
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Tinerii întîmpinâ Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a UA.S.C.R.

înfăptuind sarcinile hotărîte de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R, privind activitatea în agricultură

La C.A.P. Pitaru, județul Dîmbovița, se lucrează la prășitul porum
bului din cultura a Il-a

„SUFICIENT? NU NE-AM ÎMPĂCAT 
NICIODATĂ CU ACEST CUVÎNT"Cimentiștii, asemenea meta- lurgiștilor, se formează la înalta temperatură — fizică și morală — a focului continuu. I-am văzut, i-am cunoscut la Medgidia, într-o noapte de august, și apoi, a doua zi, în după-amiaza toridă din preajma marii sărbători.— Schimbul nostru se pregătea de plecare, îmi povestea maistrul Nicolae Chesler, eram cu toții în vestiare și ne puneam hainele de oraș, cînd, cineva din , ^diimbul trei ‘ a strigat pe cu- î .r s-a defectat reduct o rul de la cuptorul 8 ! Mi-am făcut, i- mediat, in minte, un calcul : dacă reparația durează trei zile (am pus cifra cea mai convenabilă cu putință), .asta înseamnă o pierdere de cel puțin 720 tone de ciment. Întîmplarea a avut loc pe la ora 22 și 30 de minute. Ora la care am strigat băieților : Lăsați hainele de oraș că-i ceva urgent la cuptorul 8 ! Autobuzul aștepta la poartă (ultimul autobuz care ne mai putea duce acasă). Dar, gîndul de plecare mi l-am stins repede. Pi- nă-n poarta combinatului erau cîteva sute de metri, pină la cuptorul 8 — doar douăzeci, și, peste toate, nevoia fiecăruia dintre noi de a fi acolo unde îi cerea momentul să fie.După trei ore, reductorul a fost demontat și transportat la atelierul de întreținere și reparații.— Altul poate că ar fi spus, cu conștiința Împăcată : Sufi

OAMENI - LĂCUSTĂLa zece kilome
tri de Ciulnița, ve
nind dinspre Bucu
rești, acceleratul 823 
a oprit pentru un 
sfert de oră. In 
preajmă nu se ză
rea nici o gară, nici 
un canton. Singura 
mărturie materială 
a. acestei opriri ră- 
mîne doar incorup
tibilul „ochi“ al 
semaforului.

Dar, tot la zece 
kilometri de Ciul- 
nița, pe stingă li
niei ferate exista 
un splendid lan 
de floarea-soarelui. 
Coroanele, atirnînd 
greu către pămint, 
așteptau sosirea 
combinelor. Iată, 
însă, că — neferi
cită ocazie — ac
celeratul 823 a in- 
tirziat aici aproape 
un sfert de oră.

Un ins tînăr, bine 
făcut, plin de acea 
arogantă a fantelui 
de mahala cu mu
zicuță cu schimbă
tor, a coborit scara 
vagonului și s-a în

dreptat spre lanul 
de floarea-soare
lui, a rupt apoi o 
roată de semințe 
și, triumfător, a 
strigat către tin 
grup de băieți care 
așteptau, cu sufle
tul la gură, cuvîn-

țul iscoadei : „Ve- 
niți bă, că-i rost 
de bisnis 1“ Ceata 
de derbedei a sărit 
din vagon și a nă
vălit în lanul copt. 
După ea, au în
ceput să iasă, unul 
cite unul, intii cu 
timiditate, apoi cu 
umilința chilipir
giului, și în cele 
din urmă cu mina 
prostănacului ajuns 
triumfător, o sea
mă de personaje, un 
anumit tip de per
sonaje. Acei inși 
care, în întreaga

cient ! restul mai facem șl mii- ne. și poimiine... Numai că, in treburi din astea, îmi spune mecanicul Ilie Trache, conștiința mea nu se împacă deloc cu 
mîine, și poimiine, și răspoi- mîinc. Maistrul Nicolae a spus bine cînd a spus că numai de noi depinde tot cimentul ăsta. Să facem atunci tot ce ne stă în putință și să așezăm cuptorul 8 pe linia normală. Cu asta vreau să zic că suficient e un cuvin-t cu care niciodată nu m-am împăcat.Pe la șase dimineața, reductorul era reparat. „Cred că am greșit puțin socoteala — a zis atunci, meditativ, maistrul Chesler—, ori ne-a mers bine mina, ori au trecut mai multe zile care s-au strîns într-una • singură, iar noi. de atîta muncă, nici n-am observat lucrul acesta".Momentul greu începea, însă, de aici încolo : montarea reduc- torului, preîncălzirea, încălzirea și cuplarea cuptorului. la fluxul tehnologic. Pe la mijlocul acestui proces, la pupitrul de comandă. electricianul Constantin Țăcălău și cocătorul Niculae Marin făceau ultimele retușuri la releele electrice.— Dacă tot am pierdut cursa de navetă, rămînem și peste zi aici, a spus electricianul. cel mai. tînăr din tura maistrului Chesler.La ora 8 dimineața, releele primeau fluxul de energie. Cei doi au încropit din lăzi goale un 

lor viață, de dimi
neață pină seara, 
păstrează in sclipi
rea tulbure a min
ții, gindul la o 
căpătuială fără 
riscuri, la o viață 
cit mal ușoară și 
cit mai ștearsă cu 
putință.

Astfel se face că. 
în după-amiaza a- 
ceea de 22 august, 
mai bine de o sută 
de lăcuste devorau 
un splendid lan 
de floarea-soarelui.

Dar busculada, a- 
devărata busculadă 
a început după ce 
mecanicul de loco
motivă a dat sem
nalul de plecare. 
Toți cei o sută, cu 
brațele pline, cu 
surisul iimp al in
sului care se crede 
implicat într-un 
mare act de bra
vură, încercau să 
urce în . vagoanele 
înțesate de călători.

PAVEL PERFIL
(Continuare în 

pag. a Il-a)

ORDINE, DISCIPLINA, 
RĂSPUNDERE EXEMPLARĂ 

în fiecare unitate, în fiecare 
formație de lucruSporirea producției de cereale — obiectiv prioritar al agriculturii noastre — trebuie să preocupe îndeaproape pe toți lucrătorii ogoarelor in aceste zile cind se pregătesc condițiile pentru buna efectuare a însămînțării griului de toamnă. Concluziile acestui an au determinat o serie de‘modificări in tehnologia griului. pornind de la alegerea structurii pe soiuri, modul de fertilizare. densitatea și data semănatului. Pentru anul 1976 producția de cereale se prevede la nivelul a 21 milioane tone, fapt care implică o serie de responsabilități din partea tuturor oamenilor muncii dc pe ogoare, mai ales în aceste zile, cind pină la declanșarea propriu-zisă a semănatului a rămas mai puțin de o lună. Responsabilități care vizează, așa cum s-a subliniat și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., o atenție sporită din partea conducerilor de unități, a 

pat și s-au culcat. în țăcănitul comenzilor mecanice, in vuietul focului de la cuptorul 8. Cind s-au trezit, cu o jumătate de oră Înainte de intrarea în schimb, cuptorul 8 se rotea. Din ce în ce mai repede, din ce în ce mai cald, din ce in ce mai dogoritor. Trecuseră o zi. două, trei... sau, poate, o singură noapte, o noapte albă, lungă cit trei zile. Așa gîndese și acționează cei 27 de cimențiști pentru care suficient e un cuvint cu care niciodată nu s-au împăcat.
P. PAVEL

j Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. 
i si Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.
j la volei și oină
i Un frumos succes 

j al sportului
i de masă românesc

j CITIȚI IN PAGINA a 5-a relatarea

ț ÎNTRECERILOR FINALE
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un ghinionist, ai putea trage concluzia citind scrisoarea lui Costică Ungureanu din comuna Rădășeni, județul Suceava. Semnatarul, după propria-i mărturisire se află într-o situație „extrem de penibilă" : a terminat liceul teoretic în 1969. a plecat la Brașov unde a urmat un curs de calificare în meseria de strungar pe lîngă Uzina „Hidromecanica" ; la scurt timp a fost luat în armată. S-a întors acasă, în 1972, cu gîndul să se integreze în producție. Trec luni și luni și orașul Fălticeni nu-i oferă nimic avantajos. Decolează înaripat de speranțe la Direcția navală maritimă Constanța. Nu nimerește în rîndul oamenilor care muncesc, ci în lumea bișnițarilor. „Mi se face groază, declară acum, și iau primul tren spre casă". Timp de trei ani. fără nici o ocupație. A primit repartiții ca primitor-ex- peditor, recepționer la I.C.V.A.. ajutor șef de depozit, respinge o repartiție la Filatura de bumbac și o alta la întreprinderea 

specialiștilor pentru buna folosire a forței de muncă și a tuturor mașinilor, respectarea întocmai de către fiecare formație de muncă a orarelor de lucru stabilite și a sarcinilor zilnice obligatorii ce le revin. De aceea putem afirma că 
soarta griului se hotărăș
te acum ! Spicuim din ansamblul măsurilor cîteva elemente prioritare care trebuie să stea în atenția tinerilor de pe o- goare, specialiști și mecanizatori, elemente reieșite dintr-o îndelungată experiență și minuțioasă cercetare.

Arăturile de vară. Efectele pozitive ale acestei lucrări se manifestă în două direcții : îmbunătățirea structurii solului și păstrarea rezervei de umiditate din sol. Acolo unde această lucrare de bază s-a efectuat în perioada stabilită și de bună calitate, producțiile au fost cu 15— 20 la sută mai mari. într-o serie de județe, cum ar fi Constanța, 
RĂSPUNS CONCRET 

UNUI IMPERATIV MAJOR: 

Mijloacele mecanice 
— folosite la 

capacitatea maximă 
în continuarea anchetei noastre privind 

transpunerea în fapt a sarcinii ca fiecare co
operator să știe să conducă tractorul, vă pre
zentăm ce și-a propus și cum acționează, în 
acest sens, organizația U.T.C. din Sărulești- 
llfov. (în pagina a ill-a)

de industrie locală. I se ivește posibilitatea de a urma cursurile de calificare în meseria de sobar („puteam eu să dau lutul prin mîini ?“). O altă ofertă, om 
Aleargă după o meserie 

dar, cînd e vorba de muncă, 
dă bir cu fugiții...

de serviciu la filatură. („Refuz categoric.. Nu vreau să mă jenez în fața cuiva, vreau să lucrez modest..."). înaintează scrisori emoționante către diferite foruri. Se bate pentru două posturi de economist oficiant și contabil la Rădășeni. („îmi trebuiau haine, bani, cu puținul de
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Tulcea, Brăila, Ialomița, Galați, Arad, Dolj, rezultatele pot fi considerate bune. Aici, 60 la sută din forța mecanică a fost dirijată la arat, orga,nizindu-se schimburi prelungite și chiar două schimburi, urmărindu-se respectarea strictă a graficelor de execuție și a vitezei zilnice de înaintare. Nu același lucru se poate spune însă despre județele Bihor, Argeș, Neamț, Cluj, Sibiu, Covasna, Maramureș care, prin poziția lor geografică și în zona de cultură din categoria II-III, vor începe semănatul printre primele. Este, deci, nevoie ca în aceste zone unde se înregistrează restanțe, să se intensifice ritmul de lucru. astfel incit în cîteva zile arăturile să fie încheiate pe întreaga suprafață prevăzută, mai ales acum cind alte lucrări me-
ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a lil-a)

la C.A.P. nu mă mulțumeam"). Evident, pe posturile respective sînt încadrate persoane calificate. Ajuns la capătul răbdării — și al scrisorii — semnatarul 

meditează la zădărnicia vieții : „Ce-i viața? / Un vis efemer/ Ce zboară în goană nebun / Și anii în umbră se lasă , Cum salvele pleacă din tun". Simte nevoia să se explice, totuși. Scrie ziarului îmbărbătat de o ultimă certitudine. Șansa se pare că nu !-• părăsit. La capătul

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe primul ministru al

Republicii Turcia, Suleyman Demirel

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în cursul după-amiezii de miercuri, pe primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, care face o vizită oficială în țara noastră la invitația șefului statului român și a primului ministru al guvernului.La primire au luat parte tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Premierul turc a fost însoțit de Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe.Premierul Suleyman Demirel a transmis, cu acest prilej, președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros mesaj de salut din partea președintelui Republicii Turcia, Fahri Koruturk, care a reînnoit invitația de a face, împreună cu tovarășa ElenaDineu oficial oferitde președintele Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit miercuri un dineu oficial în onoarea primului ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel.Au participat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Gheor- ghe Cioară, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Ion Ursu, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT 
PE CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI GHANEZE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România a primit . miercuri, 27 august, pe colonel Robert E. A. Kotei, membru al Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana, ministru, conducătorul delegației ghaneze care face o vizită de prietenie în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.La primire au participat tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, oaspetele a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj personal din partea președintelui Consiliului Redeșteptării Naționale, președintele Republicii Ghana, colonel Ignatius Kutu Acheam- pong. precum și un. mesaj , de felicitări și bune urări , cu ocazia zilei de 23 August.• Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Consiliului 

tuturor acestor încercări și demagogice declarații de bune intenții pentru Costică Dumitrescu strălucește un riv- 
nit post de referent II la 

consiliul popular, post care a rămas vacant prin ieșirea la pensie a tovarășului Onofriesei Vasile. O nouă criză de demnitate pentru a da scrisorii cuvenitul aplomb : „Sint unicul sprijin moral și material în familie, tata in prezent pensionar C.A.P.

Ceaușescu, o vizită oficială în Turcia.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită un călduros salut președintelui Fahri Koruturk, arătînd că așteaptă cu plăcere vizita oficială în Turcia.în timpul convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Suleyman Demirel au relevat cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a raporturilor de prietenie, colaborare și bună vecinătate dintre România și Turcia, pe baza înțelegerilor convenite cu ocazia schimburilor de vizite Ia înalt nivel.Exprimindu-se dorința sinceră a celor două state de a acționa mai perseverent pentru a pune în valoare toate condițiile existente de amplificare și diversificare a bunelor relații româno- turce, au fost examinate căi și mijloace de conlucrare reciproc avantajoase, pe multiple planuri, 

reprezentanți ai vieții culturale și științifice.Au luat parte Ihsan Sabri Caglayangil, Oguz Gokmen, Semih Akbil, Yalcin Kurtbay, Necdei Tezei, celelalte persoane oficiale turce.Au participat, de asemenea, ambasadorul României la Ankara. George Marin, ’ ambasadorul Turciei la București, Osman
CITIȚI ÎN PAGINA A 5-A

Toasturile rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și primul ministru Suleyman Demirel

Redeșteptării Naționale, președintele Republicii Ghana, colonel Ignatius Kutu Acheampong, un cordial salut, precum și urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul ghanez.împărtășind pe deplin aprecierea formulată. în mesaj de președintele Republicii Ghana cu privire la perspectivele bune ale relațiilor dintre cele două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat hotărîrea României de a acționa pentru extinderea în continuare a colaborării româno- ghaneze.Robert E. A. Kotei a adresat vii mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a cunoaște unele din marile realizări obținute de poporul român în opera de construire a noii societăți, pentru prilejul de a participa la manifestările din București dedicate celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.în timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de rezultatele fructuoase ale convorbirilor avute cu prilejul actualei vizite și a fost subliniată dorința ambelor părți de a întreprin

(70.de ani), iar mama tare bolnavă...".Pe scrisoarea trimisă la secția de morală (ea reprezintă intr-adevăr un caz de morală deturnată) stă scris cu maximum de grijă, în final : „tînărul trebuie ajutat efectiv să se încadreze".Cu aceste gîriduri ne-am deplasat în comuna Rădășeni, aflată la distanță de cîțiva kilometri de orașul Fălticeni. Subliniem amănuntul deoarece mașinile care străbat această distanță în 15 minute duc în permanență muncitori navetiști spre întreprinderile orașului Fălticeni. Un prim semn care ne pune pe gînduri.Costică Dumitrescu, la 25 de ani, pe care-i va împlini în luna octombrie a.c., este încă copilul neajutorat al părinților săi. Tinărul este foarte cunos-
LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a ll-a) 

și îndeosebi în cel economic, prin noi forme și domenii de cooperare, intensificarea schimburilor de mărfuri etc. în timpul discuțiilor a fost relevată hotărîrea comună de a ridica pe o treaptă superioară legăturile prietenești dintre cele două țări și popoare, în interesul lor comun, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții politice internaționale. în acest context, a fost subliniată necesitatea lărgirii contactelor bilaterale și multilaterale, conjugării eforturilor în vederea creării în Balcani a unei zone a păcii, securității și colaborării.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, ce caracterizează raporturile dintre România și Turcia.

Derinsu, și alți membri ăi ambasadei.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Suleyman Demirel au rostit toasturi.Toasturile au fost marcate prin intonarea imnurilor de stat ale celor două țări.

de măsuri concrete pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite, de a identifica și pune în valoare noi forme și domenii de cooperare reciproc avantajoasă.S-a apreciat, de asemenea, că dezvoltarea relațiilor politice, e- conomice, în domeniul învăță- mîntului dintre România și Ghana, intensificarea relațiilor dintre P.C.R. și Consiliul Redeșteptării Naționale din Ghana, sînt de natură să sporească contribuția ambelor țări la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de inechitate, asuprire și exploatare a unor popoare, pentru instaurarea unor noi relații între state, bazate pc respectul independenței și suveranității naționale, pe deplina egalitate în drepturi, pe neamestecul. în treburile interne și avantajul reciproc, pe dreptul' imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege în mod liber orîn- duirea pe care o dorește, căile dezvoltării economice și sociale.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească. .’
ÎIODEMVEINJMÂNESTI 

PE MĂRI Șl OCEANE
Potrivit datelor Dispeceratului central al Comandamentului Navigației civile „NAVROM", în prezent, pe mările și oceanele lumii se află 90 de nave sub pavilion românesc. în baza relațiilor economice pe care România , le întreține cu țări de pe toate continentele, echipajele acestor nave onorează diverse contracte de import și export.Cargoul „Petroșeni", de pildă, a ajuns în Marea Britanie cu o importantă cantitate de laminate românești pentru firmele din această țară, iar motonava „Predeal" se îndreaptă spre Port Sudan cu produse ale industriilor ușoară și constructoare de mașini. în portul Trabizon (Turcia) se află vasul „Suceava", cu mărfuri generale românești. Pentru firmele din Franța, navele „Baia Mare" și „Oradea" au ancorat la danele portului La Pallice cu mii de tone de azotat de amoniu.
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CONCRETA, EFICIENT
cel mai convingător examen

al activistului U.T.C
O deplasare cu o durată mai întinsă in județul Botoșani ne-a pus în situația de a cunoaște „pe viu" citeva dirrtre preocupările principale ale vieții de organizație și — în egală măsură acțiune, noastre.Acum, locul de U.T.C. il .. .masele de tineri, incit, cu toată Îndreptățirea, putem afirma că 

această perioadă de pregătire a 
Congresului al X-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
reprezintă testul, examenul cel 
mai convingător al seriozității, 
al maturității de gîndire și ac
țiune a activistului U.T.C.Așa incit, încercînd în cele ce urmează citeva constatări ce, desigur, nu epuizează sfera de referință a problemei, o facem în spiritul de exigență și răspundere comunistă ce il reclamă cuvintele tovarășului 
Ceaușescu rostite la Plenară comună a C.C. și a Consiliului Suprem vo.ltării Economice și Sociale a României : „In muncă, numai acolo il poți vedea și cunoaște cu adevărat pe om. Desigur, ii poți auzi pe unii vorbind frumos, rostind fraze învățate pe dinafară, de crezi că sînt sa- vanți, dar cînd ii pui să rezolve problemele, vezi că nu sint in stare de nimic. Trebuie să judecăm oamenii după muncă".De pildă, despre Dana Petraru, secretara comitetului comunal U.T.C. Bucecea, aflasem, in mare, că este un activist serios, muncitor, pasionat după munca pe care o depune. Am avut ocazia, mai apoi, să stau de vorbă îndelung cu ea, dar am mers să 
o văd și direct, la lucru, în organizație, și ceea ce mi se pare a defini pe acest activist este tocmai perfecta concordanță între vorbe și faptă, între ideile 
pe care le susține cu atîta pasiune și munca concretă cu care iși sprijină fiecare aserțiune de principiu. Programul unei singure zile cuprinsese o analiză in biroul U.T.C.desfășurat adunările de dări de seamă și alegeri în organizații, precum ți sintetizarea principalelor propuneri, sugestii și doleanțe ridicate de tineri ce urmează a fi prezentate în fața organului comunal de partid, o discuție „la fața locului" cu citeva dintre cadrele noi din organizația de la I.A.S.Z. asupra dificultăților ce le-au întimpinat în practica primelor zile de activitate (de fapt, prilejul unei analize „prin sondaj" a modului

de a vedea
activul

la lucru, in organizațieica oricînd,mai multmuncă al activistului constituie organizațiile,

Nicolae recenta al P.C.R. al Dez-

comitetului comunal a felului în care s-au

Teatrul National

din Craiova

ClLTl’ I ) ■

Teatrul românesc contemporanFoto : Agerpres

Din colecția de artă plastică

1944 -1974
Sub egida Academiei de științe sociale ți politice, Insti

tutul de istoria artei, a apărut „TEATRUL ROMANESC 
CONTEMPORAN 1944-1974" (coordonatorii ediției: Simion 
Alterescu, Ion Zamfirescu), lucrare ce reunește 15 studii au
tonome însoțite de o ilustrație bogată ți în parte inedita. 
Studiile se împart in patru mari secțiuni privitoare ia isto
ricul mișcării teatrale, dramaturgia originală, arta scenică, 
critică și teorie.

