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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ABNEGAȚIE SI ELAN REVOLUȚIONAR,
NOI REALIZĂRI ÎN MUNC

Din cronica faptelor tinerești dedicate Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R

Centrala subterană de la Mărișelu, pe Someș
Foto : GHEORGHE CUCU

Pe ogoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul

Lubomir Strougal,
președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

5

1975

CU ȘANTIERELE ȚĂRII 
ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ

• Rîurile curg așa cum
hotărăsc oamenii

(Pe șantierul național al tineretului de la Lo
tru — o amplă întrecere al cărei scop este în
deplinirea și depășirea angajamentelor luate 
in cinstea apropiatului Congres al U.T.C.)

• Turnurile viitoarei cetăți
spre cotele finale

(La Turceni — prestigioase realizări ale tine
rilor pe șantierul celei mai mari termocentrale 
românești în construcție.)

ritm dinamic, acțiuni
hotărîte pentru producții sporite, pentru

strîngerea - pînă la ultimul bob a recoltei
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Au îndeplinit
sarcinile

cincinalului
Orarul de lucru — respectat 

de toți oamenii satului!
-Un raid în județul Prahova-

Strîngerea Ia timp și fără pierderi a recoltei de 
porumb, floarea-soarelui, legumelor, fructelor, 
cartofilor, apoi strîngerea și depozitarea fura
jelor, executarea arăturilor — ca să amintim 
cele mai principale lucrări — sînt probleme 
stringente înscrise pe agenda de lucru a gos
podarilor prahoveni. în urma ședinței Comi
tetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., pri-

vind organizarea și desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă, în județul Prahova s-au 
constituit comandamente în fiecare comună, co
mandamente care au trecut imediat la acțiune. 
Pornind de la numărul mare de lucrări ce ur
mează a fi executate în fiecare unitate agricolă 
au fost stabilite programe complete de muncă, 
orare de lucru riguroase.

Primul popas îl facem pe tarlalele cooperativei agricole producție „Viață nouă“ din cănești. Nu trecuse de ora toți cei 150 de cooperatori tați de alți zeci de consăteni se aflau pe cîmp. Oamenii din brigada condusă de Constantin Al- dea, după ce cu o zi înainte în- cheiaseră recoltarea florii-soare- lui, se aflau acum la strînsul porumbului. 30 de cooperatori și tot atiția navetiști dau continuitate culesului. Din cele 510 hectare cu această cultură

de Băr- 7 și aju-

Tovarășul. Nicolae Ceaușescu,’ secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri 3 septembrie, pe tovarășul Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, care face o vizită oficială de prietenie în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, prim- ministru al guvernului. Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică, Teodor Haș, ambasadorul României la Praga.Au luat parte Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului, președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală

de colaborare economică și teh- nico-științifică, Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.Cu acest prilej, președintele guvernului cehoslovac a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.

Nicolae oaspete Gustav și celea avut
Mulțumind, tovarășul Ceaușescu a rugat pe să transmită tovarășului Husak un salut cordial mai bune urări.In timpul convorbiriiloc o informare reciprocă asupra desfășurării construcției' socialiste in România și Cehoslovacia și s-a analizat stadiul realizării hotărîrilor adoptate de conduce-
(Continuare în pag. a V-a)
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TOASTURILE ROSTITE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL LUBOMIR STROUGAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe ambasadorul JaponieiPreședintele- Republicii liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri dimineața, pe ambasadorul ex-

Socia- traordinar și .plenipotențiar al Japoniei la București, Ryoko Ishikawa, la cererea acestuia.A luat parte Gheorghe Oprea,
viceprim-ministru al . guvernului.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

MESAJUL
adresat de președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintelui Republicii 
Finlanda, Urho Kekkonen, cu prilejul împlinirii virstei

Lucrătorii din Centrala industrială de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier au raportat îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal pe ansamblul Centralei la data de 1 septembrie a.c.
„Conștienți de înalta res

ponsabilitate pe care o avem 
față de partid și popor, se 
arată în telegrama adresată 
cu acest prilej, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, comuniș
tii, întregul colectiv de mun
că din centrala noastră se 
angajează ca și în viitor să 
muncească cu același spirit 
și abnegație îneît pînă la 
sfirșitul anului să realizăm, 
peste prevederile actualului 
cincinal, 4 200 milioane lei 
la producția globală, reali
zări pe care le consacram în
floririi patriei socialiste, în
deplinirii cu succes a sarci
nilor stabilite de Congresul 
al XI-lea al Partidului Co
munist Român".

Stimate domnule președinte,

de 75 de ani
ritul angajamentelor asumate de țările europene 
la Conferința de la Helsinki.— a unui climat 
de securitate și largă conlucrare pe continent 
care să dea posibilitate fiecărei națiuni să se 
dezvolteo.de sine stătător, la adăpost de orice 
amenințare, presiune și amestec în treburile sale 
interne. România va depune toate eforturile pen
tru realizarea unui asemenea climat, pentru 
transpunerea în viață a documentelor semnate 
la Helsinki.

în acest cadru, poporul român, animat de înal
tele idealuri ale păcii și progresului, dorește în 
mod sincer ca prietenia și colaborarea româno- 
finlandeză să devină un model de raporturi în
tre state cu sisteme social-politice diferite, le
gate prin interesul comun de a contribui la pro
movarea unor relații noi, democratice, pe con
tinent și în lume, la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Adresîndu-vă, încă o dată, cele niai calde urări 
cu prilejul aniversării zilei de naștere, dorin- 
du-vă viață lungă, multă sănătate și putere de 
muncă, vă exprim, domnule președinte, cele mai 
alese sentimente de stimă și prietenie.

(Continuare în pag. a Ill-a)

de satisfacții!

de-a 
naș-

mie si una

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

OVIDIU MARIAN

SPIRITUL CRITIC
l

Dezbaterea „Scînteii tineretului**
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1 ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

A MS'

îmi face o deosebită plăcere ca, la cea 
75-a aniversare a zilei dumneavoastră de 
tere, să vă adresez, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului român, precum și al meu 
personal, cordiale felicitări și cele mai calde 
urări de sănătate și fericire.

Constituie un prilej de satisfacție faptul că 
între țările și popoarele noastre s-au statornicit 
și se dezvoltă relații tot mai strînse de colabo
rare și prietenie bazate pe înțelegere și respect 
reciproc, că un rol important în dezvoltarea a- 
cestor raporturi l-au avut întîlnirile și convorbi
rile purtate împreună cu prilejul schimbului de 
vizite din anii 1969 și 1971, ca și în timpul re
centei Conferințe pentru securitate și cooperare 
in Europa. Doresc să-mi exprim și cu acest pri
lej convingerea că bunele relații dintre Româ
nia și Finlanda vor cunoaște în continuare o 
dezvoltare multilaterală, în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii în Europa 
și în lume.

Sint încredințat că situarea fermă a raportu
rilor româno-finlandeze pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc se va în
scrie ca o contribuție însemnată a țărilor noastre 
la procesul așezării relațiilor intereuropene pe 
încredere și colaborare, Ia înfăptuirea — în spi-

Sîntem amîndoi puțin stingheriți...
Stăm față-n față și ne privim unul pe celă

lalt, cîntărindu-ne forțele parcă, întocmai ca 
doi parteneri înaintea unei întreceri sportive. 
Știu că de mine depinde alungarea stînjenelii 
pe care încă o resimțim și tot de mine depinde 
transformarea discuției, acum rece și oficială, 
într-o convorbire intimă, de la inimă la inimă, 
prielnică mărturisirilor.

Deocamdată, în caiet nu am notat decît 
atît :

CONDRA CLIMOV, 25 ani („...îi împlinesc 
la 1 octombrie !" ; dacă voi scrie ceva despre 
el va fi așa. ca o mică atenție de ziua lui ...), 
instalator electrician la întreprinderea jude
țeană de construcții montaj - Suceava.

TEODOR POGOCEANU
(Continuare în pag. a TV-a)

Șl SPIRITUL DE GENERAȚIE
a j r>r-nr»AM nizsni ■■ rari i Marile „școli literare" din trecut nu Acad. ȘERBAN CIOCULESCU s-au remarcat prin spiritul de gene
rație, ci prin caracterul hotărîtor al programului și prin diversitatea talen
telor. Direcția ideologică de la Dacia literară, de la Junimea și de la Con
temporanul a impus prin orientările respective în spiritul timpului, iar nu 
prin spirit egoist de generație. în paginile acestor reviste, care au făcut 
epocă, indiferent de durata lor, nu vom găsi elogii reciproce între redactori, 
ca în unele periodice ale zilelor noa stre.

n A MIEI niMITPII I Nu-mi plac, în egală măsură, vehemența și reven- 
DANItL DIMII KIU dicările teoretice ale noilor veniți, care, în locul stu
diului serios și aplicat al cărților mai vechi și mai noi, încearcă să-și facă 
simțită prezența prin tot felul de luări de poziție și profesiuni de credință, cu 
toate nule în absența unor probe în ceea ce privește aptitudinea de a exer
cita actul critic. T . „

In pagina a ll-a

ontinuînd discuția noastră pe această temă ni se pare util să precizăm cîteva lucruri, mai ales de ordin tematic, multe, spuse în articolul inaugural. întîi de toate : faptul că am propus-o trebuie pus în legătură cu fenomenul tot mai vizibil de apariție, și în multe cazuri de afirmare convingătoare, a unor noi și inte- resanți tineri scriitori, prozatori, dramaturgi și Din punctul nostru de _______ ,un factor de cea mai mare importanță, adeseori decisiv, în afirmarea acestora cu opere de calitate,il constituie climatul critic în care apar și care se constituie în jurul lor. Acesta, firește. este determinat de promptitudinea și obiectivitatea analizei și aprecierii critice. de semnalarea la timp a noilor valori, dar și divulgarea, argumentată. a sunetului calp atunci cînd ni se dă drept noutate sau originalitate. La urma urmei, orice 
nouă și autentică valoare np este

poeți, critici, vedere,

rodul unei fericite conjuncturi astrale. Literatura nu începe cu ultimul sosit după cum nici nu se termină cu ultima operă scrisă, fie și de un mare scriitor. Sentimentul continuității — ce nu exclude efervescența, competiția și existența polemică a operelor, unele în raport cu altele — presupune din capul locului o dificultate conștient asumată, dar în absența căreia apar semnele hipertrofiei și supraevaluării ridicole : cînd ești mereu „primul" ori „singurul" valoarea n-are cum fi decît superlativă și incomparabilă. Știm bine că o valoare, sau o generație, dacă ținem la acest cu- vînt, nu se naște pe loc gol. Observăm, în schimb, uneori un vid critic în jurul noilor apariții și, cînd e cazul, noilor valori. Trebuie discutat ce și pe cine continuăm, cum continuăm: cu adevărat creator sau epigonic, cu un servilism denumit uneori
(Continuare in pag. a ll-a)

ziarului belgian
’avenir“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste 
România, a. primit la 15 august pe scriitorul de origine română 
Mihail Steriade, acordîndu-i, cu acest prilej, un interviu pentru 
ziarul belgian „Vers l’avenir"

Textul interviului în pagina a V-a
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Spiritul critic și spiritul de generație Filmul documentar -
SENTIMINTHL CONTINUITĂȚII ASICURA 
BUNA FUNCȚIONARE A RAPORTOLUI 

