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SĂ ÎMBOGĂȚIM CRONICA ÎNTRECERII 
CU NOI INIȚIATIVE Șl REALIZĂRI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe reprezentantul Partidului

Laburist din Marea Britani®Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amiază. pc Ian Mikardo, membru al Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist din Marea Britanie, președintele Comitetului pentru relații internaționale al partidului, care a participat, Ia București, la manifestările prilejuite de cea de-a 31-a aniversare a eliberării țării noastre de sub dominația fascistă.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.In cursul întrevederii a fost efectuat Un larg schimb de păreri în probleme ale vieții

internaționale, în special ale situației din Europa. în acest context, a fost subliniată importanța Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa, necesitatea aplicării în viață a acordurilor convenite, de a se acționa în continuare pentru realizarea altor acorduri bi și multilaterale, a unor măsuri practice în domeniul dezarmării. A fost evidențiată importanța unei cooperări economice mai bune între statele continentului și soluționării împreună a unor probleme privind cooperarea economică internațională, a unor probleme umanitare și culturale.în cadrul discuției au fost relevate cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor

dintre România și Marea Britanie, preocuparea celor două țări pentru dezvoltarea acestor relații pe plan politic, economic, cultural și tehnico-ști- ințific, în interesul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.A fost exprimată, totodată, de ambele părți, dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Laburist din Marea Britgnie. Ian Mikardo a reînnoit, cu acest prilej, invitația adresată P.C.R. de a trimite reprezentanți la apropiatul Congres al Partidului Laburist.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
r Pe adresa școlii

profesionale Ce învățăminte relevă

La I.M.M.U.M. — Baia Mare — 
o interesantă inifiativâ in sprijinul 
pregătirii profesionale a strungarilor

și frezorilor

„Maratonul 
autodepășirii”
La întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare s-a născut o nouă inițiativă. Ea poartă denumirea de „Maratonul autodepășirii" și este dedicată tinerilor strungari și frezori din întreprindere. Inițiativa a fost concepută și gindită tn amănunt de tînărul inginer Victor Bolchiș, specializat în tehnologia construcțiilor de mașini. Dorind să facem cunoscută această inițiativă de incontestabilă valoare, am purtat o convorbire cu inginerul Bolchiș.— Cum s-a născut inițiativa „Maratonul autodepășirii", mai precis ce necesități au determinat apariția ei ?— Am constatat. în procesul de producție, că mulți dintre strungarii și frezorii tineri se află încă la „a.b.c.-ul“ meseriei. Ambele meserii, după părerea mea, cer o înaltă calificare. Munca strungarilor și frezorilor se aseamănă, prin precizie, cu cea a artizanului. Precizie de milimetru, de zecimi de milimetru... Rebuturile se soldează cu însemnate pagube : consum de metal, afectarea serioasă a procesului de producție și, în consecință, efecte negative și asupra îndeplinirii planului economic al întreprinderii. Mai mult, în cincinalul viitor — un cincinal al revoluției tehnico- științifice — în întreprinderea noastră se vor produce utilaje de înaltă tehnicitate, unele dintre ele pentru prima oară construite în țară. Asemenea utilaje, la ora actuală, se produc doar in două-trei dintre țările cele mai dezvoltate din punct de vedere tehnic și solicită solide cunoștințe teoretice și practice,

Dacă tractoarele ar 
fi folosite la întreaga 

lor capacitate...
• în timpul campa

niei de seceriș, din lip
sa mecanizatorilor, 
zeci de tractoare au 
stat nefolosite • Pro
blema schimbului doi 
în unitățile de meca
nizare rămîne încă ne
rezolvată • Calculele 
arată că, prin utiliza
rea mașinilor la 
întreaga capacitate, 
prin asigurarea schim
bului doi s-ar fi putut 
ara în plus și în terme
nul planificat jumăta
te din suprafața culti
vată cu păioase • Or
ganizarea de cursuri 
intensive pentru tinerii 
cooperatori — cursuri 
la care să învețe con
ducerea tractorului, a 
celorlalte mașini agri
cole — rămîne o sarci
nă de stringentă ac
tualitate.
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măiestrie în execuție. Le vom produce cu tinerii — în secția Prelucrări mecanice, dar pentru aceasta ei trebuie să devină „artiști" în meserie și asta intr-un timp cit mai scurt.— In ce constă „Maratonul autodepășirii" ?— Denumirea este exactă : intr-adevăr, strungarii și frezorii sînt supuși la un... maraton, pe parcursul căruia trebuie să lupte pentru autodepășire. Este vorba în fapt, de un concurs în 10 etape. La acest concurs participă toți strungarii și frezorii care au categoriile de calificare I. II și III. Menționez că întrebările concursului se pun, dtferen- țiat, pentru categoriile amintite. Deci, gradul lor de dificultate este corespunzător categoriei respective. întrebările sînt redactate de o comisie de specialiști. Tot această comisie apreciază, prin punctaj, răspunsurile. Dealtfel, am alcătuit un regulament al concursului in care sint specificate, precis, toate amănuntele. Acum ne aflăm în etapa intîi a concursului. întrebările au fost afișate la „Gazeta concursului". Timpul pentru conceperea răspunsurilor este de aproximativ două săptămîni. Răspunsurile sînt înminate secretarului organizației U.T.C. întrebările, în aparență simple, au fiecare cite o „cheie". Ca să o găsești trebuie să citești lucrări de specialitate, să consulți pe muncitorii și tehnicienii cu mai multă experiență...— Nu cumva, consultarea, adică aflarea răspunsului din alte
(Continuare în pag. a Il-a)

T. POGOCEANU

VĂ PROPUNEM 0 DEZBATERE DESPRE LITERATURA TINERILOR
După o perioadă de oarecare acalmie, iată că se glosează din nou în jurul conceptului de generație. N-ar fi nimic rău în asta, dimpotrivă, cine își asumă riscul de a eluda dialectica generațiilor, cursul și recursul lor, continuitatea sau discontinuitatea acestora?, repet, n-ar fi nimic rău, dacă uneori discuția n-ar fi umbrită de. o iritare, fie fățișă, fie inabil mascată, de o febră partizană care pot deturna schimbul de opinii de la rostul Iui inițial, transfor- mîndu-1 în comunul conflict di.n- tre „tineri" și „bătrîni". Cu mențiunea că între „venerabili" și „juvenili" diferența de vîrstă e cam de un deceniu! Ce plus de clarificare poate rezulta din apelarea, de o parte sau de alta, la criteriul biologic, e greu de aflat. Generațiile sînt (de ce n-am recunoaște-o?) ale cărților, nu ale indivizilor, incit ori- cit ar invoca factorul vîrstă spadasini ai intoleranței dintr-o tabără sau alta, gestul lor se consumă în gol. Sigur, nimeni nu-și închipuie o perpetuă chermeză a generațiilor, succedîndu-se cordial. cu efuziuni și reverențe reciproce. Pînă și interogația lui Alecsandri, mereu citată, ,,E unul care cîntă mai bine decit mine?", conține o doză de îndoială, ce nu scapă cititorului avizat. Există insă în actualul spectacol al cuvintelor în libertate, al grupării pe falange, al

Întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie". Un nou cazan este 
pregătit pentru a fi expediat beneficiarilor

După patru luni de la I 
lansarea chemării 

la întrecere, în sectorul 7: |

ANGAJAMENTELE
DEVIN FAPTEDe la ing. Iaconu Mihail, președintele consiliului tineret muncitoresc de la Comitetul U.T.C. al sectorului 7, aflăm că. pină în prezent, răspunzînd cu însuflețire chemării la întrecere, tinerii din unitățile industriale ale sectorului au realizat prin muncă patriotică utilaje, dispozitive și lucrări de investiții in valoare de 13 milioane Iei. Cu rezultate dintre cele mai bune în această acțiune, evidențiin- du-se tinerii de Ia întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea" care au realizat un important agregat pentru prelucrarea automată a 15 repere, cei de la „Electrotehnica" cu 2 transformatoare de sudură ș.a. Totodată, din cele 10 000 de ore cit s-au angajat să realizeze prin muncă patriotică tinerii din unitățile de proiectare pentru predarea în avans a proiectelor cu termen de finalizare în acest an s-au efectuat 6 700 ore. Din acest număr circa 1 000 reprezintă economie de timp în cadrul orelor de proiectare prin refolosiri de proiecte de către tinerii specialiști de la Institutul de proiectări metalurgice. Tot ei au

revigorării pomelnicelor de medievală amintire, ceva ciudat și întristător. Se susține că n-ar exista o nouă generație, dar asta numai in urma unei survolări grăbite a peisajului literar actual. fără examinarea atentă a cărților posibililor ei reprezen
SPIRITUL CRITIC 

SI SPIRITUL 
DE GENERAȚIE

tanți. La polul opus, se argumentează excelența noului val, se fac filiații și recensămînturi, dar tot neprecedate de cuvenitele analize. S-ar zice că toată Uimea a îndrăgit subit maieutica, fiindcă cum altfel ne-am explica faptul că se caută adevărul mai degrabă în frazele preopinentului. decit în cărțile Iui.O explicație a acestei situații există, originile fenomenului tre

reușit să reducă importul prin soluțiile propuse și aplicate in proiecte cu 1,1 milioahe lei.Pentru timpul lor liber, tinerii sectorului 7 au amenajat 11 terenuri ' sportive de handbal, volei, fotbal. Cei mici dispun de 24 locuri de joacă oferite in dar de către harnicii uteciști ai sectorului. La rindul lor pionierii au Ia dispoziție un frumos sat de vacanță cu 90 de locuri in căsuțe vopsite în culori pastelate. purtind fiecare amprenta talentului elevilor de la liceul de arte plastice. Tot în incinta sa

buind căutate într-o anumită slăbire, în ultimii ani, a interesului criticii pentru noii veniți. Culegem roadele unui practicism îngust, ale unui neutralism critic profitabil, poate, inșilor, nociv însă- literaturii în ansamblu. Sub pretextul comod, al „in

flației editoriale", al neputinței de a cuprinde toate volumele, critica a neglijat începuturile de drum, limitindu-se să le consemneze doar cu succinte elogii filantropice sau (mai rar!) cu fraze prohibitive ce nu depășeau- stadiul sentințelor. Volumele de debut au captat și captează încă prea puțin atenția criticilor de primă mărime. Rubrici rezerva
te debutanților nu sînt decit 1*

Calificarea, 
la exigențele 

viitorului 
cincinal

• Din experiența u- 
nor organizații U.T.C. 
privind acțiunile speci
fice în domeniul pre
gătirii profesionale a 
tinerilor

(în pag. a 3-a)

tului de vacanță s-a dat in folosință o micro-cantină cu o sală de mese. însumată, valoarea lucrărilor social-culturale și edili- tar-gospodărești se ridică Ia 25 milioane lei. Toate aceste realizări care așa cum rezultă sint foarte apropiate de valoarea obiectivelor propuse în cadrul chemării la întrecere atestă că pină Ia sfirșitut anului angajamentele asumate vor fi nu numai îndeplinite, ci chiar substanțial depășite.
CONSTANȚA TODEROIU

trei reviste. Cronicarii de ieri s-au -refugiat în istoria literară și ignoră azi plasma vie a actualității. Unii lucrează cu com- pase decenale. Și e păcat, căci verdictele lor avizate ar putea înlătura diagnosticele ezitante ale novicilor. Ieșirea dintr-o atare situație reclamă confruntarea cit mai multor opinii asupra cărților începătorilor. Și nu numai ale criticilor. De un mare interes ar fi părerile unor autori ca Marin Preda, Eugen Barbu, Eugen Jebeleanu, Șt. Aug. Doinaș, cărora le stă în putință să impună un talent, să discute universul unui autor, să efectueze incursiuni profunde în stratul fecund al operelor. Cum lucrul acesta nu se întîmplă decit cind și cînd, ia proporții, prin compensație, fenomenul reciprocei recenzări complezente. Argumentul, aproape spontan, al celor tineri este că și cei din generațiile anterioare procedează identic. O doză de adevăr există, din nefericire, în această afirmație, dacă ne gindim că în chiar paginile revistei in care o „voce din public" reproșează Iui Dinu Flămînd și Adrian Popescu amabilele consemnări paralele, un eseist și un poet (maturi!) săvîrșesc exact actul incriminat. Dar nu acest „realism"
IOAN ADAM

(Continuare în pag. a IV-a)

Primul an de muncă
al tînărului muncitor

Zi obișnuită la întreprinderea „1 Mai“-Ploiești. Ușa sediului comitetului U.T.C. se deschide la intervale scurte. Unii tineri vin să , fie luați in evidență. Se angajează. Alții își fac lichidarea. Citeodată precumpănește numărul celor care pleacă. Unii își „justifică" plecarea prin a- ceea că au ciștigat puțin. La ..Progresul"-Brăila. întreprinderea de utilaj pfetrdlier-Tîrgoviște și în alte unități, se înregistrează un procent ridicat al fluctuației tinerilor. Situația este paradoxală. In vreme ce întreprinderile se modernizează, se extinde aplicarea tehnologiilor moderne, sporesc, corespunzător. cîștigurile, există tineri care pendulează de la o unitate la alta, își schimbă profesia, anulînd eforturile făcute de stat pentru pregătirea lor. Iar alții, deși rămîn acolo unde au fost repartizați, se integrează greu, nu-și îndeplinesc, luni de zile, planul.Cum se explică aceste lucruri? Mulți tovarăși cu care am discutat Înclină să creadă că o cauză esențială trebuie căutată în nivelul pregătirii cu care vin în întreprindere. Adesea, discu- tînd despre absolvenții școlii profesionale ți se spune : „sint

„PERLA MOLDOVEI44 
ȘI NOUA SA BIOGRAFIE
Cam prin 1801, un alai de vi- 

nătoare umplea cu larma lui în
treaga vale a Slănicului. Unul 
dintre gonași, obosit și ars de 
sete, a. îngenuncheat in fafa 
primului izvor întilnit in cale, 
dar nici n-a sorbit bine o gură 
de apă că a și scuipat-o și s-a 
ridicat repede in picioare afuri
sind-o : era acră, sărată și a- 
ducea la miros Cu nesuferita 
zeamă de varză stătută. Staros
tele vînătorii însă, un oarecare 
serdar Spiridon, om cu carte șl 
umblat plin lume, a cerut să fie 
umplute cu drăcovenia de bău
tură cîteva șipuri, pe care le-a 
dus apoi cu el în străinătate, să 
le vadă și doftorii de acolo. 
Bănuiala lui s-a dovedit înte
meiată : izvorul avea putere 
tămăduitoare.

Istoria așezării Slănic-Moldo- 
va începe cu această legendă. In 
scurt timp, descoperindu-se și 
alte izvoare, în sălbatica vale a 
Slănicului au început să se 
înalțe case ușoare, din lemn, și 
să se taie primele drumuri. Cam 
prin 1910 stațiunea ajunge la o 
anumită înflorire, dar în 1916 
trecerea frontului o rade de pe 
fata pămîntului, un singur pa
vilion, „Racovifă", rămînînd, ca 

foarte slabi", „nu prea știu multe". Și, din păcate, nu se exagerează. Hotârît, însă, acest stadiu al constatărilor „școala profesională ori ucenicia la locul de muncă ne dau adesea muncitori slab pregătiți" — nu ne poate mulțumi, trebuie depășit. Dar cum ? Profilul viitorului muncitor care se va confrunta cu cea mai înaltă tehnică, participînd la realizarea cincinalului revoluției tehnico- științifice, se formează in școală. la mașină. Sînt lucruri bine cunoscute. De ce însă nu se realizează în toate locurile ? Ge ar trebui întreprins pentru ca școala profesională să devină, așa cum cerea seeretarul general al partidului, mai eficientă în pregătirea muncitorului de mîine ? Am stat de vorbă cu conducători de întreprinderi, maiștri, muncitori cu experiență, din mai multe locuri : întreprinderea „1 Mai“- Ploiești, „Progresul“-Brăila și Grupul școlar chimic Brăila.Ing. Gheorghe Dinu, directorul întreprinderii „1 Mai" : Sînt cîteva probleme cărora trebuie să le acordăm atenție. Unele se cer rezolvate în planul general al învățămîntului profesio

prin minune, neatins. Pînă la 
al doilea război mondial, o 
mare parte din construcții sînt 
refăcute, fără însă ca așezarea 
să-și reciștige frumusețea și 
faima de altădată. Doar trece
rea pe aici a lui George Enes- 
cu, care concertează în repetate 
rinduri în acest decor parcă a- 
nume conceput pentru trilurile 
înalte ale „Rapsodiei", mai a- 
duce în actualitate supranumele 
de „perla Moldovei", dat, se 
pare, de Alexandru Vlahuță. A- 
devărata renaștere începe însă 
după Eliberare. In perioada 
1960—1965 se fac primele lucrări 
de modernizare, iar în ultimul 
deceniu, inaugurat de al IX-lea 
Congres al partidului, acest pro
ces își accelerează energic rit
mul. In primul rînd, frumoasele 
vile dantelate, lucrate parcă în 
traforaj, dar, din păcate, nu 
toate destul de confortabile, sînt 
înzestrate cu încălzire centrală 
și racordate la rețeaua națio
nală de curent electric. Apoi, 
printre ele își fac apariția com-

ALEX, ȘTEFĂNJESCUFoto : GH. CUCU
(Continuare în pag. a Il-a) 

nal. Aproape 2/3 din muncitorii de care avem noi nevoie se pregătesc prin cursuri de scurtă durată — 6 luni. Un bun așchi- etor nu poate fi format în 6 luni și dificultățile mari încep după ce trebuie să trăiască pe picioarele lui. Pe perioada școlarizării tînărul primește, lunar, 1 200 lei. După ce iese muncitor multă vreme nu realizează planul și pleacă din întreprindere. Legislația este blinda. Tînărul plătește 1 000 lei, „recuperarea cheltuielilor" și merge în altă unitate unde practică același sistem. Unii și-au făcut dintr-o astfel de practică un mod de existență. S-ar putea găsi diferite posibilități care să-i lege pe tineri de colectiv, de întreprindere, să le dezvolte spiritul de inițiativă, mai ales la începutul activității lor, cînd le lipsește experiența și nici cunoștințele nu s-au sedimentat. Mă gindesc ca o perioadă absolventul să lucreze în regie și progresiv să treacă la retribuția conformă ci> realizările sale efective. Sint cîteva puncte de vedere, de care s-ar putea ține seama.în legătură cu școala profesională lucrurile trebuie serios gîn- dite. S-a renunțat la concurs și nu mai există nici un criteriu de selecție pentru meserii. Adevărul este că cei care vin Ia profesional sint foarte slab pregătiți, în cea mai mare parte. După părerea mea, este mai eficientă pregătirea prin cursurile de calificare în uzină. Elevii sînt atașați de fabrică, de colectiv, mai interesați, lucrează mai mult. In ultimii ani am constatat că absolvenții școlilor profesionale cunosc foarte puțin desenul tehnic. Ceea ce li se predă în școală nu se poate numi desen, dar noi nu avem cum interveni. Pe de altă parte pregătindu-se în fabrică Ii se dă piesa, elevii o pot secționa, pot face cotarea, procesul tehnologic, învață să măsoare cu micrometru, pasametru. Asta înseamnă învățămînt modern.
LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Numeroase locuințe 
și obiective 

social-culturale 
date în folosințăIntensificarea ritmurilor de lucru pe șantierele țării a permis constructorilor să raporteze noi realizări în activitatea cotidiană, cum sînt darea în folosință a unui important număr de locuințe construite din fondurile statului sau ale cetățenilor, apariția unor noi obiective sociale.Astfel, la Craiova a fost recepționat de curind cel de-al 1 500-lea apartament construit aici de la începutul anului, ur- mînd ca, pînă la 30 decembrie, alte 900 de apartamente să întregească noile cartiere ale orașului. De menționat că de la începutul actualului cincinal a- proape 30 000 de oameni ai muncii din Craiova s-au mutat in case noi.Constructorii de locuințe din județul Mureș au dat în' folosință, in acest an, 1 230 de apartamente. în anii actualului cincinal, în municipiul Sighișoara, în orașele Reghin, Tirnăveni, Luduș, Sovata, în comunele Ier- nut, Deda, Gornești si în alte localități au fost construite peste 10 800 apartamente, precum și numeroase obiective social- culturale și edilitar-gospodă- rești.La Galați, în cartierul Aeroport, au fost date în folosință 120 apartamente, care se adaugă altor 155 predate de la începutul anului. Pină la 31 decembrie vor mar fi construite în acest nou cartier al orașului încă l 100 apartamente.în stațiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru, de lingă Buzău, a fost inaugurat un modern complex sanatoriul cu o bază de tratament pentru 200 de locuri pe serie. (Agerpres)
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Adunările de dare de seamă și alegeri in organizațiile U.T.C.

