriotică prestate de peste 
100 de elevi din toate colțurile țării, s-au adăugat alte 9 tere
nuri mărind, astfel, numărul acestora la 12. De asemenea, sînt 
pregătite locurile și panourile pentru afișa), s-au trasat cu vopsea 
proaspătă terenurile, s-au confecționat scaunele pentru arbitrii. 
Merită, să fie apreciat efortul tinerilor și înțelegerea manifestată 
de conducerea Combinatului petrochimic Năvodari, pentru asi
gurarea stilpilor metalici de susținere a fileurilor. După cum ne 
spunea Ispas Fețeanu, directorul stațiunii Costinești, la această 
oră se poate spune că sint asigurate pentru participanți și ofi
ciali condiții excelente de cazare și masă.

La Costinești se află deja toate materialele sportive necesare 
întrecerii, precum și cele 240 de rachete și mingiile de tenis pe 
care le vor primi, drept premiu, toți pgrticipanții la finală.

Pentru cei 240 de concurenți gazdele s-au pregătit să le re
zerve citeva surprize. Este vorba de alcătuirea unui bogat pro
gram educativ și cultural-distractiv, cuprinzînd, între altele, 
excursii de-a lungul litoralului, vizionarea de spectacole, seri 
dansante și un carnaval al tineretului.

P. COMȘA

FOTBAL. Intilniri internaționale
Pe stadionul din Torino s-a 

disputat aseară întilnirea ami
cală de fotbal dintre selecțio
nata României și cunoscuta e- 
chipă italiană Juventus Torino. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
2—2 (1—1). Golurile echipei ro
mâne au fost înscrise de Sandu 
Mircea și Dudu Georgescu. Pen
tru gazde au marcat Causio și 
Altafini.

Disputat ieri la Slivnița, me
ciul amical de fotbal dintre se-

lecționatele de tineret ale Bul
gariei și României s-a terminat 
cu scorul de 2—0 (0—0) in fa
voarea gazdelor.

Echipa de fotbal Universita
tea Craiova a întilnit, miercuri 
după-amiază, intr-un meci ami
cal, formația din orașul bulgar 
Vidin. întilnirea, care a fost ur
mărită de aproape 10 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu re
zultatul de 2—1 (1—1) in favoa
rea fotbaliștilor craioveni.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE - BUCUREȘTI
Vă oferă o nouă formă de servicii pentru cei ce doresc să-și petreacă

CONCEDIUL DE ODIHNĂ LA COMPLEXUL TURISTIC SNAGOV

La alegere se pot face înscrieri pentru

O CAMPING-SNAGOV 
PARC — situat în pitorescul 
decor al pădurii de foioase, 
unde turiștii au la dispoziție
căsuțe de cite 2 paturi, plajă, 
diferite posibilități de dis
tracții și agrement ;

— mesele se pot servi la 
bufetul restaurant axat 
pe minuturi sau la restau
rantul Hanul Vlăsiei, situat

la circa 10 minute de cam
ping.

• MOTEL SNAGOV SAT
— camere de cite 3 locuri, 
plaje, bazin de înot, terenuri 
de sport ;

— transportul se face cu 
autobuzul I.R.T.A. — cu ple
cări de la podul Băneasa:

— mesele se servesc la res
taurantul motelului ;

— sejur în serii de cite 5 
zile,. cu începere in fiecare 
luni sau cite 2 sau mai multe 
serii în continuare.

locuri de parcare auto ;
— se poate practica pescu

itul sportiv ;

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI 
LA FILIALA DE TURISM 
din B-dul. N. Bălcescu nr. 
35 — telefon 15 74 11.

Duminică, 17 august 1975, s-au 
Încheiat In toate județele eta
pele județene ale competiției 
sportive de masă „Cupa Con
gresului al X-lea al U.T.C. și a 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." 

în scopul cuprinderii tuturor 
tinerilor — fete și băieți — la 
practicarea sistematică a exer- 
clțlilor fizice și sportului, com
petiția sportivă de masă „Cupa 
Congresului U.T.C." se organi
zează, în continuare, pînă la 
2 noiembrie 1975, la nivelul uni
tăților de bază : întreprinderi, 
instituții, comune, locuri de 
practică, tabere, șantiere ale ti
neretului, școli și facultăți și la 
alte ramuri de sport pentru care 
există condiții pe plan local.

Finala pe țară, la volei și oină, 
are Ioc în zilele de 24—27 au
gust 1975, la București. La în
trecerile finale, la volei, atît la 
fete cit și la băieți, se vor pre
zenta echipe selecționate ale ju
dețului respectiv care vor cu
prinde reprezentanți ai tuturor 
categoriilor de tineret. Aceștia 
vor fi selecționați din rîndul ce
lor oare s-au evidențiat la eta
pa județeană. Vor fi prezente, la 
start, 80 de echipe. 40 de fete

★

Baza sportivă din Buftea a 
găzduit zilele trecute etapa ju
dețeană la volei, feminin și mas
culin din Cupa dedicată Congre
sului al X-lea al U.T.C.

După desfășurarea fazei
masă, unde au fost antrenate 
peste 30 de formații s-au califi
cat pentru faza județeană echi
pele :

La fete : Belciugatele, 
ținui din Vale,

La băieți : 
Belciugatele, 
Vale și Periș.

Meciurile, disputate în limitele 
deplinei sportivități, au desem
nat echipele cîștigătoare : Bolin
tinul din Vale — la fete, echipă

de

★

și 40 de băieți. La finale de oină 
vor participa echipele sătești 
clasate pe locul I in etapele ju
dețene, precum și cele mai bune 
echipe din întreprinderi, insti
tuții, de elevi, studenti și mili
tari, care vor fi invitate de C.C. 
al U.T.C.. după cum urmează : 
„Ticolorul“-Baia Mare. „Dina- 
mo“-București, „Celuloza“-Călă- 
rași, A.S.A.-Constanța, Univer- 
sitatea-București, „Gloria“-Bucu- 
rești, ..Confecția“-Rîmnieu-Să- 
rat și „C.P.“-București.