UINTRE TRADIȚIE Șl IVIH|ll
Cine a spus că nu ar mai avea loc atitea discuții și controverse, dacă ne-am înțelege de la început asupra termenilor ? De aceea, ne-am propus de la început să dăm o definiție a spiritului critic în literatură : este facultatea de a discerne între valoare și nonvaloare estetică, și de a motiva bonvingător acceptarea sau respingerea unei lucrări (manuscrise sau tipărită). Cînd o editură, bunăoară, deleagă pe un referent să se pronunțe asupra valorii unui manuscris de poezie sau de proză, se presupune că acea persoană, pe de o parte, este calificată să aprecieze cu justețe asupra nivelului literar al lucrării, iar pe de alta, că nici un alt considerent în afară de acela al valorii ar cădea in cumpăna judecății sale. Aceleași condiții se cer și recenzentului cărții, cu atît mai mult cu cît acesta este un critic literar. adică un profesionist al judecăților de valoare (deoarece adeseori se încredințează rubrici permanente unor poeți sau prozatori. amatori de a face și ei critică literară). Spiritul critic presupune o întinsă cultură generală, cunoașterea citorva limbi, pentru a putea citi în original operele unor mari literaturi străine, pasiunea literară exclusivă, neumbrită de veleități beletristice, adică de a face literatură în marginea literaturii, de a se scoate în evidență sub pretextul examinării unei cărți, dezinteresare absolută în emiterea judecății de valoare, fără considerente de ordin personal, fără sentimente sau resentimente, bună credință în interpretarea unui text, seriozitate și simt al răspunderii. Judecata de valoare nu poate și mai ales nu trebuie să fie influențată de relațiile de ordin personal dintre critic și autor. Enunțată cu urbanitate, ea nu jignește, chiar dacă este negativă. Respectul adevărului, cînd își găsește expresia corespunzătoare, a respectului persoanei, impune din punct de vedere critic și pune pe critic la adăpost de suspiciunea unui act propriu-zis ostil. Desigur susceptibilitatea scriitorilor . și în genere a artiștilor este atît de iritabilă incit nu-i mulțumesc nici judecățile pozitive, dacă nu sînt ridicate la un diapazon înalt al tămîierii integrale. Aș spune chiar că aceste susceptibilități se manifestă în raport invers proporțional cu valoarea scriitorilor, deoarece a- tunci intervin „complexele" și le tulbură seninătatea.Exigenta scriitorilor de imaginație față de cei chemați să le aprecieze valoarea lucrărilor este intratabilă cu deosebire cînd aceștia fac parte oarecum din aceeași generație. La rindul lor, criticii tineri se simt datori să ,.cruțe" pe confrații lor tineri cînd lucrările lor sînt sub orice nivel și să-i ridice în slăvi cînd li s-a părut că ele ar fi, într-o măsură oarecare, lăudabile. Spiritul zis de generație, in asemenea cazuri, se impune ca un imperativ, înaintea spiritului critic. El șe definește ca o altă formă a spiritului de echipă, a- dică de ajutor reciproc, de solidaritate în bine și în rău, de aliniere la unele cuvinte de ordine. Mai acum șaizeci de ani, circula o fotografie în grup destul de compact a unui număr de

Acad.
ȘERBAN CIOCULESCUscriitori sub eticheta „splendida generație". Cred că formula fusese găsită de poetul Alex. Th. Stamatiad, care se considera cel mai reprezentativ poet al acelei echipe (din care lipseau însă și T. Arghezi și G. Bacovia!) Noțiunea de generație a încercat să se ridice la demnitatea unui principiu critic in judecata lui Albert Thibaudet, critic de formație filozofică bergsoniană. Fluxul „duratei" nu are însă nimic de a face cu structurile scriitoricești, variabile la infinit în sinul aceleiași generații.Adevăratele talente, să admitem, cam de aceeași vîrstă, se deosebesc mai mult decît se a- seamănă. Chiar dacă o anumită camaraderie îi apropie pe scriitori, diferențele de temperament îi separă și mai ales se adincesn cu cît înaintează în vîrstă. Amiciția este una, și ea este mai frumoasă ca oricînd în stadiul tinereții, capabilă de mari eptu- ziasme. Este momentul sublimelor avînturi, al proiectelor și programelor literare îndrăznețe, cînd tinerii care se string cot la cot își fac iluzia că gruparea lor ar putea constitui o supremă revoluție literară. Rezultatul, mai adesea, este decepționant, prin disproporția dintre realitate și iluzie.'

Marile „școli literare" din tre
cut nu s-au remarcat prin spi
ritul de generație, ci prin carac
terul hotăritor al programului și

(Urmare din pag. I) respect față de înaintași. Această formă servilă a. așa numitului respect, tipic epigonică, nu aduce desigur nici un serviciu clasicului respectat și nici în- tirziatului său emul sau mai bine zis imitator. Insă am în- tilnit chiar și în pagina de analiză a unor' critici reputați ab- solvirea și premierea epigonului în numele clasicului imitat. Situația este „crudă și insolită" ca în povestirea lui Villiers de iTsle-Adam, „Plagiatorii trăsnetului"...Observăm slăbirea preocupării față de evoluția tinerilor scriitori, retragerea din fața actualității a unor critici a căror părere este așteptată. Un critic, dacă este critic, nu poate ca, în numele așa-zisei libertăți personale de decizie, să ignore existența în jurul său a „celor ce vin". .Credem că un critic , adevărat, care și-a asumat o asemenea misiune, nu se poate socoti „liber" de a vorbi sau a păstra tăcerea asupra noilor generații de scriitori. Criticul adevărat nu știe gustul „tăcerii de aur"... Sigur însă că tăcerea lui și a altora va fi spartă în țăndări de gălăgia unora care, pe drept sau nu, se văd ocoliți, neglijați ori chiar rău analizați. Și astfel spiritul de generație tinde uneori să anuleze spiritul critic și chiar... bunul simț, apar formele de ajutor reciproc, umflarea debuturilor, încurajarea mediocrităților dar și, în genere, a mediocrității. După gustul in

In vuia literara 
Si PROMOVĂM COMPETIȚIA VALORILOR, 

Nil A BONELOR INIENIII

o lecție de istorie
patetică

prin diversitatea talentelor. Direcția ideologică de la Dacia 
literară, de la Junimea și de la 
Contemporanul a impus prin o- rientările respective in spiritul timpului, iar nu prin spirit egoist de generație. în paginile a- cestor reviste, care au făcut e- pocă. indiferent de durata lor, nu vom găsi elogii reciproce între redactori, ca în unele periodice ale zilelor noastre. înaintașii noștri aveau un simț al pudorii mai accentuat decît acela al momentului pe care îl trăim : moment de mari prefaceri, de uriașe construcții, de edificare a unei societăți noi, în care spiri-

Relația dintre spiritul critic și 
spiritul de generație, văzută prin manifestările concrete ale vieții literare actuale,* este complicată, și orice concluzie în a- ceastă direcție are, cred eu, o doză apreciabilă de relativ. însemnările de față se conformează inerent acestei - situații. Ele se vor, de la bun început, expresia unor ginduri a căror eventuală subiectivitate ar putea servi tocmai schimbul util de opinii, pe care îl. vigează și îl presupune orice dezbatere.Sint cu totul de acord cu ide- ea că spiritul de generație se referă, în primul rînd, la o su-

Dezbaterea „Scînteii tineretului"
tul colectiv trebuie să înlăture spiritul de generație, organizat în elice și coterii.

Marile creații sint condiționale 
nu de conflictul dintre generații, 
artificial întreținut, ci de spiritul 
de continuitate între ele. care 
asigură jocul dialectic dintre tra
diție și inovație, progresul me
reu în linie ascendentă al valo
rilor literare și artistice.Emingscu a trecut un mare examen de înălțime morală în poemul Epigonii, atît prin modestia însumării sale printre a- ceștia, cît și prin magnificele e- logii aduse unui Eliad și lui Alecsandri. La rindul său, Alec- sandri a salutat cu generozitate pe Eminescu. Exemplul lor trebuie meditat și fructificat.

mă de corespondente subtile între cărți.Știm prea bine, dialectica gez nerațiilor în literatură presupune o competiție de valori și nu de programe sau de principii e- nunțate în marginea literaturii. „Febra partizană" clădită pe conflictul dintre vîrste este categoric ridicolă, timpul face dreptate celui care are de spus ceva, așa cum momentul poate da uneori un fals credit celui care vorbește zgomotos pur și simplu. Cauzele creșterii acestei „febre" la unii dintre tinerii scriitori sînt multe, nu cred însă că este vorba aici de o lipsă de valori care se cer a fi. compensate printr-o gălăgioasă reclamă făcută mediocrității.

DANIEL DIMITRIUDe regulă, ținerii cărora le reproșăm excesul de personalitate sint — și s-a dat un exemplu concret în articolul de deschidere a acesței dezbateri — niște nume pe care memoria noastră le reține cu greutate.Aș vrea să relev însă și un alt aspect. Un anume sentiment excesiv de solidaritate le-a fost insuflat unor tineri critici tocmai de tratamentul aplicat lor de , unii confrați, mai . vîrstnjci, care nu au ezitat să-i „ure- chească" pe bieții npvici pentru îndrăzneala de a exprima' (u- neori fără tact) niște opinii mai puțin favorabile despre autori cu state vechi de funcțiuni in cîmpul literelor. Nu vreau să mă abat de la fondul chestiunii, dar cred că la întreținerea acestor dispute sterile pe motiv de „bâtrîni" și „tineri" fiecare vîrstă își are o contribuție a ei, mai mică sau. mai mare. Teribilismul juvenil — și nu numai cel juvenil — care nu o- mite să procedeze la clasificări sau să distingă pretențioase filiații înaintea unei elementare analize pe text nu poate fi contracarat prin „puneri la colț" și apostrofări doctorale. Cel mai eficient mijloc de aducere la realitate a junilor „amețiți" de ei înșiși ar trebui să se afle in cărțile (în substanța, nu în numărul lor) celor consacrați. Unui tînăr și binecunoscut recenzent îi vor fi utile numai paginile de analiză sclipitoare, la obiect, a fenomenului literarfractor al tăcerii apare gustul somnolent al mediocrității care nu-i altceva, decit amorțirea spiritului critic cu efectul său. tă- miierea reciprocă. In cadrul instrumentelor de ratificare ale așa-numitului „spirit de generație" apare cuvîntul „Maestre" și cuvîntul „sistemă" („Sistema poetică la X fiind aproape. închegată — scrie un tînăr poet despre confratele său de generație — ar fi poate nimerită acum o depersonalizare a viziunilor. o părăsire a sinelui scris în fața versului impersonal și, prin urmare, lipsit de gen. ceea ce decurge din însăși definiția ec-stasis-ului...“). Urmează, în ordinea acestei cuceriri a „spiritului de generație" prin degradarea spiritului critic „dialectica" noilor filiații și afinități: nici marii clșsici nu mai sînt suficient de iluștri și atunci ne inveptăm înrudiri cu formele de. relief ale unei , geografii exotice, și insolite, operațiune ce dobîn-, dește o anumită fervoare chiar,, în demersurile.; critice ale unor tineri poeți cu adevărat noi șj originali. Să fie .aici numai un, reflex compensator la blazarea criticului și esteticianului care crede că „nu e nimic nou sub soare" ?! Sau, dimpotrivă, o consecință a entuziasmului exagerat (preferabil desigur încruntării mohorite) stîrnit de nașterea unor noi Hdlderlin-i și de genii precoce salutate cu focuri bengale ce au mistuit și cea mai firavă umbră de spirit critic ? Trebuie discutat pentru a spulbera iluziile sau a întări bă

nuielile și, pe cît se poate, a sădi și consolida convingerile., Cum spuneam, întărirea spiritului critic este necesară nu din pricina inexistenței valorilor în rindul „celor ce vin" ci tocmai pentru că, pornind de Ia apariția a noi și interesanți tineri scriitori, este cazul să se dea prioritate spiritului analitic și selectiv, spre a se pune în lumină deplină ceea ce este cu adevărat valoros, de o calitate superioară. Există șl părerea că într-o existență democratică a valorilor este loc pentru toți. Desigur, dar aceasta nu este o realitate în sine ci numai o condiție în virtutea căreia înmulțirea șanselor, domolirea rigidității și desfacerea cercurilor creează un cîmp larg de acțiune selecției. Democrația calității 
înseamnă ierarhie de valori și 
nu coexistență pașnică și netul
burată. In fine, este de discutat și regimul debuturilor. Nu știm dacă forma concursului editorial, care a dat bune rezultate într-un caz, este și cea ideală. Important este, însă, pentru ce ne decidem : acțiune condusă de o generozitate suspectă în numele superstiției că „nu se știe de unde sare iepurele" (sub care se pot ascunde practici și obiceiuri deloc superstițioase !) ori fermitate critică (desigur, accep- tînd riscul eventualelor erori). Credem că aceasta din urmă este singiira capabilă să, asigure cernerea strînsă a talentelor. Intre altele, aceasta face posibilă și o mai potrivită așezare a timpului debutării : mulți autori talen-