Pregătirea temeinică trebuie să aibă in vedere
CALITATEA DEZBATERILOR

ÎN CONSENS DEPLIN CU
INTERESELE ÎNTREPRINDERII

Adunarea generală de constituire a organizației U.T.C, din schimbul B al Filaturii de bumbac din Slobozia se încheiase. Cele trei colective pe ateliere de producție, ring, preparație, finisaj, corespunzătoare structurii vechi, se reuniseră în- tr-unul singur, mai închegat și mai puternic. Moment sărbătoresc, desigur, dar, la fiecare treaptă, și prilej de 'analiză serioasă a activității de pînă a- - tunci, ocazie fericită de a apre- v cia cu maturitate zestrea experienței profesionale, rezerva, capacitatea de a desfășura activități educative complexe în cadrul nou creat. Urmărisem, pînă în clipa constituirii, prezentarea dării de seamă și dezbaterile fetelor de la „ring“ și fără voia mea, pe măsură ce discuțiile lor se apropiaseră de sfîrșit, mă cuprinsese lin sentiment tot mai neplăcut și mai greu de suportat de insatisfacție.Ceva nu mersese aici’cum trebuie. Dar de ce ? La urma ur- *' mei, premisele de la care se pornise făgăduiseră cu totul altceva, cel puțin așa îmi spuneau informațiile pe care mi le procurasem. „Trebuie să priviți lucrurile, mă făcuse atent tovarășul loan Lagăr, directorul filaturii, în funcție de faptul că vîrsta medie coboară aici sub 21 de ani și că 70 la sută din efectivul forței noastre de muncă este reprezentat de fete foarte tinere. Am trecut prin perioade dificile, prin ierni cu viscole și drumuri înzăpezite, prin veri cu inundații dar fetele s-au comportat ireproșabil. Pentru ele, îndeplinirea cincinalului înainte de termen a însemnat să vină la lucru, in orice condiții, cu 30 de minute înainte de preluarea schimbului pentru a verifica, pe îndelete, starea utilajului, să discute cu exigență, combativ, disciplina de muncă a fiecărui om din echipă, să hotărască dacă și cine merită sau nu să le fie tovarăși de schimb în filatură. Trebuie să recunosc, a fost vorba de o contribuție substanțială din partea lor la încheierea producției actualului cincinal incă de la 3 iulie 1975". Nu puteam face abstracție, bineînțeles, nici de faptul că organizația U.T.C. pe filatură do- bindise timp de doi ani consecutiv steagul de fruntașă în întrecere, de cele 300 000 lei — valoarea producției globale realizate peste plan în 1974, de cele 450 000 lei echivalentul economiilor de materii prime, energie și combustibili, de cele 17 258 de ore însumînd adțiuni desfășurate in sprijinul producției, de locul III pe țară la concursul „Mîini măiestre", ediția 1974, dar nici de faptul că, in prezent, schimbul B ocupă ultimul loc în întrecerea dintre schimburile filaturii, deci că participă cu cele mai mici realizări din toate punctele de vedere Ia reinnoirea succesului de ansamblu al întregii organizații din filatură pe 1975.Spiritul combativ de care mi se vorbise mă făcuse să sper tocmai intr-o privire profund analitică a cauzelor datorită cărora schimbul B se afla în situația aceasta. Ce-i lipsise ringului, sau preparației, sau finisajului pentru a se situa mai sus în ierarhia celor mai buni 7 Din adunarea fetelor de la „ring" nu aflasem însă nimic în plus față de ceea ce știam și aș putea zice că eu știam ceva mai multe chiar decît ele în legătură cu dinamica economică a filaturii. De unde pornise totul ? Un strop de vină putea să aibă și darea de seamă, dar ei nu i-ar mai fi trebuit mult pentru a deveni ce 1 se cerea — o analiză multilaterală a tuturor domeniilor vieții de organizație. Nu fusese ' totdeauna prea substanțială, e adevărat, nu delimitase prea exact ariile specifice, nu le tratase cu importanța cuvenită dar se străduise, în schimb, să producă
„MARATONUL

AUTODEPĂȘIRIT
(Urmare din pag. I)surse, afectează rezultatele concursului 7— Noi urmărim să obținem o eficacitate maximă. întrebînd pe alții, citind, căutind răspunsurile, toți participanții au de cîști- gat. In cazul în care, după prima etapă, sînt mai mulți candidați la primul loc, are loc un baraj care constă dintr-o probă scrisă, de fapt un „extemporal". La această probă candidații nu mai dispun de surse de documentare. După prima etapă, o dată stabilit cîștigătorul (care primește o bonificație în puncte), urmează a doua etapă, cu un grad sporit de dificultate. La sfirșitul ei, se stabilește și cîștigătorul propriu-zis. Ambii primesc fanioane. Fanionul de lider este transmisibil și revine, la sfirșitul celor 10 etape, deci al maratonului, primului în clasament. Fanionul cîștigătorului de etapă rămîne celui care l-a cucerit. Numele ciștigătorilor •int înscrise pe o plachetă a 

exemple numeroase de toate categoriile și să formeze pe ■ a- ceastă cale o bază largă de discuții. In fond,’ s-ar fi putut discuta, ar fi fost de Ia ce să se pornească.Dar tocmai discuțiile au reprezentat partea cea mai slabă a adunării. Nu era greu să explici de ce. Se produsese o ciudată răsturnare de planuri. Ceea ce s-ar fi cuvenit să se afle în centrul atenției, ceea ce te-ai fi așteptat să stirnească cele mai grave intervenții, adică temeinica pregătire profesională și politică, sarcinile economice, spiritul de răspundere al tinerilor pentru calitatea produselor executate, întărirea ordinii și disciplinei socialiste, referirile concrete la modul de organizare și desfășurare a întrecerii „Tineretul — factor activ în
SLOBOZIA

îndeplinirea cincinalului înainte de termen", la formele de muncă înaintată, la eficacitatea acțiunilor menite să ducă la dezvoltarea conștiinței muncitorești, la promovarea intransigenței revoluționare. la educarea moral- cetățenească, alunecau undeva, într-un plan secund. Ele șe mențineau la suprafață rar și întîmplător. prin cite o referire, prin cite un exemplu, prin cite o constatare cu caracter general. în schimb, fapte care ar fi meritat mai puțină atenție ajunseseră să joace rolul de primă vioară. Din acest dezechilibru valoric rezulta senzația de lucru nedus pină la capăt, de fă- găduială nerespectată, de curbă frintă în clipa celui mai promițător elan.De la masa prezidiului, tovarășul Romulus Tolea, primul secretar al Comitetului județean Ialomița al U.T.C., făcuse țot timpul efortul de a imprima alt sens discuțiilor, sugerase teme, propusese praguri de la care să se pornească mai departe, ceruse explicații epuizîndu-și pas cu pas procedeele care, desigur, trebuie să fi dat roade într-altă parte. I-am înțeles, de aceea, amărăciunea concluziilor (..nivel scăzut al discuțiilor", „teama de a ridica probleme reale", „atenție exagerată pentru aspectele minore", „intervenții egoiste, după principiul : fiecare pentru sine" etc), ca și mărturia că, de fapt, adunarea pe care o condusese putea fi socotită a- proape un eșec. Dar un eșec din care numai cine nu vrea nu învață nimip.După cite se vedea, principalele obiecții critice la adresa adunării in cauză se concentraseră asupra capitolului' „discuții". Să discutăm, așadar, puțin despre aceste discuții. Toată lumea este îndeobște de acord că miezul cel mai fertil al unei a- dunări îl alcătuiește partea consacrată dezbaterilor pe marginea dării de seamă. Dar, în a- celași timp, majoritatea covirși- toare a celor în responsabilitatea cărora intră'pregătirea adunării înțeleg această noțiune într-un chip unilateral. Ei consideră, prin urmare, că a pregăti o adunare înseamnă a distinge două capitole — unul privitor ia materialele care urmea-, ză să fie prezentate, celălalt la detaliile strict organizatorice (mobilizarea tinerilor, semnarea convocatorului, pavoazarea sălii). Aici intervine o prejudecată păgubitoare. Se crede, și încă cu destulă strășnicie, că o dare de seamă Incisivă poate hrăni cu sucurile sale,fără nici un alt efort, partea care . ne interesează cu precădere. Dar o analiză a faptelor de către organul ales nu aduce in discuție decît un punct de vedere asupra realității din organizație. Care este punctul de vedere al organizației înseși 7 El va rămîne absolut necunoscut in absenta antrenării deschise a tinerilor la 

concursului aflată în sediul comitetului U.T.C-— Din cite am înțeles pină acum, ați vizat, prin acest maraton ai autodepășirii, numai latura profesională...— Nicidecum 1 în regulamentul concursului sint prevăzute și „consecințele" absențelor nemotivate de la program, intîrzieri- le, rebuturile, abaterile de la disciplină. Acestea sint urmate de scăderea punctajului. Deci, noi am avut în vedere comportarea în ansamblu a participan- ților. Vreau să subliniez că nu am exclus sau minimalizat șansele concurenților. Toți strungarii și frezorii participă la fiecare etapă, indiferent de rezultatele obținute în prima etapă, a doua și așa mai departe. Deci, o etapă „ghinionistă", să-i zic așa, nu exclude „reabilitarea" în etapa următoare. Și încă ceva : la sfirșitul „maratonului", conform Înțelegerii cu conducerea întreprinderii, primii zece din clasament vor fi premiați cu ridicarea încadrării cu incă o clasă. 

un schimb constructiv, creator de opinii. în cele din urmă, sensul analitic veritabil al unei adunări iși află sursele de îmbunătățire a muncii abia in dezlănțuirea zăgazurilor dezbaterii de masă. Faptul că trăim un moment de reașezare a structurilor, ea și acela că desfășurarea adunărilor generale din anul acesta coincide cu perioada premergătoare a unui Congres jubiliar, al X-lea al U.T.C., impune o extindere a noțiunii de pregătire a adunărilor prin renunțarea la prejudecata pe care o menționam. Toate părfile unei adunări trebuie măsurate cu aceeași unitate pregătitoare. Nu sugerez manevra cu fițuici și texte gingaș alcătuite din vreme ci obligativitatea raportului personal al responsabililor de resoarte, precum și o mult mai intensă activitate propagandistică in faza de dinaintea adunării. Dacă tinărul nu înțelege ce rol i se atribuie lui in cadrul adunării în funcție de obiectivele practice, de scopurile pe care și ic propune aceasta, dacă nu i se transmite climatul democratic specific manifestărilor vieții noastre de organizație, dacă nu se gindește nimeni dinainte ia posibilitățile de înviorarea discuțiilor. speranța în material rămîne deșartă și în 4 cazuri din 5 ea nu se împlinește. în sfîrșit, să nu uităm că o astfel de adunare supune judecății colective hotăriri care își propun telul ambițios de a promova idei capabile să-și mențină valoarea cel puțin un an. Analiza unui an. prefigurarea coordonatelor celuilalt an viitor nu sint operații logice pe care să le poată lăsa cineva și încă fără nici un risc în voia sorții. Iată de ce spuneam că noțiunea de pregătire a unei adunări de dare de seamă și alegeri trebuie să nu omită nici unul din punctele înscrise pe ordinea de zi. Iar discuțiile sint întotdeauna Înscrise acolo.
mircea tacciu

La bancul de control al Întreprinderii Rulmentul din Alexandria

Foto : VASILE RANGA

Tăticii’ de la post-restant
Am înțeles că, pentru un cercetător biolog, munca pe „teritoriul" infinitului mic este deosebită, rațională și poetică în același timp. Dar nu-1 înțeleg pe cercetătorul V. D. cind spune că nu poate înțelege o scrisoare, adică gin- dtrrile și sentimentele ce le relansează o scrisoare, scrisoarea propriului tău copil.Pentru cititorii noștri vom face o paranteză explicînd faptele : în 1972, în poșta redacției am găsit o scrisoare, expediată de o fetiță de 12 ani ; semna Narcisa. Spunea că pe tată) ei — plecat de acasă cu doi ani în urmă, fără să știe nici mama unde și-a fixat domiciliul — a reușit sâ-1 revadă intr-o emisiune de știință la televizor. Singurul contact patern, mijlocit intîmplător de sticla micului ecran. Ii era. firește, dor de tatăl ei, spunea copilul, și voia «ă-1 vadă, să-1 găsească acasă, să le fie un sprijin. (Odată, de ziua mamei, a (ost nevoită să-și vîndă cărțile la anticariat pentru un mic cadou, pe care tatăl trebuia să-1 facă mamei).Cu această scrisoare ne-am adresat atunci tatălui, la locul său de muncă. Răspunsul a fost optimist și încurajator. Urma să revină acasă, va purta de gri

La adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației U.T.C. din întreprinderea de prelucrare a inului și ci- nepii — Suceava, discuțiile au fost punctul forte. Toți cei care s-au înscris la euvînt s-au ocupat, în special, de problemele producției. Se poate spune că discuțiile au împlinit darea de seamă in care s-au făcut puține și superficiale, referiri la greutățile actuale din întreprindere. Pentru că situația nu este de fel roză in această întreprindere aflată in plin proces de modernizare — modernizare care, după cum vom vedea, nu este lesne de obținut. In întreprinderea amintită s-a construit o nouă hală de fabricație și o nouă centrală 'termică (cu instalațiile aferente). Construcția noilor o- biective a fost gata înainte de termen, dar de mai multe lunj (din cauza greșelilor în proiectare,’ afirmă tovarășii din întreprindere) se întirzie intrarea la parametrii normali. Cu eforturi proprii (constînd în modificări executate de specialiștii și muncitorii întreprinderii, la care au contribuit efectiv și uteciștii) s-a intrat în parametrii proiectați la sectoarele „Topire" și „Uscare". In ziua adunării generale U.T.C.. secretarul de partid al intreprinderii, tovarășul Carol Mlenas, prezent la »- dunăre, a adus încă o veste bună: începuse să funcționeze și secția „Prelucrări mecanice".Aceasta este, sumar conturată, situația din întreprindere. Să vedem, în cele ce urmează, cum au reacționat uteciștii. Vom reda citeva din părerile și propunerile exprimate de ei în cadrul adunării. Ion Moroșan a insistat asupra calității uscării tulpanelor de in, cit și asupra faptului că nu este asigurată suficientă materie primă pentru cele două turbine. El a amintit că încă se fac cheltuieli suplimentare de producție la fibra de in pe de o parte datorită exploatării necorespunzătoare a utilajelor (u- nele dintre ele vechi) și, pe de altă parte, din. cauza slabei calități a materiei prime. Tot din- sul recomanda noului birou o 

jă copilului, îl va înconjura cu dragoste. Noi, „redacția", am sens „rezolvat" pe scrisoare, crezind în cuvîntul omului, dar, după trei ani, în anul acesta, Narcisa ne scrie din nou. Tot singură este, și fiica și mama au tot așteptat pe tata să vină. A rămas in continuare tătic Ia post-restant fiindcă lunar, din- tr-un loc necunoscut, își antmță familia că a trimis prin poștă „alocația părintească". Narcisa nu vrea să rămină „copil la post-restant". Are nevoie de un tată real, nu de un cupon poștal, fetișizat in „căldură părintească". Acesta era mandatul meu de acum, oferit prin scrisoarea fetiței, în fața tatălui, cu microscopul pe masă.— Nu e vorba de un abandon familial 1 La fiecare 5 ale lunii le depun bani. 700 lei, prin poștă. Am toate chitanțele 1 (Și îmi arată un teanc de cupoane scrise cu creion chimic, întărite cu ștampile de poștă). Și nu înțeleg ce mai vor de Ia mine 1 Mă stresează comportamentul a- cestora. Am plecat lăsînd totul în casă, mobilă, lucruri, cărțile. Am dat copilului chiar mai mult decît i se cuvine, ce mai vor. să mă reîntorc acasă 7 Niciodată I Am așteptat să se împll- 

mai intensă preocupare în scopul ridicării calificării tinerilor muncitori. Gheorghe Ioniță afirma: „Să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca fabrica să funcționeze la parametrii proiectați. Propun să se renunțe la „dădă- cirea" tinerilor. Există obiceiul să stăm pe lingă ei și atunci lucrează bine. Cînd nu-i mai ținem sub observație, ei neglijează lucrul... De ce acceptăm noi, uteciștii, această situație? Să-i ajutăm să înțeleagă că, așa cum se spune in popor. își fură singuri căciula și. în’ plus, își bat joc și de munca altora. Organizația U.T.C. trebuie să-i ajute să înțeleagă că în cele 8 ore de lucru este nevoie să muncească foarte bine..." Vasile Măzărică, electrician, a insistat mai mult asupra problemelor din sectorul „Uscătorie". „Totul pleacă de
SUCEAVAaici — spunea dinsul — și de calitatea muncii din acest sector depind rezultatele finale. Propun să înființăm la „Uscătorie" o brigadă de uteciști, o „brigadă model" care să depună toate eforturile pentru ca treaba să meargă bine in acest sector. N-avem nevoie de oameni cu țuica-n nas — cum se mai întîmplă în prezent — care să pe compromită producția!". O propunere interesantă a făcut și Cornelia Badiu: organizarea u- nei întreceri între schimburi (întrecere cu obiective precise) care să stimuleze interesul muncitorilor in obținerea de rezultate superioare în muncă. Marieta Fecioru a pus în discuție probleme privind condițiile de muncă. Ventilatoare există, dar în unele secții precum in halele de „uscare"'și „topire" nu funcționează. în încheiere. Marieta Fecioru a propus : ,',Noi. uteciștii, am contribuit și pină acum la descărcarea și depozitarea materiei prime. Este însă, nevoie de o sporire a participării noastre la aceste operațiuni,' de aceea propun să declarăm fie

nească cinci ani, după acest termen, ne despărțim mai ușor, doar cu o taxă de 300 Iei. (Intr-adevăr, a lăsat „totul" — adi-, că mobila, scaunele, etc., dar a luat totul, dacă ar înțelege mai clar rolul pe care îl avea).— Ce mai vrea soția, am răbdat 14 ani conviețuirea aceasta, dar aspirațiile noastre nu sînt comune. In cercetare se cer a- numite sacrificii, „ea" nu Ie înțelege, are alte probleme, preocupări... (Cînd s-au căsătorit soțul era student ; soția lucra împărțind împreună veniturile muncii sale. La cîțiva ani după absolvire, și-a separat aspirațiile, Ejdică a părăsit familia).— Aveați totuși „o cheie de boltă" Ia edificiul căsniciei ! Copilul. De ce l-ați abandonat 7— Pe maică-sa am abandonat-o. copilul niciodată, iată dovada 1, și-mi arată stocul de avizări poștale. De atîtea ori pe lună a fost tată, un tată Ia post-restant. desigur, și are do; vada ! Nimeni nu-1 poate trage la răspundere, o liniște deplină i-o dă faptul că are dovada ! Evident, doctorandul V, D. nu a înțeles scrisoarea Narcisei. A considerat-o un stres, o hărțuială, un obiect menit să-i tulbure liniștea, să-1 a

care joi a săptămînii „Joia tineretului" .— zi în care toată organizația noastră să muncească două-trei ore la descărcarea și depozitarea materiei prime". S-a mai discutat și problema rebobinării electromotoarelor arse și electricienii prezenți in adunare s-au angajat să execute, în afara orelor de program, operațiunile respective. în încheierea discuțiilor a luat cu- vintul secretarul de partid, Carol Mlenas. Dinsul a spus : ..Am primit întotdeauna un sprijin substanțial din partea organizației de tineret. în perioada următoare în fața întreprinderii stau o serie de sarcini. Cea mai importantă este atingerea parametrilor la noua investiție. Intre 1 septembrie și 20 septembrie aici va fi oprită producția pentru ca să executăm remedierile greșelilor de proiectare. Comuniștii au hotărît să lucreze în două schimburi : un schimb ziua, unul noaptea.Sînt convins că și uteciștii vor înțelege greutățile prin care trecem și ne vor ajuta. Modificările le vom executa cu forțe proprii și cu cit le vom termina mai repede, cu atit ne va rămîne mai mult timp ca să recuperăm pierderile din producție. întreprinderea noastră a fost fruntașă pe ramură. Trebuie să ne unim forțele și să redevenim fruntași !“.Iată, deci, ce sarcini revin și uteciștilor din întreprinderea de prelucrare a inului și cîne- pii — Suceava. Aurica Mihăilă, secretara noului birou al organizației (realeasă în această funcție), făcindu-se ecoul celor prezenți. a asigurat organizația de partid, conducerea întreprinderii că tinerii vor participa cu toate forțele și elanul de care dispun la eliminarea dificultăților cu care se confruntă întreprinderea și Ia readucerea sa pe un loc fruntaș în județ. A fost o adunare fructuoasă, in care s-au conturat doar cî- teva din acțiunile viitoare ale organizației U.T.C.
TEODOR POGOCEANU

rocedee originale 
de valorificare 

a deșeurilorSpecialiști din Capitală întreprind numeroase investigații in scopul valorificării deșeurilor și a altor resurse secundare de materii prime și materiale.Astfel, colectivul catedrei de siderurgie a Institutului politehnic din București a pus la punct un procedeu original de obținere din arsuri de fier a unui fondant sintetic, utilizat in elaborarea oțelurilor. Metoda aduce economii anuale de 10—17 milioane lei și un milion tone le oțel. De asemenea, s-au găsit soluții pentru folosirea zgurii de cupru in fabricarea placajului ceramic colorat, a șpanurilor de fontă și oțel, de regenerarea nisipurilor de turnătorie.Pe baza studiilor elaborate de specialiști ai institutelor de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentului și, respectiv, pentru industria materialelor de construcții, s-a trecut la utilizarea cenușei de termocentrală in fabricarea de cimenturi. blocuri și plăci ter- moizolante, algopirit, degre- sanți și altele.

bată din treburi, să-1 strice dispoziția. „Ce mai vor, dumnealor?", se întreba nedumerit,„Chiar așa, zău, îmi preciza cu candoare cineva, nu este suficient că trimite atiția bani lunar 7“ (Dar persoana aceasta „candidă" nu avea copii 1 Im- bătrinise sterp, ostoit de grija pentru un cățeluș pechinez și o pisică tărcată... Și credea că unui copil îi sint suficienți doar banii, cum micilor animale le sint suficiente doar lesa de plimbare și hrana).Dar tatăl în cauză, cum a înțeles aceiași lucru, că unui copil îi ajung doar banii, că poate să-și procure cu ei „căldura părintească" 7încheind misiunea, fără succes (tatăl a declarat că acasă nu mai revine niciodată), am părăsit laboratorul acela de „cercetare a fenomenelor fizice in- termoleculare". Microscopul cercetătorului nu mi s-a mai părut un instrument diafan, devenise un „obuzier" care spărsese în țăndări lumea solară și în biroul cercetătorului s-a făcut întuneric. Aici a rămas tăticu’ de la post-restant numărîndu-și cupoanele de avizări poștale...
ION MARCOVICI