în total, la finalele de la Bucu
rești vor participa peste 1 600 ti
neri din toate județele tării și 
din municipiul București. între
cerile sportive se vor desfășura, 
in tot cursul zilei, pe terenuri
le de la Stadionul Tineretului, 
Institutul agronomic „N. Bălces
cu", baza „Voința", terenurile de 
la Palatul Pionierilor și de la 
Facultatea de drept. Deschiderea 
festivă a întrecerilor va avea 
loc duminică, pe Stadionul 
„23 August", la orele 16,30 după 
meciul de tineret-rezerve Steaua 
— Rapid, care începe la ora 

ora 17 — meciul de 
mare tradiție Steaua 

(C. V.).
★

de Ion Ivan și echipa 
de Mircea

Iubitorii de hand
bal din Capitală vor 
avea prilejul să ur
mărească, in ultima 
decadă a lunii au
gust, o atractivă 
competiție interna
țională rezervată ti
nerelor speranțe din 
șase țări. Este vor
ba de primul Turneu 
internațional de 
handbal juniori in 
cadrul căruia vor e- 
volua echipe repre
zentative ale unor ca
pitale din țări socia
liste, organizat de 
Comitetul municipal 
București al U.T.C. 
și Consiliul munici
pal pentru educație 
fizică și sport. Res-

pectiv, la această 
inedită competiție 
vor alinia la start 
opt echipe feminine 
și tot atîtea formații 
masculine de 
ret-juniori din 
hoslovacia, 
Bulgaria, rwvmu, 
Ungaria și România, 
cărora li se vor ală
tura două echipe ale 
municipiului Bucu
rești, precum și for
mațiile divizionare 
Progresul București 
(fete) și Școala spor
tivă nr. 2 din Capi
tală. Jocurile se vor 
disputa pe terenurile 
din parcul sportiv 
„Progresul". între 28 
și 30 august sînt pro-

tine- 
Ce- 

U.R.S.S., 
Polonia,

gramate întrecerile 
pe serii (fete și bă
ieți), iar duminică 31 
august vor avea loc 
meciurile finale. La 
acest festival hand
balistic vor fi pre- 
zenți și numeroși 
campioni mondiali. 
După jocurile finale, 
pe „centralul" de la 
„Progresul" se va 
desfășură un meci 
demonstrativ al fos
telor glorii ale hand
balului nostru, în 
frunte cu maeștrii e- 
meriți ai sportului 
Gruia, Hnat, Mihai 
Redl, C. Oțelea, Po
pescu, 
alții.

Tellman și

M.L.

14,30. La 
fotbal de 
— Rapid.

Georgeta 
Comitetul

_ . Bolin-
Periș și Budești. 
Vedea, Mitreni, 
Bolintinul din

antrenată
din Vedea, antrenată 
Grigore, la băieți.

După cum afirma 
Achim, activistă la
județean Ilfov al U.T.C., aceas
tă acțiune de masă desfășurată 
în cinstea marelui forum al ti
neretului, a dat posibilitatea 
tuturor participanților, tineri 
din școli, întreprinderi și de pe 
ogoare, să se afirme și pe tărîm 
sportiv, să-și afirme pregătirea 
fizică și măiestria sportivă. For
mațiile cîștigătoare fac intense 
antrenamente pentru că sint do
minate de dorința de a ocupa un 
loc cit mai bun în proba finală.

D. DUCA

M.E.I. - M.I.U.
Liceul de textile confecții nr. 2, Grupul școlar 

profesional și tehnic-„Dîmbovița"
București, str. Verzițori, nr. 18, sectorul 5, str. Poet Cerna nr. 1, 

sectorul 4, anunță :

Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri de 
candidați pentru anul I - anul școlar 1975/1976 - învățămînt 
profesional - curs zi la următoarele meserii:
• Cizmar confectioner încălțăminte din piele și înlocuitori;
• Operator la prelucrarea produselor chimice (mase plas

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

ani.
• fișa medicală ;
• analiza sîngelui;
• examenul radiologie pulmonar (micro).
Candidații trebuie să aibă virsta între 16 ani (împliniți la 15 

iunie 1975) și 18 ani.
înscrieri pînă la 30 august 1975.
Informații suplimentare la secretariatul scolii - telefon 

22 50 31.

IN CEL DE-AL 5-lea meci al turneului pe care-1 întreprinde in 
Noua Zeelandă, selecționata de rugby a României a învins cu sco
rul de 21—6 formația Marloborough. Rugbistii români, transmite 
corespondentul Agenției Associated Press, au făcut un joc bun, 
repetind evoluția din primele două partide, cînd au terminat, de 
asemenea, victorioși. Jocul a fost însă dur : doi rugbiști români, 
Dinu și Varga, accidentați, au fost nevoiți să părăsească terenul. In 
locul lui Varga a intrat antrenorul Valeriu Ifimescu, care a și 
transformat o încercare. Din echipa română s-au remarcat Dărăban, 
Bucoș, Dumitru și Motrescu.

• 1N PRIMUL tur al turneu
lui internațional de tenis de ia 
South Orange, Ilie Năstase 
(România) l-a eliminat cu 6—1, 
6—2 pe indianul Ashok Amri- 
traj. Alte rezultate : Dibley 
(Australia) — Gerken (S.U.A.) 
6—2, 6—7, 6—4 ; Anand Amri- 
traj (India) — Owens (S.U.A.) 
6—3, 1—6, 6—2 ; Amaya (S.U.A.) 
— Meyer (S.U.A.) 
Taroczy
(R.S.A.) 7-5, 6-1.

• DUPĂ DESFĂȘURAREA 
turneului internațional de tenis 
de la Toronto, pe primul loc în

6—3, 6—3 ;
(Ungaria) — Yuill

clasamentul „Marelui premiu 
F.I.L.T." continuă să se afle ar
gentinianul Vilas — cu 520 
puncte. Locul doi este ocupat de 
spaniolul Orantes — 449 puncte, 
urmat de tenismanul român Ilie 
Năstase — 315 puncte. Suedezul 
Borg ocupă locul 4 cu 265 punc
te, urmat de americanul Ashe 
— 260 puncte.