tați debutează prematur, cu lucruri nereprezentative. Pentru o cursă atit de lungă și dificilă „startul" rău luat poate fi fatal. Ce s-a întîmplat cu debutanții anilor trecuți ? Știm că există la unii scriitori consacrați, creatori de opere de seamă. în orice caz cu o anumită autoritate profesională, plăcerea de a citi cărți „vechi" ale tinerilor lor contemporani. Adică o deliberată întîrziere a contactului cu ceea ce se naște sub ochii lor lăsînd, inevitabil, pe seama altora plăcerea (noi i-am zice obligația) de a trăi prezentul, „clipa" culturii. Sigur, nu se poate pretinde nediferențiaț o mentalitate de cronicar, de „raportor" al actualității, însă simțim cu acuitate necesitatea unor priviri mult mai interesate, din partea tuturor generațiilor scriitoricești, către ,,cei ce vin".Iată cîteva motive care ne fac să credem,că o discuție mai largă și mai concretă despre spiritul critic și spiritul de generație este oportună. Se înțelege, și din cele spuse, că nu reducem discuția la opere și autori — deși, în ultimă instanță, acestea contează — ci vrem să o înviorăm prin abordarea unor aspecte ale climatului, ale articulațiilor cu funcție de condiții ce asigură conjunctura favorabilă apariției și orientării noilor veniți și a lucrărilor lor. după cum este de la sine înțeles că nu pot scăpa discuției implicațiile morale și ideologice pe care Însuși raportul propus în titlul dezbaterii noastre Ie presupune.
’“! ” CARE ESTE STADIUL PREGĂTIRILOR

clasic sau contemporan. Acestea și numai acestea il vor convinge, și nu vorbele mari, completate, eventual, cu citate din opera unor personalități literare, vorbe rostite pe vîrfuri, de pe soclul format dintr-una sau mai multe cărți, în marea lor majoritate culegeri de note și recenzii savant organizate.Nu-mi plac, în egală măsură, vehemența și revendicările teoretice ale noilor veniți. care, în locul studiului serios și aplicat al cărților mai vechi și mai noi, încearcă să-și facă simțită prezența prin tot felul de luări de poziție și profesiuni de credință, cu toate nule in absența unor probe în ceea ce privește aptitudinea de a exercita actul critic. Intre literatură și infern există, printre altele, o apropiere ce ține de ineficienta bunelor intenții. îmi displac micile sau marile campanii de presă susținute în jurul unor cărți pe motiv „e tînăr, domnule, are 
nevoie de un impuls". O lăudabilă și sistematică practică a revistei Tribuna o constituie publicarea unor mese rotunde de preferință, pe marginea cărților celor tineri (și clujeni). Toate bune, numai că uneori se confundă discutarea unor volume cu unisonul aprecierilor și nu o dată un exagerat și sofisticat spirit disociativ se chel- tuie pe texte asupra cărora au stăruit și, poate, mai' .stăruie și azi dubii în privința valorii.Sînt de acord cu ideea potrivit căreia spiritul de generație, susținut cu obstinație. nu-și poate găsi justificare in precedente. Se vorbește mult și pe bună dreptate de solidaritatea întemeiată pe calitate întîi de toate a poeților care debutau în urmă cu cițiva ani. Este o nostalgie naivă, pentru simplul motiv că azi nu mai sîntem la începutul deceniului 7. cînd a existat un moment de accentu
ată delimitare, ceea ce este un caz special în evoluția fenomenului literar. Atunci, cînd un trecut apropiat prilejuise și confuzii valorice, afirmarea valorii echivala. într-un fel, cu afirmarea noului, de unde și existenta unui spirit de solidaritate capabil să fractureze niște prejudecăți. (Nu vreau să spun că azi am fi scutiți de spectacolul confuziei valorice!). Criticii care s-au' afirmat toți în aceeași vreme au doVedit-o și ei, însă, unii au transformat-o în inerții. Nu este cazul, spre exemplu, ca un ș.crjitor de prestigiu ca Marin Sorescu să fie apărat „pînă în pînzele albe" de cei care i-au " comefțtat cu justificăt/entuziasm primele cărți. Un volum slab — explicabil, la urma urmei în cariera oricărui scriitor — se Cere a fi citit cu ochi limpezi și arătat lumii într-o tot atit de limpede lumină. Cei care nu au e- zitat să procedeze astfel merită toată stima, cu condiția ca între entuziasmul trecut și reticențele prezente să nu-și facă loc îndoiala privind probitatea morală. De fapt, orice discuție privind spiritul critic și spiritul 
de generație, luate separat sau împreună, ar trebui să înceapă de la sacra bunăcredință.

Sute de uteciști au participat marți seara la premiera de gală a peliculelor documentare : Ani de lupte, ani 
de glorie și File de epopee realizate de Nicolae Dragoș și 
Gheorghe Baciu-Avramescu sub auspiciile C.C. al U.T.C. Spectacolul a însemnat pentru toți cei prezenți un moment de vibrantă confruntare cu imagini ale luptei tineretului nostru revoluționar condus de partid phntru libertate și dreptate socială, pentru construirea României noi, socialiste. Această „lecție de istorie patetică" — cum o numea, în impresionanta sa prezentare, Mihnea Gheorghiu — a pătruns, cu puterea extraordinară pe care imaginea obiectivă a unei realități în devenire o poate avea, în mintea și inima spectatorilor, din" du-le sentimentul acut ai continuității, al menirii nobile ce le revine de a duce mai departe gîndul și jertfa înaintașilor. Pentru că derularea celor două pelicule nu a însemnat nici>*pe departe o simplă și neutrală trecere în revistă a unor date, a unor evenimente petrecute într-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat. Dimpotrivă, crea
torii s-au străduit și au reușit 
să construiască aceste filme de 
montaj, de antologie, unitar,

subordonînd 
materia selec
tată unei idei 
generoase și e- 
sențiale : aceea
cepției partidului nostru, că ti
neretul a reprezentat și re
prezintă o puternică forță so
cială. că tinăra generație con
stituie însuși viitorul luminos 
al națiunii noastre socialiste.Permanenta grijă a comuniștilor, a partidului pentru creșterea și educarea tineretului, pentru formarea lui în spiritul celor mai înaintate concepții despre lume și viață răzbate ca un fir roșu în Ani 
de luptă, ani de glorie și File 
de epopee pentru a se afirma, o dată în plus. în însuși gestul realizării și proiectării a- cestor filme.

Ani de luptă, ani de glorie urmărește, în secvențe de o mare putere simbolică, participarea tineretului. revoluționar, condus de partid, la lup-, ta grea pentru, dreptate socială și libertate națională. Că modalitate narativă, Nicolae 
Dragoș și Gheorghe Baciu-A
vramescu au optat pentru construirea filmului pe ideea vizitei unui grup de uteciști la Muzeul de istorie a partidului, a mișcării revoluționare și democratice din România. Cadrul figurilor concentrate as- cultînd sau privind documentele expuse în muzeu revine, ca un laitmotiv, de cîteva ori pe parcursul derulării peliculei. Prezentul, imaginea însăși a tineretului de astăzi, cel

ÎN VEDEREA DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR ?

dar ar avea
Internatul și cantina Li

ceului nr. 1 din Iași oferă 
o situafie specială. In con
tractul incheiat cu construc
torul, I.G.C.C. Iași, se pre
vedea că'lucrările nu pot fi ter
minate înainte de 30 septembrie. 
Abia atunci vechiul local al fos
tului internat, construit ăcum 50 
de ani, care intre timp devenise 
locul unde se făcea instruirea 
tehnico-productivă a elevilor, 
urma să-și recapete vechea și 
adevărata utilitate. Pină atunci 
ce se va intimpla cu cei 160 e- 
levi-interni ? Dar cu ceilalți 
încă 150 care, potrivit unui son
daj făcut la sfirșitul anului șco
lar trecut, au optat pentru 
semi-internat, pentru un pro
gram prelungit în școală ? 
Fiindcă nu mai puțin de 240 de 
absolvenți ai clasei a VIII-a 
s-au înscris aici in prima treap
tă de liceu. Iată întrebările că
rora trebuia să le dăm răspuns 
— ne spune tovarășul loan Ciu
tă, directorul liceului, — pro
blemele cu care ne-am con
fruntat pe timpul acestei veri. 
Stadiul actual al lucrărilor este 
dovada cea mai elocventă că 
au fost găsite, împreună cu 
constructorul, cele mai bune și 
eficiente soluții. In ziua vizitei 
noastre, 24 de muncitori cali
ficați : parchetari, zugravi, mo
zaicari, sub îndrumarea mai
strului de șantier Nicolae Foca, 
lucrau in program prelungit, iar 
cițiva instalatori de la unitatea 
patronatoare ii ajuta. Cine 
lipsea ? Tocmai ei, elevii, bene
ficiarii acestor viitoare exce
lente condjții de cazare și ma
să. Și ar fi avut ce face, au ce 
face și acum. Trebuie să vină 
la școală, să fie antrenați de or
ganizațiile U.T.C. in treburile

Constructorii își fac datoria, 
nevoie de ajutorul elevilor

gospodărești. Dacă termenul de 
execuție a lucrărilor fixat pen
tru 30 septembrie va putea fi 
devansat cu aproape 3 săptă- 
mini, nu la fel de bine stau lu
crurile cu dotările. Pentru do
tare abia acum au fost primite 
fondurile. De unde să procuri 
într-un timp așa de scurt, cît a 
mai rămas pină la 15 septem
brie, vestiare cu trei corpuri, pa
turi, noptiere, mașină de spă
lat ? Nu există deocamdată de
cit niște promisiuni de la Con
siliul orășenesc Rădăuți care a 
mai ajutat școala și-n alte îm
prejurări... O problemă este și 
racordarea cantinei la conducta 
de gaze. Devizul a fost făcut 
cam tirziu și abia după 6 luni 
de Zile se va putea face racor
darea. O soluție a fost totuși 
găsită. Cota de gaze repartizată 
pentru laboratoarele școlii va 
fi folosită pentru cantină, iar 
pentru laboratoare vor fi folosi
te butelii de aragaz. Este și a- 
ceasta, deocamdată, o rezol
vare...

...Vizităm și Complexul nr. 
1 al atelierelor interșcolare din 
str. Primăverii. Există aici trei 
hale destul de spațioase ce adă
postesc următoarele . ateliere : 
de strungărie-lăcătușerie (123 
locuri pentru o serie), sudură, 
construcții școlare și confecții 
pentru fete (40 mașini de cu
sut). Planul de producție — de
falcat pe ateliere și cei 35 mai- 
ștri-instructori — este de 
1 200 000 lei. Acum se primesc 
comenzi, se încheie contracte. 
Contractul nr. 5408 din 9 august 
cu Inspectoratul școlar prevede 
confecționarea in primul tri
mestru a 1 000 măsuțe pentru 
preșcolari, 2 000 scăunele, 500 
pături, 200 scaune cu spătar,

100 dulăpașe. Pentru atelierul 
de confecții există o comandă 
de 2 000 cearceafuri pentru ta
berele de pionieri. Cu toate că 
activitatea tehnico-productivă a 
elevilor se va desfășura in spe
cial în cadrul atelierelor in
terșcolare din lași, Pașcani, Tg. 
Frumos sau ale școlilor care 
dispun de o bază tehnico-mate- 
rială corespunzătoare, atenție 
s-a acordat insă înzestrării tu
turor celor 326 de ateliere șco
lare. In atelierele din comunele 
Mbgoșeștî-Siret, Bivolari, Tri- 
fești, Popricani, Belcești, Prisă- 
cani, Lespezi și altele își vor 
desfășura activitatea atit elevii 
din localitățile respective cît și 
cei din satele componente unde 
nu s-a asigurat incă o bază ma
terială satisfăcătoare. Avind in 
vedere că multe din unitățile 
școlare și-au prevăzut plan de 
producție, in stabilirea profilu
lui meseriilor s-a ținut seama 
de acest aspect. Astfel, pro
filul meseriilor s-a limitat la 
prelucrări mecanice (așchieri, 
construcții metalice, instalații), 
prelucrarea lemnului (timplărie, 
construcții binale) și industria 
ușoară (confecții, țesături, lucru 
de mină) ceea ce va permite în
sușirea cu mai bune rezultate 
a acestor meserii. Faptul că 
s-au realizat deja contracte cu 
unele unități, precum și cu 
M.E.I. pentru executarea unor 
lucrări sau confecționarea de a- 
paratură didactică, mobilier 
pentru grădinițe și internate 
școlare dovedește că in activita
tea tehnico-productivă a elevi
lor se urmărește nu numai as
pectul educativ ci și eficiența 
economică a muncii.