• MIHNEA GHEORGHIU
Operă de analiză și in

formație, adresată în egală 
măsură publicului larg și 
avizat, volumul Teatrul ro
mânesc contemporan oferă 
o imagine cuprinzătoare a 
fenomenului enunțat. El ți
ne totuși să lase deschisă 
poarta spre orizonturi da 
cercetare mai puțin abor
date pină acum la noi, pre
cum și către realizarea, in 
viitorul apropiat, a unei 
lucrări exhaustive, de înalt 
nivel științific, despre arta 
și cultura teatrală naționa
lă din cele trei decenii, 
consumate, ale epocii noas
tre.

Cultura românească wX 
rită astfel de lucrări, pei&șj 
tru valoarea recunoscută a 
contribuției ei, și în acest 
domeniu, la cultura euro
peană și mondială, veche 
și modernă."

Toată lumea face tea
tru. De la Cum vă place 
de Shakespeare, la Glossa 
lui Eminescu, ideea „lumii 
ca teatru" s-a perpetuat 
in cultura europeană, de
venind un loc comun în 
limbajul cu care abordăm 
cercetarea relațiilor publice 
din sinul civilizației mo
derne și contemporane. Ro
lul marilor autori drama
tici a fost de a separa doar 
chipul de mască, lăsind 
spectatorului satisfacția de 
a recunoaște și sancționa.

Lucrarea ce urmează — 
operă colectivă, deosebit de 
interesantă prin cele mai 
multe din capitolele ei — 
se înscrie în sfera cercetă
rilor de istorie și teoria tea
trului românesc și univer
sal, girate, cu succes și 
prestigiu, de instituțiile 
noastre de specialitate, 
printre care Institutul de 
istoria artei al Academiei 
de științe sociale și poli
tice.

își depune mandatul in fața or
ganizației. Și cum, după cite am fost informați, situația în cazul lui I.B. nu este nici nouă, nici necunoscută se impun măsuri hotărîte, energice pentru a restabili justul echilibru între munca depusă și competența secretarului „en titre".Tot aici am mai stărui și asupra unui alt caz — acela al unor aprecieri pozitive dar globale, nediferențiate, care fac să primeze intențiile, eludîndu-se faptele concrete, obiective. Chiar dacă am mai scris despre loan Amariei, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea de corpuri de iluminat din Dorohoi, revenim pentru a particulariza contururi umbrite ale unui profil moral rămas pentru nu puțini activiști ai Comitetului județean U.T.C. „un bun activist". Să fim bine înțeleși — nu punem sub semnul îndoielii tot ceea ce a făcut în calitatea sa de secretar al organizației U.T.C., I.A., dar nu putem accepta ca in numele unor bune intenții, sau al unor certe reușite, să admitem modul defectuos în care, același om, a muncit într-o altă perioadă, în ideea comodă a unui iluzoriu bune" că in cretar care apărut la acea dată, dar mai neplăcut este să constatăm că exigența ce ni s-a părut îndreptățită în fața unor asemenea situații a tost pentru loan Amariei (și nu numai pentru el I) o unitate de măsură la care s-a reacționat cu justificări, adevăruri recunoscute pe jumătate și încercări de răstălmăcire. Un singur exemplu : după ce am semnalat faptul că într-o decadă întreagă trei acțiuni profesionale (cu termen 15 august) nici nu fuseseră declanșate, ulterior sintem informați că ele sînt în curs de desfășurare, așa incit chiar dacă la 10 august nici nu erau începute, faptul că peste o șăptămina Începutul fusese făcut anula dintr-o dată neregularitațea. $i nu este sin-, gurul exemplu asupra mqdului în care I. A. înțelege exigențele majore ale acestei perioade — exigențe pe care, din păcate, le ----- , ----- . raportșazâ invariabil la lozinca-. Bălan, ca și tuturor 'justificare „șii^șj eu om și atîta . . 1, -I • pot". Dar ceea'ce surprinde mâi

fereai de perspectivele ce le ai neplăcut este faptul că pentru
in viilor, statutul moral-politic Amil dintre activiștii cu care Ma
de activist te îndeamnă să-pin- discutat cazul, nu greșelile seini 
deplineșli cu același devotament nalate, nu fuga de răspunderș'ițț
și cu aceeași răspundere coniu- lui Ioan Amariei prevalau,

. . .. ... faptul c&. eji'fUnP*» într-o pers
pectivă de cadre anume, iar 
respectivele constatări erau mai 
comod să fie respinse fără nici 
o analiză prealabilă de teama 
unor eventuale... complicații.pricum, din partea tovarășului Ștefan Marcovici, prim-secretar al Comitetului orășenesc Dorohoi al U.T.C., am primit ferm asigurări că situația de față șe va remedia. O dorim din tot. sufletul, deși — repetăm — a- ceasta nu schimbă cu nimic datele discuției.Nu stă, desigur, în intenția noastră să operăm in locul organului județean U.T.C., știut fiind că lui ii revine menirea de a aprecia munca său. Cu atît mai cit nota generală a activului județean s-a părut a fi cea a și exigenței. Dorim, insă, subliniem și cu acest prilej ideea prețioasă cuprinsă în aceeași cuvîntare a secretarului general 
al partidului că nu simpla 
inventariere a datelor bio
grafice, ci cunoașterea con
cretă, în profunzime a omu
lui, a felului uhitar și egal în 
care el gindește, vorbește și ac
ționează constituie cel mai bun 
certificat de atestare a sa ca 
activist al organizației noastre 
politice de tineret.

în care s-a demarat acțiunea de îndeplinire a propriilor programe de activități), realizarea emisiunii pentru tineret a stației comunale de amplificare, o discuție cu membrii conducerii clubului elevilor și studenților asupra programelor de activități ale săptăminii viitoare, iar, spre seară, o repetiție a echipei de teatru din comună, echipă intre ai cărui oameni „de bază" se numără și secretara corțiitetului comunal U.T.C.Toate acestea pe parcursul unei zile pe care interlocutoarea mea a numit-o „zi obișnuită de activitate", fără vorbe mari și fără declarații patetice, dar cu 
o frumoasă pasiune a muncii cu 
și pentru tineri pe care am dori-o notă generală, comună activului nostru și nu doar fericită împrejurare.Și spunem toate acestea, gîn- dindu-ne că, pe lîngă atitea și atitea exemple ce s-ar fi putut adăuga celui de mai sus, șederea în județul Botoșani ne-a confruntat, însă, cu alte exemple, nedorite, de rutină și superficialitate, cu totul străine spiritului și stilului de muncă al unui activist U.T.C.Este cazul, in acest sens, să punem în lumină faptul că modul unilateral, funcționăresc de a înțelege activitatea politică, de organizație apare mai ales la unii activiști cu merite certe într-o anumită perioadă, dar care, mai apoi, devin partizanii rutinei și comodității. Cum astfel să ne explicăm de ce, avînd o vechime în muncă egală cu cea a inimoasei secretare de la Bucecea (mai puțin de un an), loan Bălan, secretarul Comitetului orășenesc Săveni al U.T.C., oferă exemplul unui detașat pasager printre problemele organizației, pentru care nu contează nici indicații statutare, nici controlul și îndrumarea (deloc lipsite de accente critice vizindu-1 nemijlocit) din partea organelor centrale sau județene. Să fie, oare, la mijloc perspectiva unei situații apreciată ca „mai bună" (in ce sens ?) ce se deschide în viitor lui I. B. ? Pentru că, iată, . în tocul unui activist ținăr și energic avem ■ un pasiv practician al mentalității lui „după mine, potopul" Toate acestea ne fac să repetăm lui loan __ ,1celor ce gindesc ca el, că indi-
nistă toate sarcinile ce iți revin 
pină în momentul în care orga
nul in fruntea căruia ai fost ales

OAMENI-LĂCUSTĂ
(Urmare din pag. I)

Unii, fie din grabă, 
fie dintr-o și mai 
mare josnicie, ti- 
rau pe- culoare 
maldăre intregi de 
coceni. Alții, așezați 
pe jos la trecerile 
dintre vagoane, iși 
evaluau „recolta". 
Cu cîteva clipe îna
inte de pornirea 
trenului, cineva a 
exclamat indignat : 
„Nu vă e rușine, 
derbedeilor !“ Răs
punsul a venit a- 
proape instantaneu, 
cu violența și dez
nădejdea unui ples
căit de trup căzut 
in apă : „Pardon, 
stimabile, sintem 
oameni cumsecade."

In clipa urmă-

toare trenul s-a 
urnit din loc. Ju
nele care a răs
puns, n-a mai avut 
timp să se agățe de 
balustrada scării. 
Un timp i-am zărit 
fața roșie, nedu
merită, apoi chiar 
intrigată, căzută, in 
sfârșit, intr-o exe
crabilă deznădejde. 
Gustam satisfăcut 
momentul autope- 
depsirii insului, 
cind, brusc, am 
auzit pe cineva de 
lingă mine : „Așa-i 
trebuie. Dacă nu 
știe să fure, să se • 
lase de meserie". 
L-am privit pe cel 
de alături. Nu știu 
dacă era unul din 
tagma lăcustelor, 
sau din categoria

celor care, cu o ci
nică admirație, le 
priveau zborul de
vastator. Sigur sini 
doar de (aptul că, 
in clipa aceea, sim
țeam o acută ne
voie să-i dau jos 
de pe față masca 
din carton încleiat. 
O mască, aidoma 
celor purtate de 
oamenii-lăcustă. in 
care nu se putea 
desluși nici in 
ruptul capului o 
cit de mică fărimă 
din omul care sal
vează cu propriu-i 
trup recoltele, care 
ară, seamănă și cul
tivă țarina ; care — 
mai puțin decit a- 
tit! — iubește pur 
și simplu pămintul.

a Uniunii Tineretului Comunist

echilibru între „părțile și „părțile rele". Fapt este munca respectivului se- constatasem lipsurile la ne referisem în articolul

activului mult cu de muncă U.T.C. mi seriozității să

ȘERBAN CIONOFF

Colecția de artă plastică a Uniunii Tineretu
lui Comunist numără astăzi, după 8 ani de ia 
inițiere, cîteva mii de lucrări, în diverse dome
nii și diverse genuri (pictură, sculptură, grafică, 
arte decorative etc.). Ea cuprinde lucrări ale 
unor prestigioși maeștri ai artei românești (Du
mitru Ghiață, Marius Bunescu, Corneliu Baba, 
Henry Catargi, Ion Musceleanu, Ion Irimescu 
ș.a.), lucrări ale unor personalități artistice din 
generațiile următoare (Brăduț Covaliu, Ion 
Pacea, Virgil Almășan, Viorel Mărginean, Ion 
Sălișteanu, George Apostu, Paul Vasilescu, 
Gheorghe Iliescu-Călinești ș.a.), ca și lucrări 
ale unor tineri și talentați artiști. Foarte multe 
dintre acestea, de o deosebită valoare artistică, 
reprezentative pentru caracterul umanist, mili
tant ai creației noastre au fost prezente în im
portante expoziții din țară și străinătate.

Urmărind cu consecvență stimularea ener
giilor creatoare, în special ale tinerilor, valori
ficarea și popularizarea valorilor noastre ar
tistice contemporane. Uniunea Tineretului Comu
nist a organizat numeroase simpozioane și dez
bateri, tabere de creație, expoziții republicane 
ale tineretului (ca cele de la Pitești și Bucu
rești) unde s-au acordat premii celor mai sem
nificative lucrări. O mențiune aparte s-ar cu-

veni făcută în legătură cu experiența artei mo
numentale. Uniunea Tineretului Comunist a an
trenat în decursul acestor ani numeroase și im
portante forțe artistice în realizarea unor ample 
complexe monumentale, pentru decorarea unor 
case de cultură și cluburi ale tineretului (Costi- 
nești, Pitești, Baia Mare, Brașov, Cluj-Napoca, 
Lugoj, Satu Mare, Alba Iulia etc.). Nu se poate 
vorbi astăzi despre realizările monumentalisti- 
cii contemporane in afara experiențelor și reali- • 
zărilor inițiate de către U.T.C., așa cum nu se 
poate ignora întregul său rol în stimularea unei 
arte profund educative, generoase, străbătută 
de înflăcărate idealuri revoluționare în apropie
rea maselor de tineri de o asemenea artă. Tra- 
ducind în fapt principiile după care s-a călăuzit 
permanent, U.T.C. a oferit cea mai mare parte 
a lucrărilor din colecția sa instituțiilor unde 
tineretul muncește, învață sau se recreează 
(școli, licee, întreprinderi, comitete U.T.C., clu
buri ale tineretului, baze sportive etc.). Se in
tenționează, pentru a oferi imaginea de ansam
blu a acestei bogate colecții, editarea unui al
bum de artă. Sînt lucrări, opere ce merită să 
fie cunoscute, contribuții la dezvoltarea artei 
noastre militante pe care ne propunem să vi le 
înfățișăm :

• ION BAIEȘU

să vi le

(Din „CUVÎNT ÎNAINTE")

VIOREL MĂRGINEAN Avram Iancu"
■ • „Casa lui Avram 

realizată de către Viorel nean se numără poate . 
cele mai poetice picturi de evo
care istorică. Un peisaj montan, 
caracteristic artistului, o casă 
modestă țărănească, un cal ce 
așteaptă in fața ei. fără șa, 
brazi inalți proiectați către cer, 
santinele ale eternității eroului 
și ale pămintului in 
născut. Ne 
mai puțin 
categoria 
melancolie 
memorarea
vă și bărbătească noblețe, sen
timentul profund. Brazii și ca
lpi, ' elemente ale mitologiei 
noastre populare, ne spun că 
existența lui Iancu este, in pla
nul conștiinței, vie, călătorită 
perpetuu spre noi, așa cum sint 
toate existențele eroilor nea
mului, purtați sub veșmântul 
timpului, in conștiință, ca niște 
torțe aprinse.

Iancu", 
Mărgi- 
printre

care s-a 
aflăm in fața celei 

retorice lucrări din 
amintită. O blîndă 
învăluite totul. Re- 
e discretă, de o gra

C.R. CONSTANTINESCU

in fața istoriei literare, 
teatrul a fost (și mai e) o 
rudi săracă și incomodă ; 
adică ceva care nu e tocmai 
literatură pură, ci o artă 
compozită adiacentă, fără in
dependență. Dramaturgul a- 
dică nu poate face doi pași 
dacă nu-l țin de subțiori ac
torii, regizorii, scenografii. 
Deși, dacă e să ne gindim o 
clipă, în virful scării de va
lori a literaturii universale 
e pus Shakespeare, un dra
maturg, de la care nu ne-au 
rămas decit textele literare, 
ca și de la un Moliăre, care 
era și actor, și regizor. Cu 
alte cuvinte, istoricii noștri 
literari, cu rare excepții, nu 
s-au ocupat cu insistență de 
zona teatrală. Chiar și la fa
cultate pe vremea studenției 
unele cursuri de istoria lite
raturii săreau de obicei peste 
dramaturgie, considerată spe
cialitate aparte.

S-a creat, astfel, necesita
tea de a se forma un corp de 
istorici care să facă din cer
cetarea fenomenului nostru 
teatral o meserie ca atare, 
un scop de noblețe și de ști
ință. Ei s-au grupat in ca
drul Institutului de istoria 
artei unde s-a format un 
sector de cercetări teatrale.

Zilele acestea colectivul 
respectiv a dat la iveală o . 
carte impozantă și luxoasă, 
încercare de istorie a tea
trului nostru contemporan, 
antologie monumentală de 
studii și expozeuri asupra 
ultimelor trei decenii de cul
tură scenică românească. în
drăznesc să afirm că toți cei 
care practică sau iubesc tea
trul vor face din această 
apariție un eveniment. Fi-

rește, nu e prima în acest 
gen, dar pare a fi cea mai 
merituoasă prin seriozitate, 
adincime și complexitate, între coperți adunindu-se mun
ca a douăzeci de cercetători 
foarte cunoscuți, .cunoscuți 
sau debutanți. După ce se 
fixează cadrul social-politic 
și se fac considerații utile 
despre starea publicului nos
tru, comedia și drama româ
nească din ultimele trei de
cenii sint trecute exhaustiv 
în revistă, supuse unei ana
lize de substanță, cu pătrun
dere in intimitatea textului 
dramatic. Din acest punct 
de vedere, studiul Roxanei Eminescu ni se pare un în
ceput îndrăzneț; analiza 
structurilor dramatice ale 
unor piese se face cu un 
aparat critic capabil să de
monteze opera și s-o re
constituie sub ochii cititoru
lui cu o exactitate și o sigu
ranță fascinantă.

Partea teoretică se susține 
maț ales pe studiile Evoluția conceptelor teatrale de Valentin Silvestru și Contribuții teoretice Ia definirea conceptului de «imagine teatrală- de Ion Cazaban, 
dense și cuprinzătoare, lip
sind in schimb o prezentare 
a relației teatrului nostru cu 
publicul, și teatrul mondial. 
Ilustrația e bogata, dar nu de 
calitatea care i se cuvenea 
unei astfel de culegeri.

Desigur, rămîne criticilor 
’ și specialiștilor să

această operă colectivă 
detaliu. Noi am vrut doar 
salutăm și s-o așezăm 
atenția tinerilor iubitori 
teatru.

judece 
in 

s-o 
in 
de

Revista literar-artistică 
pentru elevi, manifestare 
lunară a Muzeului 
turii române, vă fi 
tă de această dată 
riei clasicului loan 
de la a cărui moarte 
împlinit cinci decenii.

După un moment oma
gial prezidat de profesorul 
universitar dr. doc. Al. 
Dima> membru torespon- 
dent al Academiei R.S. Ro
mânia, desfășurat. în am
bianța expoziției documen
tare loan Slavici și epoca 
sa, va urma o dezbatere

litera- 
dedica- 
memo- 
Slavici 

s-au

cu realizatorii filmului 
inspirat din nuvelistica lui 
Slavici, film aflat în pre
zent în faza finală a tur
nării lui.

Concursul literar cu pre
mii axat pe momente ale 
vieții și creației lui Sla
vici, lecturi și proiecții, 
vor încheia sumarul aces
tui interesant spectacol.

Lansarea „revistei" va a- 
vea loc duminică 31 au
gust, orele 11,00, în rotonda 
Muzeului literaturii româ
ne din str. Fundației nr. 4.

antîer universitar

(Urmare din pag. I)cut la Rădășeni. Dar nu în postura de victimă a ghinionului în 
care se autoprezenta. Dimpotrivă... „11 am permanent sub achi, spune cu obidă primarul Ionel Buhă. Lîngă consiliu e un 
teren de tenis. Toată ziua bate mingea. Cînd nu-l zăresc, pe la ora 11, se scoală tîrziu „boierul", înseamnă că a plecat spre Fălticeni. Prieteni, restaurante, intervenții, de ochii lumii, în căutarea unei slujbe. Rezultatele sint de fiecare dată aceleași, 
de vreme ce Costică nu solicită un loc de muncă ci un post de funcționar. Potrivit, după părerea sa, unui absolvent de liceu teoretic. Vedeți dumneavoastră, și în posturile de funcționari un om trebuie să muncească. Să ducă de aici pină dincolo o ladă dacă e nevoie. Or, tînărul a- cesta nu pricepe. Toți tinerii din promoția lui s-au încadrat la Fabrica de PAL, la Filatură, la ferma zootehnică, o parte învață' la școlile de maiștri sau subingineri. Intr-un timp, exasperat de reclamațiile lui, m-am dus personal la primul secretar al Comitetului orășenesc de partid Fălticeni. Tovarășul Aca- trinei a vorbit cu toți directorii din oraș. „Luăm zece băieți, dar pe ăsta nu.birou, iar nu vrea ceasta este „drama" lui Costică Dumitrescu. Aleargă după o me- perie dar cînd dă de muncă re-

nuntă la ea ! A primit vreo zece repartiții. Stătea o zi-două, și pleca. Peste tot se muncea ! La Filatură n-a vrut să curețe mașinile de praf și scamă. Să lucreze în curent la Fabrica de PAL, la I.C.R.A., ca primitor- expeditor — să încarce și lăzile ? Dacă stau să-mi amintesc bine, a fost trimis și la stațiunea experimentală pomicolă, magazioner, apoi pe un post de șef de

fi vorba cînd părinții lui bătrîni pleacă in zori cu coasa în spinare, iar el ca un om de nimic doarme pină la amiază și-și consumă energia pe terenul de sport ?“. „Tatăl său, deși pensionar, și-a luat parcelă la C.A.P și lucrează în rind cu tinerii. Păcat că nu și-a fiul in același respect muncă. îl ține pe bani și mîn- care și'poate de aceea l-a nără-
educat pentru

indisciplina duce la fluctuație și fluctuația Ia parazitism") Real rămîne doar refuzul dezo
norant al tînărului de a munci. Căutarea neobosită a unui post cu mînecuțe. în răstimpuri expediază, la o cafeluță, memorii către organele în drept. Tovarășul Hanganu spune : „Și noi, comitetul județean, ne-am ocupat de C.D. Prea mulți ne-am ocupat de el și el însuși n-a a-

Aleargă după o meserie

N-avem locuri la umărul la muncă să-1 pună". A-

pompieri. Dar pe unde n-a trecut Costică ? A trecut și nu s-a putut opri nicăieri. E și vina noastră că i-am tot oferit și n-am acționat mai energic. Aici la cimp n-a lucrat o zi...“Vasile Pescaru are un fiu de virsta lui C.D. Auzisem, spune el, că acesta ar vrea să se califice, să învețe mai departe. L-am dus împreună cu fiul meu la PAL. De aici se fac trimiteri la cursurile de subingineri. Dar e normal ca, mai întîi, să treci prin fabrică. C.D. a strîmbat din nas și a plecat. Băiatul meu -a rămas la fabrica de binale în toamnă, a dat examen suhingineri și a intrat.Spre părerea noastră de rău, cuvinte aspre, grele am auzit la adresa acestui tînăr. „Despre ce sprijin moral și material poate
și, la

vit in lene". „La Fălticeni, în- tr-una din escapade, Costică a schimbat într-o jumătate de oră trei sute. Așa. să se știe că n-are nevoie de compătimirea nimănui. Cu una a cerut coniac, cu alta Kent și cu a treia loz în plic".— Am citit din nou. împreună cu Mihai Hanganu, prim-secre- tar al Comitetului județean Suceava al U.T.C., scrisoarea lui C.D. I-am relatat părerile oamenilor. Sigur, nu-l wor putea împiedica pe C.D. să candideze la postul de funcționar II. Tre- cînd prin Fălticeni m-am oprit la forțele de muncă și am cercetat ofertele. Erau numeroase și reale. (..S-a prezentat de formă în diferite Jocuri și după citeva zile a dat bir cu fugiții. Sint numeroase situațiile in care

vut grija aceasta. In lumea satului, cazuri ca ale lui sînt foartP rare. De obicei, opinia colectivă sancționează sever și prompt pe cei ce nu muncesc. Va trebui să intervenim mai hotărît, în numele legii care prevede fiecare tînăr să depu- o muncă utilă societă- care să-i asigure mijloacele de existență materială și spirituală. Să aștepți la 25 de ani — cind sint atitea locuri de muncă în țară — ieșirea la pensie a unui funcționar principal? Mi se pare nedemn și ridicol !" „Singurul sprijin material și moral" al familiei Dumitrescu, cum se autointitulează, iși consumă tinerețea in plimbări, discuții cu prietenii, restaurante, pregătirea unui examen incert la facultate. Irosirea timpului cu

ca nă ții,

îndeletniciri care, pentru mulți tineri, mai tîrziu pot însemna întilnirea cu legea.De trei ani un tînăr trăiește „fără nici o ocupație". Formulă des folosită și aplicată tinerilor a căror identitate în absența muncii — singura care poate legitima virsta — sună jalnic a gol. Un caz care radiografiază un mod de a gindi, de a-ți concepe viața, în totală neconcor- danță cu normele eticii și echității socialiste.Vrea sau nu vrea să muncească acest tînăr ? S-ar zice, după numeroasele petiții, după organismele solicitate să-i rezolve cazul, că C.D. e dornic să se pună pe treabă. Luîndu-1 în serios. i se oferă soluții de încadrare imediată în cîmpul muncii. Dar ei continuă să cocheteze cu toate aceste posibilități.Inclusiv noi, ziarul, am mers la chemarea lui, încercînd să-1 scoatem din acest impas. Dar iată. descoperim, nu numai o existență parazitară, ci și mai grav, o mentalitate parazitară după care societatea e obligată să-i dea la nesfîrșit, să-i înlesnească accesul la o muncă u- soară, comodă și bine plătită Iși „pensionează" virsta, eforturile și ambițiile, așteptind răbdător ca un funcționar să iasă la pensie.La „induioșătoarea" scrisoare a lui C.D., răspunsul nostru pentru acest om tînăr cu umeri zdraveni, este unul singur : o invitație fermă spre Forțele de muncă din orașul Fălticeni.