• CAMPIONUL european de 
box la categoria grea, Joe Bug- 
ner (Anglia), își va pune titlul 
în joc în fața belgianului Jean 
Pierre Coopmans. Meciul va a- 
vea loc la 4 octombrie la An
vers sau Bruxelles.

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești pregătește 
prin școala de specializare postliceală ia cursuri de zi, tineri 

in meseriile :
• depanare aparate radio și televizoare ;
• cosmetică ;
• mecanică fină și optică.
Admiterea se face prin concurs, care constă numai din probe 

scrise.
La CONCURS se pot prezenta absolvenți ai LICEULUI DE 

CULTURA GENERALA, care au promovat examenul de BACA
LAUREAT, cu domiciliul stabil în localitățile unde își au sediul 
cooperativele meșteșugărești, care au plan de școlarizare la spe
cialitățile respective.

înscrierile se primesc pînă la 1 septembrie 1975, atît la Uniu
nea județeană a cooperativelor meșteșugărești — serviciul per- 
sonal-învățămînt. cit și la sediul cooperativelor de profil.

Obiectele de concurs sînt :
— MATEMATICA ȘI FIZICA — pentru specialitățile depanare 

aparate radio și televizoare și pentru mecanică fină și optică ;
— ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI ȘI CHIMIE, pentru 

specialitatea cosmetică.
Programele disciplinelor de concurs sînt publicate în broșura 

„Admiterea în școlile de specializare postliceală — 1975", editată 
de revista ..învățămîntul liceal și tehnic profesional", care a fost 
pusă în vînzare.

Probele scrise ale concursului se dau în zilele de 5 și 6 sep
tembrie 1975 și sînt precedate de examinarea medicală a can- 
did’aților (3—4 septembrie a.c.).

Informații suplimentare se pot primi de la serviciile personal- 
învățămînt ale fiecărei Uniuni județene a cooperativelor meș
teșugărești și ale cooperativelor meșteșugărești, unde se pot 
consulta și programele disciplinelor de concurs.



Vizita delegației U.A.S.C.R. 
în S.U.A.

Cu prilejul participării Ia 
lucrările Congresului Asocia
ției Naționale a Studenților 
din S.U.A. (U.S.N.S.A.), de
legația U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., s-a întâlnit cu 
Pamela Powell, consilier, di
rector pentru problemele ti
neretului la Casa Albă. Ex- 
primîndu-și satisfacția pen
tru vizita efectuată de dele
gația U.A.S.C.R., pentru 
dezvoltarea legăturilor de 
colaborare pe linie de tine
ret și studenfi dintre cele 
două țări, P. Powell a pre
zentat delegației preocupă
rile Biroului pentru tineret 
de Ia Casa Albă. Tovarășul 
Nicu Ceaușescu, subliniind 
evoluția pozitivă a contacte
lor si colaborării dintre or
ganizațiile de tineret si stu
dent! din R.S. România și 
S.U.A., a infățișat preocupă

rile actuale ale U.T.C. șl 
U.A.S.C.R., rolul si partici
parea tineretului la viața 
politică, economică și socială 
a țării. Au fost totodată a- 
bordate probleme ale dez
voltării în continuare a rela
țiilor bilaterale.

Delegația U.A.S.C.R. * 
avut o întilnire și eu John 
Richardson jr., asistent al se
cretarului de stat pentru pro
blemele educației și culturii. 
Cu acest prilej s-a realizat un 
util schimb de informații pri
vind activitatea desfășurată in 
rindul tineretului din cele 
două țări. Relevîndu-se sem
nificația schimburilor de ti
neri în contextul destinderii 
și dezvoltării cooperării in
ternaționale, s-au subliniat, 
de ambele părți, perspecti
vele dezvoltării colaborării 
și contactelor între tinerii și 
studenții din România și 
S.U.A.

„Scînteia tineretului"
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ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
IN ORIENTUL APROPIAT

• ÎNTR-O DECLARAȚIE dis
tribuită presei, purtătorul de 
cuvint prezidențial al Republicii 
Arabe Egipt, Tahsin Bashir, a 
subliniat că au intrat într-o 
„fază decisivă" convorbirile des
fășurate cu Israelul pentru reali
zarea unui al doilea acord de 
dezangajare militară în Sinai.

Menționînd că guvernul egip
tean nu ezită în eforturile în 
direcția păcii, purtătorul de cu
vint prezidențial a afirmat că 
Egiptul va accepta tot ceea ce va 
servi interesele sale naționale și 
interesele arabe, în vederea asi- 
gurării păcii în regiune, pentru 
respectarea drepturilor și rezol
varea favorabilă a cererilor legi
time ale arabilor, ale poporului 
palestinian.

încheierea întrevederilor avuta 
de Abdallah Al-Ahmar, secre
tar general adjunct al Comanda
mentului regional al Partidului 
Baas din Siria, șeful delegației 
siriene la convorbiri, cu Khaled 
El Fahoumy, președintele Consi
liului Național Palestinian 
(Parlamentul) și șeful delegației 
palestiniene. Potrivit agenției 
M.E.N., întrevederile celor două 
părți s-au axat asupra examină
rii rezultatelor fazei precedente 
a convorbirilor siriano-palesti- 
niene. Au fost evocate, de ase
menea, rezultatele reuniunii 
Consiliului Central Palestinian, 
care și-a încheiat lucrările du
minică, la Damasc.

MANIFESTĂRI DEDICATE APROPIATEI
SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEIJ»

U.R.S.S al Comitetului regional

• CONVORBIRILE dintre re
prezentanții Siriei și ai Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei vizînd constituirea unui Co
mandament politic și militar 
unificat siriano-palestinian vor 
fi continuate în cursul săptămî- 
nii următoare — s-a anunțat Ia

PREOCUPĂRI PENTRU
DEZVOLTAREA INVĂȚĂMINTULUI 

IN IRAK

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL EMIRATELOR ARABE 
UNITE, Ahmed Khalifa al Su- 
weidi, și-a încheiat vizita oficia
lă de două zile în Egipt, între- 

z prinsă la invitația guvernului 
acestei țări. La Cairo, el a avut 
Întrevederi cu oficialități guver
namentale ale țării-gazdă, con
sacrate examinării ultimelor evo
luții intervenite în situația din 
Orientul Apropiat, principalelor 
probleme interesînd lumea ara
bă, precum și promovării rela
țiilor bilaterale, cu precădere în 
sfera petrolieră.