ION MIHALACHE

SIGHIȘOARA Restante
la capitolul mobilizare

Printre obiectivele care păstrează încă urmele inundațiilor se numără și școlile generale nr. 1, 2, 3, Liceul de cultură generală nr. 1. N-am vrea să se creadă că scriind acest material am nesocotit efortul întregii populații sighișorene, al tinerilor în special pentru normalizarea situației. Dar tot atit de adevărat este că după acele zile grele care au dus la restabilirea circulației, reînceperea lucrului in întreprinderi și instituții, refacerea străzilor a urmat o perioadă de relaxare nejustificată, cel puțin la capitolul pregătirii noului an școlar.Tovarășul Ștefan Pop, prim- vicepreședinte al consiliului popular municipal, ne informează :— Am obținut fondurile suplimentare necesare, am contractat materiale și constructori. Am repartizat cite un reprezentant al consiliului popular pentru a urmări ritmul lucrărilor și a lua măsurile de rigoare.Constructorii de la cooperativele meșteșugărești „Prestarea", „Sporul", „Speranța", E.G.C.L. au început lucrul. Forțele sînt însă prea mici pentru a ne da cît de cit speranța că la 15 septembrie totul va fi in ordine. La Școala generală nr. 1 sălile de clasă, atelierele de la subsol și parter, parchetul, mobilierul distruse sint îngrămădite pe coridor. Lucrează 4 zidari și 6 zugravi de la cooperativa „Prestarea". Parchet nu există, parchetari incă nu. Tovarășul Tîrrioveanu Posto- 1U, directorul, ne spune că a fost mobilizat comitetul de părinți, care a reparat 50 de bănci și va mai repara incă 50. Gheorghe Kin, unul dintre meșteri se plîn-

ge că din cauza materialului Îngrămădit peste tot, ce trebuie mutat — lucru pe care elevii l-ar putea face foarte bine — ritmul de muncă este necorespunzător. La Școala generală nr. 2, tovarășul Pompiliu Popescu, directorul, ne asigură că la 15 septembrie totul va fi gata. Hans Schuster, șef de sector la E.G.C.L.. unitate care efectuează reparațiile, ne declară :— Avem de parchetat 840 mp, ceea ce necesită cel puțin 20 de zile.La Liceul de cultură generală nr. 1 discutăm cu profesoara Paraschiva Bujaker.— Se lucrează cu toate forțele.Aveam să ne convingem mai tirziu că „toate forțele" erau 0 zugravi, 2 eleve și omul de serviciu.Situație similară și la Școala generală nr. 3. Parchetul încă nu a fost adus la școală. Vacanță mare. Cine să-1 încarce, să-1 descarce ? In nici una din unitățile școlare vizitate nu. am putut discuta cu vreun reprezentant al organizației de tineret. Vom mobiliza elevii. ne asigură interlocutorii. Nu ne indoim de faptul că așa va fi. Credem insă că tocmai datorită acestei situații organizațiile U.T.C.. conducerile școlilor în cauză trebuiau să acționeze mult mai din timp pentru pregătirea școlilor.In Tg. Mureș există Un mare grup școlar de construcții. Poate Comitetul județean Mureș al U.T.C. se gîndește, dacă organul municipal U.T.C. Sighișoara nu a f&eut-o pină acum, la solicitările acestora. Și cit mai repede.
MIRCEA BORDA

căruia i se adresează în mod special opera cinematografică, este pus într-o permanentă și ■ directă legătură cu trecutul, pelicula cîștigînd astfel atît în putere expresivă și unitate. Fără îndoială, comparativ cu imensa materie faptică, comparativ cu însăși realitatea luptelor, a jertfelor din anii ilegalității pelicula acelor timpuri nu a reținut decît o infimă parte. Dar fotografiile, documentele, presa s-au constituit în tot atitea izvoare de informare și de lucru pentru realizatori, Contrapunctarea imaginilor filmate cu altele fotografice, precum și comentariul vibrant care a " completat tot timpul au devenit element cu certe valori de cinematografică.
Ani de luptă, ani urmărește procesul știentizare a tineretului, trecere a lui de la starea de rezistență spontană, Tieorgani- zată la una de opoziție activă, de înfruntare deschisă a practicilor regimului burghezo- moșieresc, de luptă îndîrjită, fermă, pentru libertate sub conducerea și îndrumarea directă a partidului.Oprindu-se îndelung asupra figurilor de tineri comuniști, rememorînd cele mai puternice confruntări de clasă la care tineretul și-a adus partea sa de jertfă și de singe, punc- principa- momente greului parcurs luptă aspecifică con-

România-film prezintă
ELIXIRUL TINEREȚII

o producție a Casei de Filme NUMĂRUL PATRU

Un film de : Gheorghe Naghi
Scenariul : Alexandru Andrifoiu ; Nicolae Ștefănescu : Beno 

Meirovici.
Imaginea : Ion Anton. 
Muzica : Vasile Vasilache Jr. 
Decoruri : arh. Marcel Bogos. 
Costume : Ioana Sturdza. 
Sunetul : ing. Camil Silviu. 
Montajul : Eugenia Naghi. 
Machiajul : Ștefan Mihăilescu.

Cu : Florin Piersic, Ana Szeles, Melania Cîrje, Stela Popes
cu, Marin Moraru, Ștefan Tapalagă, Mihai Fotino, Aurel Cio- 
ranu, Aura Andrițoiu, Ștefan Mihăiiescu-Brăila, Gheorghe 
Naghi, Dorina Done.

Film realizat in studiouriîe Centrului de Producție Cinemato
grafică BUCUREȘTI.

însoțit și pelicula expresiv scriitură
de glorie de con- de

drum de organizația de tineretului revoluționar, filmul are marele merit de a fi relevat puternica personalitate a unui tînăr care, încă de la 14 ani înfruntînd teroarea polițienească a regimului burghezo-moșieresc, nu a precupețit nimic pentru viitorul de astăzi și de miine al țării sale : tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Figura tînărului muncitor revoluționar, documentele ates- tînd curajul și puterea luptei sale neîntrerupte, patriotismul său, conștiința și încrederea în victoria comunismului reprezintă o pildă pentru tine- — retul de astăzi.
File de epopee, cel de al doilea documentar prezentat marți seara Ja Casa filmului, urmărește, în spiritul aceleiași idei, a educării tineretului în spiritul dragostei față de patrie, față de tradițiile luptei revoluționare, cîteva dintre cele mai semnificative momente din reconstrucția țării după război, ale participării - tineretului patriei la munca grea și responsabilă de construire a României socialiste. - De la imaginile primelor grupuri de tineri dînd la o parte molozul dărîmăturilor războiului la imaginea uzinelor și locuințelor de astăzi, de la entuziasmul îndîrjit al brigăzilor de tineret care și-au lăsat numele înscris la Salva- Vișeu, la Bumbești-Livezeni, la munca de astăzi din școli și uzine, de la primele pre-zențe ale delegațiilor tinerilor comuniști români în viața internațională ' la rolul pe care astăzi îl are România, tinere- , , tul său în întrunirile internaționale, e un drum — ne spune filmul — care nu a fost _ parcurs ușor, ci greu, cu sacrificii, cu îndîrjire, dar mai ales cu convingerea că__viitorul țării este unul comunist, luminos. Imaginile peliculei nu sînt unele de melancolică amintire, ci de prezentă confruntare cu o realitate în devenire, cu o realitate de a cărei evoluție spre mereu mai bine sînt răspunzători și tinerii, viitorul de mîine al țării.Sigur, nici Ani de lupte, ani 

de glorie, nici File de epopee nu s-au constituit în intenția realizatorilor ca o rememorare exhaustivă a trecutului de luptă al tineretului. nostru. Meritul lor este de a fi demonstrat o dată în plus că există un imens material faptic, documentar din care regizorii, scenariștii, actorii trebuie să se inspire în realizarea unor opere — fie strict documentare, fie de ficțiune — de puternică forță sugestivă, cu o mare influență educativă a- supra spectatorilor, în special a celor tineri. Filmele prezentate constituie totodată o excelentă ilustrare a preocupării Uniunii Tineretului Comunist de a orienta creația cinematografică spre realizarea unor asemenea opere care să contribuie la educarea revoluționară a tineretului în spiritul celor mai înal- - ■ te idealuri comuniste. „Nu e 
nevoie — sublinia Mihnea 
Gheorghiu — să explicăm 
aceste filme, să le comentăm 
prea mult; ele vorbesc de la 
sine spectatorilor prin forță 
realității pe care ele o întru
pează, prin forța adevărului 
faptic și ideatic pe care-1 sus
țin". .

MIRUNA IONESCU

I
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din zonă
ȘT. D. 
BRĂILA,

centrate și la pregătirea terenului pentru însămînțări.

Pe ogoare—ritm dinamic,
acțiuni hotărite pentru producții

sporite, pentru stringerea
pină la ultimul bob-a recoltei

în toate județele țării 
se desfășoară din plin 
munca de strîngere a 
culturilor de toamnă și 
pregătirile pentru recolta 
anului viitor.

tuează operativ și transportul recoltei din cimp la bazele de recepție, de unde rădăcinile de sfeclă iau drumul fabricilor de zahăr pentru prelucrare.

CU ȘANTIERELE ȚĂRII 
ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ

LOTRU Rîurile curg așa
cum hotărăsc oamenii

• AȘA DUPĂ CUM S-A 
STABILIT DE CĂTRE CO
MANDAMENTUL JUDE
ȚEAN DOLJ pentru coordonarea campaniei agricole de toamnă, la începutul lunii septembrie a început recoltatul sfeclei de zahăr. Sînt recoltate, așa după cum s-a recomandat, numai acele suprafețe unde producția medie la hectar a , atins cel puțin. 30 000 kg pe ■, terenurile neirigate și 40 000 

, j kg pe terenurile irigate. Printre primele unități care au declanșat această lucrare se numără Amărștii de Sus, Pirca, Băilești, Giurgița și altele pînă la peste 25. Concomitent cu recoltatul se efec-

• ÎN JUDEȚUL de pildă, floarea-soarelui a fost recoltată de pe 50 la sută din suprafața cultivată. Treizeci de cooperative agricole de producție din această parte a țării au terminat recoltarea.în numeroase alte unități agricole din județ au început recoltarea sfeclei de zahăr, a strugurilor pentru vinificație.
• UNITĂȚILE AGRICOLE 

DIN JUDEȚUL HARGHITA au început recoltarea cartofilor de toamnă. Nupiai în primele zile de la declanșarea acestei importante lucrări s-a strîns recolta de pe 700 ha. Forțe importante sint con-

• ȘI PE OGOARELE JU
DEȚULUI MUREȘ se lucrează intens la pregătirea recoltei anului viitor. Pină acum a fost arată mai mult de 35 la sută din suprafața planificată. Forțe importante sînt concentrate la stringerea furajelor, lucrare executată pe mai bine de 40 000 ha.