La numărul 169 de pe Splaiul Independenței, lîngă podul Știrbei Vodă, se construiește cel mai' important complex clinic u- niversitar din țară și — după cum spun constructorii — din sud-estul Europei. Este o întreprindere de proporții considerabile, la capătul căreia studenții Facultății de medicină a I.M.F. vor beneficia, în cadrul prooesului de integrare a învă- țămîntului cu cercetarea și producția, de un puternic centru de pregătire medicală, capabil prin dotare și posibilități de tratament să slujească la asimilarea temeinică și aprofundarea cunoștințelor acumulate în amfiteatre și laboratoare.Deplasîndu-ne la fața locului, am putut constata pe viu stadiul lucrărilor efectuate, după o prealabilă încercare a rezistenței construcției pe machetă, de întreprinderea de construcții montaj nr. 6, după planurile institutului „Proiect" București. Din 1971, cînd a fost deschis șantierul, și pină în prezent s-au îndeplinit cam 80—85 la sută din structurile de rezistentă și se speră ca pină în septembrie anul acesta să se atingă procentul maxim. Au început deja pregătirile de finisare la corpurile Al- A6, în care vor funcționa servicii de sterilizare, precum și la corpurile B și C cu servicii teh- nico-medicale și generale. Din punct de vedere tehnic, noutatea o reprezintă — după cum ne explică șeful de echipă Ion Tache — montarea pentru prima dată la dimensiuni foarte mari a timplăriei SECO-metalică în locul celei de lemn, cu toate avantajele ce decurg din această înlocuire : proprietăți mecanice îmbunătățite și prelungite în timp, economicitate, aspect plăcut.De la maistrul principal A- lexandru Timoșca aflăm că punctul geodezic al clădirii (platforma aflată la cea mai mare cotă) se găsește la 68 time. Raportind la aceea similară tercontinental — gem la concluzia că spitalul va fi una din cele mai semețe construcții ale Capitalei. Cel mai înalt corp, mă surind 17 nivele, cu o terasă cu dotări speciale pentru tratamente de helio și

aeroterapie. Saloanele noului complex clinic vor oferi pacien- ților, prin amenajări interioare judicioase și micșorarea numărului de paturi la cinci, maximul de confort și liniște. Adăugind la toate acestea un amfiteatru de trei sute de locuri necesar prelegerilor și conferințelor și o uzină proprie în stare să furnizeze energie electrică,
• Cea mai mare clini

că universitară din sud- 
estul Europei se constru
iește pe malul Dîmbovi
ței. • Proiecte de per
spectivă pentru îmbogă
țirea fondului de con- 

. strucții necesare vieții 
universitare.

de metri înăl- această cifră a hotelului. In- 74 m — ajun-

termică și aer condiționat, obținem imaginea de ansamblu a unui lăcaș utilat după ultimele cerințe ale științei medicale. El va fi deservit la întreaga sa capacitate — de 1 540 paturi — în exclusivitate de studenți și cadre didactice. O acțiune curajoasă, de mare responsabilitate pedagogică și profesională.• Alte citeva șantiere deschise zilele acestea în folosul studențimii bucureștene. Este vorba, in primul rind, de baza sportivă a I.M.F., lucrare declanșată în vecinătatea noului sediu al Politehnicii, induzind terenuri de fotbal, handbal, tenis de cimp etc. în cealaltă parte a orașului, la complexul Tei se procedează la reamenaja- rea unor spatii aferente și la a- dîncirea canalizării. Pe terenul de sport de la Agronomie se desfășoară construcția unei săli polivalente. Șase cămine ale Facultății de construcții și A.S.E. fac obiectul unor operații de reparare, zugrăvire și curățire, la care participă masiv principalii beneficiari — studenții. De altfel, toate șantierele de construcții pentru studenți cunosc

sini

aportul direct al acestora în cadrul acțiunilor de muncă patriotică sau de practică productivă. In. acest sens, citeva cifre sint edificatoare : la spitalul clinic ajută zilnic între 30 și 60 de oameni, remareîndu-se grupa condusă de Gheorghe Florescu din. anul II stomatologie. La baza sportivă a I.M.F. au venit în jur de 150 zilnic, iar la Complexul cultural-sportiv Tei, in jur de 100 pe zi. In ultimele zile efectivul a scăzut datorită a- propierii sesiunii de examene din toamnă. Esențial rămîne, însă, interesul manifestat de studenți pentru participarea la realizarea construcțiilor prin muncă patriotică. Dintr-o discuție avută cu tov. Ion Bălgrădea- nu, secretarul C.U.A.S.C. din Centrul universitar București, a reieșit grija acordată sarcinii de îmbogățire a bazei materiale — profesională și socială — a centrului universitar, importanta crescîndă pe care o capătă munca patriotică pentru buna finalizare a obiectivelor propuse, „în stadiu de proiect se află citeva lucrări de mare însemnătate, la care munca patriotică va avea un aport hotăritor. A- vem în plan un cămin de 400 de locuri pentru familiști, cape va aparține Politehnicii și va fi probabil amplasat în zona Regie. Apoi, pentru 1979, două cămine a 1 200 locuri, o cantină de 4 000 de locuri și o sală de sport 18/38 m. Pentru A.S.E., am prevăzut o cantină în complexul Moxa, o bază sportivă cu o sală de sport și bazin de înot în zona Cihovschi. Se discută și despre o nouă casă de cultură, proiect care va fi înfăptuit în întregime 
de studenți".Poate că n-ar trebui să încheiem acest tur de orizont cuprin- zind șantiere și proiecte de șantiere universitare fără să a- mintim că la actuala Casă de cultură „Qrigore Preoteasa" se lucrează din plin, la reamenaja- rea și modernizarea sălii de festivități și a Student-dubului, astfel ca la data începerii cursurilor apreciata instituție de educație multilaterală să-și poată primi în noi condițiuni oaspeții.

EUGEN ȘERBĂNESCU
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CUM ANTRENAJI TINERII
LA PROMOVAREA NOULUI 

LA CREAȚIA TEHNICĂ ?
Un loc distinct în cadrul recentei Consfătuiri cu activul U.T.C. din rîndul 

tineretului muncitoresc l-a ocupat concretizarea formelor și metodelor celor 
mai adecvate de mobilizare a tineretu lui în vederea unei participări active, 
cît mai eficiente la realizarea sarcinilor cincinalului 1976—1980, definitdrept 
cincinal al dezvoltării și afirmării ample a revoluției tehnico-științifice în toa
te sectoarele economiei românești. Sintetizînd experiența deosebit de utilă 
afirmată și cu prilejul consfătuirilor tinerilor specialiști din principalele ra
muri, care au avut loc în acest an, ca și importanța constituirii comisiilor pro- 
fesional-științifice în majoritatea întreprinderilor, participanții la dezbateri au 
subliniat rolul nemijlocit pe care il au organizațiile U.T.C. în antrenarea tu
turor tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni în activitatea de creație tehni- 
co-șființifică, la elaborarea și îndeplinirea programelor și planurilor de cer
cetare științifică, la înnoirea și modernizarea produselor prin identificarea 
celor mai valoroase soluții tehnice și introducerea lor rapidă în producție. 
Despre experiența acumulată în acest domeniu ne vorbesc secretari ai or
ganizațiilor U.T.C., participanți la consfătuirea cu activul U.T.C. din rîndul ti
neretului muncitoresc.

Romulus Georgescu, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii de mașini grele- 

București

Aurel Roman,
secretarul comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea „Hidromecani- 

ca“ Brașov

Constantin Olivatto, 
secretar al comitetului U.T.C. 

de la Institutul, național pentru 
creație științifică și tehnicăîntr-o întreprindere care produce turbo-agregate de 50. 150. 330 MW, linii de ciment de 3 000 tone/zi. convertizoare cu o capa Pot spune că in întreprinderile municipiului nostru activitatea de creație tehnico-științifi- că in rindul tinerilor, concepută Noul și creația științifică este prin definiție calitatea institutului nostru, așa că implicarea tinerilor, a organizației U.T.C.

Ce și-a propus, 
cum acționează 
organizația U.T.C. 
din Sărulești — 

Ilfov

Fiecare tînăr cooperator 
să conducă tractorul, 

să mînuiască utilajele agricole

citate de 150 tone oțel lichid, ca să amintesc doar cițiva dintre giganții industriei românești ce poartă marca fabricii noastre, antrenarea colectivului la promovarea noului este cu atît mai necesară cu cit fiecare din aceste produse sînt unicate. Și cum colectivul întreprinderii numără peste 3 000 de tineri, se înțelege că organizația U.T.C. se consideră tot mai mult implicată în această amplă acțiune de promovare a noului. ..Cercul tină- rului inovator" care, deocamdată, are în nucleul de bază 20 de tineri specialiști, pe care i-aș numi propagandiștii organizației noastre în acest domeniu, atrage la preocupările lui din ce în ce mai mulți tineri ; așa se explică și demarajul bun al „Comisiei profesional-științifice" înființată cu numai cîteva luni în urmă. Cum însă cel mai convingător argument îl constituie faptele concrete, voi aminti, spre exemplificare, că în acest an, din cele 7 teme de cercetare cu o eficiență antecalculată de a- proape o jumătate milion lei, care au fost rezolvate pină în prezent, din care 2 caracterizate de minister ca fiind inovații, 4 aparțin colegilor mei tineri. Emil Marian — tehnician. Constantin Ciucă — muncitor. Sergiu Molin și Marian Dumitru — ingineri ; eficiența muncii primilor trei regăsindu-se, în mod deosebit, în reducerea efortului valutar. Pentru perioada următoare a acestui an. organizația U.T.C. a preluat încă 3 teme de cercetare din cele 8, cite mai sint prevăzute în planul tematic al întreprinderii pînă la sfîrșitul anului. Pentru că această preluare s-a făcut în urma unei consultări prealabile cu tinerii, printr-un adevărat concurs, sint convins că le vom realiza la nivelul încrederii ce ni se acordă și al posibilităților de care dispunem. Și sperăm că propaganda tehnico- științifică căreia i-am acordat o mai mare atenție în ultimul timp, în special prin prezentarea de filme pe care le împrumutăm de la Institutul național de informare și documentare va antrena și mai mulți tineri la activitatea tehnico-științifică, la mișcarea de invenții și inovații, în același scop, apelăm în continuare la sesiunile de comunicări tehnico-științifice pe care ne-am propus să le organizăm cît mai des în întreprindere, la extinderea cercului destinat tî- nărului inovator, la schimburile de experiență și ne preocupăm de consolidarea „Comisiei tehnico-științifice" recent înființată care ne oferă și un cadru-statut în mișcarea ce se desfășoară la toate nivelele pentru îndeplinirea programelor și planurilor de oercetare științifică.

ca un cadru specific de implicare a organizației U.T.C. la e- ducarea prin muncă și pentru muncă a tinerei generații, la accelerarea integrării socio-profe- sionale a acestora, a devenit o tradiție. Primul cerc de creație tehnico-științifică datează din 1966, la întreprinderea „Tractorul". în prezent numărul acestora se ridică la opt. Pe lingă aportul nemijlocit pe care membrii acestor cercuri -și-l aduc la soluționarea unor probleme stringente și de perspectivă ale întreprinderilor în care iși desfășoară activitatea, o formă specifică, deosebit de stimulativă pentru afirmarea celor mai valoroase rezultate ale procesului de creație o constituie sesiunile de comunicări științifice. Numai în acest an, de pildă, la Brașov au avut loc patru asemenea sesiuni la care au fost prezentate 70 de comunicări. Din acestea, 7 au fost deja aplicate în producție cu o eficientă de peste 1 milion lei, iar alte 10 lucrări sînt în curs de finalizare.La noi, în întreprindere, cercul de creație tehnico-științifică al tinerilor a luat ființă în anul 1972, cuprinzînd un număr de 6 ingineri și tehnicieni. Concret activitatea . cercului se desfășoară pe baza unui plan propriu, întocmit la fiecare două luni pe baza propunerilor făcute de membrii colectivului, corelate cu necesitățile de prim ordin ale întreprinderii. în urma selecției celor mai interesante și mai actuale teme de cercetare se analizează și modul concret de finalizare a acestora stabilindu-se responsabilități și termene precise pentru fiecare membru în parte. Una din preocupările prioritare asupra căreia se axează activitatea cercului de creație tehnico-științifică vizează reducerea importurilor, o sarcină de maximă importanță subliniată și în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună din 21—22 iulie. Legat de aceasta aș dori să menționez ca una din realizările de seamă, mașina de broșat multiax proiectată de tînărul inginer Petre Zahaliuc, membru al, cercului de creație tehnico-științifică și finalizată de tinerii montori Dragu loan. Marțafoiu Pavel și Grosu Petre. Prin realizarea acestei mașini s-au adus întreprinderii economii în valoare de 350 000 lei valută. în prezent, preocupările membrilor cercului de creație tehnico-șitințifică sînt îndreptate în direcția finalizării cit mai rapide în producție a celor 10 teme de cercetare prezentate, de altfel, și la cele 4. sesiuni științifice de care aminteam la început și a căror eficientă economică se estimează la peste 500 000 lei.Este știut, Congresul al Xl-lea al parti
dului a definit cincinalul 1976—1980 
drept cincinal al dezvoltării și afir
mării ample a revoluției tehnico-știin- 
țifice în toate sectoarele economiei 

românești. Practic, nu există domeniu de acti
vitate în care să nu fie necesară o abordare 
cu un spirit de mai mare răspundere și exi
gență a cerințelor puse de conducerea parti
dului în vederea îmbunătățirii activității de 
creație tehnico-științifică. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Plenara din 21-22 iulie, în fața 
tuturor specialiștilor stă soluționarea unei 
multitudini de probleme începind de la baza 
de materii prime, de materiale, de mașini- 
unelte și de electronică, de automatizare și de 
utilaje și pînă la sarcinile mari ce revin agri
culturii noastre socialiste. Pentru aceasta însă, 
pentru ca întreaga activitate să se finalizeze 
cu xucsese de prestigiu, cercetarea trebuie să

în domeniu', cercetării este nu numai posibilă, dar obligatorie mai mult decit în alte colective de muncă. Legat de aceasta, aș începe cu reciclarea, formă legiferată și în baza căreia noi am trecut ia desfășurarea unor largi acțiuni in vederea formării tinerilor cercetători. însușirii aprofundate a metodicii de cercetare științifică, studiului perspectivelor imediate de investi- țusre și de elaborare a invențiilor și inovațiilor. Mai concret este vorba de faptul că la stabilirea tematicii institutului, pentru reciclare, organizația U.T.C. participă nemijlocit, pro- punind după consultarea prealabilă a tinerilor teme de larg interes. Așa se și explică în bună parte cum, în ultimul timp, numărul inventatorilor și inovatorilor tineri a crescut substanțial : in prezent, din 8 tineri cercetători unul este autor sau coautor la un brevet de invenție. Acest raport exprimă insă doar în parte rezultatele muncii tinerilor și preocupările organizației U.T.C. pentru că, la toate etapele ciclului cer- cetare-proiectare-producție ale institutului nostru participă, practic, toți tinerii, iar în unele cazuri, la propunerea organizației, colective formate din tineri au elaborat proiecte și tehnologii pentru unele instalații care au trecut cu succes perioada verificărilor tehnice pentru a fi livrate beneficiarilor, cum ar fi cazul instalației de ventilatoare ce utilizează ventejectoarele E.TEX-Coandă. Dealtfel, munca de cercetare in colectiv căutăm să o perfecționăm continuu prin crearea de noi colective multidisciplinare care să înglobeze tineri specialiști de diferite calificări în scopul obținerii unor produse cu un înalt grad de complexitate și competitive. Totodată organizația U.T.C. se preocupă de creșterea nivelului științific al tinerilor cercetători sprijinind activitatea de doctorantura prin lărgirea atribuțiilor comisiei profesional-științifice care urmărește ca fiecare membru al ei să contribuie nu numai la enunțarea ci și la e- laborarea și execuția temelor de cercetare, stimulînd ideile originale și găsind căi de aplicare eficientă. Avînd, apoi, obligația de a lua în evidență lucrările științifice și tehnice la care participă tinerii, comisia face propuneri conducerii institutului pentru stimularea celor care s-au evidențiat prin contribuții deosebite și includerea celor mai valoroase propuneri de invenții și inovații ale lor în programele și planurile de cercetare științifică.
se lege realmente de producție, să se mute 
în întreprinderi, în sțrinsă unitate cu producă
torii bunurilor materiale. Sint așadar sarcini ce 
vizează deopotrivă și aportul nemijlocit pe 
care sînt chemați să și-l aducă tinerii munci
tori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi și 
institute de cercetări printr-o participare dina
mică, susținută la soluționarea complexelor și 
multiplelor probleme ridicate de producție. In 
acest context este cu atît mai necesară impli
carea, într-o mai mare măsură decît pînă în 
prezent, a organizațiilor U.T.C. datoare să an
treneze și să declanșeze o veritabilă mișcare 
de masă în rîndul tinerilor în domeniul crea
ției tehnico-științifice, să orienteze activitatea 
acestora spre soluționarea acelor probleme 
care răspund realmente nevoilor stringente ale 
producției. Anchetă realizată de 

CONSTANTIN DUMITRU 
NICOLAE COȘOVEANU

Adunarea de dare de seamă și alegeri a uteciștilor din comuna Sărulești-Ilfov consemnează o acțiune deosebit de prețioasă lansată în cinstea celui de al X-lea Congres al U.T.C. și a celei de a X-a Conferințe a U.A.S.C.R., acțiune al cărei o- biectiv îl constituie pentru mecanizarea agriculturii calificarea uteciștilor cooperatori, a tuturor membrilor organizației în minuirea și conducerea tractorului, a celorlalte mașini cu care este, dotată agricultura noastră socialistă. Dealtfel, o- biectivul și finalizarea acestei acțiuni sînt limpede formulate în însuși titlul ei : Fiecare tînăr 
cooperator să știe să conducă 
tractorul, să mînuiască utilajele 
și mașinile agricole.Cărei nevoi, cărei cerințe economice de actualitate si de perspectivă ii răspunde un asemenea deziderat ? Răspunsul este foarte simplu, izvorît din situația concretă, din realitatea nemijlocită a producției și anume aceea că. dacă în această vară ar fi avut cine conduce tractoarele mecanizatorilor trecuți pe combine, dacă ar fi fost asigurat schimbul doi pe toate tractoarele din parcul S.M.A. s-ar fi putut ara, numai cu aceste forțe care au lipsit, jumătate din suprafața cultivată cu păioase a unităților din cadrul Consiliului intercoo- peratișt deservit de S.M.A. Sărulești. Tocmai de. aceea, cei ce au conceput această inițiativă și-au propus să califice pe tinerii

cooperatori, celelalte categorii de tineri ce-și desfășoară activitatea în sate, pentru a putea fi folosiți ca sezonieri. în perioadele de vîrf ale campaniei agricole, pentru a înlocui pe tractoriștii trecuți pe mașinile mai complexe, pentru a asigura schimbul doi. De aici s-a născut ideea, acestei cerințe de stringentă actualitate — care va deveni și mai acută odată cu dotarea unității cu noi utilaje și mașini — ii răspunde ea. Dar pentru că despre acest , lucru, despre nevoia de cadre calificate sezoniere pentru secțiile de mecanizare am mai discutat credem că este mai bine să rezumăm principalele jaloane ale acțiunii, acele măsuri de natură organizatorică preconizate pentru a face ca aplicarea ei să devină viabilă, eficientă.
Cursurile, care se vor desfășura atît la sediul S.M.A.. cît și în incinta secțiilor de mecanizare. vor începe la data de 15 

noiembrie și vor dura pină la 29 
martie 1976. Timp suficient pentru ca tinerii cursanti să poată asimila cunoștințele teoretice necesare, dar și să-și desăvir- șească deprinderile practice, in cîmp. la arăturile de primăvară. Cea mai acută problemă care se punea pînă acum, aceea a re
crutării cursanților, iși va găsi o rezolvare firească în noua structură a organizațiilor U.T.C. de la sate, în faptul că atît mecanizatorii cit și cooperatorii fac parte din aceeași organizație de

bază, sînt subordonați aceluiași comitet. „Sintem acum cu toții 
Ia un loc, imi spunea secretarul comitetului comunal U.T.C., Nicolae Suditu, și de aceea recru
tarea celor ce vor urma aceste 
cursuri nu va fi o problemă. 
Vom considera pentru tinerii 
cooperatori participarea la aces
te cursuri drept o sarcină de or
ganizație". Așadar, recrutarea tinerilor care să urmeze cursurile de calificare rămîne în sarcina organizației U.T.C. și sintem convinși că, în recomandarea tinerilor care să le urmeze, in mobilizarea lor la această acțiune; vor primi sprijinul cuvenit din partea organizației de partid, a consiliului de conducere al C.A.P. Dar. pentru a învăța cineva să conducă tractorul este, firește, nevoie de combustibil. 
De unde veți procura cantitățile 
necesare ? „Ne-am gindit și la 
acest aspect, ne răspunde Nicolae Șerban, secretarul comitetului U.T.C. din S.M.A. Noi, u- 

tfeciștii mecanizatori, ne-am an
gajat ca în activitatea curentă 
pe care o efectuăm la executa
rea lucrărilor agricole să facem 
economii de carburanți, iar o 
parte din acestea vor fi folo
site pentru nevoile cursurilor 
de calificare a tinerilor coope
ratori".