Guvernul 
o însemnătate 
voltării invățămintului 
toate gradele și a rețelei de 
instituții școlare in care sint 
pregătite cadrele necesare 
dezvoltării economiei națio
nale. In acest scop, in cursul 
actualului an financiar, gu
vernul irakian a alocat 54 
milioane dinari pentru con
strucția de noi școli și a unor 
instituții speciale de învăță- 
mint. In diferite provincii ale 
țării sint in curs de construc
ție 15 școli pentru pregătirea 
lucrătorilor din comerț, cinci 
institute pedagogice, o școa
lă tehnică agricolă și citeva 
școli profesionale. Se preve
de ea în regiunea autonomă 
kurdă să fie deschise 600 de 
școli cu limba de predare a 
populației.

irakian acordă 
deosebită dez- 

de
• LA ÎNCHEIEREA vizitei 

oficiale Întreprinse în Siria de 
ministrul iranian de externe, 
Abbas Aii Khalatbari, la Da
masc a fost dat pubHcității un 
comunicat comun în care se 
arată că întrevederile acestuia 
cu vicepremierul și ministrul de 
externe al țării-gazdă, Abdel 
Halim Khaddam, au prilejuit o 
largă trecere in revistă a pro
blemelor interesînd ambele părți, 
cei doi miniștri convenind asu
pra necesității dezvoltării și con
solidării relațiilor prietenești 
existente între Siria și Iran în 
diferite domenii.

Abbas Aii Khalatbari i-a adre
sat vicepremierului și ministru
lui de externe sirian invitația de 
a vizita Teheranul, ^irmînd ca 
data vizitei să fie fixată ulterior.

interviul nostru

La 20 august, în sala „Octom
brie" a Casei sindicatelor din 
Moscova a avut loc o adunare 
festivă a reprezentanților oame
nilor muncii din Capitala sovie
tică, organizată de Comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
C.C.S. din U.R.S.S., C.C. al Com- 
somolului, Prezidiul Uniunii A- 
sociatiilor Sovietice de Priete
nie și Relații Culturale cu Stră
inătatea și Asociația de Priete
nie Sovieto-Română (A.P.S.R.), 
cu prilejul celei dea 31-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominați? fascistă.

în prezidiul adunării au luat 
Ioc K. T. Mazurov, membru al 
Biroului politic al C.C. al 
P.C.U.S.,, prim-vicepreședțnte’ al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., M. Ho- 
lov, vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. I. Konotop, membra 
al C.C. al P.C.U.S., prim secre-

tar
Moscova al P.C.U.S., președin- 

conducerii centrale a 
activiști ai C.C. al

K. Waldheim despre 
Conferința de Ia lima 

a țărilor nealiniate
ÎNTR-UN INTERVIU a- 

cordat ziarului iugoslav „Bor- 
ba“, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a afirmat 
că apropiata Conferință a 
miniștrilor de externe ai ță
rilor nealiniate — programa
tă să aibă loc la Lima, între 
25 și 29 august — se contu
rează ca o reuniune cu o 
semnificație specială. Expri- 
mlndu-și convingerea că dez
baterile se vor solda cu re
zultate pozitive, Kurt Wald
heim a evidențiat că, în e- 
sență, concluziile de la Lima 
vor servi ca o serioasă bază 
de discuție în cadrul sesiunii 
speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., ca un punct de 
plecare în adoptarea unor 
decizii concrete și eficiente. 
Acestea — a arătat secreta
rul general al Națiunilor U- 
nite — vor trebui în primul 
rind să 6e refere la crearea 
unor condiții propice pentru 
instituirea unei noi ordini e- 
conomice în lume. După cum 
a precizat el, obiectivul cen
tral al Sesiunii speciale a 
O.N.U. îl constituie degajarea 
măsurilor susceptibile să mo
difice raporturile' interstata
le, astfel incit să se ajungă 
Ia o treptată depășire a di
ferențelor ce separă, din 
punct de vedere economic, 
țările industrializate de cele 
in curs de dezvoltare.

tele 
A.P.S.R., 
P.C.U.S.. funcționari superiori 
ai M.A.E., conducători ai orga
nizațiilor obștești, generali so
vietici.

În prezidiu se aflau, de ase
menea. ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, precum și delegația 
A.R.L.U.S. condusă de Vasile 
Alexandrescu, adjunct al minis
trului educației și invățămîntu- 
luî.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Uniunii 
Sovietice.

Luînd cuvîntul, Alexei Greb- 
nev, redactor șef adjunct al zi
arului „Izvestia", vicepreședin
te al conducerii centrale a 
A.P.S.R., a relevat că. în ultimii 
31 de ani în România s-au pe
trecut transformări radicale in 
toate domeniile care se datoresc 
muncii pline de abnegație a po
porului român condus de Parti
dul Comunist Român. Vorbitorul 
a trecut în revistă aspecte ale 
colaborării sovieto-române pe 
multiple planuri și a evidențiat 
Însemnătatea dezvoltării rela
țiilor frățești dintre P.C.U.S. și 
P.C.R.

In cuvîntul său, ambasadorul 
Gheorghe Badrus a vorbit" pe 
larg despre semnificația istorică 
a actului de la 23 August 1944 
pentru destinele poporului ro
mân, despre succesele obținute 
de poporul nostru sub conduce
rea partidului în transpunerea în 
viață a Programului adoptat de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. Vorbitorul a relevat relați
ile de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., legă
turile multilaterale dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, subH- 
niind însemnătatea deosebită pe 
care o au pentru dezvoltarea a- 
cestor relații intîlnirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Leonid Brejnev.

în Încheierea adunării a avut 
loc un program artistic.