• COOPERATIVELE 
GRICOLE DE PRODUCȚIE 
DIN JUDEȚUL BIHOR au început recoltarea porumbului și a sfeclei de zahăr, cele mai mari realizări înregis- trîndu-se în unitățile agricole din comunele Salonta. Secu- ieni, Biharia și Cefa. în alte cooperative agricole de producție, printre care cele din Valea lui Mihai, Brusturi, Marghita și Sinmartin, a început recoltarea cartofilor. Orarul de lucru

1 *

EXEMPLUL ERA LA iNDEMlNĂ,
DAR N AVEA CINE SA VINĂ SĂ L IA

ci
ne 
pe 
pe 
in.

Ambele unități fac parte din 
același consiliu intercoopera- 
tist, din județul Dimbovița. Mai 
mult. Vișina Mare Și Răscăeți 
sint sate ale aceleiași comune, 
intre ele este o distanță s-o 
străbați cu pasul. Dar și o pră
pastie de neincumetat pentru un 
alpinist. Și iată de ce. La C.A.P. 
„7 Noiembrie" Vișina facem cu
noștință cu un mod desăvirșit de 
organizare a activității in aceas
tă campanie de toamnă. Fieca
re lucrare riguros urmărită, fie
care om cu răspunderi precise, 
de care se achită exemplar. Un 
perimetru fertil inițiativei. Cele 
patru brigăzi de cimp (alcătuite 
din cite patru echipe cu 40 
cooperatori și trei mecanizatori 
fiecare) au recoltat pînă la 
ceasta oră fasolea pură de 
100 ha., fasolea intercalată de 
800 ha., floarea-soarelui de 
300 ha și cele 100 ha cu
Inul, deși era cultivat doar pen
tru sămință, aduce oapienilor o 
jumătate de milion de lei in 
plus : neapelind la forța meca
nică, ei au luat inițiativa să-l 
fmulgă, fir cu fir, valorificindu-l 
ta fuior pentru acea jumătate 
3e milion.

In ziua cînd ne aflam in sat, 
cooperatorii debutau la culesul 
porumbului. Am putea susține că 

k îndemnurile inginerului , șef 
Cornel Neacșu erau de prisos 
(de altfel, in scurt timp și-a re- 

★reluat și el locul in lan, alături 
de consăteni). Muncă zorită în 
brigada a doua, condusă 
Ionel Grindei. Pe locul I, 
competiția intre echipe, forma
ția lui Nicolae Mitu. Spre sea
ră, echipa lui Marin Covrig ho
tărăște, in buna tradiție a țăra
nului român, ca-n timpul nopții 
să taie cocenii de pe cele 20 ha 
recoltate in cursul zilei. In tot 
cursul zilei, cinci autocamioane 
și nouă remorci au transportat 
porumbul livrat statului. In

de 
in

In

hambarele proprii aduc porumb 
60 de atelaje. Peste noapte nu 
rămîne nimic în cimp. Diminea
ța, tinerii mecanizatori Anghel 
Simescu, Nica Busuioc — 
cîți or mai fi nevoie — 
pregătiți să intre cu plugurile 
la arat. A fost asigurată Și 
condiționată întreaga cantita
te de sămință. Un orar precis, 
spirit de ordine și disciplină vă
desc că aici, la Vișina, se lu
crează intr-un veritabil flux teh
nologic, ca in industrie, ca tn 
alte sectoare ale economiei.

Am trecut șt pragul coopera
torilor din Răscăeți. „In ce 
puncte aveți astăzi oameni la 
muncă ?" — îl întrebăm pe ca
sierul State Răcaru. „Sincer să 
fiu, nu prea cunosc situația — 
vine tărăgănat răspunsul. Știu 
că președintele se află la re
coltatul inului. Mai avem 30 ha 
in cimp. După aceea o să urme
ze floarea-soarelui (100 ha.), pe 
urmă porumbul (760 ha.), 
nici aici n-am început".

La Răscăeți, calendarul 
col este • intîrziat pentru . 
multe activități. In consecință, 
între toate aceste activități, pri
oritatea rămine o noțiune a- 
propiată mai mult de rntimpla- 

■ re, orarul zilnic și programul de 
lucrări — alte noțiuni uitate.

tl întrebăm pe casier, pe alți 
cițiva cooperatori întilniți la 
sediul unității, dacă știu cite 
ceva despre activitatea consăte
nilor lor din Vișina Mare, des
pre stilul de muncă din această 
cooperativă. „N-am prea avut 
drum pe la ei“ — cade neutru 
răspunsul. Solicităm o ultimă 
informație : adresa celor doi 
ingineri care lucrează la. Răscă
eți. Amîndoi — Gheorghe Tudor 
și Stelian Antonescu — sint în 
concediu, plecați de nici o săp- 
tămină. Așadar, in timp ce pre
ședintele Gheorghe Pitirim tru
dește de unul singur pe cimp,

că

agri- 
mal

cei doi specialiști ii arată căl- 
cîiele, din galopul personal spre 
oaza de vacanță. Pentru că, chiar 
dacă se pare că unul dintre ei 
ar fi in concediu medical, este 
inadmisibil ca celălalt să lip
sească tocmai in această pe
rioadă de intensă activitate, de 
maximă răspundere.

Să ne mai mirăm atunci că 
exemplul celor din Vișina, deși 
la îndemină, nu are cine să 
vină să-l ia ?

I. ANDREIȚA

Pot fi

(Urmare din pag. 1)fost recoltate 50 de hectare, suprafață Ce urmează a fi semănată cu grîu. Cele 25 de atelaje și 3 autocamioane transportau în aceeași zi știuleții în hambare. Florea Oprea. Zoe Istrate, Maria Neagu, Ioniță Pricopie, ca să amintim doar cițiva legumicultori din cei 50 prezenți in grădină, strângeau cartofii de pe ultima suprafață de 3 hectare, în timp ce cooperatorii string și depozitează roadele pămintului, mecanizatorii pregătesc recolta anului viitor. Bunăoară, 7 dintre aceștia, printre care Florea Stoica, Ion Paraschiv, 7____Matei, Mihai Arsenie au executat arături pe suprafața de 300 hectare. Lucrarea continuă pe parcelele de . pe care s-au strîns floarea-soarelui și porumbul. Alți 4 mecanizatori recoltează, transportă și însilozează furajele. Pînă la ora 8, maistrul mecanic Constantin Florea — a- cum rutierist — efectuase deja doua transporturi de furaje. Cu aceleași rezultate se înscriu și mai tinerii colegi ai săi, mecani-
evitate

Petre

staționările tractoarelorAdresăm întrebarea tînărului inginer Constantin Șandru, directorul S.M.A. Dragalina, județul Ialomița. „Unitatea noastră dispune de 165 tractoare de putere medie care realizează venituri anuale de circa 130 000 lei, cu aproape 40 000 lei mai mult decît se planifică. Eliminăm golurile de producție și folosim cu randament sporit întregul parc de utilaje printr-o planificare a- mănunțită a lucrărilor mecanice, de comun acord cu inginerii șefi ai cooperativelor agricole, pe tot parcursul anului. Echilibrînd perioadele de vîrf, prin eșalonarea programelor agrotehnice pe fiecare cultură, asigurăm folosirea la întreaga capacitate a utilajelor". Cum se acționează concret ? Lucrarea cea mai importantă, în care sint antrenate acum forțele mecanice, este recoltatul florii-soarelui. Cele 25 de combine „Gloria" au fost dirijate comasat pentru 1 900 ha cu această cultură, lucrare care se efectuează in totalitate mecani-

zat. S-au făcut unele adaptări, în sensul că dispozitivul pentru floarea-soarelui (D.F.S.), destinat vechilor combine C-3, a fost montat pe C-12 ..Gloria". Pe lingă combine a fost detașat numărul de remorci necesar pentru transportul semințelor imediat în bazele de recepție și un număr dublu de tractoare cu pluguri pentru efectuarea arăturilor deoarece pe aceste terenuri urmează griul. S-au creat astfel condiții ca imediat solele să fie eliberate și arate. De asemenea, 6 semănători SU-29, casate, sînt folosite Ia administrarea îngrășămintelor, pentru uniformitatea lucrării. Prin calculul exact al vitezelor de lucru. în raport de productivitatea maximă a fiecărui utilaj, tractoarele sînt dirijate operativ la alte operații : recoltat și transportat sfeclă de zahăr,, legume și furaje, discuit și nivelat terenul, alte fertilizări.
ȘT. DORGOȘAN

Șerban Vasile, Ion Pe-zatorlitre, Iacob Pavel. Efortul lor este concretizat în cele 1 300 tone de furaje însilozate.
SFECLA DE ZAHĂR 

SE LIVREAZĂ CONFORM 
GRAFICELORPe rutieriștii Constantin dea, Ion Petre îi întîlnim rampa gării Crivina. Erau primul transport de sfeclă zahăr. îi însoțim Ia punctele încărcare. Aici pe o tarla de hectare, aparținînd cooperativei agricole din Gorgota, peste 50 de cooperatori decapitau rădăcinile de sfeclă. Printre ei se află și mulți navetiști, precum și alți lucrători din comună. Gheorghe Budoi, Gheorghe Do- robanțu, Iacob Stancu, Ioana Stelian sînt doar cițiva dintre cei care prin efortul lor de zi cu zj au făcut ca rădăcinile de sfeclă să fie livrate beneficiarilor conform graficelor stabilite.

CEI MAI TINERI 
LEGUMICULTORIPrin comunele și satele județului am văzut, cei drept cam puțini la număr, tineri care bă- teau străzile sau stăteau pe la porțile caselor. Nu același lucru putem spune. însă, despre elevii școlii generale din satul Slon. Ei pot fi întilniți zilnic în ferma legumicolă Ștrand, aparți- nind Fabricii de conserve din Vălenii de Munte. Mia Copoiu, Aurelian Alexandru, Silvia Bo- sea. Ana Pișan sînt printre cei mai harnici elevi despre care delegatul fabricii, Ion Vătășelu, a avut numai cuvinte de laudă. Exemplul lor se cere urmat de toți elevii, de toți tinerii satelor, cu atît mai mult cu cit în cimp se mai află zeci de tone de legume nerecoltate.

★Desigur, rezultatele de Unitățile agricole tiste vizitate se datoresc, in primul rind. bunei organizări a muncii, disciplinei riguroase. De dimineață pînă —— peste programul mașinile agricole, cit și oamenii care le deservesc sînt în lanuri. Astfel, putem spune că orarul de lucru este respectat de fiecare cooperator, de tățean al comunei muncă.