Programa după care se vor desfășura cursurile va fi. cu mici adaptări la posibilitățile si condițiile locale, cea elaborată în ianuarie 1972 de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

anexată la „Instrucțiunile privind instruirea membrilor cooperatori pentru a cunoaște conducerea tractoarelor și a mașinilor agricole". Ca material didac
tic. vor fi, de asemenea, folosite manualele pentru școlile profesionale, evident adaptate situației și planșele existente în stațiune. O problemă căreia i s-a acordat, de asemenea, atenția cuvenită a fost aceea a instruc
torilor. Aici tinerii uteciști au găsit imediat sprijinul organizației de partid, al conducerii 
S.M.A. „Pentru lecțiile teoretice — sublinia directorul S.M.A.. Dumitru Iancu. unul dintre cei mai entuziaști susținători ai inițiativei — vom mobiliza între
gul personal ingineresc și tehnic 
de care dispunem. Vom conside
ra această activitate ca o obli
gație profesională, de serviciu a 
tuturor cadrelor de conducere, a 
specialiștilor din unitate. Fiind 
vorba de o acțiune a tineretului 
vom antrena, cum e firesc, in 
primul rînd cadrele tinere, in
clusiv mecanizatorii uteciști care 
vor primi sarcina să instruiască 
practic un număr de cursanti".Am insistat mai îndeaproape asupra acestor probleme concrete, de natură organizatorică, pentru a sublinia modul minuțios în care a fost gîndită și concepută această acțiune de către mecanizatorii uteciști de la S.M.A. Sărulești. Dar, dincolo de aspectele de natură organizatorică, inițiativa recent declanșată

se detașează prin Implicațiile majore în bunul mers al lucrărilor agricole, prin deosebita ei utilitate. Este o acțiune care vizează acel moment al unei agriculturi complet mecanizate — moment pe care Directivele Congresului al Xl-lea al partidului il' plasează în cincinalul viitor — al unei agriculturi ce solicită cadre cu o bună pregătire și o înaltă calificare profesională la nivelul întregului sat. Am putea adăuga faptul că, o- dată finalizată, inițiativa va conduce la o îmbogățire a nivelului profesional al tinerilor cooperatori, la o mai constantă stabilizare a lor în unitățile agricole. Se va oferi prilejul unei participări calificate și eficiente la e- fectuarea lucrărilor agricole, la activitatea în general a cooperativei de producție. Pentru toate acestea și inițiativa uteciștilor din Sărulești, lansată acum în preajma unui eveniment de deosebită importantă în viata tinerilor — Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. — este o nouă confirmare a preocupării si participării organizațiilor U.T.C. la găsirea și finalizarea unor acțiuni proprii, angajante, specifice tinerei generații, ferm hotărîtă să-și afirme tot mai puternic capacitatea de creație în rezolvarea mărețelor sarcini trasate de partid.
AL. DOBRE

A început recoltatul 
la floarea soareluiDeclanșată de cîteva zile, campania de recoltat floarea-soa- relui a demarat în majoritatea județelor situate în prima zonă agricolă a țăjii intr-un ritm destul de. lent.. Potrivjț datelor . centralizate lâ ministerul de resort, pină lă 26 anglist flOarea- soarelui fusese recoltată de pe terenuri ce reprezintă abia 5 lasută în Dolj, 4 la sută în Olt, 12 la sută în Teleorman, 6 lasută în Ilfov, 7 la sută în Ialomița, 20 la sută in Brăila, 1 lasută în Argeș și 7 la sută in Mehedinți — din suprafețele cultivate de către cooperativele agricole de producție. în întreprinderile agricole de stat situația este asemănătoare : Dolj — 5 la sută, Olt — 8 la sută, Teleorman — 20 la sută, Ilfov — 5 hi sută, Ialomița —11a sută, Tulcea — 3 la sută, Mehedinți — 3 la sută și Galați — 1 la sută. Simpla prezentare a acestor su-, prafețe atestă faptul că în lanuri nu s-a intrat cu întreaga ca- ■ pacitate a mijloacelor mecanice, că de pildă, in județul Dolj,., in întreprinderile agricole de stat nu s-au recoltat decit 200 hectare din cele peste 4 000 cultivate. Și in același stadiu se află și celelalte județe enumerate, ca să nu mai vorbim de alte județe în care recoltatul florii-soarelui nifci n-a început.Vremea călduroasă din ultima săptămînă a creat condiții optime pentru grăbirea procesului de maturare a semințelor, favorizînd, în același timp, și apariția fenomenului de scuturare. Pentru a evita risipa provocată de scuturarea semințelor este necesară intensificarea ritmului de recoltare și executare simultană a treieratului. Lucrare complet mecanizată, recoltatul florii-soarelui impune — în spiritul hotăririlor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — luarea unor măsuri energice de organizare a activității în schimburi prelungite pentru folosirea mașinilor la capacitatea lor maximă. în acest fel, și numai în acest fel, întreaga producție va ajunge in întregime și la timp in hambare. ALEXANDRU MIREA

Pregătirea terenului pentru insămințările de toamnă impune folosirea 
mijloacelor mecanice la capacitatea maximă

Foto : O. PLECAN

PRODUCȚIA CERE IDEI ÎNDRĂZNEȚE. SĂ DĂM PRODUCȚIEI 
iNTREAGA NOASTRĂ CAPACITATE CREATOAREO tehnologie nouă, de înalt randament, pentru obținerea pieselor metalice complicate și de înaltă precizie se impune tot mai mult în construcția de mașini. Este vorba de sinterizarea pulberilor metalice. Noul procedeu este în multe privințe avantajos față de prelucrările mecanice clasice pe mașinile așchie- toare deoarece concentrează zeci de operații într-una singură, exclude altele, și reduce considerabil consumul de metal. La întreprinderea „Sinterom" din Cluj-Napoca prima unitate economică de acest fel din țară, aceleași piese care, prin procedeele clasice — turnare, strunjire, rectificare, tratament termic, etc. — necesită ore și uneori chiar zile întregi, se realizează prin modernul procedeu în numai cîteva minute. Noua tehnologie „comprimă" la maximum nu numai timpul de lucru, ci și spațiile de producție. „Același program de fabricație dacă se face prin metalurgia pulberilor necesită suprafețe de producție de cinci ori mai mici și fonduri de investiții mult mai reduse decît procedeele clasice de așchiere", ne spune Septimiu Sălcudean. inginerul șef al unității. Imaginea clasică a muncii într-o hală de prelucrări mecanice este contrazisă aici la tot pasul. In primul , rind de gradul înalt de automatizare. Fiecare presă execută pe minut cite 8 sau chiar 20 de piese- la dimensiunile finale. întregul metal este încorporat în piesă, nu se pierde nimic. „Piesele -trec apoi printr-un cuptor-tunel. de .sinteri- zare, unde „se coc" la o temperatură de 1 250°. iar apoi, prin- tr-o ultimă operație, de „calibra- re“ sînt aduse cu precizie de cițiva microni la conturul final, ne explică loan Ielciu, secretarul comitetului U.T.C. Fără să fie nevoie de vreun strung, fără să fie necesare scule așchietoare. Deci piesele, pricit de complicate ar fi,, se obțin, de regulă, fără șpan. De aceea reperele sinteri- zate sînt în medie cu 40 la sută mai ieftine decit cele fabricate prin procedeele obișnuite. Dar trebuie să înțelegeți că pentru a

obține o astfel -de producție trebuie să devenim profesioniști intr-un domeniu nou, în care nu prea ai de la cine învăța...".
NOI PROFESII IȘI CAUTĂ 

NUMELESint numeroase cazurile în această întreprindere cînd, în

electroeroziune. Ștefan Erdei, după ce a fost cițiva ani lăcătuș sculer este acum „ucenicul" lui Ioan Fabian, recalificat și el ca rectificator de excepție. Urmăresc împreună, pe un ecran gradat, conturul piesei mărit de 10 ori pentru a-i verifica precizia. Muncitorii din subordinea mais-
SINTERIZAREA
PULRERILOR - 

o tehnologie modernă 
de prelucrare a metalelor
același om, se intîlnesc mai multe profesii pentru a putea face față unei meserii noi căreia nu i s-a găsit încă numele. Andrei Moga, de pildă, a fost mai intii strungar, apoi a devenit rectificator. De doi ani este maistru pentru prelucrări prin așchiere. Acum execută pe o mașină complexă profile de precizie pentru matrițele de fabricare a pieselor sinterizate. Face rectificări pe colț, cu o precizie de 1 micron. „Unghiul pe colț al piesei îl măsor la microscop, iar atingerea sculei de material o reglez, as- cultînd-o printr-un sistem cască- microfon. ne spune el. Aș putea Zice că sint rectificator în coordonate dar în nomenclatorul de profesii nu există această, meserie. în cartea de muncă mi-au scris strungar-coordonate". Fran- cisc Butyka, este, conform cărții de muncă, sculer, dar lucrează cu multă pricepere pe o mașină de prelucrat matrițe prin

trului Romul Hirean au fost lăcătuși, strungari sau frezori dar s-au calificat din nou, la lo- cul de muncă într-o nouă profesie — încă neomologată — ca sinterizatori. Cu timpul aceste meserii care, datorită noutății lor, nu și-au stabilit încă un nume, vor deveni de tradiție.
INTELIGENȚA TEHNICA 

ÎȘI SPUNE CUVINTUL„O piesă sinterizată încorporează în ea, e adevărat, puțină manoperă, dar mult efort creator din partea inginerilor, proiectan- ților, a tuturor specialiștilor din întreprindere, ne spune ing. Va- sile Stihi, șeful atelierului de cercetare și proiectare. Pînă acum am reușit să asimilăm în fabricație peste 300 de tipuri de piese sinterizate dintre care 100 datorită complexității lor nu se pot fabrica prin . alte metode. Pînă la sfîrșitul anului va începe producția de serie pentru incă

40 de tipuri de piese". Punct de convergență a mai multor domenii — sinterizarea pulberilor a devenit un teren pasionant de cercetare pentru tinerii specialiști din întreprindere. După aproape doi ani de cercetări și căutări, tinerii ingineri Dragoș Micu și Daniela Dragomir de la laboratorul de sinterizate au propus o nouă tehnologie de fabricare a discurilor de fricțiune pentru tractoare pe baza căreia se elimină in totalitate importul la aceste repere. Economia anuală de material și de manoperă este de peste 1,5 milioane lei. Alți tineri se preocupă intens de îmbunătățirea parametrilor funcționali ai pieselor sinterizate, pentru extinderea folosirii lor în .toate domeniile unde avantajele evidente le recomandă.
COSTISITOAREA LUPTA 

CU INERȚIADe aproape patru ani, întreprinderea „Sinterom" a predat pentru experimentare întreprinderii de vagoane din Arad o serie de piese sinterizate — în special bucșe simple — îh vederea preluării executării lor după noul procedeu. De patru ani piesele respective sînt verificate pe vagoane în funcțiune, dar cei in măsură să se pronunțe dacă sînt bune sau nu, întîrzie, sub diferite pretexte să ofere un răspuns.' „Manopera unei astfel de bucșe cu diametrul de 60 mm ne costă doar 1—4 bani, fără să fie nevoie de nici o prelucrare mecanică, ne spune ing. Vasile Stihi. Prin procedeele clasice folosite la Arad și: în ,. celelalte întreprinderi constructoare de vagoane din țară la executarea unei astfel de piese se pierde, prin prelucrare, aproape tot atîta metal cit «întărește piesa în final. Și se execută peste 200 000 de astfel de piese pe an". Este doar un exemplu din multe altele de acest fel despre care ni s-a vorbit la „Sinterom" evident însă pentru inerția unor beneficiari comozi sau necunoscători care frînează pătrunderea noului.
IUSTIN MORARU

ORDINE, 
DISCIPLINĂ 

(Urmare din pag. 1) canice nu solicită prezența tractoarelor.La acest capitol mai trebuie menționat faptul că griul va urma și după floarea-soarelui și in, culturi în curs de recoltare. Aici trebuie procedat cu rapiditate la eliberarea terenurilor și repartizarea operativă a tractoarelor la arat. în special la floarea-soarelui, tinerii satelor pot contribui din plin la strîn- gerea și transportul tulpinelor din cîmp.
Pregătirea terenului, lucrare cafe urmează imediat după arături, prin discuiri repetate, pentru formarea unui pat germinativ capabil să asigure o răsărire uniformă a plantelor. Dacă la a- rături de vară lucrările se desfășoară cu intensitate, pentru pregătirea patiilui germinativ nu se acordă importanța cuvenită. Se constată mari diferențe intre arături și discuiri. Cu atît mai păgubitor este acest fenomen cu cit arătura lăsată în brazdă crudă nu diminuează cu nimic, ba chiar favorizează pierderile de apă prin evaporare, ducînd Ia reducerea rezervelor de umiditate necesare unei bune răsăriri.O caracteristică aparte se distinge pentru suprafețele în sistem irigat, unde încă de pe a- cum trebuie impulsionate udările de aprovizionare. Este vorba de terenurile din județele Constanta, Ialomița, Dolj, Brăila unde această lucrare este neglijată, cu toate că probele de sol indică un deficit mare de umiditate. Dealtfel, udarea de aprovizionare este obligatorie în tehnologia _ irigată a culturii griului, avînd în vedere importanța majoră a acesteia în realizarea producțiilor planificate. Cercetările și experiența unităților au evidențiat că „omiterea" udărilor de aprovizionare diminuează recolta cu 10 pină la 15 la sută.
Asigurarea semințelor. Față de anii anteriori, în acest an s-au stabilit norme diferite în structura soiurilor. Astfel pentru soiurile timpurii ponderea a crescut la 39 la sută, cele semitimpurii la 29 Ia sută, iar soiurile tardive au fost reduse la 32 Ia sută. Respectarea acestei structuri este una din problemele esențiale ale sporirii producției de griu in anul viitor. Cantitățile de sămință sînt asigurate, dar, o mare parte din ele nu au ajuns încă la beneficiari. Potrivit programului, pînă la 5 septembrie toată sămînța trebuie să fie preluată și depozitată în magaziile unităților agricole,. pentru condiționarea lor. Selecționarea are o deosebită importanță (nici, un bob de buruiană sa nu se găsească printre semințele de griu !) în asigurarea unor lanuri curate. Deși pînă la 20 august lucrările de condiționare trebuiau să se încheie, în județele Olt. Teleorman, Ialomița, Timiș, Gorj. Brașov se înregistrează serioase întîrzieri.Răspunderea directă și nemij-; lociță față de organizarea temeinică și buna desfășurare a lucrărilor , de respectare cu strictețe a tehnologiilor de producție, întărirea disciplinei și răspunderii față de calitatea arăturilor, a pregătirii și fertilizării terenului, condiționarea semințelor și însămînțăril, sînt cîteva elemente esențiale pentru realizarea producțiilor de griu planificate în anul viitor, elemente subliniate la recenta Ședință a Comitetului Politic Executiv ca fiind obligatorii în activitatea tuturor oamenilor muncii de pe ogoare, ca o expresie a participării nemijlocite la rezolvarea tuturor sarcinilor care stau în fața agriculturii.
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Dezvoltarea producției de bunuri mate
riale, creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului au ’determinat amploa
rea corespunzătoare și diversificarea fon
dului de mărfuri, aprovizionarea mai bună 
a celor ce muncesc. Volumul desfacerilor 
de mărfuri cu amănuntul a înregistrat o 
evoluție ascendentă. La finele acestui an 
— ca să oferim doar aceste repere — el va 
fi cu circa 52 la sută mai mare decît în 
1970. A căpătat o mai mare pondere des
facerea prin comerț a produselor neali
mentare. Rețeaua comercială își lărgește 
mult aria activității printr-un număr me
reu în creștere de unități moderne, folosind 
forme noi, eficiente, rapide, avantajoa
se pentru toate categoriile de cumpărători. 
O imagine concretă — și nu vom face aici 
o retrospectivă - ne-o oferă sectorul con
fecțiilor textile.