BULGARIA

CUBA
Cu ocazia aniversării a 31 de 

ani de ta eliberarea României 
de sub dominația fascistă, am
basada tării noastre Ia Havana 
a organizat o conferință de pre
să. Ambasadorul Petre Ionescu 
a vorbit despre însemnătatea is
torică a actului insurecțional de 
1a 23 August 1944, succesele ob
ținute de țara noastră in toate 
domeniile de activitate în anii 
de după eliberare. Au participat 
reprezentanți ai presei centrale, 
radioului și televiziunii cuba
neze.

FILIPINE
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, 
în orașele Cagayan de Oro, Da
vao și Cebu au fost organizate 
cu sprijinul ambasadei române 
conferințe și expuneri despre 
semnificația zilei de 23 August, 
succesele obținute de poporul 
român in anii care au trecut de 
ta eliberarea țării și politica ex
ternă promovată de România.' 
Cu același prilej au fost organi
zate, de asemenea, audiții de 
muzică populară românească.

Ziarele filipineze au reflectat 
pe larg in paginile lor aceste 
acțiuni organizate cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului 
român.

ZAMBIA
Cu ocazia zilei de 23 August, 

ta Universitatea din Lusaka a 
fost organizată o gală de filme 
românești și s-a deschis o ex
poziție de artizanat. Ambasado
rul României in Zambia, Aurel 
Ardeleanu, a vorbit cu acest 
prilej despre însemnătatea săr
bătorii naționale a poporului 
român. Au participat numeroa
se personalități politice și cul
turale din capitala Zambiel.

BELGIA

cu dr. Sigurd Hollinger
șeful Departamentului

de planificare și statistica din Ministerul federal 
pentru invățămintul superior din Austria 

Necesitatea adaptării universității
• •

la cerințele epocii
• Sinteți cunoscut pen

tru studiile dvs. întreprin
se asupra eficacității in
terne a invățămintului su
perior din Austria, pre
cum și din alte țări eu
ropene. Ce tendințe re
marcați la ora actuală ; in 
ce măsură accesul in în
vățământul superior repre
zintă o problemă in țara 
dvs. ?

— Preocupările mele legate 
de eficacitatea internă a siste
melor de invățămint superior 
din Europa se axează pe analiza 
datelor și indicatorilor privind 
fluxul studenților. Folosesc două 
criterii de apreciere a unui sis
tem : selectivitatea și caracteris
ticile structurale ale 
(exprimate în cicluri 
scurte, multitudinea 
etc.). Am să mă refer 
situația din țara mea : toți tine
rii, care au trecut de liceu, au 
practic dreptul de a intra la 
universitate. O selecție riguroasă 
se operează la admiterea în 
gimnazii, așa incit intrarea la 
institutele de invățămint su
perior se decide foarte devreme. 
Cea mai drastică selecție se face, 
insă, în cursul anilor de studiu, 
înregistrăm, nu numai în Aus
tria, dar și în alte țări vest-eu- 
ropene, o rată foarte mare a 
ieșirilor din universitate, „pier
deri" prin repetenții, abando
nuri, reorientări. Aceste pier
deri- reprezintă o problemă 
majoră pentru factorii chemați 
să ia hotăriri în materie de po
litică educațională și de planifi
care a dezvoltării invățămintului 
superior, deoarece ele au ca ur
mare irosirea unor resurse 
umane importante. Ele se dato
rează în esență dificultăților fi
nanciare pe care Ie întâmpină 
studenții de-a lungul anilor. In 
Austria, de exemplu, doar 19 la 
sută dintre studenți primesc 
burse de ta stat, ceilalți sint 
nevoiți să se autofinanțeze. Nu 
Întotdeauna părinții lor au po
sibilități de a-i sprijini material, 
de aceea, un procent destul de 
mare — ÎS la sută — dintre ti-

neri muncesc in paralel cu 
frecventarea cursurilor. Accesul 
la băncile universităților rămine 
în continuare o problemă cu o 
puternică motivație socială.

• In ultimele decenii 
sîntem martori ai progre
sului accelerat al științei 
și tehnicii, ai amplificării

acestuia 
lungi sau 
filierelor 

concret la

fără precedent a informa
ției. Ce preocupări pentru 
adaptarea universității la 
schimbările tehnico-știin
țifice ne puteți semnala 
in țara dvs. ?

— Astfel de preocupări s-au 
manifestat foarte devreme. încă 
din 1966 s-au schimbat unele 
programe de invățămint. De 
atunci, aproape toate cursurile, 
din toate domeniile, dispun de 
programe noi, care sperăm să 
fie in pas cu progresul științei 
și tehnicii, cu cerințele dezvol
tării lor spectaculoase. Nu se 
poate vorbi însă și de „schim
bări" în organizarea universită
ții, acest lucru va interveni poa-

te ceva mai tirziu. Eforturi ma
teriale importante au fost afec
tate in ultimii zece ani in Aus
tria modernizării școlilor de 
gradul U sau secundare, pentru 
ca un procent tot mai mare de 
copii de 14—15 ani să poată 
frecventa aceste școli și să fie 
mai bine pregătiți pentru a 
ocupa un loc de muncă. Este 
totuși dificil să se vorbească des
pre o adaptare permanentă la 
cerințele concrete ale vieții, spre 
deosebire de țările socialiste, 
unde acest lucru este posibil da
torită exercitării directe de către 
stat a politicii educaționale și de 
planificare a dezvoltării invăță- 
mintului superior in perspectivă.

• Ce importanță acor
dați legăturilor dintre 
universitate și practica in 
producție ?

— In Austria practica se efec
tuează mai ales in incinta uni
versității și cu deosebire în la
boratoarele facultăților și insti
tutelor cu profil tehnic. Am vi
zitat de două ori România și sint 
familiarizat cu sistemul dvs., pe 
care îl consider mult mai bun. 
Prezența studenților pe șantiere, 
spre exemplu, le oferă posibi
litatea, avind in vedere că ei ișl 
petrec aproape 15—20 de ani din 
viață in școli, să cunoască viața. 
După părerea mea, durata pro- 
priu-zis „educațională" ar trebui 
scurtată pentru ca elevii și stu
denții să capete mai multă ex
periență de muncă ! Probabil că 
peste 5 ani vom avea și noi in 
Austria un astfel de sistem, mai 
strins legat de practica indus
trială și agricolă. Sint mulți care 
se gindesc serios la necesitatea 
adaptării universității la cerin
țele legării acesteia de viața 
economică și socială ; nu este 
ușor însă să schimbi peste zi 
fundamentul unui sistem de 
educație cu structuri adine în
rădăcinate. Sperăm să se întîm- 
ple acest lucru și la noi in viitor.