Ba- pe la de de 20

obtinute coopera-
seara tîrziu, stabilit, atît

fiecare ce- venit la
PRODUCȚIA CERE IDEI ÎNDRĂZNEȚE. SA DAMA

Eroică și tenace, fertilizînd cu incandescența sevelor sale vatra legendarului tărim de cremene din Munții Lotrului, munca miilor de tineri poposiți pe aceste meleaguri spre a zidi și a da moștenire o cetate de lumină „fără asemănare" prin proporții, prin forță, dar mai ales prin unicitatea soluțiilor de construcție este încununată de noi și mărețe succese. Pină în prezent din cele 3 vetre de lumină așezate în Centrala electrică de la Ciunget au fost distribuiți în sistemul energetic național 850 milioane KW/h. cu mai bine de 2 milioane decît era prevăzut. Bătălia pentru apă declanșată prin aducerea în lacul de la Vidra a celor peste 70 rîuri și pîrîuri continuă în aceste zile. Au fost deja schimbate albiile a peste 40 de afluenți ai Oltului și Jiului, iar pînă lasfîr- șitul anului vor fi crările de captare cursuri de apă.Pe toate cele 3 ------ ,---------ale Lotrului, CAPTĂRI NORD. CAPTĂRI SUD și LOTRU A- VAL care se întind pe o suprafață de peste 8 000 km.p., cei a- proape 2 000 de tineri brigadieri își înscriu, cu noi și importante realizări pe fronturile muncii. RAPORTUL dedicat Congresului al X-lea al U.T.C. și celei de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R.în toate punctele de lucru de pe marele șantier național al tineretului de la Lotru se desfășoară în aceste zile întreceri tinerești între echipe de mineri betoniști și montori care au drept scop îndeplinirea si depășirea angajamentelor luate în cinstea înaltului forum al tinerei generații. Pe șantierul Petrimanu, la captările Pietrele Mari,

terminate lu- a încă 25 demari șantiere

Olteț, Ungurelu și Ulieșul, unde concomitent cu lucrările de ex- cavații și betonări subterane, se lucrează și pentru turnarea ultimilor metri cubi de beton în barajul care va strînge aici apele ramurii de sud a șantierului, neobosita dăruire în muncă a tinerilor uteciști a devenit un a- devărat etalon al hărniciei.Cei peste 500 de brigadieri care muncesc pe acest șantier au realizat în luna august 914 metri liniari betonări în subteran și 695 metri cubi betonări corpul barajului. Totodată, fost excavați subteran 4 500 metri cubi steril din galeriile în care se vor capta apele în lacul Petrimanu.în momentul în care transmitem. aflăm de la comandantul șantierului național al tineretului, Ion Nistor, că tinerii brigadieri de la șantierul Petrimanu au raportat terminarea cu o lună mai devreme a lacurilor pentru captarea de la pîrîul Șoimilor. Tot cu o lună mai devreme au fost terminate lucrările de exca- vații la accesul principal de la Hidrocentrala Brădișor. fapt care a permis atacarea cu 40 de zile mai devreme a frontului de lucru din Centrala subterană a celei de a 3-a hidrocentrale de pe Lotru. în cadrul acțiunilor de muncă patriotică în sprijinul producției tinerii brigadieri au efectuat lucrări în valoare de a- proape 1 milion lei. Ei și-au a- dus contribuția la terminarea cu 20 de zile înainte de termen a lucrărilor definitive de la barajul Vidra, au executat peste plan 105 metri liniari excavații subterane și au betonat peste 450 metri liniari de galerie. Valoarea pieselor, subansamblelor și utilajelor realizate prin acți-

în au peste

uni de autodotare și autoutilare în atelierele șantierelor este de peste 56 asimilate 79 tipuri lucrările nări subterane redueîndu-se astfel sarcina de lui de șantiere milioane lei.Din celelalte ate de brigadierii de pe Lotru mai notăm economisirea a peste 65 tone ciment. 110 metri cubi cherestea. 45 tone otel beton și 100 mii KW/h.Pornind de la aceste înalte cote ale prezentului este firesc ca tinerii brigadieri de la Lotru să-și propună pentru viitor proiecte la fel de ambițioase. Faptul că in curind se va sărbători împlinirea a 5 ani de la înființarea șantierului național al tineretului, cei aproape 2 000 de brigadieri s-ău angajat recent în adunările de dare de seamă și alegeri să presteze pînă la sfârșitul anului încă 60 000 ore de muncă patriotică în sprijinul producției, să fie turnate 4 lamele ale tineretului în barajele de la Petrimanu și Jidoaia in așa fel incit cele două baraje să fie gata pînă la 1 noiembrie.în ziua în care la București vor începe lucrările Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 250 de tineri vor primi pe marele șantier hidroenergetic certificate de calificare în meseriile de mecanici. electricieni, mineri, betoniști, strungari. încă 250 de inimi harnice care își vor face simțit pulsul pe marele șantier hidroenergetic de la Lotru.

milioane lei. Au fost pentru aceste acțiuni de utilaje folosite la de excavație și beto-import a grupu- cu cîteva zeci deangajamente Iu-

NICOLAE MILITARU

TuncENt: Turnurile viitoarei
cetăți spre cotele finale

Din modestul birou al rului șef al Grupului de re, construcții și instalații Turceni, Walter Tuzar, poți cuprinde cu privirea întreaga panoramă a șantierului. Ritmul intens de lucru, experiența îndelungată a constructorilor în ambianța disciplinei' ferme de la care nimeni nu se abate, au permis devansarea cu multe luni a termenelor înscrise în grafice : turnul de -răcire nr. 1— 2 luni avans ; sistemul de e- purare chimică a apei de adaos— 2 luni avans. Structura de rezistență a peretelui longitudinal al sălii mașinilor pentru toate cete 4 turboagregate — 18 luni avans. Sînt de asemenea înaintate față de termenele din grafice lucrările la calea de rulare a podului rulant din sala mașinilor și finisajele la corpul intermediar.Șantierul nr. 2 — turnul de răcire. Cu Ion Dițescu, șeful brigăzii, ne face cunoștință secretarul comitetului U.T.C. al Grupului de șantiere, Ilie Geică :: — Cînd ați construit primul turn de răcire, tovarășe Dițescu ?— în 1970 la Rovinari. Am înălțat acolo 5 turnuri. Apoi la București alte 2, incă 1 la Min-

ingine- șantie- aici e al noulea. Va înalt construit detia. Cel de fi cel mai noi și totodată cel mai înalt din țară. De altfel toate cele 8 prevăzute a se construi Ia Turceni — 4 în prima etapă și 4 în cea de-a doua — vor avea 115 metri fiecare. Aceșta pe care îl vedeți înălțîndu-se a atins deja cota de 70 metri. In fiecare zi turnăm cîte un inel cu diametrul de 1,20 metri.— E greu ?Surîde cu toată fața.— Desigur. Construirea unui turn de răcire presupune mare precizie și îndemînare. Nu e ușor să lucrezi la o asemenea altitudine. îți, trebuie curaj și pricepere. Experiență. La Rovi- nari am gătat 5 turnuri de 110 metri înălțime. La București anul trecut două de 75 metri. Astea sint mai pretențioase. Ne pun multe probleme. Vor avea cea mai mare capacitate — 42 000 metri cubi pe oră. Dar cînd ai în brigadă oameni ca Vasile Trușcă. Nicolae Gogîrlă sau uteciști ca dulgherii Aurel Stroe și Cornel Motcă, ca Ion Anghel, Florea Croitoru. Costi- că Bondoc sau Adrina Celciu ne putem lăuda eu cele 2 luni avans de a și angajamentul nostru termina construcția pri-
PRODUCȚIEI ÎNTREAGA NOASTRĂ CAPACITATE CREATOARE

în cincinalul următor cantitatea de energie obținută din surse energetice secundare va fi dublată. Dar, cum pentru multe din întreprinderile țării „cincinalul următor" a început deja, problema recuperării resurselor energetice secundare nu mai ține de o perspectivă mai mult sau mai puțin îndepărtată, ci de o foarte stringentă actualitate, în acest spirit, majoritatea institutelor de cercetări și proiectări, precum și întreprinderile productive care mai au încă resurse energetice secundare nevalorificate, au elaborat planuri ferme de acțiune își propun materializarea tui important deziderat al nomiei naționale : reducerea risipei și valorificarea eficientă a deșeurilor de materii prime și energetice. Plecînd de la aceste considerente, care sînt, deci, realizările de pînă acum în domeniul depistării și valorificării resurselor energetice secundare ? Ce tendințe noi va căpăta în viitorul apropiat lupta împotriva risipei de energie ? La aceste întrebări au avut amabilitatea să ne răspundă Bernard 
Marcu, director adjunct al Direcției tehnice din cadrul Ministerului Energiei Electrice, și 
Gheorghe Cîrjeu, secretarul comitetului U.T.C. al Institutului de cercetări și proiectări pentru industria celulozei 'și hîrtiei.

Bernard Marcu : De la bun început afirm că risipa, de orice natură ar fi ea, creează și poluare. Poluare- termică, sonoră, estetică etc. i Pierderea este în acest caz dublă : se pierde o sursă secundară de energie, dar se strică și o parte din mediul ambiant. Direcția tehnică are tocmai această sarcină de a depista căi și mijloace care să valorifice cît mai complet resursele secundare de energie. în

acest sens am elaborat o serie de proiecte a căror realizare s-a făcut deja, sau urmează să se facă în viitorul cincinal. Printre problemele rezolvate, în principiu, integral, aș enumera următoarele : Preîncălzirea apei și aerului prin căldura evacuată altădată la coș. recuperarea a- burului condensat de la centra-

este introdus în instalațiile de termoficare ale municipiului. Nici un metru cub de vapori nu este eșapat în atmosferă. De a- semenea, gazele combustibile de la combinatele petrochimice Brazi și Borzești sînt utilizate în bună măsură în instalațiile din termoficare. Trebuie, de a- semenea, să se pună capăt și
deja care aces- eco-

TINERII CERCETĂTORI ȘI 
PROIECTANȚI AFIRMĂ:

Risipa de energie 
poate fi integral

eliminată

consume complet combustibilul și preocuparea lucrătorilor de la exploatare pentru utilizarea la randamentul proiectat a instalațiilor. Eliminind risipa se elimină și o' mare parte din problemele legate de valorificarea resurselor energetice secundare.
Gheorghe Cîrjeu : Am reliefat nu o dată în adunările noastre generale aportul tinerilor cercetători și proiectanți la valorificarea integrală a resurselor energetice interne, în cazul nostru al lemnului și al leșiilor bisulfitice. In cadrul institutului, format in mare parte din tineri, au fost concepute și proiectate centrale termice echipate cu cazane care funcționează pe bază de așchii de lemn și leșii. Astfel de centrale există deja_ Ia combinatele de celuloză și hîrtie „Letea“-Bacău, Dej și Drobeta-Turnu Severin. în colaborare cu Institutul de cercetări și proiectări pentru echipamente termoenergetice, un colectiv de tineri cercetători și proiectanți de la noi au conceput și elaborat proiectul de e- xecuție pentru un nou cazan pe bază de leșii bisulfitice, damente de funcționare oare. De asemenea, ne păm pentru crearea de ții care să recuperezedin aerul evacuat. Astfel de instalații au fost deja proiectate, în viitorul cincinal ele vor fi extinse la toate combinatele de celuloză și hîrtie. Prin rezolvarea eficientă a acestor două importante probleme, risipa de e- nergie va fi practic eliminată. Deci, și poluarea. Pentru nici un gram de bisulfit sau sulfat nu va mai fi ejectat lacurile sau rîurile pînă nu mult cristaline.