Autoritatea 

depinde de propriul 

tău exemplu

Adeseori, subiectul cel mai spinos de abordat în discuțiile cu secretarii organizațiilor U.T.C. pe care i-am cunoscut de-a lungul anilor a fost acela al autorității. Aurelia Chivu, operatoare chimistă la C.F.A. Brăila, secretară a organizației U.T.C. a secției „Preparație" din schimbul C, nu se încadrează, însă, in această categorie. Atit maistrul schimbului, Gavrilă Cristache, care este și secretarul organizației de partid, cit și cei 27 de uteciști din organizație, cărora li se adaugă ing. Maria Iruc, in prezent locțiitoare a șefului secției, îți vorbesc despre Aurelia Chivu ca despre un om pe deplin stăpin pe sine, cu personalitatea bine conturată și, ceea ce este cel mai important, ca despre un. secretar U.T.C. cu autoritatea consolidată în fața tuturor. Mi Sra părut, de aceea, interesantă încercarea de a desprinde laturile pe care se sprijină o asemenea constatare unanimă, cu atit mai mult cu cit Aurelia Chivu îndeplinește funcția ca atare de mai puțin de un an — de fapt din octombrie 1974. Experiența anterioară, fără să-i lipsească cu totul, prezintă particularități care nu explică singure situația actuală. Ceea ce a avut de rezolvat în urmă cu cităva vreme cînd era locțiitoare a secretarului U.T.C, pe clasă, în școala generală, sau mai tirziu ca locțiitoare a secretarului U.T.C. pe an, odată cu trecerea sa la Liceul industrial de chimie din Brăila, nu i-a putut clinti privirea de ansamblu asupra problematicii complexe de care se ocupă astăzi, Sigur, o contribuție la formarea sa organizatorică trebuie să fi avut toate acestea, precum și săptăminile de instruire politico- ideologică din tabăra care a funcționat în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, funcția de comandant al detașamentului de pregătire a tineretului pentru a- pararea patriei constituit în liceu sau cursurile școlii interju- dețene de partid de la Bacău urmate de curind și absolvite cu nota 10. Dar în afara acestora 7Un loc de muncă de tipul celui unde se află Aurelia Chivu astăzi pretinde, la modul teoretic, o metodologie adecvată, specifică. „Și da, și nu, este de părere tînăra secretară. Pentru că rămîn, oricum, valabile o serie de trăsături ale stilului de muncă al secretarului, pe care dacă le respecți, roadele apar cu siguranță". Care 7 „Schimbul nostru, reia Aurelia Chivu. a- vea, așa cum l-am cunoscut eu la început, un caracter eterogen. Era alcătuit din ucenici, din absolvent^ de liceu și de școală generală, din tineri deci cu experiența dozată. în trepte inegale. Dar cei care mă preceda
„Perla Moldovei"

(Urmare din pag. I)

plexe hoteliere fl baze de tra
tament moderne, care fac ca 
așezarea să se înfățișeze călă
torului venit pentru prima dată 
in aceste locuri ca un oraș-mi- 
raj, ivit pe neașteptate în mij
locul munților. Astfel, in 1971 
se dă in funcțiune un nou com
plex balnear al U.G.S.R., cu o 
capacitate de 500 de locuri și 
dotat, pe lingă hotel, cu o mi- 
crobază de tratament și cu o 
pensiune, in 1972 intră in circui
tul turistic-comercial pensiunea 
„Nemira", cu o capacitate de 
1 000 locuri și hotelul „Perla", 
cu 180 locuri, iar in 1974 iși 
deschide porțile pentru bolnavii 
de pe cele mai îndepărtate me
leaguri, o bază de tratament cu 
o capacitate de 5 000 de proce
duri zilnice.

Deși saltul este spectaculos, 
realizat printr-o adevărată e- 
rupție a elanului constructiv, 
dezvoltarea nu se va opri aici. 
Pină în 1980, adică pină la sfir
șitul cincinalului următor, sta
țiunea iși va mări de aproape 
două ori capacitatea de cazare 
și tratament. Și, este de înțeles, 
această dublare a numărului de 
locuri va antrena alte acțiuni 
edilitare și gospodărești : vor 
continua modernizarea străzilor 
și renovarea clădirilor, se vor 
construi un nou complex de 
servicii și o centrală termică 
unică pentru întreaga stațiune și, 
mai ales, se vor duce la bun 
sfirșit lucrările de modernizare 
a exploatării izvoarelor.

Cuvintul acesta, „izvor", are, 
pentru Slănic-Moldova, un înțe
les aparte. In afară de sursele 
de apă minerală, folosită cu 
succes în tratarea unor afecțiuni 
ale aparatului respirator și di
gestiv, există aici alte surse, 
inepuizabile, de vrednicie și in

seră în funcție izbutiseră să-1 omogenizeze și să facă astfel încit timp de trei ani el să poată fi declarat mereu schimb fruntaș. „De ce nu mi-ar fi reușit și mie performanta aceasta?" „Și v-a reușit?" „Firește, de alți dof ani pe menținem la același nivel", a- fost greu, a fost ușor 7 „Privind retrospectiv, explică Aurelia Chivu, nu mă pot plînge că n-am avut de ce mă ocupa. De ia trei criterii, Insă, nu nt-am abătut niciodată. Primul a fost acela al muncii de la om la om, al doilea al rezolvării o - perative a tuturor sesizărilor formulate de tineri, iar al treilea a fost grija de a reprezenta eu, cea dinții, exemplul demn de urmat toate privințele".Argumentele care să certifice afirmația nu lipsesc. Voi alege unul singur. Maria Rădueanu, Marian Roman, Rădița Căpraru, au trecut, nu demult, prin dificultăți de ordin profesional. Aurelia Chivu a fost aceea care, lu- ind legătura cu maistrul, pe de o parte, cu ing. Maria Huștiu, șefa schimbului și propagandista organizației. pe de alta, a gindit modalitățile de a-i ajuta. Respectarea prevederilor de precizare, la preluarea schimbului, a evenimentelor intervenite, a gradului de funcționare a utilajelor, a evoluției parametrilor, scurtele colocvii tehhî^e cu e- xemple practice conduce de ea însăși sub directa coordonare a maistrului au stimulat tuturor curajul de a întreba ceea ce le era neclar și incomod de înțeles. Introducerea subtilă în asemenea confruntări a elementelor proprii dezbaterilor de etică, corelarea noțiunilor de hărnicie, atenție, corectitudine, punctualitate cu rezultatele practice do- bîndite în muncă, comparațiile directe ale acestor rezultate obținute de unul sau de altul dintre tineri, îmbunătățirea lor treptată au făcut ca starea generală de ordine și disciplină să crească și să conducă, în ultimele două luni, la înlăturarea absențelor și întîrzierilor, la o mai bună folosire a timpului de lucru, la depășirea planului secției cu 9,2 la sută.Nici o concluzie nu mi se pare mai realistă in ceea ce o privește pe Aurelia Chivu decît cuvintele spuse de tovarășa ei Maria Rîndunică : „Dacă secretara noastră ne face, prin propriile el realizări, dovada că îndemnurile adresate nouă au perspectivă reală, atunci cum să n-o respecți 7 Autoritatea ei tn K fața noastră se naște tntr-ade- „. văr din exemplele pe care știe ♦ să ni le ofere ea însăși cu modestie, dar tocmai de aceea cu o necontestată forță de convingere".
T. MIRCEA

ventivitate. Este vorba de mun
ca locuitorilor acestor meleaguri. 
Datorită efortului lor nevăzut 
strălucesc de curățenie sălile de 
tratament, funcționează irepro
șabil complicata aparatură me
dicală, sosesc și pleacă la timp 
mijloacele de transport, se rin- 
duiesc in rafturile magazinelor 
mărfurile ispititoare. Datorită 
efortului lor nevăzut pacienții 
descoperă din nou bucuria, sim
plă, de a respira și gustul ade
vărat al „fructelor pământului".

I-am cunoscut pe doi dintre 
tinerii care, aparent ignorați de 
viața stațiunii, se află in chiar 
centrul ei vital. Primarul ora
șului, Viorica Leonte, nu a îm
plinit decît 32 de ani, dar in 
tot ceea ce întreprinde are sigu
ranța, să nu zicem a unui băr
bat, ci a unui om cu multă ex
periență. De la probleme mari, 
ca realizarea ritmică a investi
țiilor, și pină la necazuri mai 
mărunte, ca plecarea unei for
mații de muzică ușoară care nu 
s-a înțeles cu responsabilul cine 
știe cărui restaurant — toate fi
rele trec prin mîinile ei deli
cate. dar ferme, care știu să 
conducă. Iar medicul Hie Is- 
trate, secretarul organizației de 
partid a serviciului medical de 
la baza de tratament, cu înfăți
șarea sa sportivă, cu obiceiul 
de a te obliga să-l urmezi pină 
sus, pe munte, pentru a-ți de
monstra. ca in fața unei ma
chete, că știe numele și așeza
rea fiecărei vile, are darul atit 
de rar de a ciștiga, după primul 
schimb de cuvinte, încrederea 
oamenilor și de a și-i apropia. 
L-am văzut la cantină. în timp 
ce mînca. asaltat de pacienții 
care veniseră să-și spună pă
sul... Cu asemenea oameni — și 
sint mulți asemenea oameni in 
Slănic — se poate merge, fără 
ezitări, înainte. Cu asemenea 
oameni nici o imagine a vii'o- 
rului nu pare prea îndrăzneață.
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CALIFICAREA, 
LA EXIGENȚELE 
VIITORULUI
CINCINAL

Dacă tractoarele ar 
fi folosite la întreaga 

lor capacitate...

Ștefan Ghioc,
membru in comitetul U.T.C. 

al Întreprinderii „Vulcan" 
București

Direct, organizația U.T.C. din întreprinderea noastră contribuia la creșterea și perfecționarea calificării tinerilor prin concursurile tehnico-profesionale și agitația vizuală. Pentru ca fiecare concurs să aibă cit mai mulți participanți, la organizarea lor avem în vedere nu numai gradul diferit de calificare al tinerilor, dar și faptul că aceleași meserii le practică și băieții și fetele. De aceea unele sint probele de concurs și condițiile ce le stabilim pentru cei nou veniți în întreprindere și altele
Elena Grăvuț,

secretar al comitetului U.T.C. 
de la Întreprinderea 

„1 Noiembrie" din Sibiu

In întreprinderea noastră, problema pregătirii profesionale a tinerilor comportă două aspecte. Pe de o parte este vorba de calificarea propriu-zisă a celor peste 300 de tineri aflati pe diferite trepte ale pregătirii — școală profesională, ucenicie la locul de muncă, cursuri de scurtă durată — iar pe de altă parte, de perfecționarea și ridicarea nivelului de calificare a tinerilor cu o mai mică vechime în producție. In funcție de aceste două aspecte distincte ne-am orientat și noi, organizația U.T.C., modalitățile directe 

pentru cei cu o experiență mai mare. Cit privește modul de atragere a fetelor, voi da un singur exemplu: pe lingă concursul „Cel mai bun sudor", organizăm și concursul „Cea mai bună sudoriță". Legat de agitația vizuală amintesc atenția mare ce o acordăm gazetei de perete „Tinerețe, știință și producție", afișată la loc vizibil chiar și în căminele de nefamiliști prin care facem cunoscute noutățile la zi in domeniul celor 12 profesii practicate de muncitorii noștri, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a trece de la o categorie de calificare la alta, formele de ridicare a calificării ce se organizează în întreprindere. De fapt, pentru noi, agitația vizuală constituie un instrument important în munca cu tinerii în special cu noii veniți în întreprindere. Urmărind situația absolvenților școlilor și cursurilor de calificare, am observat că mulți dintre cei care plecau din întreprindere nu cunoșteau frumusețea meseriei alese, perspectivele ei. După ce le-am prezentat întreprinderea, viitoarele locuri de muncă, le-am oferit două „albume profesionale" în care fiecare meserie era descrisă și ilustrată în amănunt, convingător. De asemenea, în căminele de nefamiliști, organizăm periodic proiecții cu diapozitive și filme despre trecutul și perspec- 
de acțiune, stabilind formele specifice cele mai adecvate. Dacă în ce privește perfecționarea pregătirii profesionale a tinerilor muncitori am căutat să asigurăm ca săptămsnal, proaspeții absolvenți ai institutelor de învățămînt superior repartizați în unitatea noastră să ofere acestora amănunte și explicații calificate despre folosirea mașinilor și aplicarea celor mai noî și moderne tehnologii în domeniul sectorului în care ne desfășurăm activitatea, pentru cei ce se află încă în devenire pentru meseriile alese, în mod firesc și atenția noastră este, pe măsura exigențelor unui asemenea proces de formare. Lor le-am dedicat „Ziua experienței înaintate", o inițiativă în cadrul căreia de cel puțin 2 ori pe săp- tămînă, muncitori cu o bogată experiență și practică productivă le demonstrează, lingă mașini, metodele folosite de ei pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, pentru asigurarea unei înalte calități a produselor. In plus, celor care urmează cursurile școlii profesionale patronate de întreprinderea noastră le oferim posibilitatea deprinderii meseriei. pe mașinile din secțiile unde vor lucra. Repartizați în practică pe lîngă muncitoare cu experiență, aceștia au un plan separat de producție, tot ei fiind și propriii lor controlori de cali- 

tivele uzinei, despre cele mai moderne tehnologii și utilaje folosite în procesul de producție.Contribuția organizației noastre la pregătirea profesională a tinerilor nu se rezumă însă numai la atit. In organizarea demonstrațiilor practice inițiate de specialiștii întreprinderii, sugerăm. pe baza unei consultări prealabile a tinerilor, ce mașini sau tehnologii noi nu le sint suficient de bine cunoscute. La cursurile care funcționează în întreprindere pentru calificarea și ridicarea calificării urmărim și asigurăm prezența celor înscriși, iar la absolvire ne interesăm cum și pe lîngă ce muncitori cu experiență sînt repar- tizați să lucreze. Cind se ivesc cazuri în care maiștrii sau tehnicienii îi folosesc la cu totul altceva decît munca efectivă la mașină — și din păcate se mai ivesc asemenea cazuri, mai ales cu ucenicii care se califică la locul de muncă — cerem conducerii atelierului, secției sau întreprinderii să ia măsurile cuvenite. O legătură strînsă ținem cu organizația U.T.C. și conducerea școlii profesionale unde se pregătesc viitorii noștri muncitori. Cît timp se desfășoară cursurile teoretice, inginerii tineri sprijină cadrele didactice în adaptarea programelor școlare la cerințele întreprinderii și ale tehnicii noi;
tate. îi obișnuim astfel cu disciplina muncitorească, cu exigențele producției. La sfîrșitul fiecărei săptămîni în cadrul unor veritabile consfătuiri muncitorești, maiștrii și muncitorii cu experiență pe lîngă care au fost repartizați tinerii explică acestora unde au greșit, ce trebuie să facă și cum anume, pentru a evita repetarea unor asemenea neajunsuri. Un asemenea mod de acțiune, inițiat și urmărit îndeaproape de organizația noastră U.T.C., explică, cred, în mare măsură faptul că la scurt timp după încadrarea lor ca muncitori, tinerii reușesc să lucreze la 10 mașini.

Rezulta așadar că organizațiile U.T.C. dispun 
de numeroase posibilități pentru a contribui 
intr-o măsură tot mai mare ia ridicarea și per
fecționarea pregătirii profesionale a tinerilor. 
Stau mărturie concursurile profesionale, schim
burile de experiență si demonstrațiile practice 
inițiate, agitația vizuală, modul direct, concret 
și nemijlocit în care organizațiile U.T.C. sînt im
plicate în însuși procesul de desfășurare, a 
cursurilor de calificare. Exista, fără îndoială, o 
experiență bună în acest sens, dar ea se cere 
extinsă și îmbogățită în toate unitățile, econo
mice pentru că numai în acest fel, participarea 
tinerilor la înfăptuirea mărețelor sarcini ale vii
torului cincinal, al revoluției tehnico-științifice 
va corespunde întru totul cerințelor, exigențelor. 
Pentru aceasta însă, așa cum sublinia tovarășul

Nicolae Ceaușescu la Plenara comună din 21-22 
iulie, trebuie lichidat formalismul activității de 
pregătire și perfecționare pentru ca orice formă 
de calificare să ducă la creșterea nivelului de 
cunoștințe, să se regăsească în îndeplinirea sar
cinilor de producție la un nivel superior. 
Asupra acestor aspecte au insistat și participan
ții la recenta Consfătuire a activului U.T.C. din 
rîndul tineretului muncitoresc, iar experiența pe 
care o împărtășesc cei , trei invitați ai ziarului 
nostru dovedește posibilitatea unei mai active 
implicări a organizațiilor U.T.C. în, procesul ca
lificării tinerilor la cotele tot mai înalte ale vii
torului cincinal.

Anchetă realizată de : 
CONSTANTIN DUMITRU 

NICOLAE COȘOVEANU

Un loc distinct in cadrul dezbaterilor recentei Consfătuiri a 
activului U.T.C. din rîndul tineretului muncitoresc, l-au ocupat 
problemele ridicării și perfecționării pregătirii profesionale a 
tinerilor. Relevind experiența bună acumulată pină în prezent, 
participanții au analizat cu înalt simț de răspundere sarcinile 
ce revin organizațiilor U.T.C. în vederea promovării celor mai 
eficiente forme și metode de creștere a calificării, corespunzător 
exigențelor viitorului cincinal, definit cincinal al revoluției 
tehnico-științifice. Cu acest prilej am adresat citorva dintre cei 
prezenți la consfătuire întrebarea :

în ce constă contribuția specifică
a organizației U.T.C. la pregătirea 

profesională, prin ce forme se realizează?
Constantin Georgescu,

membru in comitetul U.T.C. al 
Întreprinderii „Neptun" 

din Cimpina :

Pentru întreprinderea noastră, ridicarea nivelului pregătirii profesionale a tuturor tinerilor. ca și a întregului colectiv, reprezintă o problemă deosebit de importantă. Și aceasta cel puțin din două motive. Pe de-o parte, datorită faptului că în cincinalul viitor, practic, avem de-a face cu o dublare a producției, iar pe de altă parte, pentru că, complexitatea produselor ce urmează a fi executate este din ce în ce mai mare. Este firesc, deci, ca și organizația noastră să-și adapteze stilul și metodele de muncă la aceste exigențe, să-și sporească cît mai mult contribuția la pregătirea profesională a tinerilor. Unui asemenea deziderat îi răspunde „Politehnica muncitorească pentru tineret". ..Politehnica muncitorească pentru tineret" își desfășoară activitatea în baza unui program anual, avizat totodată și de președintele comitetului oamenilor muncii din întreprindere. Spre deosebire de perioadele anterioare cînd sfera de acțiune și de implicare a organizației U.T.C. era mult mai restrînsă, de această dată am urmărit cuprinderea tuturor problemelor care vizează complexitatea procesului pregătirii profesionale. Mai exact este vorba de orien

tarea școlară și profesională care presupune cunoașterea necesarului de forță de muncă în perspectivă, sondarea opiniei și testarea aptitudinilor profesionale, popularizarea meseriilor necesare întreprinderii ; ridicarea nivelului calitativ al pregătirii tchnico-productive și al practicii in producție a elevilor școlilor profesionale, liceelor industriale și teoretice prin coordonarea practicii tuturor categoriilor de elevi, extinderea inițiativei „Omul tînăr de lingă tine", urmărirea nivelului de dotare a atelierelor-școală în u- nitatea patronată de întreprindere. repartizarea în producție a elevilor ; desfășurarea uceniciei Ia locul de muncă care își propune coordonarea activității productive a ucenicilor și analiza periodică a rezultatelor a- cestora în cadrul „Careului u- cenicilor" ; organizarea și desfășurarea cursurilor de calificare începind cu recrutarea can- didaților pentru aceste cursuri, stabilirea programei analitice, a duratei cursurilor, desfășurarea practicii și terminînd cu a- cordarea certificatelor de calificare în urma examenului final; organizarea activității de creație tehnico-științifice în rindul tineretului prin popularizarea și cunoașterea planurilor tematice de invenții și inovații ale unității, urmărirea executării prototipului și a funcționării a- ceetuia etc.Deși aflată încă la începuturile ei, activitatea „Politehnicii muncitorești pentru tineret" a debutat cu deschiderea unui curs de calificare a 20 de tineri pentru meseria de găuritori. Acum pregătim un nou curs pentru strungari. Deja am efectuat testarea aptitudinilor candidaților în urma căreia am selectat 25 de tineri care de la 15 septembrie vor începe pregătirea. Știind de pe acum necesarul de cadre pentru viitorul cincinal am declanșat o amplă acțiune de popularizare în școlile județului a meseriilor solicitate de întreprindere prin a- fișe și pliante.