•• 1$

SPATII
COMERCIALE
NOINe-am obișnuit să găsim in noile cartiere unități moderne de desfacere, astfel incit prezența lor ă normal, teht cu nelor de lor este Diversitatea, de nea. Vom aminti numai citeva magazine care completează cerințele populației din Capitală in ce privește articolele de confecții, atît de căutate în acest sezon.Cele mai recente și reprezentative — situate in zonele intens populate — sînt in Petricani — Tei, bd. Mihai Bravu, bd. Macaralei, complexul Crin- gași, Pantelimon ș.a. în perspectivă apropiată — funcționind in totalitate în 1976 — se deschid magazinele din I.C.S. „Bucur" și „Central". O serie nități cu profilul tit sint prevăzute pe Calea Dorobanți, bd. Titu- lescu și alte zone recent inaugurate. Noul constă nu atît în construcție ca atare, cît in diversitatea largă a articolelor pentru toate categoriile de cumpărători — bărbați, femei, copii, in modalitatea prezentării acestora, in formele de vînzare care oferă posibilități multiple de satisfacere a cumpărătorilor după regulile comerțului celui mai civilizat.

devenit un fapt firesc, concomi- inaugurarea zo- locuit. Numărul destul de mare, aseme-

frumusețe, se oprește înaintea celorlalte. Pelingă articole care fac trecerea spre sezonulrece — costume din ter- cot, într-o gamă variată de culori și modele, la prețuri accesibile, parde- sie, sacouri de catifea și din poliester, necăptușite, modele sport, canadiene pentru bărbați femei, rochii, găsim tație iarnă.din tercot, scurte moașe din nurcută combinate (vinilin tușit cu molton).din blană sintetică, bluze schi imitație blană, paltoane din fire fine (măsuri intre 42—56), lucrate cu linie clasică și rever lat. în culori adecvate. De asemenea, impresionează

sport,pentru bărbați și toate măsurile etc. fuste, pantaloni — întreaga vestimen- pentru toamnă— Sînt aici raglane fru-Și căp- geacă

3»
<-«»••••«•>' SME®*

FORAAE

cadrul I.C.S. de u- amin-

MODERNE DE
PREZENTARENe aflăm în cel mai nou, cel mai mare și cel mai bine aprovizionat magazin de confecții din țară, aparținînd Ministerului Comerțului Interior — unitatea de la parterul blocului 6 de pe bd. Mihai Bravu. din Capitală. Pe suprafața comercială de 1 800 m.p. sint organizate patru ra- ■ ioane de confecții (femei, bărbați, copii, tricotaje și lenjerie pentru bărbați și femei)., sînt aranjate de destinație, drul fiecărei măsuri. Astfel părătorul are tatea să-și aleagă cu ușurință articolul dorit. Accesul la marfă este direct. Iar de ales se găsește conform tuturor preferințelor. Pentru că, numai în sala de vînzare sint expuse peste 15 000 de produse. In vitrine și sectoare speciale sînt prezentate ultimele noutăți. „Clienții de cartier, apreciază tînăra vînzătoare Despina sînt mult mai genți. Trebuie să le prezinți mereu ceva nou". Noutăți în acest sortiment de produse sînt din belșug. Fără a păstra o anume ordine, reținem cîtteva asupra cărora chiul, impresionat de

Mărfurile pe grupe iar în ca- grupe, pe încît cum- posibili-

Slave, 
exi-

o-

s' ,s■■ ' mp»
Unități moderne — asemănătoare magazinelor „Omnia" din Ploiești ți „Dacia" din Buzău — au intrat in circuitul comercial

O LEGE DE FIECARE ZI
A PRODUCĂTORULUI

0 INVITAȚIE STATORNICA
V

PE ADRESA CUMPĂRĂTORULUI

cestor unități se face direct din fabricile centralei împrospătînd mereu fondul de marfă cu acele articole, în măsuri și culori, mai mult solicitate. între fabricile producătoare și magazine se menține o legătură zilnică. Această acțiuhe se va extinde și în alte magazine din principalele o- rașe ale țării : Ploiești, Pitești, Brașov, Craiova, Timișoara. Constanța, Tulcea, Focșani, Deva, . Iași, Tîrgoviște, în unitățile ce se vor inaugura în curînd la Bacău și Reșița".Avantajele unei atari măsuri sînt lesne de observat : se scurteazădrumul mărfii către cumpărător, se realizează e- conomii la transport și se asigură condiții civilizate de păstrare a articolelor pe acest itinerar.

in multe orașe ale țării

confecții mult solicitate. E firesc. Numele arată și de ce. Aici se poate e- chipa. după gusturile lui, fiecare membru al familiei. La raionul sacouri- pantaloni, tatăl solicită un număr mai mare, corespunzător taliei. Vînză- toarea Elena Sîrbu se o- rientează imediat asupra măsurii, oferindu-i exact pantalonul dorit. „Se găsesc aici toate numerele, inclusiv cele de excepție", ne lămurește dînsa, sugerînd că nu este nici o problemă in servirea clienților. „Au sosit astăzi costume din tercot „Danca", foarte bune, croite frumos, se pretează și pentru sezonul de vară și pentru cel de toamnă". Este cumpărat costumul. Fțul este satisfăcut, dar trebuie o mică modificare. „Nu e

UN BOGAT
FOND
DE MARFĂ

aceste zile, pregă- 
din timp întimpina- 

ma-

cumpărători — copiiiAleg cei mai exigențisectorul rochiilor din material supraelastic. destinate tuturor virstelor și în măsuri pină la numărul' 56, al rochiilor casă din diftină, relon, matlasate, în lori diferite, plăcute, prețuri foarte convenabile. Bogat aprovizionate sînt sectoarele de tricotaje și confecții copii, toată ticole de la an pînă la La celelalte MinisteruluiInterior (precum la „Victoria", „București", „E- legant", „Adam", „Eva", și Altele) formele noi, rapide, de desfacere — expunerea deschisă a mărfurilor și autoservirea — dau rezultate foarte bune. în sectorul confecții ele ocupă o pondere de peste 90 la sută. Se preconizează ca, la toate magazinele ce se deschid, să fie adoptate aceste forme de comerț.

de din cula
pentru gama de ar- virsta de un adolescență, magazine ale Comerțului

ÎNSOȚIND 0
FAMILIE LA...
„FAMILIA"în peisajul vadului comercial Lipscani, magazinul „Familia" se înscrie ca una din unitățile de

nici o problemă, avem aici retușor, iar operația este inclusă în preț", răs-, punde vinzătoarea și-i oferă indicațiile necesare. Fratele mai mare încearcă un sacou 48 cu I. „Nu credeți că este prea mic? intervine aceeași vînză- toare. Vi s-ar potrivi 50 cu I. Și apoi trebuie să fie la culoare cu pantalonul... Merg în depozit și vă aduc". Nu ne-a impresionat atît amabilitatea lucrătoarei respective — la urma urmei așa trebuie să fie vînzătorii (și sint în magazin dintre aceștia, precum tinerele Mihaela Hirleșteanu, Veronica Cruceru. Tatiana Lungu. Elena Dinu) — cît mai ales recomandarea foarte potrivită a pieselor.„In meseria asta, ne explică ea, trebuie să ai gust. Pe mulți i-am îmbrăcat după gustul meu și au fost mulțumiți. Mai trebuie și răbdare clientul". La raionul tru femei, mama și (elevă) cumpără, înlași timp, articolele solicitate, consultîndu-se reciproc. Pentru ușurința vinzării s-au introdus la raioanele uniforme velor, de pînă lacumpărarea se face rativ. Tot acest magazin oferă și uniforme tinerilor din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.

în 
tind 
rea sezonului rece, 
gazinele de confecții fac 
comenzi pentru comple
tarea necesarului, cores
punzător modificărilor 
survenite în funcție dc 
materiale și niodă, de ce
rințele diferențiate ale 
cumpărătorilor. Profi
tăm de împrejurare so- 
licitînd citeva informații 
— utile, credem și pentru 
cumpărători — tovarășu
lui Spiridon Fuior, eco
nomist principal la Direc
ția comercială a Capita
lei, sectorul Textile-in- 
călțăminte.— Prezentăm în acest sezon un bogat sortiment de costume bărbătești din stofă, paltoane din fire fine și medii, costume- taior, rochii și capoate pentru sezonul de iarnă, din diftihă, (pentru fete și femei), . tricotaje PNA pentru adulți și copii, lenjerie și îmbrăcăminte scămoșată pentru adulți etc. La ora actuală, piața se bucură și de un larg sortiment de articole din mătase naturală, nou ca desen, culoare, mult diversificat.

— In ceea ce-1 privește 
pe adolescenți ?— Fondul de marfă la articolele destinate lor s-a îmbunătățit și diversificat foarte mult. îndeosebi la costume, pantaloni și fuste. Magazinele de specialitate de pe Lipscani nr. 8, Calea Victoriei 25, Bd. Bălcescu 34, dispun de asemenea articole, în cantități suficiente, în ton cu noua linie a modei.

— La încălțăminte de 
iarnă ?— Pe lîngă articolele cunoscute (șoșoni, galoși, cizme) vor intra în magazine și dintre cele care au fost mult apreciate în cadrul expoziției economiei naționale. Aș aminti numai cizmele pentru femei. din difur și silur, sortiment extins și la fetițe. Ca linie a modei, pot spune că au fost contractate modele la nivelul ultimelor noutăți pe plan mondial.

— Cu cit a crescut fon
dul de marfă in acest se
zon ?— Față de cel din anul trecut, cu 10—15 la sută la confecții, tricotaje încălțăminte.
UNIFORME
ȘCOLARE
MAI MULTE,cu pen- fiica ace- MAI BUNE

pentru femei și necesare la clasa a a XH-a, ele- V-a incit ope-

cumpărăturilor aceste uniși inFebra este dominată în zile de procurarea formelor școlare, acest sector populația se bucură de un sortiment extins de mărfuri, mult superior anului precedent. La stabilirea necesarului s-a tînut seama de numărul de elevi ce vor ’ fi școlarizați în a- cest an, precum și de numărul preșcolarilor, băieți și fete. Astfel, fondul de marfă este cu 60 la sută mai mare decît cel din anul precedent. Rețeaua comercială care

Ta- etc. ce-

un magazin pentru prezentarea și desfacerea produselor sale, cele mai multe cunoscute și peste hotare.Ultimele modele și primele pentru sezonul următor ne prezintă tînăra vînzătoare Paula Micu. Pardesiele de toamnă pentru adolescente sînt confecționate din material de bună calitate — stofă din lînă cu 6 lungi-

0 PROCEDURĂ
SIMPLĂ,
AVANTAJOASĂ

mai multă extindere. A- nul acesta, pentru prima dată, ea a cuprins și unele mărfuri sportive (corturi, de pildă), solicitate . în sezonul turistic estival.La magazinul „Confecția", ca să reținem încă un exemplu de ceea ce înseamnă avantajul ratelor, cu aceeași dovadă se pot cumpăra articole pentru copii și de la o altă unitate — „Cei trei ursuleți" de pe strada Doamnei nr. 9, din vecinătate, preferințele exigente ale micilor clienți puțind fi astfel mai bine satisfăcute. Foarte mulți cumpărători doresc ca o atare formă să fie extinsă și asupra altor mărfuri, de asemenea, solicitate : articole din relon, lenjerie de pat, articole de galanterie și încălțăminte, cu prețuri mai mari, din producția internă. Avînd in vedere că producția unor asemenea articole va spori, considerăm îndreptățită această doleanță, măcar din punctul de vedere al celor recent încadrați in muncă, al tinerelor familii care au nevoie de sprijin la început de căsnicie.

„BUNA
SERVIRE"
PLEDOARIE
PENTRU
FRUMUSEȚEA
AAESERIEI
DE ViNZĂTOR

desface aceste articole s-a extins cu 24 de unități. Pentru a fi cit mai aproape de cumpărători aceste unități specializate în vînzarea uniformelor școlare au fost amplasate și în cartierele noi, în vecinătatea școlilor : Balta Albă, Obor, Petricani-Tei, Pantelimon, Bd. Armata Poporului, Drumul berei, Bd. Muncii Pentru satisfacerearințelor clienților care vizitează Bucureștiul, responsabilii comerciali au stabilit mai multe unități care să desfacă toată gama de uniforme în perimetrul afluent al Gării de Nord. (Magazinele „Sora", cel de pe Bd. Duca, nr. 35 sînt suficient aprovizionate cu asemenea articole). Totodată pentru a- nul școlar 1975—1976 s-au avut în vedere Unele sesizări ale cetățenilor privind și calitatea uniformelor școlare. în ce constă aceasta ? Ne spun cițiva cumpărători întîl- niți in magazinul universal „Victoria" : „Sînt costume dintr-o țesătură nouă, mai elegante, firul mai frumos vopsit, cu un tușeu mai bun. De reținut, prețul este același".

Toate aceste articole, cu unele excepții, se găsesc la magazinele de specia- REPER

RE DIRECTĂEleganța este prezentă pretutindeni în toate unitățile, prin modele de ultimă creație. Dar sint magazine renumite pentru operativitatea cu care prezintă la vinzare asemenea articole. ,.Eva“ este unul dintre ele. Intre două sezoane — vara continuă încă — l-am găsit în plină fierbere. încă se mai vind articole din mătase — rochii de mătase naturală, elegante, răcoroase, de calitate superioară. rezistente. Dar a- ria articolelor de vară se restringe. Un sortiment foarte larg pentru toamnă le înlocuiește treptat. Au fost scoase la vînzare raglane din țesătură tercot, neșifonabile și u- șor lavabile, pardesie din lină și poliester, rochii din țesături mai groase, lungi, in ton cu ultimele noutăți ale modei. O bună aprovizionare cu tricotaje din fire sintetice și din lînă face ca asemenea „piese" să fie foarte solicitate. Schimburile frecvente cu magazinele corespunzătoare din țările socialiste determină o mâi mare diversitate a produselor din această categorie. „Am reprofilat un raion — ne prezintă in continuare gama de produse, tovarășul Jean Ki- șescu, șeful magazinului, unul dintre oamenii cu multă experiență în domeniu — pe articole pentru diverse ocazii care desface rochii de seară, blănuri scumpe (căciuli și eșarfe de nurcă) etc. Se poartă foarte mult și îmbrăcămintea artizanală, cu motive naționale. In cadrul raioanelor respective am organizat locuri de desfacere a rochiilor, bluzelor și parde- Sielor de acest tip. In luna septembrie magazinul nostru va primi modele exclusive".— De unde asemenea mobilitate in schimbarea modelelor ?— Magazinul are legături directe cu unele, u- nități producătoare.O asemenea unitate producătoare, furnizoare a unei game de articole pentru multe magazine de confecții este I.C.T.B. întreprinderea dispune de

APROVIZIONA

bogat de articoleUn sortimentme puțin peste genunchi, au rever lat, modern. Coloritul este foarte divers: maron, bleumarin, verde. Măsuri : intreȘi 47. Pentru navetiste, în special, este recomandat un pardesiu căptușit cu stofă, cu epoleți, cu platcă la spate și cordon. O croială plăcută, culori frumos asortate, prezintă și articolul 427/35 — palton din lînă, la un preț avantajos.Asemenea produse foarte moderne, la un nivel calitativ deosebit, punzînd celor mai gente piețe ale lumii, vom întîlni în tot mai multe magazine în toamna și iarna aceasta. „Pentru că, așa cum ne comunică tovarășul Lucian Blaga, director în Centrala industrială a confecțiilor — în afara contractelor încheiate în cadrul colaborării reciproce — susținută și de iun augur — dintre conducerea centralei și direcția de resort din M.C.I., cerințele pieții interne vor fi completate cu mărfuri din ultimele creații. în baza acestui acord, prin măsuri deosebite privind creșterea calitativă a activității de comerț, mărfuri cu însușiri calitativ superioare, pentru toate vîrstele, a- decvate fiecărui sezon, ajung mai repede în consum. Se realizează astfel și sarcina ca produsele destinate pieții terne să fie la același nivel calitativ cu cele fabricate pentru export. în marile magazine — „Eva", „Victoria", „Adarn" — vom organiza raioane specializate, unde se vor vinde, pentru bărbați : costume, sacouri, cămăși și alte produse adecvate sezonului rece ; pentru femei : rochii, fuste, pantaloni. compleuri, parde- sie. Produse asemănătoare cu cele prezentate în pavilioanele Complexului Expozițional din Piața Scînteii, care s-au bucurat de o largă aderență la public, în special la tineret. Aprovizionarea a-

răs- exi-

in-

litate, chiar la cele amintite (excluzînd și „Eva"’ ' r^te. diții cest torii organizațiile membrii i meșteșugărești, nari, militari. In schimbul unei dovezi tip, cu ștampila întreprinderii, la care este încadrat solicitantul și a buletinului de identitate sînt încheiate pe loc formele de cumpărare. Acontul achitat la cumpărare este, la remunerația lunară netă de pînă la 1 000 lei. de 20 la sută, de la 1 000 lei la 2 000 lei, de 30 la sută Și de la 2 000 lei la 3 600 lei, tot 30 la sută. Suma integrală se achită pe parcursul a șase rate. A- vantajul constă atît în valoarea acceptabilă a acontului, cit și în cea redusă a ratelor. Totodată se 0- feră și posibilitatea procurării unui număr sporit de articole. Muncitorii și militarii cu remunerația lunară de pină Ia 1 000 lei, și de la 1 000 lei la 2 000 lei, beneficiază de un acont minim de sută și un număr respectiv 6 rate, spre exemplu, cum un asemeneala o sumă de 2 861 lei, în care se include costul u- nui palton, al unei uniforme școlare și al unei haine de blăniță, cu acont 30 la sută (remunerația lunară netă fiind 2 260 lei), ratele sînt de numai 115 lei. Am ales acest e- xemplu pentru că valoarea respectivă se apropie de valoarea medie contract — de 2 345 cît se înregistrează primul trimestru la gazinul „Victoria", s-au încheiat 2 865 tracte numai la confecții. Forma de vînzare cu plata în rate tinde să capete

„Adam" ‘) și cu plata în Cine și în ce con- beneficiază de a- sistem ? Toți lucră- permanenți în ............! socialiste, cooperativelor pensio-

20 la de 8, Iată, arată contract :

per lei, pe ma- unde con-

CONSTANT
CALITATEA
PRODUSELORSe știe că industria confecțiilor a îndeplinit sarcinile cincinalului cu 10 luni mai devreme, obți- nînd o producție suplimentară considerabilă. Preocupate de realizări tot mat bune, unitățile confecții nu vedere nici menținerea■ duselor la al exigențelor pieții externe și interne. Ii nătățiri substanțiale au adus acestui parametru întreprinderile din Oradea. Satu Mare, Brăila, Sighișoara, Curtea de Argeș, Tg. Secuiesc și altele. Planul de măsuri, elaborat recent trala industrială fecțiilor, vizează nătățire radicală tații produselor.ținut din multitudinea preocupărilor numai citeva : lărgirea sortimentelor care lelor bază me utilizate) ;riguros dimensional furniturilor și _______riilor : analiza cu maximă atenție a tuturor materiilor prime din care se e- xecută colecția de modele în funcție de sortiment ; întărirea exigenței privind calitatea produsului pe întreg circuitul de fabricație (croirea precisă a detaliilor, dimensiunilor lor rea de

de dinpierd un moment calității pro- nivelul înalt'mbu-

de Cen- a con- o îmbu- a cali- Am re
(printr-o diversifi- mai mare a mode- pe aceleași tipare de și a materiilor pri- controlul al acceso-

reșpectarea și forme- poziționa- semnelor . , controlul semifabricatelor și tarea defectelor de țesătură) ; gri tații lor in și pînă

croite, exactă a referință, evi-inte-asigurarea calității produse- timpul prelucrării la vînzarea acestuia ; utilizarea muncă după profesionale și (sînt prevăzute de ridicare a profesionale pentru toate categoriile de muncitori); organizarea rațională a locurilor de muncă (asigurarea funcționării bune condițiuni a jului tehnologic, cu dispozitive și șabloane ajutătoare, pentru executarea corectă a tuturor operațiilor); îmbunătățirea controlului de calitate (prin intensificarea controlului țesăturilor, reinstruirea personalului din compartimentele de recepție, întărirea răspunderii celor de la punctele fixe ae control privind asi gurarea calității documentației tehnice) și altele. Solicitările în continuare mari ale produselor de confecții dovedesc aprecierea bună a colecțiilor ce au fost contractate la piața internă.

forței de aptitudini necesități programe pregătirii
în utila- dotarea

necesare

Este un fapt constatat că in unitățile de desfacere ale comerțului nivelul de servire a populației a crescut simțitor, ilustrînd preocupările deosebite în acest sens ale organelor și organizațiilor respective. „Meseria • de vînzător — ne mărturisea tinărul Rudolf Modjeschi, șeful magazinului „Adam" — a devenit nu numai o artă a convingerii consumatorilor, ci sarcină de înaltă responsabilitate civică. Nu facem numai operația de distribuire a articolelor, ci și educația cumpărătorilor în sensul bunului gust, al decenței, al frumosului, în general". Argumente am găsit în însăși aprecierea de care se bucură colectivul lucrătorilor din acest magazin, colectiv în majoritate alcătuit din tineri, cu bună pregătire în cadrul școlii profesionale comerciale Krețulescu (precum Vladimir Bes- cheret, Steliana Boga, E- lena Dima, Mihai Barac, Valerica Vasile), care au obținut primele locuri in concursul „Buna servire" la nivelul sectorului VII. Le-am găsit, aceste argumente, în toate unitățile unde brigăzile de tineret se întrec în măiestrie și corectitudine. ..Cu prilejul examinării tinerilor ajutori de vînzători îr. vederea trecerii la funcția de vînzător — ne informează Doina Voican. secretara comitetului U.T.C. I.C.L. Universal — s-a relevat calitatea mult mai bună a pregăti- Tinerii interesrii profesionale, participă cu viu ________la cursurile de reciclare, la schimburile de experiență cu colegii de la unități cu același profil din cadrul altor organizații comerciale, la acțiunile educative organizate la Clubul sindicatelor din comerț, sînt mai preocupați de ridicarea nivelului de cultură generală".Organizațiile U.T.C. din comerț au răspunderea de a intensifica munca politică în rîndul lucrătorilor din acest sector, de a se preocupa de modul în care își face datoria la locul său de muncă fiecare tinăr, de a preintim- pina și sancționa orice fel de abateri de la regulile comerțului civilizat, con-’ tribuind astfel la efortul pentru asigurarea unei e- ficiențe mai mari a muncii. Numai așa meseria de vînzător își va ciștiga și menține frumusețea ei neștirbită în fața exigentelor populației.
★

Industria confecțiilor a 
depășit de mult faza meș
teșugărească, aflindu-se 
acum in pragul etapei 
tehnologiei moderne, ba
zată pe electronică, ce se 
va desfășura larg în 
cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice. Dezvol
tarea acestei ramuri va 
asigura trebuințele din 
că în ce mai mari și di
versificate ale cetățeni
lor patriei noastre, va 
permite participarea cres- 
cîndă la schimbul inter
național de valori, repre- o țgr_zentind, totodată, 
mă de valorificare supe
rioară a materiei

Prevederile
prime, 

cincinalu
lui următor indică, Ia ni
velul anului 1980, o creș
tere cu 45—52 la sută față 
de planul anului curent. 
Ritmul acesta înalt 
dezvoltare implică și 
partea
comerț sarcini tot 
sporite, 
satisfacerea cit mai 
a cerințelor de 
ale populației.

lucrătorilor

decurgînd

de 
din 
din 

mai 
din 

largă 
consuni

VASILE RĂVESCU
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DINEU OFICIAL

TOASTUL PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule prim-ministru,
Domnilor.
Prieteni și tovarăși,

îmi este deosebit de plăcut ca, 
in numele Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al meu 
personal, să vă salut in mod 
cordial, domnule prim-ministru, 
și să-mi exprim satisfacția de 
a vă avea ca oaspeți ai Româ
niei socialiste pe dumneavoas
tră, pe ceilalți colaboratori care 
vă insoțesc.

Ați mai fost in România cu 
aproape 8 ani in urmă. Veți 
avea acum posibilitatea să con
statați progresele realizate de 
poporul român pe calea dezvol
tării sale eeonomico-sociale ; de 
asemenea, vom putea face îm
preună un bilanț al dezvoltării 
colaborării între țările și popoa
rele noastre. Aș putea spune că 
progresele realizate în ultimii 
zece ani în relațiile dintre sta
tele noastre se datorese tocmai 
faptului că, in această perioadă, 
.umneavoastră în Turcia ați 

•desfășurat o activitate susți
nută. Iată de ce constituie un 
motiv de reală satisfacție pen
tru noi faptul că relațiile ro- 
mâno-turce eunosc o evoluție 
pozitivă, mereu ascendentă, că 
între țările noastre se dezvoltă 
o colaborare multilaterală, în 
interesul celor două națiuni, al 
cauzei generale a progresului și 
păcii în lume.