cu ran- superi- preocu- instala- căldura

Un cerc vicios
în jurul unei invenții

Iele de termoficare șl returnarea condensului în circuitul productiv. Din păcate, mai există încă destule platforme industriale care nu returnează acest condens și îl deversează în natură. Am elaborat, de asemenea, proiecte1 în cooperare cu unele întreprinderi și centrale industriale privind utilizarea integrală a gazelor combustibile pentru preîncălzire și încălzirea unor instalații, pentru centralele de termoficare etc. La C.S. Galați, spre exemplu, aburul de 13 ATA, rezultat în excedent,

risipei de energie prin purj are. Aburul eșapat să nu mai fie luat drept deșeu ci ca o sursă secundară de energie. Sînt încă destule cazane care nu au recuperatoare pentru aburul de pur- jare. Mă refer la acele instalații care ar putea refolosi cu e- ficiență această sursă de energie.în sfîrșit, o ultimă problemă ar fi aceea a reducerii surselor de energie secundară la centralele electrice, lucru care poate fi realizat pe două căi : prin construirea unor cazane care «ă

că, bi- în de
PAVEL PERFIL

Un tînăr inventator ne mărturisește : La cea de-a doua invenție. colaborarea cu lăcătușii Nicolae Costineanu și Ion Port- scheller a început, aș putea spune, încă din faza limpezirii ideii. în cadrul fazei de doctorat, în unul din capitole trebuia să aflu o modalitate precisă pentru determinarea consumului de combustibil la motoarele cu ardere internă în perioada cît se află pe standul de probă. După studierea unei bibliografii apreciabile. puține au fost lucrurile la care m-aș fi putut M-am gindit la realizarea instalații capabile să-mi pundă la aceste nevoi. Și m-am gindit- la colaboratorii mei de la prima invenție. Dar atunci era vorba despre un stand pentru determinarea legii de injecție la injectoarele multijet. Construcția întregii instalații îmi era limpede, am proiectat-o pînă la amănunt. în privința colaborării cu Ion Portscheller, ea a funcționat în limitele raporturilor firești ce trebuie să existe între omul de concepție și executantul operei sale. De fapt, atunci am înțeles cel mai bine valoare reală a practicii în producție exprimată și prin aceea că actul de creație nu se îndrăgostește doar de cei „brevetați" în amfiteatrele facultăților. Cîte- odată dovedește un atașament deosebit pentru practicienii cu o îndelungată experiență. Ca și în cazul meu. La realizarea roții celulare s-a dovedit a fi mai bună tehnologia Iui Portscheller. De data aceasta însă Ia instalația pentru determinarea consumurilor de combustibi1 - lucrurile. mi se păreau mult mai

opri, unei răs- mai

lacomplicate. Practic, pînă urmă, ea s-a realizat pe capitole, pe măsură ce împreună ajungeam la un punct de vedere comun. Iar cînd am încercat-o, tot așa, de reușita ei ne-am bucurat împreună.Autorul acestei scurte fișe din biografia intimă a unor invenții brevetate cu mai bine de doi ani în urmă este doctor inginer Gerhard Puri, asistent la catedra Organe de mașini și mecanisme a. Facultății de mecanică Timișoara. Colaboratorii săi sînt muncitori de înaltă calificare în cadrul atelierului școală și de prototipuri. Acolo s-au cunoscut. De la rezolvarea unor probleme curente de producție a început dialogul între ei, adesea în contradictoriu dar întotdeauna arbitrat de stima și respectul reciproc. Poate că tocmai aceste reguli ce statornicesc maxima eficacitate a ideilor lansate pe cimpul de joc. „din mai multe puncte de vedere" au făcut ca pină 'la urmă echipa să prindă contururile unei personalități distincte. „Sîntem buni prieteni, spune dr. ing. Gerhard avem pasiuni comune, care sint pe cale de a cretiza într-o altă avînd aceeași sursă de ție : reducerea consumului combustibil".Pornind de la necesitatea creșterii eficientei economice în domeniul construcțiilor de mașini, tînărul inginer și-a ales unul dintre cele mai ințens „călcate" domenii de cercetare existente la ora actuală : determinarea și optimizarea consumurilor specifice. Din păcate însă soluțiile propuse de el, originale și de

Puri, Pasiuni se con- invenție inspirație

mare eficacitate, întimpină dificultăți de ordin birocratic, care amină aplicarea în producție, diminuează cîștigul pe care l-ar aduce economiei. Dacă primei invenții i s-a găsit locul de folosință cuvenit, celei de-a doua, în ciuda faptului că s-a oferit un beneficiar, i se opun niște formalități contradictorii. Cu totul interesată de asimilarea invenției, întreprinderea con
structoare de mașini din Reșița nu poate trece la finalizarea ei fără avizul Institutului național 
de metrologie. La rîndul său, acesta din urmă nu-și dă avizul pînă ce nu se realizează trei asemenea instalații care să funcționeze și să respecte integral studiul tehnico-economic. Dar beneficiarul, deși doritor să lc aibă, nu-și poate permite încălcarea legii care, firește, își are deplina ei rațiune. Și cu cît trece timpul, se irosesc și virtuale economii. Calculate la limitele inferioare, numai la nivelul întreprinderii reșițene s-ar realiza o economie anulă de 340 tone motorină. Socotind că se îmbunătățește doar cu 0,5 la sută precizia determinării consumurilor și luînd în calcul doar motoarele existente în parcul C.F.R., rezultă o economie anuală de peste 51 milioane de lei. Iată argumentul care trebuie să determine mai multă înțelegere, mai multă operativitate din partea celor care avizează documentația pentru ca, într-adevăr, o idee valoroasă să parcurgă un drum cît mai scurt între stadiul elaborării și materializării în producție.

mului turn de răcire de la Turceni la 1 noiembrie in loc de 31 decembrie cum este planificat va fi respectat întocmai.Alături se profilează silueta zveltă a turnului de răcire 2. A ajuns la cota de plus, metri. Au început lucrările' la celelalte două, prevăzute în prima etapă, turnîndu-se deja fundațiile. Cei 71 de constructori din brigada condusă de Ion Dițescu nu-.și prea îngăduie clipe de răgaz. Armături, cofraje, beton, și mai ales muncă. Multă muncă și atenție. La aproape 70 de metri înălțime dulgherii și fierar-betoniștii lucrează legați cu centuri de siguranță. Dar și cu siguranța faptului că aici, la Turceni, ei scriu una din cele mai frumoase pagini ale e- nergeticii românești. în aerul tare al înălțimilor, acești bărbați cutezători adaugă în fiecare zi cîtc un inel celui mai inalt turn de răcire construit vreodată în România. Multi dintre ei. aproape 20, vor pleca in curind împreună cu alte brigăzi pe un nou șantier, la mii de kilometri distanță de Turceni. în Siria. Vor construi și acolo cîteva turnuri pe șantierele energetice ale țării prietene.Doar cițiva zeci de metri despart șantierul turnurilor de răcire de șantierul nr. 3 unde alți constructori conduși de ■ cianul principal Ion Irod, lucrării, înalță coșul de Cel mai mare coș de fum struît in țară va avea în o înălțime de 280 metri. ____iectat in cadrul Institutului de studii și proiectări energetice sub conducerea ing. Emil Marinescu, coșul de fum al viitoarei termocentrale este executat după un studiu nou ce reduce un mate volum de betoane șl manoperă. Pentru prima dată în țară constructorii folosesc o serie de stîlpi mici susținuți pe console, realizați pe structura coșului în locul tradiționalei metode coș în coș. Brigăzile conduse de Dumitru Rădulescu, Constantin Căldaru și Sebastian Deaconu care execută lucrările de dulgherie, armătură și betonare au în componenta lor multi tineri uteciști. Angajamentul lor de a termina construcția coșului cu 6 luni mai devreme, adică la sfârșitul anului viitor, îi pare șefului de lucrări perfect realizabil. Ținând cont- de ritmul de lucru care înseamnă o înaintare de 1,20 metri pe zi și mai înseamnă deja la această oră o lună de zile avans și atingerea cotei de 58,60 metri. Dumitru Rădulescu, șeful brigăzii de dulgheri, ține neapărat să ne spună că dacă ar avea numai 20 de oameni în brigadă ca tînărul u- tecist Dumitru Bărbulescu cu care a lucrat și la Porțile de Fier nu ar avea treabă cu lucrările de dulgherie. Ceea ce se poate spune și despre maistrul Gheorghe Udrea, dulgherii Constantin Viașu, Nicolae Deaconu, betonistul Viorel Gabor, și foarte mulți alții care, aici la Turceni, pe șantierul național al tineretului, șantierul celei mai mari termocentrale românești în construcție, fac nu numai dovada măiestriei lor profesionale dar și a pasiunii și dîrzeniei în muncă, a spiritului creator în întrecerea pe care ei o desfășoară în întîmpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și celei de-a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R.

nr.8 și

tehni- șeful fum. confinat Pro-

ION DANCEA DAN VASILESCU
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Nu cauți acul in carul cu fin, 
dar ce faci cind zeci de tone 

de metal zac sub un lan de trifoi?!
Cîteva sugestii pentru acțiunea de colectare a deșeurilor 

metalice pe teritoriul județelor Hunedoara și Alba

Deși în comparație cu alte deșeuri metalele vechi se colectează într-un mod organizat și sistematic — dovada cea mai concludentă constituind-o existența unor depozite specializate de preluare și prelucrare a acestora — nu se poate afirma că acțiunea se desfășoară totuși la înălțimea exigențelor actuale, în întreprinderi și instituții colectarea deșeurilor metalice cade atît în sarcina organizațiilor U.T.C., cit și a colectivelor de muncă în ansamblul lor. Cu toate acestea importante cantități de fier vechi continuă să zacă prin curțile și ungherele unor hale, neluate în seamă, deși de ele se împiedică zilnic secretarul U.T.C., șeful secției sau chiar direotorul întreprinderii.— Nu-i nimic, spun ei, o să-l colectăm altă dată. Pentru acest an ne-am îndeplinit planul.Rău este că tot la fel procedează și cei care nu și-au realizat planul. Pe locul actualului depozit de materii prime de la Pestiș-Hunedoara se întindea pină nu demult o vastă încrengătură de linii ferate. Constructorul s-a apucat de treabă dar n-a început, cum era firesc, cu demontarea liniilor și cu executarea umpluturilor ! Șinele au fost îngropate pur și simplu sub zgură. Să zicem că secretarii comitetelor U.T.C. de la C.S.H. și întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara, furați de alte preocupări, n-au sesizat neglijența. De ce n-au intervenit însă uteciștii care au executat lucrarea, tinerii din cadrul secției de transporturi a combinatului care în virtutea obligațiilor de serviciu treceau zilnic pe acolo ? Din păcate mtîmplarea se repetă și în alte părți. Sub culturile de trifoi ale C.A.P. Mintia se află o impunătoare cale de rulare pentru macara, abandonată de cei care au construit centrala. După finalizarea investiției au rămas de asemenea numeroase piese și obiecte metalice ce nu mal puteau fi utilizate. în loc să fie expediate oțelăriilor ele au fost aruncate în gropile din apropiere, fiind descoperite de-abia acum cind s-au reluat lucrările de extindere a termocentralei,— în baza H.C.M. 695/1962, ne-a relatat tovarășul Ion Bogdan. tehnician la depozitul de colectare și prelucrare a deșeurilor metalice de la Simeria. toate unitățile socialiste din județ au obligația de a strînge și preda fierul vechi. Din păcate, această 

sarcină este deseori neglijată sau îndeplinită necorespunzător. Foarte puține întreprinderi predau materialele sortate, așa cum prevede legea.— Care sînt consecințele ?— Nefiind sortate le transportăm întîi la Simeria, apoi la beneficiar. Muncă în plus, transporturi inutile, timp pierdut.Dacă metalul din incinta întreprinderilor și instituțiilor este totuși colectat, cel din afara lor se află într-o situație mai vitregă.— Mergînd spre Alba Iulia, i-am povestit tovarășului Ion Bogdan, am văzut o jumătate de pod care tronează peste Mureș de vreo 15 ani. Relicve similare am întîlnit la Cugir, Simeria și în alte părți. De ce nu sînt trimise la retopire ?— Le cunoaștem ! — am primit răspunsul. Acestea trebuiau demult trimise la fier vechi dar cine s-o facă ? Obligația o are C.F.R.-ul, dar nu și-o îndeplinește. Chiar dacă am vrea să le luăm, nu posedăm utilajele ne

Un colț inedit al Constanței

cesare. Din. propria lor inițiativă cetățenii n-au dreptul să le colecteze deoarece nu sînt obiecte de uz casnic și gospodăresc.Ar mai fi de menționat lipsa de operativitate a depozitelor de a prelua deșeurile metalice colectate. Activitatea este centralizată excesiv la sediul întreprinderii neglijîndu-se punctele propriu-zise de colectare, care nu sînt dotate cu mijloace de transport corespunzătoare și nici cu utilaje de prelucrare mobile (în primul rînd prese). Mari cantități de deșeuri metalice colectate de organizațiile U.T.C. așteaptă la exploatările miniere din Valea Jiului. I. M. Barza, în satele Vața de Jos. Toplița și altele să fie preluate dar depozitul nu poate face față cerințelor deoarece din 15 autocamioane funcționează doar 8. spatiile de depozitare silit insuficiente. iar unele posturi cheie (șarjatori) sînt vacante de mai multă vreme.
AL. BALGRADEAN

„DECADA TINĂRULUI 
ÎN AGRICULTURĂ"

200 de tineri muncitori de la 
Combinatul chimic, Uzina de 
produse sodice și I.U.C.F. Rim- 
nicu Vilcea a organizat in 
timpul concediului de odihnă o 
tabără de muncă patriotică in 
comuna Boișoara. unde au cosit 
și recoltat finul de pe o supra
față de peste 50 hectare. In lo
calitățile Berbești, Olănești, Pău- 
șești-Măglaș ți Călimănești u- 
teciștii au organizat „Decada tî- nărului în agricultură", iniția
tivă in cadrul căreia fiecare ii- 
năr s-a angajat să stringă cite 
500 kg de fructe.