Ideea anchetei noastre s-a născut în acele zile fierbinți ale campaniei de vară cînd am constatat că în unitățile agricole cooperatiste, cu rare excepții, realizarea lucrărilor în flux tehnologic — seceriș, eliberarea terenului de paie, arături, însă- mînțări în a doua cultură — ră- mînea încă Un deziderat neîmplinit. în timp ce combinele lucrau în lanuri, tractoarele — ai căror conducători deveniseră combineri — stăteau nefolosite. Tot din lipsă de mecanizatori, nici schimburile doi nu au putut fi asigurate. S-a ajuns astfel la o îngustare a fluxului tehnologic, la o păgubitoare prelungire, peste limitele admise, a campaniei. Ceea ce s-a soldat in u- r.ele cazuri cu pierderi atît pentru recolta de grîu care, nestrîn- să din cîmp la timp, s-a scuturat. cît și cu întârzierea însămi nțării celei de a doua culturi.Iată și cîteva dintre exemplele numeroase care ne-au dus la aceste concluzii. Ih plină campanie de seceriș în unitățile Consiliului intercooperatist Bo- toroaga din județul Teleorman, după cum recunoștea însuși președintele consiliului, 20 de tractoare stăteau nefolosite în curtea stațiunii deoarece tractoriștii lucrau pe combine. Și cum combinele lucrau în program prelungit nici vorbă ca, după 10—12 ore pe combină, tractoriștii să treacă pe tractoare pentru a executa în timpul nopții arăturile. Lipsa unor cunoscători ai conducerii tractorului care să folosească mașinile ce stăteau nefolosite, care să asigure schimbul doi, a dus la prelungirea campaniei cu încă o dată numărul de zile decît cel considerat de către specialiști a fi optim. Din păcate, situația la care ne-am referit nu este specifică numai unităților din județul Teleorman. La cooperativa agricolă de producție Mircea Vodă din județul Dîmbovița secția de mecanizare care o deservește este înzestrată, intre altele, cu 14 tractoare și 2 combine „Gloria" C-12. Aici lucrează 14 mecanizatori. Oameni harnici. conștiincioși, mecanizatorii de la Mircea Vodă au lucrat intens, cite 10—14 ore pe zi. Și totuși, la data anchetei noastre, arăturile de vară erau executate pe mai puțin de jumătate din suprafețele planificate pentru
„SILVANIA" — 

un nou soi de grîuComisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor a dat girul introducerii în producție a unui nou soi de griu de toamnă. Este vorba de soiul „Silva- nia", creat de cercetătorii de la stațiunea experimentală din Turda. în perioada verificării, noul 

soi a dat recolte de S 300—4 300 kg la hectar. iar pe unele parcele — la Galda de Jos, in județul Alba, și la Sibiu — producțiile au depășit 5 000 kg la hectar. Soiul „Silvania" posedă caracteristicile grinelor eu o bună înfrățire și rezistență Ia cădere, iernare

perioada respectivă. Este clar deci, că în aceste condiții _ ape- lînd numai la mecanizatorii per- manenti ai S.M.A.-urilor, nu se poate asigura desfășurarea lucrărilor în flux tehnologic, mașinile nu pot fi exploatate la întreaga lor capacitate, pe ogoare, in perioadele de vîrf ale campaniei nu se poate lucra ziua și noaptea așa cum este necesar.Ce ar fi însemnat în realitate folosirea la întreaga capacitate a parcului de mașini 1 Ce ar fi însemnat ca toate tractoarele să lucreze, așa cum ar fi fost normal. ziua și noaptea, la toate fazele fluxului tehnologic impus de necesitatea obiectivă, științific determinată, a încheierii în numai 15 zile a secerișului ? Iată, în fapt, ce înseamnă acest deziderat potrivit unor date statistice puse în discuția adunării generale a oamenilor muncii din S.M.A. Sărulești — județul Ilfov. Unitățile agricole cooperatiste deservite de S.M.A. Sărulești au avut cultivată cu pă- ioase o suprafață de peste 5 000 de hectare. Pe această suprafață secerișul a fost executat, printre altele, și de cele 31 combine „Gloria". Aceasta înseamnă că 31 de tractoare, ai căror mecanizatori au trecut pe combine, n-au lucrat. Or, potrivit normativelor in vigoare, aceste 31 de tractoare puteau ara zilnic 77,5 hectare pe suprafețele eliberate. Făcînd un calcul simplu, în cele 15 zile ale campaniei de seceriș, cele 31 tractoare care au stat nefolosite puteau ara, la un loc, circa 1100 hectare. La aceste 1100 hectare ce ar fi putut fi arate în campania de seceriș se mai adaugă alte 1200 hectare ce pot fi arate în perioada imediat următoare, atunci cînd combinele continuă să fie folosite la recoltatul inului, a florii-soare- lui. Așadar, dacă ar fi fost cine să le minuiască. cele 31 tractoare ar fi putut ara jumătate din suprafața cultivată cu păioase. Și aceasta pe raza unui singur S.M.A., a unui singur consiliu intercooperatist. Dacă ținem seama, de pildă, că numai pe raza județului Ilfov își exercită activitatea 33 de asemenea unități, avantajele apar și mai evidente. Extins la nivelul întregii noastre agriculturi unde, după cum am arătat, lucrurile, cu rinele excepții, se prezintă ase

și boli. El va fi cultivat încă din toamna aceasta in vederea înmulțirii și extinderii în Transilvania. Tot la Turda a fost obținut și soiul „Po- taisa", de la care s-au obținut recolte de 4 000—5 000 kg Ia hectar. El va fi introdus in cultură in următorul cincinal. 

mănător, concluziile ce se desprind pe baza unui astfel de calcul impun adoptarea unor măsuri energice, de remediere în cel mai scurt timp posibil a situației.Este drept, în ianuarie 1972, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție au emis un ordin și instrucțiuni privind „instruirea membrilor cooperatori pentru a cunoaște conducerea tractoarelor și a mașinilor agricole". Dar de a- tunci au trecut trei ani și, după cum s-a văzut, aplicarea în practică a acestui ordin este departe de a fi cea așteptată, pe măsura cerințelor. Fără a absolvi de responsabilitatea ce revenea în aplicarea acestui ordin, factorii de răspundere din stațiunile de mecanizare și cooperativele agricole de producție, trebuie spus că în bună parte această situație se datorește și lipsei u- nul control riguros chiar, ce se impunea din însăși partea organelor emitente ale ordinului și instrucțiunilor amintite. Mai mult, chiar instrucțiunile, așa cum au fost concepute o- feră motive pentru tărăgănarea aplicării lor. Primul se referă la imprecizia fixării normativelor care privesc carburanții ce urmează a fi folosiți in cadrul cursului de calificare. în ordin se spune doar atît: „stațiunile demecanizare vor asigura carburanții necesari pentru orele de conducere". Dar din ce surse ii vor obține, din ce cotă îl vor folosi ? Cum îi vor deconta ? Cea de a doua observație se referă la restricțiile ce se pun tinerilor cooperatori de a urma cursurile intensive de Învățare a conducerii tractorului. Pentru că ordinul și instrucțiunile sint categorice în această privință : tinerii nu sînt admiși la cursurile intensive dacă nu au serviciul militar satisfăcut. Or, se pune întrebarea, cine sînt acei tineri și, mai ales, cîți anume avînd la bază o asemenea meserie, renunță după efectuarea stagiului militar să mai revină in unitățile agricole unde s-au calificat ?Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. fixează un o- biectiv fundamental pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste : mecanizarea completă a lucrărilor, inclusiv în zootehnie. Parcurile de mașini vor spori substanțial cu noi și diversificate utilaje care se cer mînuite, care se cer folosite la întreaga lor capacitate. Se impune de a- ceea luarea unor măsuri organizatorice larg cuprinzătoare pentru ca agricultura să dispună de numărul de cadre necesar, pe măsura dotării ei cu mașini și utilaje. Efortul întregii națiuni, al partidului și statului pentru dotarea agriculturii noastre socialiste trebuie să-și găsească împlinirea în utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice moderne. în folosirea lor pentru a da țării producții sporite de cereale, de produse agricole.
AL. DOBRE

SPAȚIILE INDUSTRIALE 
mai rațional construite, mai eficient folosite!

Recent, secretarul general al partidului a analizat proiectele de sistematizare și dezvoltare a unor municipii și zone industriale in viitorul cincinal, indicind să se adopte în continuare un șir întreg de măsuri în vederea îmbunătățirii soluțiilor propuse. S-a insistat din nou, printre altele, pentru evitarea oricărei risipe de teren și a folosirii intr-un spirit de înaltă responsabilitate socială a suprafețelor agricole a țării. După cum se știe, se scoteau pină acum, anual, din circuitul agricol pentru construcții industriale mii de hectare de teren. In prezent însă, se realizează o cotitura radicală în concepția privind amplasarea, construcția și dispunerea spațiilor în obiectivele industriale în sensul reducerii la minimum a suprafețelor de teren și conferirii unei funcționalități optime, eficiente fiecărui metru pătrat de spațiu construit. Noua orientare a fost dată de secretarul general al partidului cu prilejul numeroaselor sale întilniri cu proiectanțil, arhitecții, inginerii constructori, cu

ANCHETĂ LA I.P.C.M., 
I.P.I.U. Șl CENTRALA 

CIMENTULUIceilalți factori răspunzători de activitatea de investiții. In spiritul acestor răspunderi și precizări urmează ca în cursul cincinalului viitor, deși valoric, volumul investițiilor va fi aproape dublu față de actualul cincinal, suprafața terenurilor destinată construcțiilor va fi incomparabil mai mică. Cum și-au însușit proiectanții această nouă viziune, cum acționează pentru îndeplinirea acestui deziderat al economiei naționale, în ce stadiu se află pregătirea investițiilor pentru anul viitor ? Iată o parte din întrebările de Ia care au pornit discuțiile noastre cu directorii a două mari instituții de proiectări : ing. GEORGE COJOCARU — Institutul de proiectări pentru industria ușoară, și ing. EUGENIU BĂNULESCU — Institutul de proiectări pentru construcția de mașini. Convorbirea învederează preocupările la zi ale specialiștilor, măsurile de organizare, soluțiile tehnice noi, dar și rezervele Încă nevalorificate pe deplin.Ca o introducere in discuția noastră la I.P.I.U., fac observația că biroul celor două secretare ale directorilor institutului e aproape cît un hangar. Are pe puțin 30 de m.p. Pentru a fi bine iluminat sînt necesare nu mai puțin de 32 tuburi fluorescente care, întim- plător, deși e ora prînzului și soarele strălucește puternic în ferestrele largi, sint toate a- prinse. Știu că această clădire a fost proiectată chiar de către gazde și întreb :— Mai aveți în proiect și alte asemenea clădiri cu astfel de confort spațial ?—Nici vorbă. Cu ani în urmă supradimensionarea era. intr- adevăr. la modă, fără să se țină prea mult seama de utilitatea unor spații și de costul lucrărilor. Această risipă a fost deseori criticată și încă de la începutul acestui cincinal — precizează interlocutorul — proiectantii institutului nostru au introdus în sistemul muncii lor o riguroasă economie. și-au asumat o maximă răspundere pentru eficiența fiecărei palme de teren, pentru fiecare metru pătrat de stație. Ca o primă soluție, am renunțat la desfășurarea construcțiilor pe orizontală și am adaptat ridicarea lor pe verticală, prin supraetajare, cum sînt fa

bricile de confecții de la Suceava, Craiova, Reșița, Iași etc. Costul lor e puțin mai mare dar economia de teren agricol devine compensatorie. Numai anul trecut am economisit pe această cale peste 78 000 m.p. de teren.Dealtfel, iată mult mai ilustrativ evoluția gradului de o- cupare a terenului din perimetrul construit în ultimii 15 ani : 1960 — 49 la sută : 1965 — 62 la sută : 1970 — 82 la sută ; 1975 — 89 la sută, iar in cincinalul viitor se va ajunge la 90 la sută.— Dezideratul economic al investițiilor, după cum bine se știe, este acela ca de pe o suprafață cit mai mică, construită, să se obțină o producție maximă. Aceasta-i o chestiune de temeinică gîndire inginerească, de chibzuință și inventivitate în dimensionarea și dispunerea spațiilor productive, anexe și de acces. Ce noutăți veți introduce din acest punct de vedere în proiectele la care lucrați în prezent ?— In mare parte creșterile de producție prevăzute pentru cincinalul care urmează vor fi obținute — ne spune ing. George Cojocaru — prin sporirea capacității in unitățile existente si în primul rind printr-o mai bună încărcare a 

suprafețelor. Pentru aceasta efectuăm ștudii de sector in toate întreprinderile și putem spune că există încă rezerve importante. Pe de altă parte, toate noile obiective ce vor fi construite în continuare vor fi amplasate în perimetrul platformelor industriale deja conturate.O evoluție pozitivă se observă, de asemenea, în folosirea mai gospodărească a suprafețelor de teren uzinal. Consi- derind pentru anul 1960 valoarea de sută la sută. în 1965 pentru aceeași capacitate de producție, suprafața a descrescut la 72 la sută : în 1970 la 55 Ia sută : in 1975 la 52 la sută, iar in 1980 va fi de 50 la sută. Altfel spus, la sfîrșitul viitorului cincinal pentru a- ceeași capacitate industrială va fi necesar doar jumătate din suprafața terenului uzinal ocupată in I960.— Cu toate acestea : veți mai scoate sau nu teren din circuitul agricol ?— în ce ne privește, nu. pentru că toate cele peste 100 de obiective pe care Ie vom proiecta pentru viitorul cincinal sînt prevăzute, cum spuneam. în perimetrul construibil al localităților. in platformele industriale inițiale. iar multe dintre ele vor fi dezvoltări in 

incintele actuale. Dar chiar și în aceste cazuri, cum spuneam, prin ridicarea construcțiilor pe mai multe etaje, vom ocupa un teren foarte redus. Pentru a ne putea materializa însă a- ceste intenții este de datoria Ministerului Economiei Forestiere și a Materialelor de Construcții de a ne pune la dispoziție noi sortimente de prefabricate cu rezistentă sporită, în. special pentru planșee precum și mărci corespunzătoare de ciment care să favorizeze reducerea consumului de metal.Nemulțumit, pe bună dreptate, un economist de la Banca de investiții ne spunea că întreprinderea de rulmenți din Alexandria a scos nu demult din circuitul agricol peste 80 hectare de teren categoria I de fertilitate, pentru a planta în jurul fabricii o perdea de pădure care să rețină norii de praf care deseori se abat în această zonă. Fără îndoială, producția de rulmenți trebuie să se desfășoare într-un mediu cit mai pur. Nu era însă mai economic și mai eficient să sa realizeze in hale un sistem mecanic de condiționare și purificare a aerului ? Sau, dacă tot s-a scos din circuitul a- gricol o suprafață atît de mare n-ar fi putut fi plantată mai 

bine cu meri, peri, cireși, nuci etc.. în locul plopilor ?— Nu demult, vizitind municipiul Alba Iulia, secretarul general al partidului a criticat u- șurința cu care noua turnătorie din această localitate a fost amplasată pe cel mai productiv teren agricol de aici, cu toate că la citeva sute de metri se aflau terenuri slab productive. De ce nu există mai mult discernămint in alegerea locului de amplasament ?— Cred că în această chestiune — ne răspunde ing. Eu- geniu Bănulescu — organele locale trebuie să aibă mai mult discernămint și să se țină în mai mare măsură seama și de părerea proiectantelor. Amplasarea in zonele geografice a obiectivelor economice e dictată. desigur, de interesele dezvoltării armonioase a tuturor județelor tării, dar pe plan local se pot și trebuie găsite soluții pentru a nu se scoate din circuit terenurile valoroase.O experiență care se impune tot mai mult în prezent constă in conlucrarea mai apropiată a proiectanților din diverse institute de specialitate care elaborează împreună studiile tehnico-economice pentru fiecare 

nouă amplasare in platformele industriale. Se aplică astfel, fără abatere, recomandarea de a se construi unităti comune cum sînt : turnătorii, sculerii, forje, magazii, depozite, cantine, cluburi, surse energetice etc. pentru toate obiectivele platformei obținîndu-se în acest fel mari economii de fonduri și de spații. în paralel — după cum ne informează ing. Bănulescu — specialiștii institutului s-au deplasat în fiecare județ ana- lizind la fața locului cu toți factorii de răspundere proiectele deja aprobate. S-au găsit astfel soluții care au condus la reducerea cu 30 la sută a suprafețelor de teren prevăzute initial pentru investițiile de la „Strungul" Arad, „înfrățirea" Oradea, întreprinderea de dispozitive Băicoi ș.a. în același timp s-au economisit cu 10—15 la sută fondurile de investiții fără diminuarea capacității productive a obiectivelor.— Am observat la întreprinderea de mecanică fină din Capitală o hală supraaglomerată cu stîlpi de susținere care după calculele specialiștilor ocupă cam 30 Ia sută din suprafață. De ce se adoptă astfel de proiecte ?

— La această întrebare vă răspund și eu cu un apel către industria cimentului de a produce cimenturi de mai mare rezistență pentru a nu fi obligați să folosim atitea construcții metalice și care să ne permită proiecte mai economicoase, mai funcționale.NOTA : Discutind ulterior la Centrala cimentului cu tovarășa ing. Mihaela Gre- ceanu din serviciul tehnic ni s-a precizat : sînt prevăzute in producția noastră viitoare o serie de cimenturi noi pentru construcții curente care nu cer condiții speciale de agresivități și căldură de hidratare. Pentru cimenturile necesare betoa- nelor monolit folosite in confecționarea prefabricatelor cu o bună comportare la tratamentul termic au fost prevăzute două mărci speciale. Caracteristicile fi- zico-mecanice prevăzute pentru aceste sortimente vor fi la nivelul standardelor internaționale. Vom fabrica a- poi cimenturi speciale care să conducă la obținerea de betoane cu rezistentă ridicată. începind chiar dla 

acest an întreprinderile noastre vor produce ciment RIM — 400 pentru prefabricate la care se va elimina tratamentul termic. Cu alte cuvinte, industria cimentului va răspunde Ia toate nevoile economiei.— Dincolo de preocupările de care ați vorbit, pentru reducerea la minimum a suprafețelor, v-aș ruga să ne spuneți ce întreprindeți pentru folosirea mai intensivă a spatiilor din o- biectivele construite pină acum.— Am analizat acest aspect la fata locului în multe unităti și rezultatul a fost cît se poate de concludent. S-au găsit, intr-adevăr, mari suprafețe construite neacoperite cu mașini ! Ia întreprinderea de utilaje pentru industria alimentară din Slatina, peste 2 000 metri pă- trati, la întreprinderea de ventilatoare din Vaslui peste 1 000 metri pătrati etc. Numai după ce am completat aceste locuri goale am definitivat proiectele pentru noile dezvoltări. Este o practică pe care am introdus-o în activitatea concretă a colectivului nostru.
ROMULUS LAL
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ȘCOALA

Opțiuni privind munca
educativă a diri intelui

Exprimată concis, aceasta este semnificația lucrării apărute de curînd în librării — „Activitatea educativă a dirigintelui", semnată de I. Dumitrescu și N. Andrei —, și anume un punct de vedere principial, profund educativ și sintetic privind locul, rolul și menirea dirigintelui în orientarea și pregătirea pentru viață a tinerei generații. Semnificativ este și faptul că in această tentativă s-au intilnit din nou doi vechi colaboratori (vezi „Munca metodică în școlile generale și în licee", E.D.P., 1966 ș.a.) care știu să împletească armonios teoria, cercetarea și practica.într-adevăr, după ce ai parcurs întregul conținut al lucrării, trăiești același sentiment pe care simți că l-au trăit și autorii și care i-a însuflețit să o scrie : dirigenția este o activitate frumoasă, plină de satisfacții. iar principala sa vocație este dăruirea și necontenita confruntare cu conștiința.Autorii nu ajung insă la asemenea trăiri decît plecînd de la fapte, care — după spusele lor — relevă că adevăratul laborator în care se plămădesc formele și conținutul activității educative a dirigintelui este școala.Debarasîndu-se de „canoane" create artificial (sumedenie de „tipuri" și paratipuri de ore de dirigenție, rubrici și subrubrici ale planului „lecției" de dirigenție etc.), ei propun o optică nouă, concretizată în citeva teze de bază: în lumea contemporană au crescut considerabil ponderea și rolul social, economic 'și politic ale tineretului, pînă a devenit „factor de schimbare" ; activitatea educativă a diriginților este, cu prioritate, o activitate cu școlarii adolescenți : finalitatea actului educativ este integrarea socială a tinerei generații care, printre altele, cere un
Primul an de muncă
al tînărului muncitor

(Urmare din pag. 1)Uzina s-ar simți mai implicată în pregătirea muncitorilor săi.Radu Iordache, director adjunct, Grupul școlar chimie Brăila :Spunem de multă vreme că o parte din elevi vin la profesional slab pregătiți din ''școala generală. De orientare profesională, potrivit vocației, nu putem vorbi. O parte din elevi vin in- tîmplător. Nu mă gindesc la introducerea examenului de admitere, ci la testarea aptitudinilor care trebuie făcută la intrarea în școală. Fără o asemenea măsură dăm oameni care abia după absolvirea școlii încep să priceapă meserie și să se întrebe dacă le place sau nu. în școlile generale să se facă o pretestare și tot acolo elevii să capete deprinderi de lăcătușe- rie. Acum. în cele mai multe ateliere ale școlilor generale se învață tîmplărie și croitorie, ca și cum acestea ar fi meseriile de, bază ale industriei noastre, S.M.A., C.A.P. să sprijine dotarea atelierelor de lăcătușerie în care elevii să facă meserie. Un învățămînt eficient înseamnă bază materială, mijloace de învățămînt moderne, în acest sens este de semnalat o situație nefirească. Școlile realizează venituri proprii, dar unele dispoziții nu le permit să folosească potrivit necesităților aceste fonduri pentru autodotare. Viitorul muncitor trebuie să fie omul tehnicii moderne și este necesar să-i creăm condiții să se întilnească cu ea încă de pe băncile școlii. Atelierele-școală să fie dotate cu mașini de mare randament, scule, dispozitive, verificatoare. Unele meserii se pot învăța în cadrul microîntre- prinderilor organizate pe orașe, grupe de școli, cu plan de producție, aprovizionare, desfacere. Cred că ministerele trebuie să se ocupe în aceeași măsură de toate școlile. Unele sint supra- dotate, altele neglijate. în rețeaua noastră, școlile din Copșa Mică, Făgăraș, Iași sint foarte bine dotate, pot da producție chimică. întimpinăm greutăți în pregătirea elevilor la tehnologia chimică, în sensul în care spuneam — lipsa mijloacelor didactice.
★în întreprinderea de utilaj greu „Progresul" secția uzinaj are, după turnătorie, cel mai important rol în procesul de producție. Colectivul este foarte tînăr și în fiecare an se reînnoiește. Aici s-a organizat un atelier-școălă. Totuși, specialiștii constată că absolvenții școlii nu sint suficient de bine pregătiți. După trei ani, multi nu pot executa lucrări complexe, nu stăpînesc mașinile, se descurcă greu cu desenul tehnic. Deși sint încadrați la categoria I bază, în primele luni foarte puțini își realizează norma. Iată însă si nărerea specialiștilor :Andrei Scarlet, maistru principal atelierul 1313 : După părerea mea. practica este defectuos organizată de către ministerele de resort. Elevul vine în întreprindere 4 sau 6 ore. Intră la 7 iese la 13. Nu știe cum se curăță și se unge mașina. Vin în serii, incit nici nu-i poți urmări, nu mai ții minte ce i-ai învățat. Unii vin între 7—11. alții 11—15 etc. Ar trebui să existe program unitar de la 7—15. Secțiile să cunoască necesarul de cadre și acolo să fie pregătiți in adevăratul sens al cuvîntului, nu de mintuială. Iată, noi avem un atelier școală. Dar elevii fac șaibe și piulițe în loc să învețe să producă piese de precizie. Unde este eficiența ? Vine examenul de absolvire. Elevul nu prea se descurcă. îi dăm 5, să