în cadrul manifestărilor care 
se desfășoară In Bulgaria cu pri
lejul Zilei de 23 August, în ora
șul Vidin a avut loc o adunare 
la care ambasadorul României 
la Sofia, Trofin Simedrea, a 
vorbit despre marile succese ob
ținute de poporul român, 
conducerea partidului său 
munist, în anii de după elibe
rare precum și despre relațiile 
de prietenie și colaborare sta
tornicite între cele două 
poare.

sub 
co-

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Bruxelles 
a fost organizată o conferință 
de presă consacrată celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. Ambasadorul român, Ale
xandru Lăzăreanu, a vorbit des
pre însemnătatea actului Istoric 
de la 23 August 1944 în viața 
poporului român.

Au participat E. Troclet, mi
nistru de stat, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
și Ministerului Culturii, repre
zentanți ai presei belgiene și 
străine.

• FAIMOASA CURSA AUTOMOBILISTICA PARIS — NEW 
YORK VA FI REEDITATA. Intre manifestările organizate pentru 
a marca cea de-a 200-a aniversare a Zilei independentei Statelor 
Unite, va fi reeditată șl faimoasa cursă automobilistică Paris — 
New York. James Jaworski, care se ocupă de organizarea cursei, 
a declarat că în prezent Departamentul de Stat desfășoară nego
cieri cu guvernele țărilor care vor ii implicate, respectiv cele 
prin care va trece itlnerariul. Se prevede ca in această cursă, 
care Începe la 28 mai 1976, să ia startul aproximativ 15 auto
mobile fabricate înainte de primul război mondial. Traseul va 
parcurge aproape Întreaga Europă, teritoriul U.R.S.S., Japonia, 
Hawaii șl apoi partea continentală a Statelor Unite, treeîndu-se 
prin principalele orașe. Finișul este stabilit pentru 25 iulie 1976, 
la New York « REMEDIU CONTRA ȚINȚARILOR. O echipă de 
cercetători britanici de la Universitatea din Sussex, în sudul 
Angliei, care studiază de aproape opt ani comportamentul țînțarl- 
lor pentru a găsi un mijloc de combatere a acestora, este de 
părere că plantarea unei perdele dese de arbori In jurul satelor 
ar constitui un mijloc util de protejare împotriva acestor insecte. 
Procedeul care, se crede, ar putea fi aplicat cu folos în satele 
indiene șl africane, ca și In zonele joase șl mlăștinoase din 
Marea Britanie, se bazează pe descoperirea faptului că tînțaril 
zboară, în general, aproape de sol în timp ce își caută victimele. 
De menționat că In Africa mor anual din cauza paludismulul 
sau a urmărilor acestuia nu mai puțin de un milion de oameni. 
• CATALOG ILUSTRAT AL VECHII CIVILIZAȚII EGIPTENE. 
Un catalog ilustrat, care va Include circa 5 milioane de relicve 
cunoscute ale vechii civilizații egiptene, este în curs de pregătire 
la Cairo. Șeful Departamentului de antichități din guvernul 
egiptean a subliniat că realizarea unui astfel de instrument știin
țific a fost solicitat de numeroși cercetători egipteni șl străini. 
Specialiștii în egiptologie vor găsi în acest vast inventar al 
tezaurului artei șl civilizației vechilor faraoni lista monumente
lor existente atît pe teritoriul Egiptului de astăzi cit și cele aflate 
în păstrarea diferitelor muzee ale lumii • UN NOU RECORD 
AL MINCĂTORILOR DE OUA. Xavier Larrea, un tînăr spaniol, 
In greutate de 120 de kilograme, a depășit recordul mondial al... 
mîncătorilor de ouă. El a înghițit 49 de ouă crude șl două omlete 
preparate din cîte opt ouă flecare ! • ASTRONAUTUL DONALD 
SLAYTON, unul din cel trei membri al echipajului navei spațiale 
americane „Apollo", care a participat la misiunea comună 
cu „Soiuz", va fi supus marțea viitoare unei Intervenții chirur
gicale, pentru a se stabili natura unei leziuni pulmonare desco
perite, de medicii de la centrul spațial de la Houston, a anunțat 
N.A.S.A. Se precizează că leziunea nu este rezultatul inhalării, în 
timpul operațiunilor de amerizare, a unui gaz toxic, care s-a 
dovedit a fi fost tetraoxid de oxigen • AU RENUNȚAT LA 
TABLOURILE FURATE. Cele cinci tablouri de valoare din seco
lul al XVIII-lea, care au fost furate luni dintr-o biserică din 
apropiere de Messina, au fost găsite marți dimineața la San 
Antonio. Răufăcătorii, căutațl intens de poliție, au abandonat 
tablourile într-un sac la care era atașat un mesaj privind conți
nutul său prețios.

Interviu consemnat d»
DOINA TOPOR

R. P. D. COREEANA - Imagine de la Uzina de mașini electrice din Dai-an

Evoluția situației
din Portugalia

în cadrul 
ciale care 
miercuri la 
Lisabona, președintele Republi
cii Portugalia, generalul Fran
cisco da Costa Gomes, a Inves
tit 16 secretari de stat ai celui 
de-al cincilea guvern provizoriu.

unei ceremonii ofi- 
s-a desfășurat 

Palatul Belem din

Sute de mii de oameni ai 
muncii portughezi din toate sec
toarele de activitate au răspuns, 
marți, la apelul Intersindicalei 
— centrala unică a oamenilor 
muncii portughezi — de a parti
cipa la o grevă simbolică de o 
jumătate de oră în semn de pro
test împotriva escaladării vio
lenței reacționare. Un purtător 
de cuvint al Intersindicalei, citat 
de agenția A.N.I., a declarat că 
„greva simbolică s-a soldat cu o 
mare victorie", înregiștrîndu-se 
o participare masivă, în special 
în sectoarele industriale ale Li
sabonei, ale centurii industriale 
a capitalei, precum și în alte 
zone industriale ale țării.