Cu cîțiva ani în urmă. am 
vizitat Turcia și am primit, în 
această perioadă, vizita pre
ședintelui Turciei în România — 
ceea ce, fără îndoială, au con
stituit, de asemenea, factori im
portanți în dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie dintre 
țările noastre. O expresie eloc
ventă a acestui proces o consti
tuie faptul că volumul schim
burilor comerciale a crescut, în 
ultimii 5 ani, de peste 2,5 ori. 
Au cunoscut, de asemenea, o 
puternică intensificare contac
tele ițitre oamenii politici din 
țările noastre, precum și schim
burile și colaborarea culturală, 
contribuind ia mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre cele două 
ponoare. Actuala vizită pe care 
o întreprindeți in România, 
convorbirile pe care le-am 
început astăzi, acordurile ce vor 
fi încheiate cu acest prilej vor 
determina, fără îndoială, extin
derea și diversificarea in con
tinuare a raporturilor multilate
rale dintre România- și Turcia, 
vor întări conlucrarea româno- 
turcă, atîf pe plan bilateral, cit 
și pe arena internațională. Con
siderăm că aceasta reprezintă o 
contribuție importantă a țărilor 
noastre la cauza destinderii și 
securității pe continentul eu
ropean și în lume.

Domnule prim-ministru,

Trăim o epocă de profunde 
schimbări în dezvoltarea vieții 
internaționale, în raportul de for
țe mondial — schimbări care 
oglindesc hotărirea popoarelor 
de a fi stăpîne pe propriile des
tine, pe bogățiile lor naționale, 
de a pune capăt vechii politici 
de inegalitate, dominație și dic-

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 

SULEYMAN DEMIREL
Domnule președinte,
Domnule prim-ministru, 
Domnilor,

Simt o mare satisfacție vi- 
zitind din nou frumoasa dum
neavoastră țară. Sintem foarte 
plăcut impresionați de ospitali
tatea cordială, de interesul cald 
și apropiat manifestate și de 
astă dată de poporul român 
prieten față de mine și delega
ția turcă. Cred că legăturile 
noastre istorice, unele sim
țăminte și valori comune născu
te din îndelungata conviețuire 
a popoarelor turc și român, 
precum și dezvoltarea favorabi
lă a relațiilor dintre Turcia și 
România, constituie baza prie
teniei și interesului manifestate 
față de noi. Doresc să mulțu
mesc in mod deosebit pentru 
cuvintele frumoase pe care le-ați 
rostit atit la adresa mea, cit 
și a tării mele, cuvinte ce au 
o mare valoare pentru noi.

Relațiile tradiționale de prie
tenie și bunăvecinătate și care 
se dezvoltă între Turcia și 
România, noi le apreciem ca un 
exemplu în politica mondială. 
Sintem convinși că bunele re
lații dintre noi sint de natură 
să contribuie la instaurarea păcii 
în Balcani, precum și in Europa.

Domnule președinte,

Doresc să subliniez aici încă o 
dată satisfacția noastră față de 
rezultatele Conferinței de la 
Helsinki, care îndreptățesc mari 
speranțe privind instaurarea 
unei atmosfere de pace reală și 
durabîă care să înlocuiască 
perioada de încordare prin 
care am trecut în Europa ca 
urmare a războiului rece și re
zultatele acestuia.

Desigur, este încă prea devre
me pentru a spune că numai 
prin semnarea Actului final s-a 
asigurat pe deplin securitatea și 
pacea durabilă în Europa, toate 
condițiile necesare realizării 
cooperării. Se va putea realiza 
atmosfera corespunzătoare nu- 

tat, de a promova o politică 
nouă, de destindere, colaborare 
și pace intre națiuni.

Aș dori să remarc cu satisfac
ție faptul că, în această perioa
dă, conlucrarea dintre guverne
le și dintre popoarele noastre a 
contribuit la dezvoltarea noului 
curs spre destindere. Ne aflăm 
la puțin timp de la încheierea 
cu succes a Conferinței general- 
europene de la Helsinki, care a 
exprimat tocmai dorința ar
zătoare a popoarelor europene 
de a inaugura o eră nouă în 
viața politică a continentului, de 
a instaura un climat de ințele- 
gere și cooperare rodnică între 
toate najiunile, bazat pe egali
tate deplină in drepturi, pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, pe neamestec 
in treburile interne și avantaj 
reciproc, pe renunțarea Ia forță 
și la amenințarea cu forța in 
raporturile dintre state. Româ
nia consideră că această confe
rință reprezintă încheierea cu 
succes a unei etape și, totodată, 
inaugurarea altei etape noi, a 
cărei caracteristică trebuie să fie 
intensificarea luptei popoarelor, 
a forțelor democratice și progre
siste din Europa și de pretutin
deni, pentru traducerea in viață 
a dezideratelor securității, pen
tru înfăptuirea angajamentelor 
asumate la Helsinki.

Una din problemele importan
te ale înfăptuirii securității eu
ropene este și făurirea unor re
lații noi in Balcani, instaurarea 
in această zonă a unei atmosfere 
care să permită popoarelor res
pective să-și consacre integral 
energiile propășirii lor econo
mice și sociale pașnice, să con
lucreze între ele în mod re
ciproc avantajos, în spiritul în
țelegerii depline. în acest sens, 
considerăm necesar să acționăm 
pentru extinderea căilor de coo
perare a țărilor balcanice în va
riate domenii, pentru lărgirea 
contactelor și reuniunilor la di
ferite nivele, inclusiv pentru 
crearea unor organisme de con
lucrare în diferite domenii de 
activitate, asigurjnd astfel trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
a bunei vecinătăți, a colaborării, 
păcii și destinderii, într-o re
giune lipsită de arme nucleare, 
în care să nu mai existe trupe 
militare și baze străine și din 
care să fie abolită cu desăvîrșire 
politica de forță și de amenin
țare cu forța.

O însemnătate deosebită pen
tru securitatea și destinderea in 
Balcani, ca și în general pe 
continentul european și în viața 
internațională, are soluționarea 
politică, cit mai urgentă, a con
flictului din Cipm, pe baza res
pectării integrității, suveranității 
și independentei acestui stat, a 
asigurării unei colaborări paș
nice intre cele două comunități 
cipriote.

In același spirit, România se 
pronunță pentru reglementarea 
politică a conflictului din Orien
tul Mijlociu, pentru instaurarea 
unei păci trainice și drepte care 
să permită dezvoltarea economi- 
co-socială independentă și in 
deplină securitate a tuturor sta
telor din această zonă. In acest 

mai prin aplicarea de către toate 
statele, cu sinceritate și bună in
tenție, a documentelor conferin
ței. De asemenea, rezultatele ce 
vor fi obținute la Conferința de 
reducere reciprocă și echilibrată 
a forțelor, care continuă la Vie- 
na, vor avea fără îndoială o mare 
influență asupra securității Eu
ropei. In afară de aceasta, nu 
trebuie să pierdem din vedere 
faptul că pacea și securitatea 
mondială sint indivizibile, că 
incă nu s-a putut stabili un sis
tem de securitate pe plan mon
dial și că trebuie realizate pro
grese satisfăcătoare in direcția 
unei dezarmări generale.

Domnule președinte,

Dorim din inimă să se ajungă 
la o soluție echitabilă în conflic
tul din Orientul Mijlociu, care 
de ani de zile iși așteaptă rezol
varea și ține sub o permanentă 
amenințare pacea și securitatea 
atit în Orientul Mijlociu cit și în 
Balcani, zonă vecină. Turcia, 
care întotdeauna a fost împo
triva dobîndirii de teritorii și de 
avantaje politice ca urmare a 
folosirii forței și practicii fap
tului împlinit în dauna altor 
state, este convinsă că pentru 
stabilirea unei păci reale in re
giune trebuie evacuate trupele 
israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate și să fie recunos
cute drepturile și interesele le
gitime ale palestinienilor.

Domnule președinte,

Turcia dorește cu sinceritate 
transformarea Balcanilor intr-o 
regiune exemplară de pace și 
stabilitate. Sperăm că rezultate
le pozitive și constructive obți
nute la Conferința europeană de 
securitate și cooperare in Eu
ropa, respectarea cu bună in
tenție a clauzelor acceptate la 
conferință din partea tuturor 
statelor, vor contribui la reali
zarea dorinței noastre comune. 
Pornind de la aceste conside
rente Turcia este convinsă că 
între țările balcanice este po- 

scop este necesară retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, pornin- 
du-se de Ia faptul că menținerea 
ocupației prin forță a unor teri
torii străine este incompatibilă 
eu principiile dreptului inter
național, cu interesele păcii și 
securității mondiale. în cadrul 
eforturilor pentru rezolvarea 
conflictului trebuie să se ajungă, 
de asemenea, la satisfacerea de
zideratelor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv la con
stituirea unui stat palestinian 
independent.

Analizînd cursul dezvoltării 
vieții internaționale, nu putem 
să nu constatăm cu profundă în
grijorare că, în ultimii ani, 
cursa înarmărilor a luat propor
ții nemaiintilnite. De aceea, con
siderăm că o cerință imperioasă, 
fundamentală a zilelor noastre 
este trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare generală, și în 
primul rînd de dezarmare nu
cleară. Trebuie să facem totul 
pentru a se ajunge la desfiin
țarea blocurilor și a bazelor mi
litare, la retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, la reducerea bugetelor 
militare și diminuarea armatelor 
naționale. Numai astfel se poate 
asigura eliberarea omenirii de 
pericolul unor noi conflagrații 
mondiale nimicitoare, se pot 
elibera uriașe resurse materiale 
și umane, un vast potențial teh- 
nico-științific, pentru dezvol
tarea economico-socială a tutu
ror statelor, pentru accelerarea 
progresului și civilizației pe 
planeta noastră.

O altă problemă este aceea a 
subdezvoltării, a lichidării ma
rilor decalaje care există între 
statele avansate și cele subdez
voltate — și care constituie as
tăzi o serioasă sursă de instabi
litate economică și politică, o 
accentuare a fenomenelor de 
criză. Viața pune cu tot mai 
multă acuitate în fața popoarelor 
necesitatea abolirii vechii poli
tici imperialiste, colonialiste, ca
re a împărțit lumea în țări bo
gate și țări sărace, a instaurării 
unei noi ordini economice și -po
litice internaționale, a unor re
lații noi cu adevărat echitabile 
între state, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor po
poarelor — și în primul rînd al 
celor rămase in urmă — accesul 
neîngrădit al fiecărei națiuni la 
cuceririle civilizației contem
porane.

Soluționarea marilor probleme 
ale vieții contemporane necesită 
participarea activă la viața in
ternațională a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea și de orîn- 
duirea lor socială. In lupta pen
tru promovarea unei politici 
noi, pentru rezolvarea echitabilă 
a problemelor internaționale, un 
rol deosebit au, după convin
gerea noastră, țările mici și mij
locii, țările in curs de dezvol
tare, țările nealiniate. Doresc să 
evidențiez și cu acest prilej 
preocuparea constantă a Româ
niei de a dezvolta larg relațiile 
de colaborare și solidaritate cu 
toate aceste state.

Apreciez că raporturile Româ
niei cu țările în curs de dezvol- 

sibilă colaborarea în diferite 
domenii. Nimeni nu trebuie să 
aibă vreo îndoială in acest sens. 
Pentru atingerea acestui scop 
inalt prezintă insă importanță, 
după părerea noastră, aprecierea 
realistă a condițiilor politice din 
regiunea noastră, pregătirea 
atentă și cu grijă a terenului și 
condițiilor, precum și formarea 
opiniei publice. Considerăm că 
pentru a se ajunge la rezultate 
pozitive este necesară intensifi
carea contactelor bilaterale, 
căutarea soluționării pe cale 
pașnică a divergențelor existente 
precum și depunerea de eforturi 
sincere în vederea unei colabo
rări multilaterale. în limita po
sibilităților, in domeniile eco
nomic, cultural, științific și al
tele, intre țările balcanice, asi
gurarea în același timp a parti
cipării tuturor țărilor din Pe
ninsula Balcanică la atingerea 
acestor scopuri. Sintem încredin
țați că propunînd întărirea co
laborării balcanice, abținerea de 
la crearea de situații de natură 
să o zdruncine și mai mult, a- 
cestea vor fi în folosul tuturor 
țărilor din Peninsula Balcanică.

In continuare, premierul Tur
ciei a expus poziția guvernului 
său in problema cipriotă. In a- 
cest context, subliniind că Cipru 
trebuie să constituie un element 
de pace și stabilitate în Medi- 
terana Orientală, și să fie un 
stat care să poată contribui la 
realizarea cooperării și securită
ții în Europa, vorbitorul a 
arătat că Turcia sprijină pe 
deplin convorbirile intereomuni- 
tare, dorește in mod sincer ca 
ele să ducă in scurt timp la so
luționarea problemei cipriote — 
și depune eforturi în această 
direcție.

Turcia — a continuat vorbito
rul — este o țară pașnică și de 
la fondarea Republicii iși ori
entează politica ei externă după 
principiul „Pace în țară, pace 
in lume". Turcia promovează o 
politică de respectare a inde
pendenței și suveranității tutu
ror statelor și de neamestec în 
treburile lor interne. Ea este 

tare, cu țările mici și mijlocii 
și-au găsit o expresie în invi
tarea țării noastre de a lua 
parte Ia lucrările Conferinței ță
rilor nealiniate de la Lima. 
România dorește să participe la 
lucrările Conferinței țărilor 
nealiniate, — care șînt în cea 
mai mare parte țări în curs de 
dezvoltare, țări care se pronunță 
pentru o politică nouă, inde
pendentă — pornind tocmai de 
la politica sa principială pe care 
o înfăptuiește ca țară socialistă, 
politică de dezvoltare a solida
rității și colaborării cu toate sta
tele care se pronunță pentru o 
nouă ordine internațională.

Apreciem că, mai mult ca 
oricind, se impune întărire» 
solidarității și colaborării în
tre toate statele, indiferent 
de orinduirea socială, de a- 
partenența sau de participa
rea lor la diferite tratate in
ternaționale, în scopul depășirii 
unor anumite stări de lucruri din 
trecut, pentru crearea unor re
lații noi, de deplină egalitate 
între toate statele, care să asi
gure respectarea dreptului fiecă
rui popor de a fi deplin stăpin 
pe bogățiile naționale, pe desti
nele sale, de a-și putea făuri 
viitorul in mod liber, așa cum 
îl dorește, fără nici un amestec 
din afară.

Doresc și cu acest prilej să 
exprim preocuparea continuă a 
României pentru creșterea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme inter
naționale in soluționarea proble
melor complexe ale vieții con
temporane. Tocmai în acest ca
dru se creează cele mai bune 
condiții pentru participarea ac
tivă a tuturor națiunilor la viața 
politică internațională, la de
mocratizarea raporturilor inter
statale, la asigurarea afir
mării in viață a noilor principii, 
la respectarea dreptului inter
național.

Exprimind satisfacția pentru 
colaborarea activă, de pină a- 
cum, dintre România și Turcia 
pe arena internațională, nutresc 
speranța că și în viitor guver
nele, statele noastre, reprezen
tanții lor, vor conlucra tot mai 
strîns, în cadrul organismelor 
internaționale, pentru soluțio
narea problemelor cu care se 
confruntă omenirea, pentru pro
movarea politicii de destindere, 
securitate și pace in lume, pen
tru realizarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Avînd convingerea că vizita 
pe care o faceți în România — 
deși scurtă — va contribui Ia 
extinderea colaborării și conlu
crării refiproc avantajoase din
tre popoarele noastre, spre bi
nele și propășirea celor două 
țări, in interesul păcii și înțe
legerii între națiuni, doresc să 
toastez :

pentru prietenia și colaborarea 
dintre România și Turcia ;

pentru prosperitatea și feri
cirea poporului turc prieten ;

pentru . pace și colaborare in 
Balcani și in întreaga lume ;

in sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru. a cola
boratorilor dumneavoastră !

în sănătatea președintelui Re
publicii Turcia ! (Aplauze) 

împotriva oricărui fel de impe
rialism și colonialism și a dis
criminării rasiale. In cadrul a- 
ceștor principii, fără a lua in 
seamă diferențele dintre siste
mele lor politice și economice 
Turcia dorește să întrețină și 
să dezvolte relații de prietenie 
cu toate țările din lume și de
pune eforturi în această direc
ție. Scopul Turciei este de a 
realiza — în cadrul principiilor 
de pace, stabilitate și coopera
re internațională — redresarea 
ei economică și socială, asigura
rea pentru națiunea turcă a 
prosperității și fericirii pe care 
o merită.

Sintem satisfăcuți constatind 
că și România duce o politică 
ce are la bază aceleași idei, fin 
să subliniez in special faptul că 
națiunea turcă nutrește simță
minte de respect și prietenie 
pentru poporul român. Poporul 
turc urmărește cu satisfacție e- 
forturile depuse de România 
pentru pace in lume și în Bal
cani, precum și dezvoltarea pli
nă de elan a României, sub 
conducerea eminentului și va
lorosului om de stat Nicolae 
Ceaușescu.

Domnule președinte,

Așa cum am subliniat și Ia 
început, Turcia acordă o mare 
importanță dezvoltării relațiilor 
sale cu România. Noi privim 
relațiile cu România nu in ca
drul limitat al unei perioade, ci 
într-o perspectivă pe termen 
lung. Sintem convinși că dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre va fi nu 
numai in folosul națiunilor noas
tre, ci va ajuta și la întărirea 
înțelegerii reciproce și a secu
rității in Balcani.

încheind, ridic paharul in o- 
noarea domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, lider emi
nent al națiunii române, in să
nătatea domnului prim-minis
tru, pentru fericirea și prosperi
tatea poporului român prieten, 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre. (Aplauze)

Sosirea
m
CapitalăLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, miercuri după- amiază a sosit în Capitală primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, care face o vizită oficială în tara noastră.Primul ministru al Republicii Turcia este însoțit în această vizită de Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe, Osman Derinsu, ambasadorul Republicii Turcia la București, Oguz Gokmen, ambasador, director general al Direcției generale a problemelor economice și sociale din M.A.E., Semih Akbil, ambasador, director general al Direcției generale a informațiilor, Yalcin Kurtbay, ambasador, director general al protocolului din M.A.E., Necdet Te?el; ambasador, director general al Direcției generale a afacerilor politice din M.A.E., de alte persoane oficiale.La aeroportul Otopeni, undea avut loc ceremonia sosirii, erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. In întîmpinare au venit primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale, generali, alte persoane oficiale.Era prezent George Marin, ambasadorul României la Ankara.Au fost de față membri ai Ambasadei Republicii Turcia la București.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România.O gardă militară a prezentat onorul.

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

îl FRUMOS SUCCES
Al SPORTULUI DE

Timp de patru zile, pe mai multe baze spor
tive din Capitală, s-au desfășurat finalele pe țară 
la volei (băieți și fete) și la oină din cadrul com
petiției de masă „Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.". Cei 
1 600 de sportivi, care au alcătuit selecționatele 
județelor și ale municipiului București, au făcut 
o demonstrație de tinerețe și vigoare și nu de 
puține ori, de măiestrie sportivă. Campionii ju
dețelor, care au fost, desigur, cei mai buni din 
zecile de mii de participant la etapele de masă 
in cele două discipline, au oferit spectatorilor 
bucureșteni meciuri de un bun nivel tehnic, 
remarcindu-se printr-o bună pregătire fizică, e- 
talînd admirabile calități morale — o dăruire și 
o voință de victorie care pot constitui exemple 
chiar și pentru sportivii noștri de performanță.

MASĂ ROMÂNESC
Tinerii aceștia, care obțin succese pe frontul 
muncii și invățăturii, au arătat că pot fi și buni 
sportivi.

Toate acestea ne fac să apreciem ca deosebit 
de utilă și valoroasă această întrecere de masă 
inițiată și organizată de C.C. al U.T.C. și de 
Consiliul U.A.S.C.R. în cinstea celor două eve
nimente politice de o deosebită însemnătate în 
viața tineretului nostru : Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. Parti
ciparea unui mare număr de tineri de diferite 
virste și preocupări Jâ întreceri, organizarea ire
proșabilă a tuturor etapelor, atragerea unui mare 
număr de spectatori și desigur vremea însorită, 
au făcut din competiție un frumos succes al 
sportului de masă românesc.

LUPTA MARE LA FILEULa volei, prima finală — cea a fetelor — a opus selecționatele 
județelor Alba și Hunedoara, vecine, dealtfel, și pe harta tării. După o luptă foarte aprigă la fileu, și foarte echilibrată, in care ambele formații au dat totul pentru victorie, a cîștigat e- chipa campioană de acum 2 ani— selecționata județului Alba — cu 2—1 (9—15, 15—6, 15—11). Fe- licitîndu-le, ca și' pe antrenorul lor, profesorul Peter Konya, din Ocna Mureș, le transcriem numele : Monica Șuteu, contabilă C.A.P. Rădești, sora ei, Suzana Șuteu, elevă la Liceul din Aiud, Aurora Bucur, studentă la In- știțutul politehnic din Cluj-Na- po-ca, Elena Ștefan. Simina Barb, Diana Cordea — toate eleve la Liceul din Ocna Mureș : rezerve : Ștgfania Astrid. Stănilă Cornelia, Avram Antonia — eleve fa Sebeș și, respectiv Ocna Mureș.în finala masculină s-au întîl- nit selecționatele județelor Alba— din nou Alba —: și a munici
piului București. Mai siguri pe ei, jucînd ca pe teren propriu, mai atenți și mai hotărîți în acțiunile la fileu, cu o organiza? re mai bună a jocului în apărare și o experiență competiționa- lă mai mare, după cite am, aflat, jucătorii bucureșteni au cîștigat cu 2—0 (15—5, 16—14). Mari fa- voriți, reprezentanții județului Alba, au jucat mai slab ca în celelalte partide, greșind mai mult atit în atac cît și în apărare. Oricum, rămîn la fel de merituoși. ei realizînd prin cucerirea locului doi. cea mai bună performantă a lor (acum 2 ani— locul IV). Iată formația cîști-gătoare : Marin Filip. Constantin Teodorescu, Florin Grecu. Vasile Viezure, — IRUC. A- lexandru Burlacu — Grupul școlar profesional „23 August" — Nicolae Matei — I.A.M.C.-Otopeni, Gheorghe Maci — elev. Alexandru Nadolski — I.O.R.,Alexandru Coșocaru — student, Institutul agronomic. Să-i felicităm pe acești tineri și pe antrenorul lor, Vasile Petrișor, pentru succesul obținut.