Conf. univ.V. RADULIAN

dialog susținut cu aceasta, pentru a o face să cunoască și să asimileze valorile și aspirațiile societății în care trăiește și muncește ; această activitate nu trebuie să se desfășoare la intim- plare, creativitatea fiind opusă improvizației. Aceste teze au și stat la baza structurii conținutului lucrării, in care partea I este consacrată problemelor rolului tineretului in lumea contemporană și reperelor pentru orientarea activității educative cu adolescenții, parte care se impune prin.tr-o deosebită ținută științifică. Ne exprimăm chiar convingerea că autorii ar putea elabora, pe baza unei problematici moderne, o lucrare despre adolescență, atît de necesară in literatura noastră de specialitate.în același spirit, autorii dezbat, în partea a doua, probleme ca : planificarea activității educative a dirigintelui, „documentele" activității sale, locul orei de dirigenție în ansamblul activității și activitatea educativă a dirigintelui „dincolo de ora de dirigenție". Pe baza unei îndelungate experimentări, autorii propun un model de fișă psiho- pedagogică, însoțită de întreaga metodică de cunoaștere a adolescenților : orientare, adunarea materialului faptic și interpretarea lui.Locul central în lucrare îl o- cupă „dialogurile" cu adolescenții. Subscriem total la opinia autorilor că acestea reprezintă modalitatea cea mai adecvată de muncă educativă la această vîrstă.în efortul — reușit — de a risipi teama de dirigenție și în special de ora de dirigenție, au

treacă, dar meserie de înalt nivel nu știe, abia de acum înainte trebuie învățat ! Propun să se repartizeze timp de 3 luni un instructor care să se ocupe de absolvenți pînă ce aceștia se integrează bine în producție.Andrei Vasile, secretar de partid pe atelier : Meseria se învață lucrînd efectiv. Atelierul de aici este insuficient dotat. Nu există scule, nu există controlor de calitate, se execută piese simple. Apoi elevii sint trimiși cu 2—3 luni înainte de absolvire. Unii nu cunosc nici gradația mașinii. Profesorii nu-i controlează, unii nici nu știu care sint locurile de muncă ale elevilor. Este nepermis. Eu cred că trebuie să se facă o testare serioasă a aptitudinilor și cunoștințelor, să se reducă durata școlii profesionale, să se revizuiască unele discipline. Cînd am fost elev am făcut 3 luni lăcătușerie, acum se face un an și chiar mai mult. Să se învețe mai multă lăcătușerie in școala generală.Ionel Holbau, absolvent promoția 1974 : Așa este. Nu înveți meserie pe mașini care se defectează mereu. în atelierul- școală doar 2 mașini sint mai bune. Cit despre producție, se lucrează șaibe, piulițe... în primul rînd, școala trebuie să ia măsuri. Să asigure condiții pentru ca elevii să execute, treptat, piese complexe, să cunoască mai multe tipuri de mașini.Ionel Pleșoianu. maistru de schimb : Și concluzia mea este că sint mai bine pregătiți tinerii care se califică la locul de muncă. Fac multă practică, ceea ce lipsește școlii profesionale, care — după părerea mea — are o durată prea mare. Apoi, eu cred că există multă indiferență din partea tuturor celor care, într-o formă sau alta, se ocupă și ar trebui să răspundă de pre
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(5MUL DIN londra: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ALO, TAXI: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,15; 
14,30: 17,15: 20,15).

EVADAREA Scala (orele 9.15; 
11,30; 13,45, 16; 18,15; 20,30); Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) ; Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20); Gloria (orele 9: 11.15; 
L3,30: 16- 18,15; 20.30); Grădina Lu
ceafărul (ora 19,30); Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Capitol (ora 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Grădina Dinamo (ora 19,45).

EPILOG LA GRANIȚA: Dacia 
(orele 9- 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15);  Moșilor (orele 15,30; 18); 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME: Sala Palatului (orele 17,15:
20,15);  București (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30); Favorit
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30);  Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30); Stadionul 
„Steaua" (ora 19,45); Grădina 
București (ora 19.45).

PRIMĂVARA TRISTA: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea 
(ora 20).

INFRINGEREA LUI L. WIL- 

torii arată, cu exemple concrete, cum pot fi folosite sursele reale ale acestei activități : documentele de partid și de stat, realitatea socială (socialistă), realitatea locală, realitatea școlară ; cum pot sugera toate acestea tematica dialogurilor. Atrage a- tenția în mod deosebit măiestria cu care autorii demonstrează cum poate fi folosită presa în activitatea educativă a dirigintelui — mai ales „Scînteia" și „Scinteia tineretului" — și literatura pentru tineret,' atit de puțin cunoscută de mulți diri- ginți.Deși autorii menționează în cele treizeci de dialoguri prezentate pe larg în lucrare — cu întregul material faptic care a stat la baza lor — că sint simple „sugestii", noi le considerăm o- rientări de bază, după grupajul lor : profilul moral-cetățenesc (patriotismul faptelor, esența patriotismului socialist ; despre atitudinea comunistă față de muncă ; comandamente morale devenite „realitate cotidiană" în socialism etc.) ; dialoguri despre virsta noastră și problemele ei (despre ..generație" și „generația noastră" : despre raporturile dintre băieți și fete la virsta noastră, despre dragoste; ce este „moda" șl ce înseamnă „a fi modern" etc.) ; alegerea profesiunii, problemă majoră în adolescență ; ce înseamnă „a fi elev".Este și meritul Editurii „Scrisul românesc" din Craiova că se orientează tot mai mult, dar cu exigență, către lucrări privind educația tinerei generații, domeniu deficitar încă.Sugerăm autorilor că într-o viitoare ediție — se impune — să nu omită și un capitol privind activitatea comisiei metodice a diriginților, să îmbogățească, totodată, bibliografia, atit de utilă celor dornici de a aprofunda domeniul.

gătirea viitorilor muncitori, fie că este vorba de maiștrii școlii, care se „ocupă" doar de prezență, fie de profesori, diriginți care nu știu ce fac elevii, doar de asta depinde în mare măsură dacă vor fi muncitori buni sau nu. E o chestiune de mare răspundere față de care organizațiile U.T.C. ar trebui să manifeste mai multă receptivitate.Octavian Micu, tehnician : Cu 4—5 luni înainte de absolvire elevii să lucreze după normă. După examen să fie încadrați diferențiat, în funcție de cunoștințele acumulate, de aptitudinile dobîndite. Nu este echitabil ca toți', și cel mai bun și cel mai slab, să fie trecuți în aceeași categorie. Sint. de asemenea, împotriva practicii de a se face intervenții pentru ca elevii buni la teorie și slabi la practică să primească, în final, notă mare.
★Asemenea puncte de vedere le-au împărtășit și alți interlocutori : Alexandru Neacșu, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea „1 Mai", Enache Rădulescu, membru în comitetul U.T.C. — „Progresul", ing. Neaga Broască, președinta consiliului tineret muncitoresc de la Comitetul județean Brăila al U.T.C. în esență, s-a pledat pentru reducerea duratei de școlarizare, realizarea unei mai bune proporții intre disciplinele teoretice și practică, modernizarea procesului instructiv-educa- tiv, pentru îndrumarea tînărului spre meserii pe baza testului de aptitudini. Fenomenul fluctuației de la o meserie la alta în primul an de muncă, rezultatele nesatisfăcătoare cu repercusiuni asupra veniturilor realizate de cei mai proaspeți muncitori sint consecințele insuficientei pregătiri în meserie dar și a lipsei de pasiune pentru ea.

KISON: Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
EVANS: Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20,15).

EMIGRANTUL: Festival (orele 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,45):
Flamura (orele 9; 11,15: 13,30; 18;
20.15);  Patinoarul „23 August" (ora 
19.-15) ; Grădina Festival (ora 19,30).

NU TE VOI IUBI: Viitorul (ore
le 15.30; 18: 20,15).

PIAF: Central (orele 9,15; 11.30; 
13.45: 16; 18.15; 20,30); Floreasca
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

FRANZELUȚA: Doina (orele
11.15: 13.30, 15,30)

EXTRAVAGANTUL DOMN 
DEEDS: Doina (orele 17,45: 20 — 
la ora 9,45 — program pentru 
copii).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Torni? (orele 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15); Grădina Tomis (ora
19.30) .

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Munca (orele 16; 18: 20).

OMUL DIN LARAMIE: Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Gri- 
vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30); Gră
dina Modern (ora 19,30).

SPERIETOAREA: Bucegi (orele 
15,45; 18); Grădina Bucegi (ora 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA: 
Lira (orele 15,30; 18); Grădina Lira 
(ora 20).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ

artistic
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MIHAELA 
MARTINElevă a Liceului de muzică „Dinu Lipatti" din București, in anul III, clasa de vioară, Mihacla Martin, in pofida celor 16 ani ai săi, se impune tot mai stăruitor in viața noastră artistică, înscriin- du-se în primele rinduri ale tinerei generații de muzicieni. Numele Mihaelei Martin s-a făcut cunoscut publicului meloman incă cu doi ani in urmă, cînd tinăra violonistă concerta pe scena Ateneului Român în compania orchestrei simfonice a liceului sau, mai tîrziu, in Studioul de concerte al Radioteleviziunii, unde a evoluat ca solistă a orchestrei radio. Talent înnăscut, înzestrată cu o deosebită muzicalitate, stăpînind astăzi o serioasă tehnică, Mihaela Martin întrunește calități artistice ce ne îndreptățesc să o considerăm o speranță a artei noastre solistice. Recent, un premiu internațional îi încununează Mihaelei munca pe care a început-o de la virsta de 5 ani. în iunie, participînd la Concursul internațional de vioară pentru tineret, de la Glasgow (An- 1 glia), Mihaela Martin obține premiul I.în prezent violonista lucrează intens la pregătirea unui nou și dificil program alcătuit din 13 piese, cu care se va prezenta la o altă competiție de anvergură : Concursul internațional de muzică de la Miinchen (R.F.G.), ce va avea loc in perioada 2—19 septembrie. Studiind sub supravegherea prestigiosului violonist Ștefan Gheorghiu, învățind cu dăruire șl seriozitate, perfecționîndu-și tehnica digitației, studiind și aprofundînd mereu noi și noi partituri din literatura românească și universală, clasică și contemporană pentru vioară, Mihaela Martin se pregătește de fapt pentru muzică, așează o temelie trainică la baza viitoarei sale cariere artistice.

ALINA POPOVICI

(Urmare din pag. I)ar trebui să ne ghideze. Să ne amintim că prieteni și colegi fiind, Pompiliu Constantinescu și Șerban Cioculescu nu ezitau să-și examineze cu exigență cărțile. Cine parcurge corespondența lui Blaga poate, vedea cu cită subtilă diplomație îl deconsilia- ză, în fond, pe Sextil Pușcariu (și nu numai pe ilustrul filolog) să scrie la cărțile ulterioare „Poemelor luminii", deși criticul ii girase debutul și probabil l-ar fi lăudat. Sau. coborind și mai mult în timp, să observăm intransigența pe care Caragiale și Dui- liu Zamfirescu, ei înșiși junimiști, o vădeau în discutarea cărților convorbiriștilor.De la o vreme încoace, în numele spiritului de generație se sacrifică ades spiritul critic. Se manifestă in rindul scriitorilor apăruți in jur de 1970 o ifosa- tită derutantă. Profitînd de un anume vid de opinii critice, poetul sau prozatorul nediscutat în profunzime, examinat în rinduri pasagere, ajunge să se creadă infailibil. Ce este mai interesant, de această hipertrofie a personalității sint afectați nu atit scriitorii reprezentativi pentru noua generație (ale căror apariții editoriale se succed lent, semn al unei responsabile întîr- zieri asupra cuvîntului), cit profesioniștii prematuri ai scrisului, valorile medii sau nonvalorile. Dacă esteticește creatorul tînăr pare că azi se maturizează mai lent, socialmente vădește o artă a insinuării și a afirmării în viața literară puțin obișnuită. El schimbă stanța sau fraza de roman cu fraza „critică", pe care o dedică unor li- terați cu anumite poziții administrative... Metoda este de efect, iar rezultatul e că nu trece mult pină cind i se publică rinduri narcisiste, ce degajă o automul- țumire greu suportabilă. în puțini ani tinărul autor ignorat — pe drept sau pe nedrept — de critică, își convertește complexul de inferioritate într-unul de superioritate, își alege o poză superbă, se înalță pe coturni, ajungind să-și transforme persoana în însăși statuia iritabilității. Nu mai departe de săptăminile trecute, un tînăr (și altfel stimabil) autor, Florentin Popescu, răspundea unor repro-

ARMĂ: Giulești (orele 15.30; 18;
20,15);  Vitan (orele 15,30; 18); Gră
dina Vitan (ora 20).

TOAMNA BOBOCILOR: Feren
tari (ora 20,15).

ARTICOLUL 420: Ferentari (ore
le 14; 17.15).

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARĂ: Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII; 
Crîngași (ora 16).

TOAMNA CHEYENILOR: Pacea 
(urele 15,30: 19).

AL PATRULEA MIRE: Rahova 
(orele 16; 18).

LANȚURI: Aurora (orele 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15); Gră
dina Aurora (ora 19,30).

PE AICI NU SE TRECE: Pro
gresul (orele 15,30; 19).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45); Miorița (orele 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15);
Grădina Arta (ora 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI: Popu
lar (orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI: Flacăra (ore
le 15,30; 18; 20).

PÎINE Șl CIOCOLATĂ: Grădina 
Titan (ora 19,45).

HELLO, DOLLY: Moșilor (orele 
9: 12,30): Grădina Moșilor (ora 
19,30).

Teatrul ,,C. Tănase" (la Grădina 
Boema): ÎN GRĂDINA BUCU
RIILOR — ora 19,30; Teatrul „Ion

de DAN ROTARU
Dincolo de 
mai rămine 
veșnic dator 
care cuvinte

cuvintele mele 
ceva nelăudat; 
cu laude rămîne-voi Patriei 
să laud mi-a dat.*

*
*

i

Dincolo de trupul meu 
veșnic rămine sufletul Patriei pur: 
il simt improspătîndu-mă, 
il simt, apărindu-mă, de jur împrejur.

plugul cimpiile Patriei,Cum apără 
chemindu-le-n jur porumbul și griul, 
cum pe noi, în stindard tricolor ne rostesc 

sîngele, soarele, nul, .

tot așa de firesc e să laud 
acest August de ev comunist.
Mie, să slăvesc acest timp mi se pare 
mai firesc decît să spun că exist...

După concertul susținut la Glasgow, Mihaela Martin este călduros 
felicitată de marele maestru Yehudi Menuhinșuri (probabil nefondate) cu o suficiență ce poate da de gindit: „N-am acordat niciodată mai mult de citeva secunde bîlbîie- lilor cu pretenții critice făcute pe seama cărților mele de către unii cronicărași, fiind convins că ele vin nu atît din dorința de a exprima un punct de vedere obiectiv și critic, pe măsura posibilităților celui care semnează, cit din aceea de a atrage, cu orice chip, atenția asupra unui nume de veleitar". Cine fuge de critică, se știe, n-are încredere In propriile puteri. Oricum ar fi, e deplasat să vezi în fiecare cri

SPIRITUL CRITIC
Șl SPIRITUL 
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tic care scrie o frază mai reticentă despre tine un Herostrate, dornic să intre în posteritate, incendiindu-ți opera.De remarcat este și faptul că apelurile belicoase la „unitatea de generație", la stringerea rin- durilor nu vin de la scriitorii tineri de primă mărime. N-am citit vreun articol partizan de Ho- ria Bădescu, nu mi-i închipui pe Petru Poantă sau pe Marcel Runcanu renunțînd la un necesar și firesc „criticism" de dragul solidarității de generație. Dimpotrivă, le putem citi articole de incriminare a neutralis- mului critic. Există însă nu numai poeți sau prozatori, de dramaturgi hu mai vorbesc, care se flatează reciproc sub stindardul vajnic agitat al tinereții, dar chiar și „critici de generație", care vin să compenseze „injustiția" exegeților mai vîrstnici

Creangă" (la Teatrul de vară 
Herăstrău) i NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.

PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală. 10,00 Album de 
cîntece. 10,20 Film artistic: „Băr
bați cumsecade" — producție a 
studiourilor cehoslovace. 11,35 Ba
ladă pentru acest pămînt — Con
stelații. 11.50 Telex. 16,30 Teleșcoa
lă. Mens sana in corpore sano. 
Cursuri de înot și turism. 17,00 
Telex. 17,05 Finalele campionate
lor române la natație (seniori). 
Transmisiune directă de la bazi
nul Dinamo. 18.00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 18,45 
Mîndro, ochii tăi ca mura. Muzi
că populară. 19,00 Teleglob. Istan
bul. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflecor. 20,20 Seară 
de teatru: „Ștafeta nevăzută" de 
Paul Everac. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial: „Inginerul 
Pronceatov" — producție a stu
diourilor sovietice. Episodul IV. 
20,40 Tezaur de cîntec românesc. 
21,10 Telex. 21,15 Din filmoteca 
TV: Maria Tănase. 22,00 Muzee șl 
expoziții. 

față de congenerii lor. Cite unii reușesc să publice chiar șl cărți, în care se „analizează" „autori" și „idei"; in volume de acest gen spiritul de generație rău înțeles are drept corolar glorificări hazlii ale colegilor de debut. Cit este de trist spectacolul înălțării de socluri pentru statui inexistente se poate vedea și din acest citat: „Nebulos și epic, direct și contorsionat, Silviu Rusu este poetul gestului larg, voit teatral și sentențios ermetic. Prezent și fizic (!?) in aproape tot ce scrie, versurile sale alunecă dezinvolt din 

furtună în liniște, din duioșie în brutalitate, din cinism în naivitate romantică și trecerea aceasta ni se pare interesantă deoarece lăcomja de sinceritate a poetului constituie latura dominantă a liricii sale [...]Calmiiatea echilibrat clasică a nostalgiei lui Bogdan Sireteanu, erotismul voalat al Iui Dumitru Grigoraș, istorismul retoric al lui Mihai Lucan, calvarul biblic al Iui Ion Hurjul, duioșia voalat sugestivă a Georgetei Sauciuc, patetica voluptate a concretului la Georgeta Eftimie, explozia intelectuală a Iui Claudiu Para- dais, blestemul senzual la Elena Podoleanu și dezlegările faustie- ne desprinse din poezia Iui Eugen Agrigoroaie constituie, de asemenea, o elocventă gamă de direcții, sensuri și concepte pe care iși arborează emoțiile au-
ROMÂNIA-F1LM PREZINTĂ COMEDIA

A L O, T A X I !