în aceeași zi, sediul Intersin
dicalei a fost atacat de un grup 
de elemente reacționare, care au 
spart ferestrele clădirii. Pe de 
altă parte, în noaptea de marți 
spre miercuri, sediul din Porto 
al Mișcării Democratice Portu
gheze a fost devastat de un grup 
de elemente da dreapta. Poliția 
militară a intervenit, arestînd pe 
cițiva dintre pșrticipanții ta 
acest atac.

Direcția regională din nord 
a Partidului Comunist Portughez 
a declarat, intr-un comunicat, că 
amină mitingul convocat pentru 
marți seara, ta Palatul de Cris
tal din Porto, și care urma să

fie prezidat de Alvaro CunhaT, 
secretar general al partidului, 
pentru a evita să „ofere cimp . 
de acțiune unor manifestări 
monstruoase din partea forțelor 
celor mai reacționare". „Situa
ția militară din nord — adaugă 
comunicatul — este un factor de 
agravare a complexității și 
stabilității situației politice 
general".

La Victoria Falls, pe un 
pod legînd malurile rhode
sian și zambian al fluviului 
Zambezi, vor debuta în cu
tând lucrările - - -
constituționale, 
cu depistarea modalităților 
prin care populația de cu
loare Zimbabwe, care alcă
tuiește cea mai mare parte 
a locuitorilor, va putea să-și 
asume puterea în Rhodesia.

Conferinței 
însărcinate

Reluarea activității 
normale la Dacca

• ACTIVITATEA se desfă
șoară normal in întreprinderile 
de stat și particulare din J acea, 
informează agențiile inteE>ațio- 
nale de presă. Străzile capitalei 
sint însă în continuare supra
vegheate de militari. Școlile au 
fost redeschise, iar transportu
rile se desfășoară in condiții o- 
bișnuite. Interdicțiile decurgind 
din măsurile luate in cadrul in
stituirii stării de urgentă sint 
aplicate intre orele 22,00 șl 5,00 
dimineața.

Convorbiri

la
incerte
Victoria
Falls

in etape, puterea ma- 
populației de culoare.

SUCCESE ALE FORȚELOR
POPULARE DIN LAOS

Potrivit unei relatări a postu
lui de radio Pathet Lao, reluată 
de agenția China Nouă, forțele 
populare din provincia și orașul 
Luang Prabang au proclamat, în 
cadrul unui miting, înlăturarea 
vechii administrații locale ta di
ferite niveluri și crearea unor 
organe administrative noi, 
populare și revoluționare. La 
miting, comitetul de preluare a 
puterii a dat citire unei declara
ții in care au fost condamnate 
abuzurile vechii administrații 
corupte și s-a arătat că noile co
mitete administrative, pe plan 
provincial și municipal, vor fi 
puse sub conducerea Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională 
și a Consiliului Politic de Coa- 
Hție Națională din Laos. Tot
odată, la miting a fost proclamat 
programul politic al noii admi
nistrații, menit să contribuie ta 
transformarea Laosului intr-o 
țară prosperă.

Alte acțiuni de preluare a ad
ministrației locale de. către for
țele populare au avut loc în zona 
orașului Vientiane, ta nivel de 
cartiere și comune.

Așteptată de mai multe luni — 
asupra întrunirii unei asemenea 
conferințe se convenise încă 1a 
sfirșîtul anului trecut în cadrul 
reuniunii de la Lusaka, la care 
au participat șeful guvernului 
rasisț de la Salisbury și condu
cători ai mișcărji de eliberare 
națională — organizarea a fost 
Întârziată, după cum menționa 
LE MONDE într-un editorial 
intitulat „Ultima șansă a iul 
Ian Smith", din cauza regimului 
minoritar rhodesian, care dorea 
să o țină pe teritoriul Rhodesiei. 
La insistențele lui Vorster, șe
ful guvernului sud-african, 
Smith a acceptat în final ca 
întâlnirea să aibă loc pe teren 
„neutru". Această concesie do- 
bindită de Pretoria confirmă o- 
piniile exprimate cu citeva săp- 
tămini in urmă de președintele 
Congresului Național African 
(A.N.C.) din Rhodesia, Abel 
Muzorewa. potrivit cărora gu
vernul sud-african deține puter
nice pirghii politice și econo
mice la Salisbury. Liderii A.N.C. 
au acceptat organizarea de con
vorbiri cu regimul minoritar, a- 
preciindu-le drept singură al
ternativă pentru evitarea pier
derilor de vieți omenești. 
Este necesar — spunea Mu
zorewa intr-un interviu acor
dat ziarului tanzanian SUNDAY 
NEWS — ca autoritățile de 
la Salisbury și premierul Ian 
Smith să accepte ideea derulării 
acestor convorbiri în vederea 
instituirii unui regim al majo
rității populației țării și să a- 
dopte o hotărire clară în această 
direcție in următoarele luni.