Telegrame și mesaje 
de felicitareCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă, au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășului Manea Mănes- cu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, telegrame și mesaje de felicitări.: El Hadj Aboubakar Sangoule Lami- zana. președintele Republicii Volta Superioară ; Jorge del Prado, secretar general al Partidului Comunist Peruan și Râul Acosta, subsecretar general ; E. E. Rowling, prim-ministru al Republicii Noii Zeelande ; Forbes Burn

Vernisajul expoziției de fotografii 
„Vietnam — 30 de ani de glorioase 

victorii"Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, miercuri la amiază, a avut loc, în sălile Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România, vernisajul expoziției de fotografii „Vietnam — 30 de ani de glorioase victorii". .■ In cadrul unei alocuțiuni. Iulian Antonescu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste. a arătat că sărbătoarea națională a poporului frate vietnamez este un prilej plăcut de a ne reafirma satisfacția pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, țările și popoarele noastre, in interesul socialismului și păcii. Aducînd un călduros omagiu strălucitului fiu al poporului vietnamez, Ho Și Min. expoziția prezintă mărturii elocvente ale luptei poporului vietnamez pentru libertate națională și progres social, pentru dezvoltarea economică a patriei sale și pentru colaborare și pace în Asia de sud-est și în întreaga lume. Sint prezentate, de asemenea, imagini care relevă relațiile de prietenie româ- no-vietnameze.A luat apoi cuvîntul Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R. D. Vietnam la București, care, după ce a mulțumit pentru organizarea acestei expoziții, a înfățișat principalele momente ale luptei poporului vietnamez împotriva dominației colonialiste și agresiunii imperialiste, pentru indepen-

CLASAMENTE 
FINALE 

VOLEI — FETE

1. Selecționata județului 
Alba ; 2. Hunedoara ; 3. Con
stanța.

VOLEI — BĂIEȚI

1. Selecționata municipiu
lui București ; 2. Alba ; 3.
Maramureș.

OINĂ

1. Echipa „Zorile" din sa
tul Voivodeni, județul Sălaj;
2. „Recolta“-Crajna (Gorj) ; 
1. „Avîntul-Frasin" (Sucea
va).

OINĂ - TURNEUL 
INVITAȚILOR

1. Echipa Combinatului po
ligrafic „Casa Scînteii" ; 2.
Dinamo ; 3. Universitatea — 
toate din București.

LAUREATELE TURNEELOR DE 
OINĂTurneele finale la oină, încheiate ieri, la amiază, după un șir de întreceri pasionante, desfășurate pe parcursul a patru zile, au relevat, din nou, frumusețea aoestui joc national, căruia, în ultimii ani, tehnicienii F.R.O. i-au îmbogățit „repertoriul" cu noi .elemente tehnice spectaculoase, iar numeroasele competiții inițiate de U.T.C. au contribuit, într-o mare măsură, la lărgirea ariei de activitate, antrenind, pe dreptunghiul de joc, un număr mare de tineri din cele mai îndepărtate sate și comune din țară.Referindu-ne la meciurile decisive, programate marți și ieri dimineața, trebuie să subliniem că, în majoritatea lor, au fost dominate de echipe foarte tinere, mai puțin cunoscute și care au răsturnat pronosticurile activiștilor de specialitate. Pe prim plan s-au situat loturile de oină din satul Voivodeni (județul Să- 

ham, prim-ministru al Guya- nei ; Sadruddin Aga Khan, înalt comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați ; Centrul european al UNESCO pentru învățămîntul superior, cu sediul la București ; Jean Taillard, secretar general al Comitetului Executiv al Asociației culturale Belgia- România ; Ashok Sen, președintele Asociației de prietenie India-România ; Fred J. Elizalde, președintele Societății de prietenie Filipino- române ; Asociația pentru afaceri externe din India și participanții la adunarea de sărbătorire a aniversării eliberării României ; R. C. Maheshwari. președintele Consiliului de promovare a exporturilor de produse industriale din Calcutta. .

dență, democrație și socialism. Vorbitorul a relevat succesele obținute în edificarea noii orin- duiri, sprijinul și solidaritatea țărilor socialiste frățești, ale forțelor antiimperialiste din întreaga lume. în acest context, el a subliniat că poporul vietnamez s-a bucurat in lupta sa de sprijinul și ajutorul prețios ale Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste România, față de care își exprimă recunoștința fierbinte. cjst.

Lucrările Congresului international 
de cibernetică și sistemeLa Academia de studii economice au continuat, miercuri, lucrările celui de-al treilea Congres internațional de cibernetică și sisteme. In cursul dimineții, discuțiile s-au axat pe aspecte ale ciberneticii biomedicale, concepții cibernetice asupra afecțiunilor umane, dinamica bioci- berneticii și biatehnologiei, percepții și topologii.După amiază, lucrările s-au desfășurat în cele 7 secții ale Congresului : „Cibernetica sistemelor economice", „Sisteme și modele", „Cibernetica industrială", „Cibernetica și mediul înconjurător", „Comunicarea, educația și informatica", „Inteligența artificială", ,.Neuro și biocibernetica". Au fost luate In dezbatere : abordarea sistemi- că a problemei valorii în lua- 

laj). comunele Crasna (Gorj), Suraia (Vrancea), Frasin (Suceava), Crasna Lucăceni (Satu Mare) și Bărgăoani (Neamț), care și-au disputat șansele cu ardoare pînă în ultimul moment.Fără îndoială, revelația acestei competiții a fost echipa Zorile 
Voivodeni (antrenor loan Aluaș), care a reușit să ciștige de o manieră categorică o cursă lungă și dirză, terminînd învingătoare in suita de jocuri din etapele de masă, faza județeană și turneul final al „Cupei Congresului U.T.C." Iată și numele laureați- lor din Voivodeni : Augustin Iel- ciu, căpitan, Mircea lelciu, loan Ielciu, G. lelciu, Radu lelciu, Mircea Colceriu, Alex. Colceriu, Dan Aluaș, Mircea Aluaș, Ștefan lelciu, V. Boca, V. Simion, S. Veșcan. Remarcabile sint și rezultatele obținute de tinerele formații Recolta — Crasna (Gorj), antrenată de profesorul Dumitru Dumitrescu, și 
Avîntul Frasin (Suceava), pregătită de maestrul sportului Ion Munteanu, care au marcat o frumoasă ascensiune, reușind să cucerească medaliile de argint și bronz.Turneul rezervat echipelor de performanță a fost dominat de reputata formație de oină a tipografilor de la Combinatul Po
ligrafic București, condusă de 
maestrul sportului Ilie Dacău.

VASILE CĂBULEA 
M. LERESCU

Năstase învingător la simplu și la dublu 
in finalele de la South OrangeFinalele turneului internațional de tenis de la South Orange, a- mînate timp de două zile din cauza ploii, s-au jucat marți și s-au încheiat cu o triplă victorie a reprezentanților culorilor sportive românești. In finala probei de simplu bărbați, Ilie Năstase l-a învins cu 7—6, 6—1 pe Bob Hewitt (R.S.A.). La dublu bărbați a cîștigat perechea Ilie Năstase—Jimmy Connors care a întrecut în finală cu 6—2, 6—3, cuplul Crealy (Australia) —Lloyd (Anglia).După cum se știe, în finala probei feminine s-au întîlnit două jucătoare românce; Virginia Ruzici și Mariana Simionescit. Din cauza ploii, partida a fost întreruptă la scorul de 6—1, 4—4 în favoarea Virginiei Ruzici și probabil va fi continuată la Forest Hills, unde începe marele turneu open al S.U.A.

Miercuri după-amiază. tovarășul Leonte Râutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășa Marta Buschmann, membru al Prezidiului Comitetului director al Partidului Comunist German, care și-a petrecut concediul de odihnă in țara noastră.In cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale și de perspectivă ale celor două partide și s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu unele aspecte ale actualității politice internaționale.
MASĂ ROTUNDĂLa sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI) a avut loc, miercuri, o masă rotundă la care a vorbit profesorul Gian- paolo Calchi Novați, directorul Institutului pentru relațiile dintre Italia și țările Africii, America Latine și Orientului Mijlociu, cu sediul la Roma.

Au participat cadre universita
re, cercetători și publiciști.

PLECARE
Miercuri a părăsit Capitala 

Rudolf Kleine, președintele 
Reichsbund-ului din R.F.G. care, 
împreună, cu soția, a făcut o vi
zită de prietenie in țara noastră 
la invitația Comitetului Foștilor 
Luptători Antifasciști și a Co
mitetului Organizatoric al Ve
teranilor din Războiul Antifas- 

rea deciziei, cibernetica aplicată ți rodul ei în problemele conducerii. modelarea dezvoltării economice și teoriei sistemelor cibernetice, progrese recente sprg o teorie a sistemelor teleogeni- ce, o nouă abordare a teoriei generale a' sistemelor, metodologia preplanificării, sistemul cibernetic de conducere la nivel microeconomic, exploatarea mediului înconjurător, un sistem educațional integral pentru formarea specialiștilor în domeniul ciberneticii și informaticii, teoria generală a educației, abordarea șistemică a îmbătrînirii, analiza prin simulare la computere a sistemului respirator uman, rolul zgomotului in sistemele de autoreglare și alte teme.Lucrările Congresului continuă.
SPORT
• în ultima zi a Campionate

lor republicane de natație, desfășurate la bazinul Dinamo din Capitală, Daniela Georgescu a stabilit un nou record național în prpba de 400 m liber, cu timpul de 4’52”5/10. Iată și alte rezultate : 100 m spate fete : Valeria Vlăsceanu — l’10”8/10 — record național de junioare ; ștafeta 4 k 200 m liber bărbați— echipa clubului Steaua — 8’23” — nou record național.
• La Nottingham s-au dispu

tat ieri, recalificările campio
natului mondial de canotaj academic masculin. In proba de schif 4 plus 1 echipajul României (Zagoni, Agh, Kaporani, Naumescu și Lovrenschi) ș-a clasat pe locul doi în seria a doua, obținînd calificarea în finală. Pentru semifinale s-au calificat echipajele românești de 
2 fără cirmadi (Grumezescu, Oanță) și 2 plus 1 (Tudor, Cea- pura și Lovrenschi) situate pe primul loc în seriile respective ale recalificărilor.
MĂSURI DISCIPLINARE 
HOTÂRÎTE DE BIROUL 
FEDERAȚIEI DE FOTBAL în ședința sa de ieri după- amiază Biroul F.R.F. a hotărit următoarele sancțiuni împotriva unor jucători care s-au făcut vinovați de diferite abateri de la disciplina sportivă și de la regulamentul activității fotbalistice. Astfel, Dumitru (Steaua) a fost suspendat o- etapă pentru că nu s-a prezentat la meciul echipei naționale cu Juventus susținut săptămîna trecută la Torino. Crișan (Univ. Craiova) a primit o suspendare de trei etape pentru că nu s-a prezentat la pregătirile echipei craiovene și pentru că nu-și respectă îndatoririle de component al lotului național. A fost ratificată sancțiunea propusă de clubul „Dinamo" împotriva jucătorului Dobrău — suspendat patru etape— pentru acte de indisciplină și pentru refuzul de a se pregăti și de a însoți echipa sa în turneul efectuat recent în Spania.

C. V.



CONFERINȚA DE LA LIMA A ȚĂRILOR NEALINIATE
Reafirmare puternică a necesității 

de a se instaura noi relații in practica 

vieții internaționale

Lucrările Comitetului ‘ 
de dezarmare

• Conceptul făuririi zonelor libere de arme 
nucleare, exprimă voința statelor de a trăi în- 
tr-un climat de încredere și colaborare pașnică

• Cuvîntul șefului delegației române

în ultimele ședințe ale sesiunii sale din acest an, Comitetul 
de dezarmare a luat în discuție studiul alcătuit de către un grup 
de experți guvernamentali in legătură cu problema zonelor de- 
nuclearizate.

Conferința miniștrilor de externe din țările nealiniate, care își continuă lucrările la Lima, .are loc sub semnul afirmării frontului din ce în ce mai larg al mișcării nealiniaților, a necesității de a se instaura noi relații în viața internațională, bazate pe principiile egalității în drepturi, respectării independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și Ia amenințarea cu forța, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Șefii delegațiilor din R. D. Vietnam, R.P.D. Coreeană și Panama au rostit cuvîntări consacrate primirii acestor țări ca membre în grupul nealiniatelor, în cuvîntarea sa, ministrul adjunct al relațiilor externe din R. D. Vietnam, Nguyen Co Thach, a subliniat că „admiterea R. D. Vietnam — țară socialistă — în familia nealiniaților dovedește că țările socialiste și țările nealiniate au interese comune în lupta împotriva imperialismului. In epoca actuală, forțele socialismului și forțele independenței naționale sînt strîns legate și constituie o forță decisivă pentru victoria popoarelor".Exprimînd satisfacția în legătură cu primirea R.P.D. Coreene în mișcarea nealiniaților, reprezentantul acestei țări la lu-
MANIFESTĂRI CONSACRATE

ZILEI DE 23 AUGUST
• ZILELE filmului românesc, manifestare organizată cu prilejul sărbătorii naționale a României, au fost inaugurate in orașele Bratislava și Piestany. La spectacolul de gală din capitala R. S. Slovace, unde a fost prezentat filmul „Actorul și sălbaticii", au luat parte reprezentanți ai conducerii superioare de partid și de stat slovace, ai corpului consular, precum și consulul general român, Carol Cozma.Cu același prilej, în orașul Plzen a fost inaugurată miercuri în prezența ambasadorului român la Praga, Teodor Haș, o expoziție de fotografii documentare, care reflectă transformările înnoitoare petrecute pe întreg cuprinsul țării în anii de după eliberare.• IN SALA Teatrului de artă din Phenian a avut loc festivitatea deschiderii „Săptămînii filmului românesc".La această manifestare, înscrisă în seria celor care au marcat ziua națională a României, au participat: Ri Cian Hip, director general al studiourilor de filme artistice, Son Yon Sun, director în Ministerul de Externe, Kil Ten Bon. director adjunct in Ministerul Culturii. Au fost prezenți ambasadorul României in R.P.D. Coreeană, Dumitru Popa și membri ai ambasadei, precum și o delegație de cineaști români, condusă de regizorul Dan Năstase.în cadrul manifestării a fost prezentat filmul „Pe aici nu se trece", care s-a bucurat de succes.In zilele de 25 și 27 august a avut loc și în orașele Nampho și Wonsan deschiderea „Săptămînii filmului românesc".
SPORESC R1NDURILE

P. C. ITALIANPartidul Comunist Italian are in prezent 1 715 922 de membri, informează ziarul „L’Unita", subliniind că este cea mai ridicată cifră înregistrată in ultimii 15 ani. Cotidianul Partidului Comunist menționează că în ultimul timp s-au înscris în rîndurile partidului 150 000 de italieni, în special tineri, precum și muncitori, funcționari și intelectuali. In P.C.I. sînt înscrise 398 777 femei.

JOI, 28 AUGUST 1975
OMUL 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; 
13,30; 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 COLT 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 ADIN- 
CIME: Sala Palatului (orele 17,15;
20,15);  București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45): Favorit 

crări, Duc Ham a arătat că a- deziunea țării sale la această mișcare reflectă „maturitatea exigențelor epocii contemporane care înaintează spre independență națională și suveranitate, împotriva imperialismului și colonialismului, agresiunii și ingerinței sub toate formele".în Sesiunea din după-amiaza zilei de 26 august, au luat cuvîn- tul șefii delegațiilor din Iugoslavia, Siria, Malayezia, Laos, Ruanda, Vietnamul de sud.îh cuvîntarea secretarului federal pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Minici, se face o amplă analiză a evoluției situației internaționale din ultimii ani. Relevîndu-se procesul de destindere și marile e- venimente care-1 marchează, în cadrul acestora o deosebită însemnătate avînd Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, cuvîntarea relevă o serie de trăsături ale vieții politice internaționale, între care o dominantă o reprezintă, sporirea eforturilor pentru instaurarea unei păci durabile și a progresului în lume. Reprezentantul iugoslav a precizat că în fața rezistenței imperialismului, neoco- lonialismului și agresiunii, strategia politică a nealinierii trebuie să aibă, ca linii prioritare, lupta pentru libertate, independență și egalitate în drepturi a tuturor țărilor și popoarelor, îm-

• ÎN CADRUL seriei de manifestări. organizate în R.D. Germană Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a României, însărcinatul cu afaceri a.i. în R.D.G., Constantin Georgescu, a ținut o expunere în fața colectivului V.E.B. Feintuch-Zinster- walde din regiunea Cottbus despre semnificația zilei de 23 August și succesele obținute de poporul român în anii construcției socialiste. Au participat membri ai conducerii Comitetului Regional Cottbus al P.S.U.G., reprezentanți ai organelor locale de j^irtid și de stat, membri ai Ambasadei române din Berlin. Cu acest prilej a avut loc o în- tîlnire prietenească între membrii Ambasadei române și primul secretar al Comitetului Regional Cottbus al P.S.U.G., Werner Walde.Despre semnificația actului insurecțional de la 23 August și eforturile poporului român pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. au vorbit în diferite localități din R.D.G., lectori ai C.C. al P.C.R.
Eforturi pentru solutionarea politică 

a conflictului din Ulster
în cadrul eforturilor depu

se în Irlanda de Nord pen
tru soluționarea conflictului 
pe cale pașnică, marți după- 
amiază s-a desfășurat la 
Belfast o nouă rundă de con
vorbiri între delegați ai 
Partidului Unionist Protes
tant și cei ai Partidului So
cial Democrat și Laburist.Scopul acestor convorbiri este „găsirea unei formule de compromis" în vederea guvernării provinciei, chestiune care trebuie soluționată, după cum se știe, de Convenția constituțională nord-irlandeză. Lucrările acesteia au fost însă aminate pentru a permite celor două părți să continue convorbirile directe, pentru scoaterea Convenției constituționale din impasul în care se află. Principala problemă care continuă să separe cele două părți este legată de „principiul împărțirii puterii" între reprezentanții populației protestante și catolice. În timp ce Partidul Social Democrat și Laburist revendică dreptul catolicilor de a participa la guvern, unioniștii protestanți le oferă acestora o participare limitată la nivelul comisiilor par-

(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).

PRIMĂVARĂ TRISTĂ: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea 
(ora 20).

INFRINGEREA LUI L. WIL- 
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 
19,45); 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) .

FRANZELUTA: Doina (orele
11.15; 13,30; 15,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN 

potriva intervenției, presiunilor, amenințărilor cu forța și agresiunii, pentru pace și securitate în lume, lupta pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate în drepturi și respectul pentru interesele legitime ale tuturor popoarelor și pentru soluționarea problemelor economice internaționale, în primul rînd în beneficiul dezvoltării țărilor lumii a treia.Șeful delegației malayeziene, Tengku Ahmed Rihauddeen Bin Tengku Ismail, ministru cu însărcinări speciale pentru afaceri externe, a acordat atenție deosebită corelării eforturilor interne pentru accelerarea dezvoltării, în spiritul instaurării, pe bază de justiție și avantaj reciproc, a unor noi relații economice și comerciale internaționale.Șeful delegației Laosului, Khampay Boufa, a subliniat importanța unor elemente de bază ale dezvoltării, ca suveranitatea asupra resurselor naturale, arătând, totodată, că pentru realizarea progresului este nevoie de un climat de pace și de securitate, respect deplin pentru suveranitatea fiecărei țări, eliminarea manifestărilor de agresiune și de dominație.în intervenția ministrului afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, se face o evaluare a succeselor obținute de țările nealiniate in perioada care a trecut de la Conferința la nivel înalt de la Alger, relevin- du-se însemnătatea istorică a victoriei cucerite de poporul vietnamez împotriva agresiunii imperialiste. în cuvintare se a- trage atenția asupra încercărilor imperialismului de a menține, adesea sub forme camuflate, multe din pozițiile sale în lume, situație care necesită „întărirea și lărgirea și mai mult a solidarității, sub diverse aspecte, în sinul mișcării țărilor nealiniate, între aceste țări și țările socialiste și alte forțe înaintate din lume".
• SECRETARUL general al 

Partidului Liberal Democrat din 
Japonia, Yasuhiro Nakasone, a 
declarat că in cursul lunii sep
tembrie se va desfășura o reu
niune comună a membrilor gu
vernului și conducerii P.L.D. — 
partidul de guvernămînt — în 
cadrul căreia vor fi studiate po
sibilitățile de stimulare a econo
miei prin majorarea investiții
lor în sectorul public. El a ară
tat, de asemenea, că Dieta va 
examina, cu prilejul unei se
siuni extraordinare, care va a- 
vea loc, de asemenea, luna vii
toare, propunerile guvernamen
tale privind suplimentarea chel
tuielilor bugetare in vederea 
relansării economiei țării.

lamentare și al organelor locale, într-o declarație făcută de secretarul de stat pentru Irlanda de Nord, Merlyn Rees, se menționează că va fi posibilă extinderea activității Convenției constituționale peste termenul de șase luni prevăzut anterior. Totodată, se exprimă punctul de vedere al guvernului britanic, care va continua să sprijine calea găsirii unei soluții politice.„Principalul obstacol pentru găsirea unei soluții, scrie ziarul TIMES, îl constituie continuarea actelor de violență comise de grupările paramilitare catolice și protestante". în ultimele zile, în provincie, s-au în-, registrat o serie de incidente soldate cu morți și răniți. în cursul zilei de marți, secretarul de stat pentru Irlanda de Nord a discutat cu reprezentanții forțelor de ordine din Belfast problema intensificării violențelor în provincie. Totodată, s-a a- nunțat că alți șase deținuți au fost eliberați din închisoare, în încercarea de a se veni în în- tîmpinarea cererilor catolicilor de a se renunța la internare în lagăre fără judecată.