Producție a studiourilor din R.D.G.
Cu : Ingolf Georges, Petra Kelling, Helga Raumer
Scenariul și regia : Hans Knotzsch
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Documente
despre
Dacă am vrea să aflăm un echivalent în cultura noastră al Facsimilelor publicate de L. Kalustian, comparația nu ar viza vreunul din numeroasele volume de documente sau de istorie literară, ci un opuscul tot atit de modest intitulat : însemnările unui amator de artă de K. H. Zambaceian. Ceea ce îi unește pe acești doi iubitori și cunoscători ai valorilor noastre spirituale, fie ele din domeniul literaturii sau al artelor plastice românești, e faptul că s-au apropiat de ele nu cu interesul curiozitatea exegetului, ci cu o statornică și dezinteresată pasiune a „amatorului" rafinat, dovedind o uimitoare înțelegere și devoțiune.Așa cum se înfățișează — fără ca autorul el să nutrească, ambiția de a-și identifica demersul cu acela al criticului sau istoricului literar — cartea aceasta se vădește mult mai pasionantă decit multe lucrări similare in ciuda faptului că. prin înseși natura, specificul ei, bazîndu-se și punînd in circulație documente literare, ar putea să pară mai aridă, mai trenantă, din cauza unei inevitabile doze de factologic. Dar, însuflețite parcă de harul comentatorului, faptele și datele își dezvăluie întreaga lor semnificație atit literară, cit și umană. Din filele acoperite de colbul vremii ale documentelor prezentate, multe aspecte inedite și semnificative ale trecutului nostru literar degajă acel tumult de viață de odinioară pe care, oa niște miraculoase crisalide, aceste îngălbenite hrisoave l-au conservat. în datarea unei scrisori, într-o întorsătură sibilinică de frază, în precizarea unui gînd. a unui fapt, cu o perspicacitate de subtil analist și avizat cunoscător al Istoriei noastre literare, comentatorul știe a desluși Înțelesuri și adevăruri prin care, corelindu-le cu acelea știute din alte documente, Izbutește să proiecteze lumini noi asupra unei perioade sau epoci literare sau asupra torii citați." (Virgil Cuțitaru : „Cărți ți idei", Ed. Junimea).Pericolul acestui gen de critică inflamat entuziastă, expediată între virgule, nu este nu- fnai unul de natură morală. Nu e vorba doar de teama că lauda, administrată prematur, ar putea deforma caracterul scriitorului tînăr. în fond nu de modești sau de falși umili este nevoie, ci de creatori cu conștiința propriei lor valori. A realei lor valori. Ceea ce presupune existența conștiinței artistice. Or, ega- lizînd, de pildă, sub semnul fră- mintăril faustice pe Al. Philip- pide cu Eugen Agrigoroaie, repercusiunile sint, în ceea ce-1 privește pe ultimul, nu doar de ordin moral, ci și estetic. Este încurajat astfel narcisismul, cultivat hiatusul, inculcat sentimentul că literatura începe cu ultimul venit. A ignora perspectiva Istorică este un act necritic. Cîndva, G. Călinescu avertiza astfel : „Disprețul de istoric nu este îndreptățit prin nimic, nici măcar prin inferioritatea literaturii mai vechi, și e respins de disciplina creatoare, ntentă la calitatea pămintului pe care se construiește. în orice caz inou- rajind pe tineri în această eroare, admiratorii contemporaneității iși taie singuri craca de sub picioare. Pentru că miine noul literat va vorbi numai despre sine și va fugi cu groază de «clasicul» de azi [...] Zidul nou se așază pe zidul vechi, dărî- mindu-1 și nu continuindu-I, și criticul care ar trebui să aibă ochi arhitectonic și să descopere în vechile temelii un punct de plecare pentru noua construcție, se mulțumește să asiste la învălmășeala dezordonată a oamenilor noi, tăcind. Această tăcere cu privire la tot ce cuprinde subsolul actualității va fi răzbunată cu asprime de generațiile ce vor veni". Rinduri valabile, nu credeți?, și azi. Despre o nouă generație, despre reala sau iminenta nouă generație, se va putea vorbi cu adevărat doar cind va fi examinată în studii substanțiale. Pînă atunci, enumerările, listele, includerile sau radierile de nume nu reprezintă decît o furtună intr-un pahar cu apă, de pe urma căreia pot profita doar veleitarii și precocii industrioși ai condeiului.

clasici1
unor laturi mai puțin, cunoscute privind personalități și creații artistice. Documente referitoare la viața și activitatea unor mari scriitori ca Alecsandri, Maiores- cu, ca I.L. Caragiale, Iorga, Sa- doveanu sint comentate cu aceeași vibrație afectivă și pătrundere, ca și acelea despre alte personalități ale culturii românești precum Spirit Haret și Ion Bianu, Vasile Bogrea și George Vâlsan, loan Lupaș și Sextil Pușcariu, Trandafir și Alexandru Djuvara etc.Impresionante prin vibrația lor sufletească, morală și spirituală, căpătînd uneori accentele grave, răscolitoare ale unei „ultima verba" (ca în cazul celor din urmă scrisori ale lui Iorga, Vasile Bogrea sau George Vâlsan) multe din aceste documente îi permit autorului să reconstituie traiectorii sau momente semnificative de viață, stări morale și sufletești uneori de un profund dramatism. Nu o dată, citind aceste emoționante evocări, punctate de sugestive divagații lirice, în care, adoptând un ton confesiv, autorul vine să adîncească din perspectiva propriilor trăiri, sensibilități și experiențe, semnificația textelor, simți, prodigios și scăpărător, talentul memorialistului — talent cu totul remarcabil prin adîncimea observațiilor sale. Comentarii ca acelea consacrate pictorului Alexandru Djuvara sau, îndeosebi, „Divagațiile la o poveste de dragoste" nl-1 recomandă pe autor ca pe un fin analist, capabil să intuiască în faptele cotidiene, obișnuite, de viață nu .numai secreta, inefabila lor do2ă de poezie, dar și sensuri, adevăruri ale existenței umane. La prima vedere neînsemnate, unele din aceste documente se vădesc deopotrivă prețioase surse de informație ce ajută la înțelegerea unor atitudini morale și spirituale din viața unui scriitor, în finalul acestor palpitante anchete și reconstituiri autorul realizează nu numai o imagine mai clară, mai veridică asupra a ceea ce a fost cîndva existența omului, asupra profilului spiritual și sufletesc al scriitorului respectiv, ci caută să desprindă acele „așchii de adevăr", acele învățăminte morale ce fac exemplar pentru posteritate efortul creator, de un fierbinte patriotism, al acestor înaintași, care, în circumstanțe de viață adesea nefavorabile, > s-au dăruit cu toată ființa cauzei românești, emancipării spirituale a propriului lor popor. Toate aceste excursuri, fie ele pe filiera unui ramificat arbore genealogic sau a unul complex de date și fapte literare, de întîmplări și situații, de atitudini îl apropie tot mai mult pe autor de scopul urmărit cu răbdare : „Ce găsim săpate ca faptă, osteneli și sentimente, dacă dăm deoparte mușchiul vînăt adunat pe fruntea timpului". în preocuparea aceasta consecventă putem distinge sensul permanent de actualitate al acestei cărți, în care — cum însuși autorul o spune undeva — pentru o clipă, freamătă trecutul.

ADRIAN ANGHELESCU* L. Kalustian •. „Facsimile", Editura Eminescu.
CĂRȚI ROMÂNEȘTI 

NR. 2/1975A apărut în aceste zile numărul 2/1975 al prestigioasei publicații Cărți românești. Din sumarul periodicului, reținem în primul rind acele articole, e- seuri, note, comentarii dedicate evenimentelor culturale rom; nești tangente Anului internațional al femeii. Fine con-' siderații asupra Literaturii feminine semnează criticul Hristu Cândroveanu, iar Aurora Bădilă comentează succint, dar pătrunzător, cele mai revelatoare titluri de cărți publicate de scriitoarele și cercetătoarele din țara noastră.Dintre celelalte contribuții distingem Cronica anului 2 000. schițată de Mircea Malița, reflecțiile scriitorului Mihnea Gheorghiu despre Cultură și cooperare, ca și exacta prezentare de către George Sorin Movi- leanu a noului volum. Artă ți ideal, al distinsului critic și istoric literar Ion Dodu Bălaii.
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MESAJE
ȘI TELE GRAME
DE FELICITARE

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui pe viață al Republicii Malawi, H. KAMUZU BANDA, următoarea telegramă :Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului român pentru mesajul de felicitare și bunele urări adresate cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malawi.
ale competiției de masă

M’oin • «1*0

CUPA CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au continuat să sosească telegrame de felicitare, cu prilejul celei de a XXXI-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă. Au adresat mesaje de felicitare : Hafez El Assad, președintele Republicii Arabe Siriene ; Samora Moise Machel,, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, președintele Republicii Populare Mozambic ; Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președinte al Frontului Unit Național al Cambodgiei ; regina Elisabeta a II-a a Angliei ; Ahmed Hassan Al- Bakr, președintele Republicii Irak ; General de divizie Guillermo Rodriguez Lara, președintele Republicii Ecuador ; regele Hussein al Iordaniei ; regele Carl Gustaf al Suediei ; Sabah Al-Salem Al-Sabah, emirul Kuweitului ; Habib Bourguiba, președintele Republicii Tunisiene ; General-maior Mohamed

Siad Barre, președintele Consiliului Revoluționar Suprem al Republicii Democratice Somalia ; Pierre Graber, președintele Confederației Elvețiene ; regele Olav al Norvegiei ; Salem Robaya Aii, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Democratice Populare a Yemenului ; Maria Estela Martinez de Peron, președintele Republicii Argentina ; General-locotenent Michel Micombero, secretar general al Partidului Uprona, președinte și șef al guvernului Republicii Burundi ; Mareșal Jean Bedel Bokassa, președinte pe viață al Republicii Centrafricane ; Abdul Aziz Abdul Ghani, președintele Interimar al Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen ; General de divizie Juan Velasco Alvarado, președintele Republicii Peruane ; Jean, Mare Duce de Luxemburg ; Jomo Kenyatta, președintele Republicii Kenya ; Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului "Comunist din Venezuela ; Pedro Saad, secretar general al C.C. al P.C. din Ecuador ; Carlos Andres Perez, președintele Republicii

Venezuela ; R. Osman, guvernator General al Republicii Maurițiu ; Căpitan de fregată Didier Ratsiraka, președintele Consiliului Suprem al Revoluției al Republicii Malgașe ; Comitetul Central al Partidului Comunist Dominican ; General Suharto, președintele Republicii Indonezia ; Kristjan Eldjarn, președintele Islandei ; Sri Sa- vang Vatthana, regele Lao- sului ; Fernando Maldonado D., secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian ; Birendra, regele Nepalului ; Zulfikar Aii Bhutto, prim-ministru al Republicii Islamice Pakistan ; Locotenent-colonel Seyni Kountche, președintele Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger ; Remy Gia- comini, secretar general al Partidului Socialist Sanmari- nez ; Felix Houphouet- Boigny, președintele Republicii Coasta de Fildeș ; Issa Bin Salman Al-Khalifah, emirul statului Bahreim ; Manuel Pinto da Costa, secretar general al M.L.S.T.P., președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe.

Președintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, 

va efectua o vizită de prietenie
în țara noastrăLa invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, președintele Guvernului Repu-

blicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră, în viitorul apropiat.

720 DE VOLEIBALIȘTIam urmărit, pe terenuri-

SOSIRI SPECTACOL

INTERIOARELE
INTERIOARE

NOASTRE,
DE ARTA

Expoziția internaționala

Recent, s-a 
cadrul Anului 
nai al femeii, 
de artă decorativa

deschis in 
internațio- 

expoziția J a ar
tistei Eugenia Buiuc Marinescu în locuința sa din stra
da Zorileanu 53. Prin aduna
rea unor lucrări decorative 
cu scop utilitar, inspirate din 
folclorul românesc, artista 
și-a transformat casa intr-un 
mic muzeu. Panouri decora
tive, blidare, tripticuri, mese, 
sfeșnice se înlănțuie, in teh
nica unor originale cioplituri 
in lemn, cu incrustații de 
pictură pe sticlă, cu adausuri 
de fier și piele. Fantezia ar
tistei prelucrează teme luate 
din legende, basme și datini, 
se ‘inspiră din factura popu
lară, transfigurează furci și 
salbe in lucrări puternic in
dividuale.

Expoziția aceasta, puțin o- 
bișnuită, exprimă posibilita
tea adaptării, la interioarele 
moderne, a unei atmosfere 
specific românești, in care 
poezia să-și reverse întreaga 
sa forță de vrajă. Deschisă 
pină la 15 septembrie, ea in
vită totodată la o profundă 
meditație asupra estetizării 
ambientului nostru de fiecare 
zi.NINA STANCULESCU

„Worldcomp ’75“Luni dimineața, la Sala Palatului din Capitală s-a deschis expoziția internațională de echi- pafnente automate de calcul și periferice ..Worldcomp ’75“. A- ceastă manifestare se înscrie pe linia acțiunilor organizate cu o- cazia celui de-al treilea Congres internațional de cibernetică și sisteme, care se va desfășura la București, intre 26 și 29 august.Expoziția reunește produse a peste 20 de firme din Europa și S.U.A., care_ expun, intre altele, mașini și echipamente ale tehnicii de calcul utilizate în diverse sectoare : economic, tehnic, științific, de conducere administrare, de educație vățămînt.Tara noastră prezintă cest prilej sistemul de
și Și îna-cu.... _ calculFelix C 32, utilizat în diferite domenii științifice, în automatizări de urocese tehnologice și ca terminal pentru calculatoarele de mare capacitate, calculatorul didactic CADIC, aparatul pentru verificarea cunoștințelor Felix 6, aparatul „Sinziana" pentru demonstrații a unor noi algoritmi Ia sistemul Felix C 256, echipamente periferice pentru tehnica de calcul.

t

I—VIII) Î cămăși zefir caro
*

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

UNIFORME PENTRU BĂ
IEȚI: pantaloni scurți din doc 
țcis. : “
(cis. I—VIII); pantaloni stofă 
(cls. 
(Cls.

I— XII); costume stofă 
I—XII); cămăș) din zefir 

alb pentru pionieri.
UNIFORME PENTRU FETE: 

rochițe pentru preșcolari; ro
chițe din zefir caro (cls. I— 
IV); șorțulețe din olandină 
(cls, I—IV); bluze din olandi
nă (cls V—XII); bluze zefir 
alb pentru pioniere; sarafane 
Ramura (cls. V—VIII); halate 
de protecție din olandină; sa-

Pregătiti-vă
din timp pentru 
noul an școlar!

La deschidere au participat Paul Niculescu, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul e- ducației și învățămîntului, Constantin Ionescu. ministrul industriei construcțiilor de mașini- unelte și electrotehnicii, oameni de știință, cadre didactice din invățămîntul superior, specialiști.Au luat parte, de asemenea, John Rose, director general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, James Harrison, director adjunct al U.N.E.S.C.O., participant de peste hotare la Congres, membri ai corpului diplomatic.In alocuțiunea rostită cu acest prilej. Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, a subliniat că expoziția, care se desfășoară sub motoul „Fereastră spre lume", reprezintă pentru cercetători, cadre didactice, specialiști din producție, un mijloc de a cunoaște cele mai noi realizări din acest domeniu. Vorbitorul a scos în evidentă eforturile depuse de tara noastră in domeniul cercetării și producerii tehnicii electronice de calcul, al introducerii sistemelor de conducere cu • mijloace de preluerare automată 
a datelor in diverse ramuri de activitate.Luînd euvintul in numele participanților de peste hotare, directorul general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică a exprimat înalta sa gratitudine președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru generozitatea și bunăvoința de a fi acceptat ca cel de-al treilea Congres internațional de cibernetică și sisteme Bă se desfășoare sub Înaltul său patronaj, pentru interesul și sprijinul acordat acestei manifestări. • |

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

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

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

Prețul unui set complet: 240 
lei. Se procură șl cu plata in 
rate.

Luni a sosit în Capitală o delegație a Consiliului Național al Frontului Național din R. D. Germană, condusă de Gunther Grewe, membru al Prezidiului și Secretariatului, care face o vizită în țara noastră pentru schimb de experiență, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.
★Luni dimineața a sosit intr-o vizită de documentare și schimb de experiență in țara noastră o delegație a Consiliului Național al Cooperativelor Agricole de Producție din R.P. Ungară, condusă de Feher Lajosne, secretară tineret și liului.

Teatrul de stat din Gera, R. D. Germană, care intreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat, luni seara, pe scena Teatrului național din Timișoa- ' ra, primul său spectacol cu piesa „Medeea" de Euripide. Artiștii oaspeți, vor prezenta, timp de 10 zile, o suită de spectacole în mai mulțe localități din județele Timiș și Arad.
CRONICA

U. T ■pentru probleme de femei în cadrul consi-
★Luni dimineața, a sosit in portul Constanța nava-școală turcă „Savarona", sub conducerea contraamiralului Orhan Karabulut. Pe timpul cit vor fi oaspeții țării noastre marinarii militari turci vor vizita obiective cultural-tu- ristice din municipiul Constanța și de pe litoralul românesc al Mării Negre.

Ieri a sosit în Capitală venind de Ia Coventry (Anglia), tovarășul Vasile Bontaș, membru al Comitetului Executiv al Consiliului UASCR, președintele Asociației tineretului și studenților din România pentru Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.) care a participat la cea de-a 22-a Conferință generală a Mișcării Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.).

Ieri,___ ___________  .le de la Stadionul tineretului, cîteva meciuri de volei-băieți, și drept să vă spunem, am rămas plăcut impresionați de nivelul disputelor — foarte dîrze, foarte ambițioase — relevîndu-ne valoarea acestei competiții inițiate de C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R., în cinstea celor două evenimente politice de o importanță deosebită în viața tineretului țării noastre : Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. Am reîntâlnit, pe terenurile de la Tineretului, Voința, Palatul Pionierilor. Baza Floreasca și de la Facultatea de drept, cîteva formații cunoscute, redutabile, angajate în lupta pentru cucerirea trofeului. Este vorba despre selecționatele județelor Alba (fete și băieți) neînvinse în prijnele două meciuri — ele se află, de fapt. în fruntea clasamentelor seriilor — cele din Arad, Constanța, Sibiu, Bihor, Buzău, Teleorman, Dîmbovița — la fete — care conduc în seriile respective. Apoi formațiile de băieți din Cluj Dolj, Mureș. Dîmbovița, Prahova, Brăila, Hunedoara și București — care conduc, de asemenea, în clasamentele seriilor respective.într-una din tribunele de la Tineretului l-am întâlnit pe linul dintre nicieni ai antrenorul Sotir, fost al echipei

720 de tineri din toate județele țării, o masă uriașă de virfuri sportive. Cum e posibil să trateze o asemenea competiție de anvergură cu atâta indiferență tocmai specialiștii federației, primii care ar trebui să fie interesați să urmărească întrecerile. să descopere talentele de care voleiul nostru de performanță duce atîta lipsă ? Lansăm această invitație acum, la începutul competiției, pentru a avea timp să se deplaseze din str. Vasile Conta, sau de la cluburile Dinamo, Rapid și Steaua, care nici ele nu mai reușesc să-și recapete strălucirea de altădată. Pentru că regresul a- cestui sport — ne pare rău. dar trebuie să le-o spunem — se da- torește atitudinii condamnabile pe care o au față de competițiile populare ; lipsesc inițiativa și efortul de a pătrunde și cerceta arenele sportului de masă de unde se propulsează marile talente.
ÎNTRECERILE LA OINĂ

REUNIUNEBiroul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, în colaborare cu Ministerul Sănătății, a organizat la București, începînd de luni, o reuniune de lucru în cadrul căreia specialiști din diverse țări ale continentului dezbat probleme privind epidemiologia hepatitei virale și adoptarea unor măsuri de prevenire a acestei boli.Adresînd participanților cuvînt de salut, dr. ministrul sănătății, importanta acestei menționînd atenția . acordă România prevenirii combaterii hepatitei virale, acțiunile întreprinse în acest scop pe plan național.

ARHEOLOGIE

unRadu Păun, a evidențiat manifestări, pe care oȘi
In imperiul

mirific
al Deltei

• Începutul toamnei consti
tuie un prilej din cele mai 
plăcute pentru organizarea 
de excursii in Delta Dunării. 
Se organizează excursii de 
5 zile călătorindu-se cu auto
carele și cu vasele dormitor 
special pregătite pentru vo
iajul în Deltă.
— deplasarea pină la Tul- 

cea se face cu autocarele 
pe ruta cunoscută : Vrzi- 
ceni — Vadu Oii — Hir- 
șova — Tulcea

— la Tulcea — îmbarcarea 
pe pontonul-dormitor și 
cazarea in cabine cu 4 
paturi suprapuse

— traseul Ilganii de Jos — 
Uzlina — km. 44 — Ca
nalul Ivancea, Grindul 
Cerbului — Lacul Roșu — 
Mila 2 — Sulina — Du
nărea Veche — Crișan — 
Mila 23 — Canalul Son- 
tea — Lacul Fortuna —

Maliuc — Ilganii de Sus 
— Tulcea

— in timpul deplasării, ex
cursioniștilor li se oferă 
prilejul de a participa la 
un concurs gen „Cine știe 
ciștigă" pe tema.. Delta 
Dunării.