Pregătindu-se pentru contactul 
de la cascada Victoria, Smith și 
echipa sa nu par să-și fi modi
ficat fundamental atitudinea. E- 
voluțiile în curs pe întregul con
tinent, resimțite și in R.S.A., au 
devenit prea puțin perceptibile 
în cercurile rasiste ale Iui Ian 
Smith. Oficialitățile de la Salis
bury n-au declarat 
ar fi dispuse să încredințeze,

niciodată că

chiar și 
jorității 
ele mulțumindu-se să admită 
doar că, în final, ar putea ac
cepta. „o oarecare formă de par
ticipare ta putere". Puternicul 
avînt al luptei de eliberare na
țională, proclamarea indepen
denței în Mozambic, accentuarea 
Împotrivirii față de politica ra
sistă, a stîrnit serioase îngrijo
rări in rindul adepților actua
lului regim minoritar din Rho
desia, în special după ce sta
tele membre ale Organizației 
Unității Africane și-au reafirmat 
recent la Kampala sprijinul lor 
deplin mișcărilor naționale de 
eliberare. Acceptarea convorbi
rilor consemnează, fără în
doială, un succes al forțe
lor din cadrul A.N.C., al ță
rilor africane. Dar, așa cum re
iese din telegramele de presă, 
rezultate spectaculoase, rapide 
la Victoria Falls sint puțin pro
babile. Dealtfel, comunicatul pu
blicat simultan la Lusaka și Sa
lisbury privind convocarea con
ferinței arăta că prima serie de 
reuniuni, ce se vor desfășura 
într-un vagon, va avea drept o- 
biectiv posibilitatea de a oferi 
părților un prilej de a-și expri
ma public „dorința sinceră in 
vederea unei reglementări ac
ceptabile". Referindu-se însă la 
unele declarații ale lui Smith, 
privind modul de desfășurare și 
durata conferinței, președintele 
A.N.C. releva că organizația sa 
nu este interesată ca reuniunea 
să se transforme într-o simplă 
formalitate, care s-ar încheia... 
în 30 de minute.

In ceea ce privește premisele 
soluționării problemei rhode- 
siene în perspectiva apropiatei 
conferințe, conducătorii mișcări
lor de eliberare națională gru
pați în A.N.C. au mai subliniat 
că in cazul cînd autoritățile de Ia 
Salisbury vor refuza să dea curs 
propunerilor realiste avansate 
de Congresul Național African, 
liderii acestei organizații vor fi 
determinați să treacă, la sfîrși- 
tul perioadei de trei luni, la 
intensificarea luptei armate de 
eliberare pînă Ia înlăturarea re
gimului minoritar.

Un motiv în plus de meditație 
Ia Salisbury...

IOAN TIMOFTE
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VIZITA DELEGAȚIEI
CAMBODGIENE IN
R.P.D. COREEANA

KIM IR SEN, președintele 
R.P.D. Coreene, a primit delega
ția Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.) și a Gu
vernului Regal 
Națională al 
(G.R.U.N.C.), condusă de 
Nouth, primul 
G.R.U.N.C., și Khieu Samphan, 
viceprim-ministru al G.R.U.N.C., 
comandant șef al Forțelor arma
te populare de eliberare naționa
lă cambodgiene, aflată intr-o 
vizită oficială in R. P. D. Co
reeană.

La primire a fost prezent No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele 
F.U.N.C.

Președintele Kim Ir Sen a 
avut cu oaspeții cambodgienl o

de Uniune 
Cambodgiel 

Penn 
ministru al

convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de 
prietenească — relatează agenția 
A.C.T'.C.

SRI LANKA : PROIECT DE 
NAȚIONALIZARE A 

PLANTAȚIILOR PARTICULARE

GUVERNUL Republicii Sri 
Lanka a publicat marți proiec
tul în baza căruia va fi decre
tată _ naționalizarea plantațiilor 
particulare, în principal a celor 
de ceai și cauciuc, controlate în 
cea mai mare parte de capitaluri 
britanice. Proiectul prevede tre
cerea acestor exploatări sub au
toritatea Comisiei pentTu refor
ma agrară coordonată de minis
trul agriculturii, Hector Kobbe- 
kaduwa, și stipulează ca indem
nizațiile să fie calculate pe baza 
valorii de piață din ultimii trei 
ani a plantațiilor.

• PREȘEDINTELE NAȚIUNII 
ARGENTINIENE, Maria Esteta 
Martinez, de Peron, i-a primit, 
în stațiunea Mar del Plata, pe 
liderii mișcării sindicale din Ar
gentina, Casildo Herreras,' se
cretar general al Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.), Lo
renzo Miguel, președintele Con
ducerii Naționale a ramurii sin
dicale a peronismului •—„62 or
ganizații", și Victorio Calabro, 
președintele Uniunii Muncito
rești Metalurgice (IJ.O.M.) și 
guvernator al provinciei Buenos 
Aires. Cu acest prilej, au ■ fost 
abordate chestiuni privind reor
ganizarea mișcării sindicale din 
Argentina.

• LA SOFIA s-a deschis cea 
de-a treia balcaniadă de mate
matică, organizată de Uniunea 
balcanică a matematicienilor,' la 
care iau parte tineri cercetători 
științifici și studenți din țările 
balcanice.

Cu acest prilej, a avut loc pri
ma ședință a Consiliului execu
tiv ăl uniunii. Printre cei decla
rați, în cadrul ■ acestei ședințe, 
membri de onoare ai Uniunii 
balcanice a matematicienilor se 
află și acad. Octav Onicescu.

ani, lucra în calitate de cores
pondent la Bremen.

Documentele au fost descope
rite de directorul „Casei KarI 
Marx" din Trier, Hans Peiger, 
și de directorul „Casei Engels" 
din Wuppertal, Michael Knie- 
riem, în cadrul „Arhivelor de li
teratură germană".

SCRIERI PUBLICATE DE 
ENGELS LA 20 DE ANI

MARȚI au fost publicate la 
Wuppertal, în R. F. Germania, 
documente și articole de presă 
aparținînd lui Friedrich Engels 
și apărute in ziarul din Stuttgart 
„Morgenblattsfuer Gebildete Le- 
ser" și în „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg. în perioada în 
care Engels, în vîrstă de 20 de

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA. C.T.K., un avion apar- 
ținînd companiei de transporturi 
aeriene cehoslovace, care se afla 
in cursă pe ruta Praga-Damasc- 
Bagdad-Teheran, s-a prăbușit, 
miercuri, în apropiere de Da
masc. La bordul. aparatului se 
aflau 117 pasageri și 11 membri 
ai echipajului. Potrivit ultime
lor informații — arată agenția 
C.T.K. — numai două persoane 
au supraviețuit accidentului. 
Cauzele avariei vor fi examina
te de specialiști cehoslovaci care 
s-au deplasat 1a locul acciden
tului.
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