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

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Tomis (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 SlMBĂTĂ SEARA S 
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: Bucegl (orele 
15.45: 18); Grădina Bucegi (ora 20).

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

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: Giulesti (orele 15,30; 18;
20,15);  Vitan (orele 15,30: 18); Gră
dina Vitan (ora 20).

După cum este cunoscut, studiul in cauză este cerut de către Adunarea Generală a O.N.U. printr-o rezoluție adoptată la ultima sa sesiune.Grupul a fost alcătuit din experți guvernamentali din 21 de țări, printre care și România.Fiind primul de această natură, studiul face o analiză corespunzătoare a noțiunii de zonă denuclearizată, incercînd să degajeze unele principii și linii directoare utile statelor in preocuparea lor pentru crearea de zone denuclearizate.Sînt analizate în acest sens obiectivele zonei denuclearizate, obligațiile statelor din zonă, o- bligativitățile statelor din afara zonei și in special ale țărilor posesoare de arme nucleare, principiile și modalitățile de creare a zonelor denuclearizate, sistemul de control și verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate de statele zonei etc.Referindu-se la această chestiune în cadrul intervenției sale în comitet, șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene, a mulțumit experților guvernamentali pentru întocmirea studiului, exprimîndu-și speranța că aceasta va contribui la stimularea în continuare a interesului statelor față de ideea creării de zone denuclearizate.Ideea zonelor libere de arme nucleare, a arătat ambasadorul român, se afirmă tot mai mult ca o componentă a cursului nou care își face loc în viața internațională, exprimînd voința statelor de a trăi intr-un cli
note ite dnim

înnoiri la
BanskăO vizită în Cehos

lovacia înseamnă 
de fiecare dată o 
confruntare direc
tă cu o realitate 
care se află în

tr-o permanentă mișcare, — 
cu evoluție ascendentă e- 
conbmică, socială și cul
turală — rod al eforturilor 
creatoare ale popoarelor țării 
prietene. Despre Banska Bystri
ca cunoaștem multe lucruri și 
fapte. Aici pămîntul a fost udat 
din belșug de sîngele ostașilor 
români care au luptat pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist. Bătălia pentru 
Banska Bystrica a avut o în
semnătate deosebită, orașul re
prezentând pilonul de bază al 
apărării germane din spațiul 
Slovaciei centrale și poartă de 
acces spre baza industrială din 
valea superioară a Hronului.

Centru politic, industrial și 
cultural al Slovaciei centrale, 
nod rutier și de cale ferată, sta
țiune turistică și de schi, Ban-

ska Bystrica este situată în 
bazinul pitoresc scăldat de ape
le rîului Hron și înconjurat de 
masivii muntoși Tatra, Fatra și 
Kremnice. Configurația neregu
lată a solului conferă orașului 
o poziție singulară. Cele mai 
vechi atestări documentare da
tează din secolul al 13-lea, de 
cînd, în împrejurimile ei a în
ceput mineritul. în anul 1255 el 
a primit privilegii de oraș regal 
liber, crescând continuu apoi in 
secolele următoare. La începutul 
secolului al 16-lea, Banska Bys
trica deținea primatul pe piața 
europeană în comerțul cu ar
gint și aramă. Mărturii elocven
te despre prosperitatea și dez
voltarea materială și culturală 
care a atins-o orașul în secolele 
15 și 16 stau un număr de mo
numente. Cele mai prețioase se

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

ARTICOLUL 420: Ferentari (ore
le 14; 17,15).

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

ACTORUL ȘI SĂLBATICII: 
Cringașl (ora 16).

TOAMNA CHEYENILOR: Pacea 
(orele 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).

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

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

PIINE Șl CIOCOLATA: Grădina 
Titan (ora 19,45).

mat de încredere și înțelegere reciprocă, de bunăvecinătate și colaborare pașnică.Promovat in primul rind de țările nenucleare mici și mijlocii. conceptul din zonă oferă, totodată, un cîmp larg de acțiune tuturor statelor, nucleare și nenucleare, în care ambele categorii pot să-și aducă o contribuție efectivă la întărirea securității. internaționale.De-a lungul anilor, România a acționat atît în cadrul relațiilor sale bilaterale, cit și în foruri multilaterale pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, liberă în perspectivă de arma nucleară. Sîntem bucuroși să vedem — a arătat reprezentantul român — că același obiectiv este urmărit și de alte state din regiune.în continuare, ambasadorul român a insistat asupra autorității și rolului ce revin O.N.U. în materie de zone denuclearizate.Viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a arătat el, trebuie să acorde întreaga atenție studiului și să intervină pentru clarificarea acelor puncte asupra cărora au existat divergențe între experți. în primul rînd echilibrul drepturilor și o- bligațiilor statelor care concură la stabilirea unei zone libere de arme nucleare. Adunarea Generală are datoria să încurajeze eforturile statelor care manifestă interes pentru crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii și să le ofere întregul ei sprijin în acest scop.

Bystrica
găsesc în piața veche și pe stră
zile principale ale orașului ; aici 
se desfășoară șiruri de case în 
stil gotic sau al renașterii. De 
aceea centrul orașului repre
zintă astăzi o rezervație isto
rică. Castelul, construit ca o 
acropolă a orașului, probabil în 
secolul al 14-lea pe fundații 
ceva mai vechi, dă un farmec 
aparte așezării. El este procla
mat monument național îm
preună cu obiectivele istorice 
limitrofe : fosta primărie nu
mită Pretorium, clădirea care 
adăpostește galeriile de artă, 
casa „Matej", din fața Bastionu
lui Minerilor, biserica și restu
rile fortificațiilor orașului.

Banska Bystrica este cunos
cută mai ales pentru vechile și 
bogatele ei tradiții revoluțio
nare. Astfel, dintre monumen
tele mai noi merită menționată 
Casa Muncitorilor construită în 
1923 de proletariatul revoluțio
nar din oraș. Cel mai glorios 
capitol din istoria orașului il 
reprezintă însă Insurecția Na

țională Slovacă, prin care locui
torii au opus o dirză rezistență 
ocupației fasciste. Prin poziția 
ei geografică și tradiția ei revo
luționară, Banska Bystrica a 
devenit în acea perioadă cen
trul și simbolul luptei eroice ale 
poporului slovac împotriva na
zismului, pentru o Cehoslovacie 
liberă. în timpul Insurecției Na
ționale Slovace, Ia Banska Bys
trica s-a aflat sediul Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Slovac și al Consiliului Na
țional Slovac. Mărturiile care 
atestă tradiția de luptă fac o- 
biectul unui muzeu, parte com
ponentă a complexului de mo
numente denumit Memorialul 
Insurecției Naționale Slovace, 
în același context arhitectonic, 
monumentul Insurecției Națio
nale Slovace, terminat în 1969,

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

PROGRAMUL 1

16,30 Țeleșcoală • Arta pe înțe
lesul tuturor. Exerciții compozițio
nale • Arta de Cucuteni. 17,00 Te
lex. 17,05 Fotbal : Politehnica Iași 
— Politehnica Timișoara. Campio
natul național, divizia A. Trans
misiune directă de la Iași. 13,50 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală'. 19,05 Semnul zebrei. Un 
film despre munca tinerilor con
structori de la Stația de utilaj și 
transport București. 19,25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ancheta 
T. „Dimineți ratate". 20.40 Revista 
■literar-artistică TV. 21,20 Ritmuri 
sud-americane. Călătorie muzicală

R. D. VIETNAM - Ved®re panoramica a minei de cărbune la zi, Quang Ninh, al cărui harnic 
colectiv s-a angajat sâ livreze pînâ la finele acestui an o producție de 5 000 000 tone cărbune

GUVERNUL PORTUGHEZ
POLITICĂConsiliul de Miniștri al Portugaliei a examinat, în cadrul unei ședințe prezidate de premierul Vasco Gonțalves, care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, situația politică din țară. Comunicatul dat publicității în urma ședinței relevă că „au fost obținute progrese în depășirea crizei mili- tar-politice pe care o cunoaște țara, guvernul fiind însă conștient de actualele dificultăți". O deosebită importantă au crearea unui front al forțelor politice progresiste ca factor hotă- rîtor în lupta împotriva reac- tiunii și reorganizarea structurii organelor militare revoluționare. fără care nu poate fi realizată stabilizarea .situației, ne- 

amintește de zilele luptelor ero
ice ale anilor 1944—45.

Ieșirea din anonimatul unei 
modeste localități provinciale 
cu numai 12 099 locuitori, înflo
rirea acestui centru vechi mi
nier s-a săvîrșit abia după eli
berare, la 9 mai 1945. Dezvolta
rea socialistă a imprimat aces
tor locuri transformări profunde, 
îmbogățind harta orașului cu o- 
biective economice, sociale și 
culturale moderne. Important 
centru regional, astăzi, Banska 
Bystrica numără peste 50 000 
locuitori, iar pînă în anul 1980 
vor locui aici 80 000 oameni. 
Iată cîieva elemente ale ansam
blului înnoirilor economice care 
configurează profilul contem
poran al orașului Banska Bys
trica : importante obiective ale 
industriei constructoare de ma
șini, combinatul dc prelucrare 
a lemnului, o modernă fabrică 
de ciment. în noile întreprin
deri industriale lucrează în pre
zent, peste 20 000 oameni.Gazdele ne semna

lau marea afluență 
către școală, dorin
ța. tinerilor de a se 
instrui, de a se 
perfecționa con

tinuu pentru a deveni u- 
tili societății și în aceas
tă conexiune, dezvoltarea re
marcabilă pe care a cunos
cut-o invățămintul de toate gra
dele și profilurile, in compara
ție eu singularul liceu de care 
dispunea, orașul sc mîndrește 
astăzi cu o adevărată rețea dc 
școli elementare, generale, me
dii, profesionale, tehnice, supe
rioare frecventate de mai multe 
mii de cursanți. Și o cifră eloc
ventă : la mia de locuitori re
vin 15 studenți.

în ultimele decenii s-au con
struit aici dc trei ori mai multe 
locuințe decit in trecut intr-un 
.întreg secol, schelele ridicate 
din loc in Ioc concretizînd parcă 
pulsul nou al vieții socialiste. 
Este și firesc, deoarece volumul 
lucrărilor de construcții pe pri
mele 6 luni ale anului in curs a 
cunoscut o creștere de 9 ia sută, 
comparativ cu aceeași periuadâ 
a anului trecut, datorată îndeo
sebi ridicării productivității 
muncii.

Călătorul pe aceste meleaguri 
este plăcut surprins de ritmul 
și amploarea prefacerilor care 
au loc pe pămintul Slovaciei so
cialiste, de efortul pentru pro
gres, industrializare și o viață 
civilizată pe care îl depune a- 
cest popor. Pe lingă sentimen
tele de îndreptățită bucurie și 
admirație pentru noile realități, 
vizitatorul român este profund 
emoționat și de dovezile de 
prietenie și recunoștință pen
tru jertfele de singe ale ostași
lor români, dovezi ce vorbesc 
de trăinicia relațiiloi- existente 
între poporul nostru și popoa
rele ceh și slovac care, în con
dițiile socialismului au căpătat 
un nou conținut și largi per
spective de dezvoltare.

DOINA TOPOR

de la Amazoane, la Copacabana, 
din Cordilieri în Pampas. .22,10 — 
24 de ore. 22,30 închiderea . progra
mului.
PROGRAMUL 2

20,00' Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. In pro
gram: Simfonia a XlX-a de Dl- 
mitrle Cuclin.. In pauză : • Telex 
• Bucureștiul necunoscut — Bucu- 
rescii lui Cik Damadian. 22.00 Te- 
lerama : Corespondențe audlo-vi- 
zuale. 22,30 închiderea programu
lui.

Teatrul Național (Sala Mare): 
SOLDATUL SVEJK — ora 19,30; 
(Sala Mică): IMBLINZIREA SCOR
PIEI — ora 19,30; Teatrul ,,C. 
Tănase". (Sala Savoy): UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS ! — ora 19,30; 
(la Grădina Boema): IN. GRĂ
DINA BUCURIILOR — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" (la Teatrul 
de vară Herăstrău): POVEȘTILE 
DE AUR — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 
18.30; Teatrul evreiesc de stat : 
TEVIE LĂPTARUL — ora 19,30.

A ANALIZAT SITUAȚIA 
DIN ȚARĂcesară unei evoluții progresiste — se spune în comunicat.Guvernul și-a declarat hotă- rîrea de a îndeplini cu toată răspunderea sarcinile pe care i le-a încredințat președintele republicii, urmînd să-și aducă și in viitor contribuția la dezvoltarea procesului revoluționar.Examinînd o serie de probleme economice. Consiliul de Miniștri . a discutat și aprobat un proiect de lege privind funcționarea controlului muncitoresc în producție, în vederea creării condițiilor necesare pentru o participare organizată a oamenilor muncii la lupta pentru economii, împotriva sabotajului, pentru sporirea producției și îmbunătățirea calității a- cesteia.A fost adoptată hotărîrea de a se emite un împrumut în valoare de cinci miliarde de escudo pentru acoperirea cheltuielilor legate de înapoierea și stabilirea in tară a cetățenilor portughezi din fostele colonii ale Portugaliei.

• pe scurt • pe scurt * pe scurt •
• UN PURTĂTOR de cuvînt al Președinției Republicii Portugheze a anunțat miercuri că la Palatul Belem din Lisabona sînt în curs de desfășurare convorbiri intre reprezentanți ai Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) și ai Uniunii Naționale pentru Independența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.). Discuțiile au ca scop elaborarea unei platforme de acord, ceea ce pare să confirme știrile transmise din Luanda privind o apropiere între pozițiile celor două mișcări de eliberare angoleze, în pofida înfruntărilor care continuă să se producă în mod sporadic între combatanții acestora.

• APELUL LUI K. WALDHEIMNAȚIUNILE UNITE. — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat un apel urgent către toți cei care. iau parte la luptele din Timor să pună capăt ostilităților și să se înceapă negocieri menite să ducă la o rezolvare pașnică a problemei, s-a anunțat la Națiunile Unite. Secretarul general arată, pe de altă parte, că a urmărit evoluția evenimentelor. cu „îngrijorare crescindă" și că își oferă bunele oficii pentru o reglementare a situației in Timor.
• FORUMUL LUMII A TREIAIN CAPITALA MEXICULUI au luat sfîrșit lucrările „Forumului lumii a treia", la care au participat delegați din diverse țări în curs de dezvoltare, reprezentând opinia publică. Cu acest prilej, la Ciudad de
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• „SYMPHONIE-2" PE ORBITA. De la baza spațială de la Cape 
Canaveral a fost lansat marți satelitul de telecomunicații „Sym- 
phonle-2", realizat de specialiștii din Franța și R.F.G. In faza ini
țială, satelitul va evolua pe o orbită eliptică, urmind ca prin mai 
multe manevre și corectări ale traiectoriei, ce vor fi efectuate 
Ia. 29 și 31 august, șă se înscrie pe o orbită geostaționară, la circa 
36 009 kilometri altitudine, intr-un punct situat aproximativ dea
supra capitalei liberiene, Monrovia. Aparatura Instalată la bordul 
lui „symphorue-2" permite retransmiterea de programe de radio 
ȘS televiziune, de convorbiri telefonice, telex, transmiterea de 
diferite date, precum și pentru experimentarea tehnicilor și ma
terialelor de telecomunicații spațiale. Intre 2 șl 8 octombrie, cu 
prilejul reuniunii Uniunii internaționale a telecomunicațiilor, sa
telitul va fi, utilizat . pentru a demonstra avantaj ele acestui mod 
modern de retransmitere a comunicațiilor de diferite categorii 
și de, facilitare a unor legături rapide intre diferite zone ale 
Pămîntului. • SLAYTON SUPUS UNEI INTERVENȚII CHIRUR
GICALE. Astronautul american Donald Slayton, care a făcut 
parte din echipajul american in cursul recentei experiențe 
cosmice „Soluz-Apollo", a fost supus unei intervenții chirurgi
cale. Operația a constat in extirparea unei tumori benigne din 
plămînul sting. Starea sănătății sale este în afara oricărui pericol. 
• PARTICULE DE PLUTONIU radioactiv au fost descoperite în 

1 apropierea unui motel din Los Alamos, zonă unde în anii ’40 
I a fost produsă și testată, după cum se știe, prima bombă ato- 
l mică. Experțil emit părerea ,că plutoniu! provine de la îmbră- 
1 cămintea de protecție utilizată de tehnicieni, decontaminată pe 
1 atunci In condiții necorespunzătoare. Ei au precizat că prezenta 
i particulelor radioactive nu prezintă riscuri pentru populația din 
l regiunea respectivă. • S.O.S. PENTRU FUMĂTORI '. Ministrul 
■ 1 î'rant.ei’ Simone Veil, a anunțat lansarea. în luna

efectelor nocive ale consumului de tutun? Această* campanie*^ 
>șpdS; ea,, nu va căpăta un caracter coercitiv, ci are drept scop să 
îi informeze pe fumători la ce pericole se expun. Simone Veil 
a precizat că hotărîrea privind începerea acestei acțiuni a fost 
luată după analiza a numeroase studii științifice și date statis
tice în legătură cu nocivitatea tutunului, spunind că este cu 
totul nerațional să nu se, țină seama de strigătul de alarmă 
lansat de medici. • ARESTAT LA DAKAR, DOMINIC ORSINI 
traficant de stupefiante, după toate probabilitățile șef al recent 
dezmembratei filiere franceze, a fost extrădat de autoritățile 
senegaleze in Statele Unite. Pentru eliberarea sa a fost fixată 
o cauțiune de 2,5 milioane dolari. Surse americane relevă că 
Orsini, care este de origine corsicană, a organizat plasarea pe 
piața americană, între anii 1968 și 1971, a 150 kg de heroină și 
cocaină. Filiera avea ca puncte principale portul Marsilia, unde 
drogurile erau preparate, mai multe orașe latino-americane și 
centrele de plasare din Statele Unite. Din cel 31 de membri im
portanți ai bandei, 28 au fost arestați. • REGIZORUL BRITANIC 
KEN RUSSELL a anunțat că va începe turnarea unui nou film 
— a treia inițiativă recentă de această natură — consacrat vieții 
lui Rudolph Valentino, de la a cărui moarte se împlinesc în 
1976. 50 de ani. Specializat pînă acum în pelicule consacrate unor 
mari compozitori, Russell a declarat că este convins de succesul 
de casă al viitorului film. Mort Ia virsta de 21 de ani, in 19’6 
Rudolph Valentino a devenit, după cum este cunoscut, una din 
legendele Hollywoodului. funeraliile sale îmbrăcînd caracterul 
unui eveniment de importanță națională.

as. omizile veu, a anunțai lansarea, in luna
i septembrie, a unei campanii la nivel național pentru prevenirea 
1 efectelor nocive ale ransumiilni Ha tutu» _
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TINERETUL LUMII

REUNIUNEA TINERETULUI 

DIN ȚĂRILE ARABE 

Șl AFRICANE

Prima Conferință a tine
retului din țările arabe și 
africane, desfășurată, la 
Bagdad, și-a încheiat lucră
rile, participanții examinînd, 
cu acest prilej, probleme le
gate de contribuția tinerțU: 
generații la lupta împotrivîSi 
colonialismului și aparthei
dului. Totodată', participan
ții au definit o serie de mă
suri care să permită extin
derea cooperării între or
ganizațiile de tineret în ca
drul mișcării de eliberare 
națională în lume, pentru 
consolidarea independen
ței economice și politice a 
țărilor lor.

Mexico a fost dat publicității un document conținlnd propuneri concrete pentru instituirea unei noi ordini economice internaționale.
• FALIMENT LA TOKIOCEL MAI MARE FALIMENT din industria niponă din perioada postbelică a fost înregistrat marți, cînd firma textilă „Kohjin", care realizează vînzări în sumă de 250 000 000 dolari anual și care are 3 800 de salariați, a anunțat că băncile debitoare refuză să-i mai a- corde sprijin financiar. Datoriile companiei se cifrează la 146 000 000 000 yeni (aproximativ 500 000 000 dolari).• PAPUA și Noua- Guinee, teritoriu aflat sub tutela O.N.U. și administrat de Australia, va deveni independent la 16 septembrie, în ziua deschiderii lucrărilor Adunării Generale, a anunțat Comitetul pentru decolonizare al Națiunilor Unite.

• ÎNTRE 21 și 27 august, 
formația de dansuri și mu
zică populară „Doina Gor- 
jului" dîn Tirgul Jiu a în
treprins un turneu în Uniu
nea Sovietică. Mesagerii ar
tei noastre populare au pre
zentat spectacole. îndelung 
aplaudate de publicul sovie
tic, cu ocazia deschiderii ex
poziției naționale „România- 
azi“, precum și pe scenele 
Complexului expozițional al 
realizărilor economiei națio
nale a U.K.S.S. din Moscova.
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