Sondaje arheologice recente dovedesc că Valea Mostiștei, a- flată în partea de est a județului Ilfov și străbătută de rîul cu același nume, a fost locuită . de geto-daci încă din timpuri străvechi. Cele peste 40 de așezări identificate după aprecierile secolelor IV—III—II î.e.n. Urmele unor construcții de mari dimensiuni, ridicate din chirpici, vetrele de foc, gropile de alimente, obiectele din metal, os, lut ars și ceramică, toate demonstrează existența unei locuiri intense, în această zonă, mai cu seamă în sec. II î.e.n. Despre arta deosebită a meșterilor geto-daci pledează și de astă dată diversele obiecte ornamentale, o centură din fier placată cu tablă de cupru și aur, cu decor incizat, fragmente de brățări, cîteva obiecte din os folosite în practicile religioase și de magie. Nu mai puțin interesantă este ceramica depistată în aceste locuri, realizată cu mîna sau cu roata, cu motive zoomorfe, vegetale și geometrice.

aici aparțin, specialiștilor,

cei mai reputați teh- voleiului românesc, emerit, prof. Nicolae antrenor federal ți __________ naționale masculine. Ăm profitat de ocazie și. pentru cititorii noștri, i-am solicitat opinia despre întreceri, despre acești, deocamdată, „anonimi" ai voleiului românesc :— Am urmărit multe meciuri aici și drept să spun sint impresionat de nivelul general ridicat al disputelor. Mă refer, in special, la băieți a căror valoare depășește pe cea a fetelor. Este îmbucurător să constați că sint foarte multe elemente tinere, talentate și dotate, pentru acest sport, care practică un volei bine organizat, cu trei pase, cu atac și blocaj, un joc complet, bine gindit.O altă opinie profesională :— Neașteptat nivelul la care se joacă — ne mărturisește, cu entuziasm. Marian Stamate, fostul internațional al echipei Steaua. Am văzut tineri înzestrați, cu calități deosebite și este regretabil că de la cluburile de performanță, și în primul rînd conducătorii ți tehnicienii federației. nu se află aici să observe, să-și noteze numele unor tineri pe care să-i urmărească.Observația este foarte justă. De aceea... •

Un număr mare de spectatori, . printre care mulți tehnicieni ai federației de specialitate și foști jucători de oină — altă optică decît la federația de volei — oameni, unii dintre ei. cu părul încărunțit, urmăresc, de două zile, un adevărat festival al sportului nostru național, cu o veche tradiție, despre care marii noștrii scriitori Mihail Sadovea- nu și Demostene Botez, au a- mintit, în unele din operele lor, că le-a încintat anii copilăriei. De două zile, pe șase dreptunghiuri de joc anjenajate in incinta stadionuluica

loc pasionantele întreceri ale celor 40 de formații sătești, campioane pe județe, care s-au pregătit cu multă atenție pentru finalele popularei competiții dedicate celui de-al X-lea Congres al U.T.C. și celei de a X-a Conferințe a U.A.S.C.R.Jocurile preliminare, din cele 10 serii, au debutat sub auspicii promițătoare, prilejuind dispute dîrze și echilibrate. Mare parte dintre competitoare au folosit o serie de elemente tehnice și tactice surpriză, contribuind, astfel, la dinamizarea întrecerilor din. cadrul acestui „maraton sportiv". Menționăm că în cele patru zile de concurs se vor desfășura aproape 200 de meciuri.O evoluție remarcabilă au a- vut in jocurile din serii campioanele județelor Neamț (Recolta Bărgăoani), Ilfov (Victoria Bila). Suceava (Avîntul Frasin), Galați, Sălaj (Zorile Voivodeni), Gorj (Recolta Crasna). Vrancea (Șiretul Suraia), Satu Mare, Bacău și Constanța. Acestea s-au impus prin acțiuni spectaculoase create atit în jocul la „bătaia mingii" cit și la „prindere", reușind să ocupe primele poziții și să obțină, astfel, calificarea pentru turneul final. Ieri, pe stadionul Tineretului a început și turneul celor opt formații de performanță — invitate de organizatorii competiției — apar- ținînd asociațiilor sportive sindicale, sudențești și unităților militare. Iată și cîteva rezultate tehnice : Universitatea București — Celuloza Călărași 17—7, Di- •namo București — TricolorulBaia Mare 29—6. A.S.A. Constanța — Tricolorul Baia MareTineretului,baze sportive,si la alte

CE FEL DE FOTBAL SE JOACA?

COOPERATIVA
CONSTRUCTORUL"

BUCUREȘTI
Primește spre calificare „Prin ucenicie la locul de muncă" în 

sesiunea 1—10 septembrie 1975 tineri absolvenți ai școlii generale 
de 10 ani și promovați ai clasei a Vlll-a ai școlii generale din 
promoția 1975, care împlinesc vîrsta de 16 ani pină la 15 iunie 
1975 sau absolvenți ai școlii generale de 8 ani din promoțiile 
anterioare care nu s-au încadrat in producție in vreo formă a 
calificării și nu au depășit virsta de 19 ani, în meseriile :

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

generale de 10 ani și 2 ani pentru promovații clasei a VIII-a 1975 și absolvenții școlii generale de 8 ani din promoțiile anterioare.
Pe toată durata școlarizării se acordă cazare, abonamente la 

tramvai, haine de protecție și rechizite in mod gratuit, precum 
și indemnizația lunară între 500 și 700 lei, in perioada I. 

(8 luni) ; 650 pină la 850 lei, în perioada a ll-a, și 750 pină la 950 
lei, in perioada a IlI-a, din care se suportă masa la cantină.

Solicitanții vor depune următoarele acte :
• certificatul de naștere in copie certificată
• certificatul sau adeverință de absolvire a 10 clase, școala 

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

• analiza singelui
• radioscopia pulmonară• fișa copilului da la 0 la 15 ani (vaccinări)
• dovada de la policlinica locală din care să rezulte că în 

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

Str. Smlrdan nr. 30 sec. 4, intre orele 10,00 — 15,00 pină la data 
de 1 septembrie 1975 sau telefon 13 47 11, serviciul Personal In- 
vățămint.

O INVITAȚIE
PE ADRESA 

FEDERAȚIEI ROMÂNE 
DE VOLEINu este prima dată cînd observăm și consemnăm absenta reprezentanților federațiilor de specialitate, a tehnicienilor de marcă în diferite discipline, la competițiile de masă. Se află aici. 80 de echipe de volei, 40 de fete și 40 de băieți, în total(Agerpres)

• Pe lacul Pancearevo, fn a- propiere de Sofia, s-au încheiat întrecerile campionatului de ca- iac-canoe al In ultima zi vii trei blu schi Haralambie . ____ ___jul de caiac 4 — 10 000 m. In proba de ștafetă 4 x 500 m, cîști- gată de echipajul U.R.S.S., formația României s-a situat pe locul doi.

militari medalii10 000 m; canoe
armatelor prietene, de concurs, sporti- români au cucerit de aur : caiac du- : Pavel — Dragul- dublu : 10 000 m : - Erofei și echipa- 10 000 m. '

• Din cauza unei ploi persistente. ultimele partide ale turneelor de tenis de la South Orange și Chestunt Hill au fost aminate cu 24 de ore. După cum s-a anunțat, la South Orange finala

probei feminine de simplu se va disputa între româncele Mariana Simionescu și Virginia Ru- zici, iar în. finala probei masculine, Ilie Năstase îl va întîlni pe Bob Hewitt.

La întrebarea : De ce se joacă un fotbal slab 7, ne răspunde antrenorul federal Cornel Dră- gușin :— Cele două etape ne relevă din nou că echipele primei divizii, cu excepții care nu merită atenție, practică un fotbal mult prea lent, sub nivelul cerințelor internaționale. Am observat și duminică, la meciul Steaua — Rapid, multe întârzieri în transmiterea mingii, jucătorii, din dorința de a nu greși pasa, recurg la aceste întârzieri și pregătiri. Culmea este că tot greșesc ! Fotbaliștii noștri joacă mecanic, gîndesc cu întârziere, nu anticipează, fapt ce anulează acțiunea de atac, chiar dacă in prima ea se anunță promițătoare. Apoi, echipele — sau dacă vreți antrenorii — nu valorifică, decit in mică măsură, calitățile propriilor jucători. Exemplu : cele două extreme de la Steaua. Toți știu și știm că Troi este un jucător de mare viteză care trebuie, în consecință, jucat în adîncime, nu să i se trimită mingea la picior. Suferă, in continuare, organizarea acțiunilor de atac, datorită lipsei gîndirii tactice și repartizării nejudicioase a jucătorilor pe teren. O altă carență: mobilitatea jucătorilor pe teren nu este la nivelul cerut, deși a- cesta este un element determinant al unui joc pe spații largi care creează atacanților posibilitatea să ajungă, în/ fazele de poartă, într-o superioritate numerică față de apărători.

formație, cum se știe, a jucat toate cele 90 de minute, arătat in plenitudinea — cînd a gătească luția lui semn că Poate că decare miraculoasă ?!Sugerăm Federației să analizeze acest caz, în umbră căruia se ascunde un act de iresponsabilitate și să ia măsuri de sancționare în consecință. Dacă selecționarea in lotul națioual a devenit o chestiune de bunul plac, reprezentarea fotbalului nostru in arena internațională nu va fi cea dorită.

avut timp să așa de bine ? bună nelăsînd ar suferi de este vorba de
s-a forțelor se pre- — evo- vreun ceva, o vin-

CE-ATI ZICE DE ACEST MECI 
INEDIT?

• La bazinul Dinamo din Capitală au început ieri campionatele republicane de inot. In proba de 100 m liber, titlul a fost cucerit la feminin de Daniela Georgescu (Dinamo) cu timpul de l’02”7/10, iar la masculin a terminat învingător Zeno Oprițescu (Steaua) cu 55”. Surpriză la 200 m bras, probă în care ploieșteanul Dragoș Aides s-a situat pe primul loc cu timpul de 2’36”4/10. Proba de 200 m spate a revenit lui Adrian Horvat (Dinamo) în 2’12”9/10.

TOTUȘI, CUM A FOST LA 
TORINO?

Liceul de coregrafie București,
Str. Locotenent Lemnea nr. 9 — sectorul 1 
anurlță în zilele de 1-6 septembrie 1975, 

între orele 8,00-13,00 
CONCURS DE ADMITERE 

pentru clasele IV și V anul școlar 1975-1976
Probele pentru concurs

— aspect fizic
— aptitudini fizice
— muzicalitate

înscrierile se vor face începînd cu ziua de
20 august pînâ în 6 septembrie a.c.

Informații suplimentare la secretariatul 
liceului

Telefon : 125066 — între orele 8-16

ÎNVĂȚAT! STENOGRAFIA 
Metodă modernă și rapidă 
DACTILOGRAFIA 

Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 
sau 

4 luni, de 3 ori pe săptămînă 
SECRETARIAT 

Șl 
MAȘINI DE CALCULAT 
ELECTRICE Șl MANUALE 

Cursurile se predau de : 
SPECIALIȘTI CU ÎNALTĂ CALIFICARE 
de la prima scoală de stenografie a statului 

LA 
CASA DE CULTURA A SECTORULUI 4 

BUCUREȘTI - Str. Mircea Vodă Nr. 5 
Informații și înscrieri, zilnic la secretariatul Casei de cul

tură, tel. 21 54 96 și 22 24 94.

Din cauza absenței unor cronicari sportivi la meciul echipei noastre naționale, susținut în compania formației Juventus, la Torino, la mijlocul . săptămînii trecute, n-am putut afla mai nimic despre comportarea tricolorilor în primul meci de verificare (încheiat cu un rezultat de egalitate, 2—2) înaintea unui sezon internațional foarte greu. De aceea am adresat ieri Întrebarea : Cum a fost la Torino ? tovarășului Florea Tănăsescu, secretar general al F.R.F., conducătorul delegației :— Meciul s-a constituit într-o verificare utilă, care ne-a dat posibilitatea să vedem stadiul de pregătire al jucătorilor. Cum se știe, după prima etapă se manifesta o îngrijorare, determinată de forma unor jucători — mă refer la dinamoviști care pierduseră, la scor, in primul meci — și de acele indisponibilități apărute. Jocul, spre satisfacția celor circa 30 000 de spectatori, a fost foarte dinamic, cu faze multe și de o parte și de alta, s-a jucat pe atac, deci foarte deschis, cursiv, explicabil dacă ne gîndim că miza partidei nu consta decit în orgoliu, in dorința unei victorii pentru palmares. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Dinu, acreditat cu aceleași a- precieri și de presa italiană, foarte bine au evoluat Sandu Mircea. Lucescu, . Sandu Gabriel, Iordănescu, Anghalini...

Exodul jucătorilor este încă o explicație a fotbalului mediocru pe care-1 practică echipele noastre. Plecarea și venirea, la începutul fiecărui sezon, ale u- nor fotbaliști perturbează angrenajul de joc al formațiilor. Din păcate conducerile cluburilor și antrenorii nu se gindesc că stabilitatea formațiilor de bază este principalul atuu în cristalizarea unui stil și a unor idei tactice de joc. Pornind de la aceste considerente, am ajuns să ne întrebăm cum e posibil că de Ia F. C. Argeș intr-un an, între două veri, a plecat o e- chipă întreagă, și încă cu două rezerve. Iat-o (în paranteză e- chipele care i-au „adoptat") : Stan (Poli Iași), Niculescu (F.C. Brăila) — portari ; C. Nedelcu (F.C.M. Galați), Ciolan (F. C. Baia Mare), Vlad (Corvinul Hunedoara), Pigulea (F.C.M. Reșița) — fundași — Prepurgel (F.C. .Brăila), M. Popescu (F.C Constanța), Cassai (Sportul studențesc) — mijlocași, Troi (Steaua), Burcea (F.C.M. Galați), Roșu (Sportul studențesc). Rezervă — Chivescu. O echipă redutabilă. Am senzația că intr-un meci susținut de jucătorii actuali ai F. C. Argeș și cei plecați în decurs de un prima șansă ar avea-o ultimii ! Ce ziceți de un asemenea meci inedit ? an.
RECORD DE CARTONAȘE 

GALBENE IChiar din „start", cavalerii fluierului au avut serios de lucru, fiind nevoiți să recurgă la cartonașele galbene și roșii, pentru a frîna duritățile și manifestările nesportive. Amintim că în etapa inaugurală au fost eliminați de pe teren trei jucători și s-au acordat alte 10 cartonașe galbene, iar duminică s-a înregistrat un adevărat record al avertismentelor. Respectiv, în șapte partide au a- păruț nu mai puțin de 18 cartonașe galbene. Cele mai multe s-au acordat la Satu Mare, 6, in partida Olimpia — Jiul, și la Constanta, 4, dintre care două gazdelor : lui Antonescu, căpitanul echipei și fundașului Florea Bălosu. Ce fac cluburile și antrenorii pentru a stăvili recrudescența nesportivității pe te renurile de fotbal ?
ÎNSĂNĂTOȘIRE 

MIRACULOASA ! ?

NOI DEBUTANTI ÎN PRIMA 
DIVIZIE

Cum se știe. Dumitru, căpitanul echipei Steaua, nu s-a deplasat Ia Torino, cu naționala. Explicații mai mult sau puțin, tendențioase — unele blicate în presă — încercau justifice această absență marcă prin recidivarea unei cidentări. S-a vorbit Spitalul de urgență, dar totuși Dumitru, duminică seara — după jocul de la Reșița — a dormit acasă. Lucrurile agitîn- du-se pe la federație, unde se vorbea de o presupusă sustragere a stelistului de la obligațiile față de națională, pe Ia mijlocul săptămînii trecute, s-a lansat vestea că „Dumitru este spitalizat" și că este incertă participarea lui la jocul cu Rapid. Dar Dumitru a apărut în

mai pusă de ac- despre

în etapa a II-a, conducătorii tehnici ai formațiilor din primul eșalon au continuat acțiunea de promovare a tinerelor speranțe provenite din pepinierele proprii ca și din categoriile inferioare. La A.S.A. Tg. Mureș a debutat tânărul fundaș Pinten, din lotul de juniori, avînd o evoluție bună. In formația Jiul, care a smuls un punct prețios la Satu Mare, au evoluat, cu succes, tinerii jucători Culea (fost la S.N.O.), ca și portarul Homan (Minerul Moldova Nouă) : la U.T.A., juniorul Cura (Rapid Arad), iar la Poli. Iași a debutat tânărul atacant Banu, transferat de la Metalul Mija. Deci, nu sint întâmplătoare rezultate’? bune Înregistrate de aceste :>"hipe.
v. căbulea
M. LEKESCU



MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

Praga Sari Marino

„Scînteia tineretului"

pag. 6

Luni seara, la Praga a fost organizată o gală a filmului românesc, care inaugurează o importantă manifestare consacrată celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă — „Zilele filmului românesc".Asistența a vizionat filmul artistic „Actorul și sălbaticii", care s-a bucurat de o caldă apreciere din partea celor prezenți.
Șanhaiîn cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 31-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă, la Șanhai a avut loc vernisajul unei expoziții de grafică românească. La festivitate au participat Wangshao-Yong, vicepreședinte al Comitetului revoluționar municipal Șanhai, alte persoane oficiale, reprezentanți ai cercurilor artistice locale.
Ulan BatorIn capitala R. P. Mongole, la „Palatul păcii șl prieteniei", a avut loc o adunare in cadrul căreia prof. Mieoombo, prorectorul universității din Ulan Bator, președintele Asociației de prietenie mongolo-române. și Traian Gîrba, ambasadorul României, au subliniat semnificația zilei de 23 August și au scos in evidență realizările obținute de poporul român, sub conducerea partidului său comunist.
KuweitCu ocazia zilei naționale a României, Comitetul pentru cultură ți artă al guvernului kuweitian a organizat două manifestări culturale dedicate „României socialiste și poporului român prieten".

La 23 August, radiodifuziunea kuweitiană a difuzat muzică populară românească, iar televiziunea a transmis în emisiunea „Țări de pe meridianele lumii" un film documentar despre economia, viața culturală și turismul din țara noastră, Însoțit de un comentariu referitor la dezvoltarea ascendentă a economiei românești.
CONGRESUL 

PARTIDULUI COMUNIST 
DIN SRI LANKA

In prezența a peste 500 de delegați, la Matara au luat sfîrșit lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist din Sri Lanka. Partidul Comunist Român a fost reprezentat la Congres de tovarășul Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de Partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care a adresat Congresului, tuturor comuniștilor din Sri Lanka, un cald mesaj de salut, împreună cu sentimentele de solidaritate militantă cu lupta poporului din Sri Lanka pentru o viață independentă, socialism și pace.Secretarul general al Partidului Comunist din Sri Lanka, S. A. Wikremasin- ghe, a primit pe reprezentantul Partidului Comunist Român, care i-a transmis un mesaj de prietenie din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român. Secretarul general al P.C. din Sri Lanka a mulțumit pentru mesaj și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușeseu salutul său, împreună cu urări de sănătate și fericire, de prosperitate poporului român.In cursul întrevederii a fost exprimată dorința Partidului Comunist Român și a Partidului Comunist din Sri Lanka de a dezvolta în continuare relațiile de colaborare dintre ele. în interesul celor două țâri și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a eliberării României da sub dominația fascistă, la San Marino a fost organizată o gală a filmului românesc. Au fost prezenți căpitanii regenți ai Republicii San Marino, Alberto Cecchetti și Michele Righi. membri ai guvernului, membri ai corpului diplomatic și alte persoane oficiale.
LisabonaCu prilejul aniversării a 31 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă, la Lisabona a apărut, în Editura Es- tampa, prima lucrare în limba portugheză despre țara noastră, intitulată „A Romenia contem- poranea". Volumul, amplu ilustrat. tipărit în condiții grafice excelente, este prefațat de Mih- nea Gheorghiu. Pe parcursul a 200 de pagini sînt prezentate aspecte privind geografia, istoria, economia, cultura, politica internă și externă a țării noastre, precum și o cronologie a relațiilor româno-portugheze.
KhartumCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, Comitetul național pentru prietenie, solidaritate și pace din cadrul Uniunii Socialiste Sudaneze (U.S.S.), a organizat o adu- nare festivă la care au luat parte membri ai Biroului Politic al U.S.S., secretari și membri ai Comitetului Central al U.S.S., miniștri, și alți demnitari, conducători ai organizațiilor de masă, șefi ăi misiunilor diplomatice acreditați în capitala sudaneză, oameni de afaceri și de cultură, ziariști, un numeros public.
RabatCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă la ambasada țării noastre din Rabat a avut loc o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Informațiilor, membri ai conducerilor partidelor politice marocane.
Addis AbebaCu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării tării noastre de sub dominația fascistă, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Addis Abeba. Mihail Sava, a vorbit la posturile etiopiene de radio despre semnificația istorică a actului de la 23 August 1944 și despre realizările poporului român.
CaracasSub auspiciile Institutului național de cultură și arte frumoase din Venezuela (INCIBA) și Ambasadei României în această țară, la Cinemateca națională din Caracas a avut loc o manifestare culturală dedicată celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub dominația fascistă.La manifestare au participat reprezentanți ai INCIBA. ai Institutului venezuelean de prietenie cu România, oameni de cultură și artă, membri ai corpului diplomatic, un numeros public.
Bogota' „Radio National" din Columbia a transmis un program special închinat sărbătorii naționale a României, în cadrul căruia ambasadorul român la Bogota a subliniat importanța istorică a actului de la 23 August 1944, a prezentat succesele obținute de poporul român în perioada celor 31 de ani de la eliberare.
QuitoCea de-a 31-a aniversare a eliberării țării noastre de sub dominația fascistă a fost marcată la Quito printr-o adunare la Palatul Culturii din capitala ecuadoriană, în cadrul căreia a luat cuvîntul scriitorul Jose Llerena, care a făcut o prezentare a României socialiste contemporane. Despre importanța zilei de 23 August a vorbit Ion Petre Mada, însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre in Ecuador.

România 
la Tîrgul 

internațional 

de la Alger

Luni și-a deschis porțile, printr-o ceremonie prezidată de șeful statului algerian, Houari Boumediene. cea de-a XlI-a ediție a Tîrgului internațional de la Alger.La actuala ediție participă peste 50 de state de pe toate continentele. România este prezentă cu o gamă largă de produse. îndeosebi mașini și utilaje. Numărul mare de vizitatori — șefi de delegații guvernamentale, oameni de afaceri, reprezentanți ai firmelor străine — pe care l-a cunoscut pavilionul românesc chiar din primele ore ale deschiderii demonstrează interesul manifestat față de produsele expuse. Printre ele se află realizări de prestigiu ale industriei românești, cum sint strungurile automate cu comandă program de înaltă performanță și pentru prelucrări multiple, freze, calculatoare electronice de birou, aparate de măsură și control, elemente de automatizare, televizoare. La Alger sînt prezentate, de asemenea, cele mai noi creații ale constructorilor noștri de utilaj petrolier, autoturisme „Dacia" și mașini de teren „Aro“, locomotive de mină, rulmenți, produse petrochimice și farmaceutice, ale industriei ușoare și alimentare.

FRANȚA : demonstrație la Paris împotriva creșterii șomajului

VIZITA DELEGAȚIEI U.A.S.C.R. ÎNS.V.A.
Delegația U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Nicu Ceaușeseu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., a luat parte la lucrările finale ale Congresului Asociației Naționale a Studenților din S.U.A. (U.S.N.S.A.).La Ambasada română din Washington, delegația U.A.S.C.R. a avut o întâlnire la care au participat membri ai conducerii U.S.N.S.A., ai

Consiliului american al tinerilor lideri politici și ai altor organizații de tineret. Intil- nirea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.în continuarea vizitei sale in S.U.A., delegația U.A.S.C.R. a avut întîlniri și discuții cu tinerii lideri politici din statul Arizona și a vizitat diferite obiective din orașul Tucson.
CONFERINȚA GENERALĂ A I.S.M.U.N.
ASOCIAȚIA TINERETULUI Șl STUDENȚILOR DIN ROMANIA 
PENTRU NAȚIUNILE UNITE A DEVENIT MEMBRU-PLIN AL 
MIȘCĂRII INTERNATIONALE A TINERETULUI Șl STUDENȚILOR 

PENTRU NAȚIUNILE UNITE

• IN IRLANDA DE NORD au fost semnalate noi incidente violente, situația menținindu-se — la Belfast ca și în alte localități — încordată. Recrudescența ciocnirilor provocate de elementele extremiste a pro-vocat în ultimele trei săptămini moartea a peste 20 de persoane. Ultimele dintre aceste acte de violență au constat din plasarea unei încărcături explozive intr-un bar din Belfast, acțiune soldată cu mai mu'ți răniți și pagube materiale
clin țările socialiste

Drumul de azi 
al Vietnamului

A
m cunoscut Viet
namul în acei ani 
de luptă înflăcă
rată pentru apă
rarea independen
ței, cînd cuvîntul 

eroism intrase frecvent în dic
ționarul cotidian, realizînd o 
firească comuniune între gene
rații. S-au împletit atunci, în 
perioadele de grea încercare, 
puterea de exemplu a foarte 
tînărului Nguyen Van Troi cu 
spiritul lucid și plin de adîncă 
înțelepciune al „unchiului Ho".

Astăzi - ca și atunci, în con
dițiile luptei pentru apărarea 
independenței - munca repre
zintă, la modul cel mai direct, 
un înalt act de eroism, de opti
mism viguros, catalizator. în
semnată replică dată distruge
rii, războiului, munca animă as
tăzi toate vîrstele Vietnamului 
într-un vast proces de recon
strucție, de dezvoltare pașnică.

Revăd însemnările de călăto
rie. La uzina mecanică de la 
Thanh Hoa se lucra necontenit, 
în trei schimburi, cu un procent

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R. D. VIETNAM

PORTUGALIA: reuniune consacrată 
examinării evoluției situației politiceLa Palatul Belem din Lisabona s-a desfășurat luni o reuniune prezidată de șeful statului, generalul Francisco da Costa Gomes, la care au participat primul ministru Vasco Goncalves, Otelo Saraiva de Carvalho. comandantul Comandamentului Operațional Continental

duse de poporul vietnamez, 
am întîlnit, atunci, numeroși 
membri ai unităților de mun
citori, de marinari, de femei, 
de tineri și bătrîni, care ve
gheau, zi și noapte, la apăra
rea acestei importante căi de 
acces a Vietnamului de nord.
intre aceștia, o tînără cu pă
rul de culoarea abanosului, 
care se remarcase în apărarea 
eroică a podului în fruntea 
unei brigăzi de tinere U.T.M.- 
iste ; se numea Nguyen Thi- 
Hăng, ceea ce, dacă ar fi să-i 
traducem numele, ar însemna 
Luna. Pe dată mi-au venit în 
minte crîmpeie dintr-un frumos 
poem al lui Tagore : Lună,
ce aștepți ? - Aștept să salut
soarele și să dispar în fața 
lui I" Atunci, la ceasul amur
gului, „L'una" aștepta, cu opti
mism, să salute soarele ; astăzi
Nguyen Thi-Hăng a înlocuit 
frontul luptei cu frontul re
construcției, lucrînd, alături de 
semenii săi, la făurirea viito
rului pașnic și prosper al țării

(COPCON), precum și șefii de stat major ai celor trei armate. Reuniunea a fost consacrată examinării evoluției situației politice portugheze din ultimele zile.Tot luni a avut loc la Lisabona o întrunire la care au participat reprezentanții a opt partide și organizații politice, printre care Partidul Comunist și Mișcarea Democratică Portugheză, precum și membri ai conducerii Mișcării Forțelor Armate. Participanții au apreciat, potrivit agenției France Presse, că „un program politic revoluționar", elaborat pe baza Documentului COPCON și a Programului de acțiune politică al primului ministru Goncalves. „reprezintă un instrument indispensabil pentru a uni forțele politice angajate in procesul revoluționar".în comunicatul dat publicității la sfîrșitul reuniunii se subliniază că cele opt partide și organizații politice portugheze au hotărît crearea „unui secretariat provizoriu însărcinat cu organizarea de acțiuni comune în vederea dezvoltării pe mai departe a procesului revoluționar din Portugalia". Totodată, comunicatul subliniază că cele opt partide și organizații politice sînt hotărîte să depună e- forturi susținute în scopul creării unui front progresist unic.

La Coventry (Marea Britanie) s-au desfășurat lucrările celei de-a 22-a Conferințe generale a Mișcării Internationale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.). Au participat delegați reprezentind organizații de tineret și studenți din. Europa, Africa, Asia și A- merica. Din România, la lucrările conferinței a luat parte tovarășul Vasile Bontaș, membru al Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R.. președintele Asociației Tineretului și Studen

ților din România pentru Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.).Conferința generală a aprobat afilierea A.T.S.R.N.U. în calitate de membru-plin al I.S.M.U.N.Dezbaterile au relevat rolul tineretului, studenților și organizațiilor lor în soluționarea problemelor dezvoltării, cooperării și securității europene, în instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, în lupta pentru înfăptuirea dezarmării, împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, pentru pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.
REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA

Liderul partidului de guvernămînt 
primit pe reprezentantul P.C.R.l-aLinden Forbes Burnham, primul ministru al Republicii Cooperatiste Guyana și lider al Partidului Congresul Național al Poporului, l-a primit pe tovarășul Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R.. prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care a reprezentat Partidul Comunist Român la primul congres al acestui partid din Guyana.Cu acest prilej primului ministru guyanez i-a fost transmis un mesaj de salut din partea

tovarășului Nicolae Ceaușeseu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășului Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului român.Mulțumind pentru mesaj. Linden Forbes Burnham a transmis tovarășului Nicolae Ceaușeseu și tovarășului Manea Mănescu un cordial salut, felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român.

Imperativul instaurării unei noi ordini 
economice mondialeLa Kinshasa s-au încheiat lucrările celei de-3 patra adunări a Asociației băncilor din Africa centrală (A.B.C.A.L.). Cei 4(1 de guvernatori, reprezentind instituțiile bancare afiliate, au dezbătut o serie de măsuri ce ar urma să fie adoptate de către țările africane în vederea stabilirii unei ordini monetare mai juste.In raportul prezentat, președintele asociației, Clement Isong, a subliniat că țările africane depun eforturi in scopul

ordini economice internaționale care să țină seama de interesele țărilor Africii.

Practic, ultimele decenii din 
istoria Vietnamului au fost o 
nesfîrșită luptă contra anacro
nismelor coloniale, pentru res
pectarea dreptului sacru al po
porului vietnamez de a-și ho
tărî, de sine stătător, destinele. 
Fiecare erou de fiecare zi, fie
care tînăr sau vîrstnic, căzuf pe 
frontul de luptă sau angajat în 
eforturile uriașe ale reconstruc
ției, a dat mai multă vigoare 
conștiinței militante, sacrificiu
lui și spiritului de dăruire, ridi- 
cîndu-le la rangul de semne 
distinctive ale întregii populații 
a țării.

Am parcurs drumurile Viet
namului, la Hanoi și Thanh 
Hoa, la Haiphong și Hon-Gai, 
întîlnind pretutindeni tineri lu- 
crînd la refacerea șoselelor, a 
podurilor și căilor ferate, adu- 
cînd la viața normală sate, o- 
rașe, unități industriale și agri
cole. S-a construit, totodată, 
prin numeroase fapte de mun
că, un trainic drum al întrece
rii, al convingerii poporului, tu
turor generațiilor, în victoria 
luptei lor. în drum spre Hai
phong, la Hai-Dung am trecut 
peste un pod al tineretului, con
struit în urmă cu cîțiva ani, cu 
prilejul aniversării a patru de
cenii de la crearea Uniunii Ti
neretului Muncitor „Ho Și Min". 
Sînt în Vietnam numeroase a- 
semenea obiective ale tinere
tului, în care această genera
ție și-a adus prinosul său de 
gind și faptă la lupta și munca 
colectivă, neobosită a întregu
lui popor.

de peste 80 la sută tineri. La 
Cooperativa agricolă de pro
ducție de la Hoa Loc, în întin
sa geometrie a orezăriilor, în 
condițiile în care majoritatea 
tinerilor se aflau pe front, 
peste 70 de bătrîni lucrau in
tens la muncile agricole. La 
Institutul politehnic din Hanoi, 
însemnată unitate de învăță- 
mînt care, în anul viitor, va 
împlini două decenii de la în
ființare, tinerii, dînd expresie 
chemării „Gata pentru luptă, 
gata pentru reconstrucție, gata 
pentru învățătură I", munceau, 
luptau și învățau, transformînd 
amfiteatrul de studii într-un 
amfiteatru de luptă.

... La ceasul amurgului, în ve
cinătatea podului Ham Rong 
de pe fluviul Song Ma, simbol 
al luptei pentru independență

MIHAI BEDAN
sale.

Imagine din portul Haiphong

ORIENTUL 
APROPIAT

Institutul politehnic din Hanoi

CAIRO. — Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, aflat într-un turneu diplomatic în regiunea Orientului Apropiat, consacrat realizării unui nou acord de dezangajare egipteano-israe- lian în Sinai, a sosit luni la Alexandria, unde a avut convorbiri cu președintele țării-gazdă, Anwar Sadat, anunță agenția M.E.N. Un purtător de cuvînt egiptean a precizat că imediat după întâlnirea cu secretarul de stat american, președintele Anwar Sadat a conferit cu membrii delegației egiptene cu privire Ia propunerile prezentate de Henry Kissinger și la răspunsul părții egiptene la acestea.în timpul convorbirilor s-a convenit ca secretarul de stat american să plece la Tel Aviv pentru a se întîlni din nou cu oficialitățile israeliene. El urmează să revină la Alexandria în cursul zilei de marți, cu răspunsul părții israeliene față de poziția părții egiptene.Surse egiptene și americane — citate de agenția Reuter — au menționat că „mai există încă deosebiri asupra conținutului si procedurii între Egipt și Israel și că oele două părți nu au ajuns Încă la faza finală a elaborării unui proiect de acord".La plecarea spre Israel, Kissinger a menționat că „s-a înregistrat un progres în direcția înlăturării unor dificultăți". I

• IPOTEZE PRIVIND PLANETA MARTE. O echipă de sa- 
vanți italieni a studiat caracteristicile craterelor care acoperă 
suprafața planetei Marte, pe baza „lecturii" a 10 000 de foto
grafii luate de sondele americane „Mariner". Conturul fiecărui 
crater a fost desenat pe o foaie de birtie transparentă, iar de
senul introdus într-un calculator electronic care determină su
prafața, diametrul și alte dimensiuni. Pe baza acestor date, oa
menii de știință italieni au reușit să reconstituie procesul de 
formare a craterelor „planetei roșii“. „Marte. au declarat sa- 
vanții italieni, este o planetă în curs de a-și schimba Înfăți
șarea: este un organism în evoluție, mai tinăr decit Pămlntul". 
Printre misterele planetei, au arătat aceștia, este și acela al 
deplasării in spațiu a fluidelor. „Nu s-a reușit să se înțeleagă 
— au precizat oamenii de știință italieni — ce s-a, intîmplat 
cu apa de pe Marte. Se pare că acum aceasta se găsește nu
mai in calotele polare, sub formă de gheață" • DUPĂ O TRA
VERSARE A PACIFICULUI, CARE A DURAT 48 DE ZILE, na
vigatorul solitar japonez Yukoh Tada a sosit în portul San 
Francisco, la bordul ambarcațiunii sale cu două catarge. La 
sosire, Tada a declarat numeroșilor ziariști, prezenți pentru a 
consemna evenimentul, că se simte obosit, dar intenționează 
să se întoarcă în Japonia pe aceeași cale. Alimentația navi
gatorului solitar s-a rezumat la orez, soia și alge marine • PO
LIȚIA AMERICANA A CAPTURAT O CANTITATE DE CIRCA 
15 TONE DE MARIJUANA, aflată la bordul unui pescador in 
portul Shellman Bluff (statul Georgia). Valoarea drogului pe 
piața ilicită — 10 milioane dolari. Poliția a intervenit în mo
mentul în care stupefiantul era descărcat, arestînd 21 de per
soane. Cantitatea totală de marijuana capturată in cursul sâp- 
tăminll trecute la diverse puncte de control vamal ameri
cane se ridică la 61 tone * VIOLENTE FURTUNI, ÎNSOȚITE 
DE PLOI PUTERNICE, s-au abătut duminică asupra Italiei, timpul 
nefavorabil cuprinzlnd cea mal mare parte a peninsulei. Ca 
urmare, mai multe competiții sportive au fost anulate, iar nu
meroși turiști autohtoni și străini au fost nevoiți să-și între
rupă plimbările de la sttrșit de săptămină. In zona montană, 
semnalează serviciile meteorologice, a nins la altitudini sub 
2 000 de metri, ceea ce se înttmplă foarte rar în această peri
oadă a anului • 35 DIN 500 000. 
de ani, au participat la primul 
avionului supersonic „Concorde", 
fost selecționați cu ajutorul unui 
500 000 de persoane dornice de a 
britanic, pe baza scrisorilor trimise companiei „British Aircraft". 
In timpul zborului, desfășurat la peste 20 000 metri altitudine, 
avionul a atins o viteză de 40 kilometri pe minut • „TOTUL E 
BINE ClND SE SFIRȘEȘTE CU BINE"... și-au zis, probabil, or
ganizatorii celui «de-al 29-lea Festival muzical International de 
la Edinburgh, după ce au răsunat ultimele acorduri ale con
certului Inaugural. în program figura Concertul pentru pian 
nr. 5 de Beethoven, care urma să fie interpretat de Claudio 
Arrau. Dar, în ultimul moment, celebrul pianist s-a rănit la 
umăr și a fost nevoit să renunțe. S-a apelat atunci la o altă 
celebritate a lumii muzicale — pianistul și dirijorul Daniel Ba
renboim, aflat și el la Edinburgh, dar pentru un alt spectacol. 
Pe cind Barenboim se bărbierea în grabă pentru a intra in 
scenă, oglinda a căzut, rănindu-l destul de serios la mină. Pia
nistul a trebuit să fie bandajat, dar nu a abandonat. După 
cum relatează criticul muzical al ziarului „Times", Barenboim 
a interpretat, totuși, excelent concertul, cu unele mici stingăcii 
pe care toată lumea 1 le-a iertat.

35 de britanici, între 10 șl 78 
zbor cu pasageri obișnuiți al 
deasupra Atlanticului. Ei au 
ordinator, dintr-un număr de 
zbura cu supersonicul frarico-
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instaurării unei noi ordini economice mondiale „orientate spre Înlăturarea dezechilibrelor și inegalității". Bl a relevat, totodată, necesitatea întăririi solidarității între țările de pe continent pentru a face față situației existente in sistemul financiar ți „pentru salvgardarea intereselor lor în acest domeniu".Conferința a hotărît înființarea unui centru de studiere a problemelor monetare africane care urinează să Înainteze propuneri asociației.Noul președinte al A.B.C.A.L., Sambwa Pida M’Pagui, a cerut în cuvîntul său tuturor membrilor organizației să-și multiplice eforturile In căutarea soluțiilor ce se impun pentru rezolvarea problemelor care afectează A- frica, în domeniul economic; in special în sectorul financiar, să participe la stabilirea unei noi

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

CONVORBIRI PRIVIND VIITO
RUL CONSTITUTIONAL AL 

RHODE§IEI

Luni, pe podul de cale ferată aflat deasupra fluviului Zambezi, care separă teritoriile zambian de cel rhode- sian. a avut loc ceremonia de deschidere a conferinței cu privire la viitorul constituțional al Rhodesiei. la care au participat o delegație a Congresului Național African (A.N.C.) și reprezentanți ai regimului minoritar de la Salisbury. Convorbirile s-au desfășurat în două runde într-un vagon al trenului special sosit pe podul din apropierea cascadei Victoria. Delegația Congresului Național African este condusă de către președintele A.N.C.. Abel Muzorewa, iar cea a regimului de la Salisbury este condusă de premierul Ian Smith.

• EXPERȚII ECONOMICI și financiari ai țărilor membre ale O.P.E.C., care se află de săp- tămîna trecută la Viena, și-au reluat luni lucrările, consacrate elaborării recomandărilor privind majorarea prețului la export al petrolului. Odată formulate, recomandările vor fi supuse aprobării Conferinței ministeriale a O.P.E.C., care se va desfășura tot la Viena, la 24 septembrie.
SITUAȚIA DIN BANGLADESHPostul de radio Dacca, reluat de agenția Reuter, a anunțat că, în virtutea prevederilor stării excepționale și ale ordonanțelor prezidențiale emise de șeful statului, Khondaker Mush- taque Ahmed, în Bangladesh au fost arestați 26 de reprezentanți ai vieții politice, între care fostul prim-ministru al țării, Mansoor Aii. și alți șapte miniștri în cabinetul precedent. Postul de radio a confirmat, de

asemenea. arestarea fostului vicepreședinte al Republicii' Bangladesh, Sayed Nasrul Islam, precum și a opt membri ai parlamentului. Potrivit postului de radio Dacca,: „persoanele arestate sînt acuzate de a fi desfășurat activități antisociale".
• POTRIVIT ultimelor date 

oficiale, taifunul „Rita“, care 
s-a abătut simbătă și duminică 
asupra Japoniei, a provocat 
moartea a 26 de persoane, iar 
numaful rănlților se ridică la 
53. Peste 36 000 de case au fost 
inundate. Circulația rutieră și 
feroviară, -a fost grav pertur
bată. atit in regiunea Chubu, 
din insula principală Honshu, cit 
și in Hokliaidp.. 75 de poduri au 
fost luate de ape și s-au pro
dus peste 500 alunecări de teren.• PESTE OPT MII de hectare pădure au fost mistuite de flăcările unui violent incendiu declanșat săptămîna trecută in provincia spaniolă Granada. în pofida eforturilor echipelor de

pompieri, incendiul nu a putut fi localizat,. extinzîndu-se luni în provincia Malaga.în zilele de 18—25 august, la Sofia a avut loc, în organizarea Uniunii balcanice a matematicienilor, cea de-a treia balcaniadă de matematică a studenților și tinerilor cercetători din țările balcanice. In această perioadă s-a desfășurat și sesiunea științifică a tinerilor matematicieni din țările balcanice, la oare, în afara cercetătorilor pai-ticipanti Ia concursul din cadrul balcaniadei din acest an, au luat parte și ciștigă- tori ai balcaniadelor precedente.Un frumos succes au repurtat, in acest an, tinerii noștri matematicieni, care au cîștigat primul loc pe țări,, prin Mircea Troi și Marius Cornea, ambii de la Politehnica din Timișoara (premiile 1 și 2 la concursul studenților de la Politehnică) și Ă- drian Ocneanu de la Universitatea din București (premiul 2 la concursul studenților de la Universitate).

FORMAREA UNUI NOU GU
VERN IN MAURITANIAPreședintele Republicii Islamice Mauritania, Moktar Ould Daddah, a format‘un nou guvern al țării în componența căruia intră șapte ministere . de stat conduse de membri ai . Biroului Politic al Partidului Poporului Mauritan. Ministru .de stat , al afacerilor externe a fost numit. în noul cabinet, Hamdi Ould Mouknăss, iar portofoliul Ministerului de Stat al Economiei Naționale a fost atribuit Iui Sidi Cheikh Ould Abdallahi, fost ministru al dezvoltării industriale.Reorganizarea guvernului Ma- uritaniei s-a făcut în conformitate cu documentele celui de-ăl IV-lea Congres al Partidului Poporului Mauritan, încheiat recent, în care se recomandă întărirea controlului de partid în toate sectoarele vieții economice, politice și sociale din Mauritania.

• PRIMUL MINISTRU al Bahreinului, șeicul Khalifa Ben Sulman Al-Khalifa, a prezentat duminică demisia cabinetului său, din cauza unor divergențe ivite între guvern și Adunarea Națională in legătură cu aprobarea unor programe de dezvoltare. Șeful statului, Issa Ben Sulman Al-Khalifa, a acceptat demisia guvernului. Fostul premier a fost 'însărcinat cu alcătuirea unei noi echipe ministeriale.
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR RE. 
UNIUNII BIROULUI DE CO

ORDONARE AL TARILOR 
NEALINIATEîn capitala peruană au luat sfîrșit duminică seara lucrările reuniunii Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, desfășurate timp de două zile în două sesiuni speciale — una la nivel de ambasadori, cealaltă la nivelul miniștrilor de externe ai celor 17 state membre ale Biroului :

Algeria, Cuba, Guyana. India, Iugoslavia. Kuweit', Liberia, Ma- layezia, Mali. Nepal, Peru. Senegal, Siria, Somalia, Sri Lanka, Tanzania și Zair.Dezbaterile, prezidate de reprezentantul Algeriei, au vizat definitivarea agendei Conferinței miniștrilor de externe din țările nealiniate — care urmează să-și deschidă lucrările la hotelul „Criîlon" din Lima —. precum și a documentelor ce urmează să fie examinate de participanți.• GUVERNUL MEXICAN a achiziționat, contra sumei de 1280 000 dolari, studiourile cinematografice „America", considerate cele mai mari din această țară. Ziarul „Excelsior" din Ciudad de Mexico, care publică această informație, precizează că, în acest fel, toată industria cinematografică mexicană trece sub controlul statului.
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