N. MILITARU

O NOTĂ BUNĂ 
PENTRU PROFESOARĂN-am avut bucuria s-o revăd pe Florica Ungur, tinăra și atît de măiastră interpretă a cinte- cului bihorean, imediat după întoarcerea de la Festivalul internațional de folclor de la Floran- ge. Am aflat însă că orchestra dirijată de maestrul Ion Albeș- teanu. ansamblul băcăoan „Busuiocul", solistele Sofia Vico- veanca și Florica Ungur s-au bucurat de aprecierea deosebită a juriului și publicului francez. Premiul I acordat artiștilor români certifică, fără dubii, aceasta. Presa locală o confirmă și ea. Ziarul „Le Republicam Lorrain" îl numește pe dirijorul Ion Al- beșteanu între primii 20 violoniști ai. lumii. Despre tinăra profesoară Florica Ungur se spune că posedă o voce de aur. cu inflexiuni cu totul orientale. ce invocă plăcerea de a fi ascultată. La întoarcere, „Floarea Bihorului" a participat la un lung turneu prin țară. încheiat pentru tinăra interpretă cu succese la fel de prestigioase.O notă bună, pentru profesoa

ra Florica Ungur (predă limba latină la un liceu din Oradea) a- cum la debutul noului an școlar.
PREMII PENTRU 

ARTIȘTII FOTOGRAFICu ocazia aniversării a 20 de ani de existență a Asociației Artiștilor Fotografi din țara noastră, — F.I.A.P., a acordat înalte distincții unui grup de membri ai asociației. Astfel, a fost conferit titlul de „Excel- lence-F.I.A.P.", lui Martin Co- păceanu, președintele filialei A.A.F.-Banat, Francisc Kelen, președintele fotoclubului din Arr.d, Dan Comănescu-Mihai, președintele A.A.F.-Oltenia. ing. Ștefan Semencu. președintele filialei A.A.F.-Muntenia, precum și lui Nicolae Banu, Ha- ragoș Zoltan și Gheorghe Vin- tilă. A mai fost acordat titlul de „artist-F.I.A.P." următorilor : Cocora Gabriela-Magdalena, Pop Maxim, secretarul A.A.F.- Transilvania, pr. Grigore Avakian, ing. Dan Dinescu, Gheorghe. Epuran. redactor șef al revistei „Fotografia", ing. Victor Panaitescu. dr. Ovidiu Rațiu. ing. Viorel Simionescu, dr. Ionel Țugui. Ion Petal. David Fridman. Pop Iuliu, Venig Vasile, Cios Tadeu și lui Puiu Asmarandei, președintele fotoclubului din Brașov.
••■vMwASfri

ÎN CĂUTAREA 
TROFEELORSeptembrie inaugurează sezonul de vinătoare al cerbilor carpatini și lopătari, al caprelor negre. Vînătorii scontează în a- ceastă toamnă pe trofee deosebite și pe mai puține... povești. Au un motiv în plus să fie optimiști, pentru .că tot timpul a- nului au ocrotit și îngrijit vîna- tul. Paralel cu primele acțiuni de acest fel, continuă din plin sezonul la vînatul migrator.

TABĂRA SPEOLOGILOR 
AMATORIBiroul de Turism pentru Tineret organizează intre 3 și 10 septembrie, la Padiș (Bihor), cu concursul Institutului de speologie „Emil Racoviță", Comisiei de ocrotire a monumentelor naturii, Federației de turism-alpi- nism, oamenilor de știință, o tabără a reprezentanților tuturor cercurilor speologilor amatori. Reuniunea Iși propune să formeze o viziune unitară asupra explorării, cercetării și ocrotirii peșterilor. Acțiunea se înscrie în cadrul larg al manifestărilor dedicate „Anului de ocrotire al peșterilor", 1975 fiind decretat astfel de Uniunea Internațională a Speologilor.Locul taberei — în cea mai 

reprezentativă zonă carstică a țării- — precum și întregul program, cuprinzînd. intre altele, prezentarea unor materiale teoretice. realizările speologilor a- matori în cursul acestui ari', a- plicații practice, —; vor prilejui 7 zile de intensă activitate, un bogat schimb de experiență.
.........
ELECTRONOGRAFIEUn colectiv de cercetători români, condus de dr. loan Florin Dumitrescu, a experimentat cu succes o nouă metodă de electronografie.Cu ajutorul acestei metode este posibilă evidențierea unor caracteristici distincte ale tumorilor experimentale, precum și obținerea unor imagini ale configurației bioelectrice la nivel celular. Prin electronografie se

f ȚagfwpA y.o. ,f
Numeroase sini acțiunile 

politico-educative întreprinse 
în întîmpinarea Congresului 
al X-lea ai U.T.C. Ele se ca
racterizează prin varietate și 
dinamism, prin antrenarea 
unui număr tot mai larg de

deschid posibilități de determinare nu numai a prezenței unei tumori maligne, ci și a susceptibilității de malignizare a unor țesuturi prin modificarea proprietăților lor electrice, inclusiv de diagnosticare precoce a cancerului.
• Tehnic Club prezintă, astă seară, spectacolul Tinerețe — 

ani de aur" (între altele un mori- 

taj de versuri patriotice, o propunere de versiune modernă a tangoului, muzică ușoară). La „Cazul E“ o dezbatere asupra u- nei abateri de la etica și echitatea socialistă. „Locuri și case memoriale din București legate de istoria mișcării muncitorești" — este tema concursului de cultură generală.
• Modern Club include în cadrul serii distractive și cultural educative pentru tineret concursul cu proiecție de diafilme 

„Vă cunoașteți patria
• La Ecran Club „secvențe cu comici vestiți ai ecranului și bineînțeles, momente de poezie .și refrene vocale, susținute de artiști amatori pe „Estrada tinereții", dans cu formația „Terra".
• Casa studenților din Cluj oferă publicului său 60 de lucrări ale tinerilor pictori reprezentativi din această zonă.

tineri. Un cadru propice de 
desfășurare al unora dintre 
ele pentru organizațiile 
U.T.C. din județul Buzău a 
devenit, în aceste z.ile, camera memorială „Constantin Godeanu", de Ia căminul cul
tural din comuna Pietroasele, 
Îmbogățită de către tineri cu 
noi documente și lucrări po
litice, unde imaginea de mai 
sus înfățișează momentul în- 
minării carnetelor U.T.C.

WSWSlW»...Va fi călduroasă, îndeosebi în jumătatea de sud-est a țării. Cerul — variabil, cu unele innourări mai accentuate în Banat. Crișana. Maramureș, zona de deal și munte, unde, îndeosebi în cursul după-amiezii, vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vîntul va sufla slab pină la potrivit. 

Temperaturile minime oscileazâ între 10 și 20 grade, mai cobo- rite în depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele intre 22 și 32 grade. în zona de munte, local în Transilvania, dimineața și noaptea se va semnala ceață. Pe litoral vremea va fi favorabilă sezonului de plajă.

FELIX - „IZVOARE" 
NOI DE SĂNĂTATEîn stațiunea balneoclimaterică Felix a fost dată în exploatare, cu trei luni mai devreme, noua bază de tratament în aer liber. Va avea o activitate permanentă. atît vara, cit și iarna, și va asigura executarea unui număr de 4 500 proceduri pe zi.Tot aici a intrat în exploatare baza de tratament ,.Apollo-2‘-, cu o capacitate de 2 000 de locuri profilată, de asemenea, pe utilizarea factorilor terapeutici naturali.

iOfliI

ÎN EDITURA 
„ION CREANGĂ" 

AU APĂRUT:
Mihai Eminescu : „Făt Frțt- mos din lacrimă" ; Charles 

Dickens : „Osul de peș':*.. fermecat" ; Jules Verne : „Doi ani de vacanță" ; Mark 
Twain : „Aventurile lui Huckleberry Finn" ; J.R.K. Fol- 
kien : „O poveste cu un Hobbit" ; Ion Creangă : „Povestiri, povești, amintiri"; 
Petre Ispirescu : „Aleodor împărat". (Toate în colecția „Biblioteca pentru toti copiii") ; Nicolae Filimon : „Roman năzdrăvan" (în lb. maghiară) ; Mihail Sadovea- 
nu : „Stigletele" ; Gellu
Naum : „Cartea cu Apolo- dor" ; Gh. D. Vasile : „Licurici pentru pitici".

ARHITECTURĂ 
POPULARĂ

La Muzeul satului din Capitală s-a deschis o interesantă expoziție de arhitectură populară. Exponatele — fotografii, planșe, elemente de construcție și decor (stilpi de pridvor, uși, încuietori etc.) — încearcă să o- fere vizitatorului o imagine de ansamblu asupra bogatei și vechii arhitecturi populare. Sînt reprezentate mai ales zonele tradiționale ale Maramureșului și Gor- jului. Expoziția va funcționa in cursul lunilor septembrie și octombrie.
JOI, 4 SEPTEMBRIE 1975

DELICT DIN DRAGOSTE : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15).

A FOST O DATA UN HOLLY
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE S 
București (orele 8,45; 11; 13,15;
16,15; 18.30; 20,30), Favorit (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30), 
Grădina Dinamo (ora 19,30), Gră
dina București (ora 19,30), Stadio
nul Steaua (ora 19,45).

ATI CHEMAT DOCTORUL ? S 
Grădina Festival (ora 19,30).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

EVADAREA : Victoria (orele 
9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15).

SOȚIA LUI JEAN ; Scala (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15 ;20,30). Grădina Capitol (ora
19.30) .

EMIGRANTUL ■ Modern (orele 
9: 11,15, 13,30; 16; 18.15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30), Gră
dina Modern (ora 19,30).

TOAMNA BOBOCILOR : Central 
(orele 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA ! 
Doina (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15),  la ora 9.45 program pentru 
copii), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20)).

CURSURI PRIN CORESPONDENTĂ Șl CU .

FRECVENTĂ

STENOGRAFIA
(îmbinată cu înregistrarea magnetofonică)

DACTILOGRAMA
(metoda „oarbă*, științifică, cu toate degetele)

LUCRĂRILE DE SECRETARIAT
(completate cu probleme de legislație și corespondență oficială)

MÎNUIREA
APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE CALCULAT

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE
ENGLEZA, FRANCEZA, RUSA, GERMANA

Precum și cursuri de :
CROITORIE, BALET COPII, ACORDEON 

CINECLUB - CREAȚIE Șl CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%.
Informații verbale, prin telefon și în scris, se pot obține de la :

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI SECTORUL 5 
CASA DE CULTURA „N. BĂLCESCU'

Str 11 iunie nr. 41, Telefoane : 23 43 45 ți 23 67 00, stația Parcul 
Libertății.

SCUFUNDARE LA MARE 
ADÎNCIME : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15),
Grădina Luceafărul (ora 19,30), 
Grădina Tomis (ora 20,15).

KIT ÎN ALASKA : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15).

EPILOG LA GRANIȚĂ : Pacea 
(orele 15,30: 18; 20), Bucegi (orele 
16; 18), Grădina Bucegi (ora 19,45).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Unirea (orele 16; 18),
Grădina Unirea (ora 19,45) .

PIAF : Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

OMUL DIN LONDRA ? Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI î 
Giulești (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

UN HOROSCOP CU BUCLUC î 
Lira (orele 15,30; 18).

ÎNTOARCEREA LUI COLT 
ALB : Festival (orele 9,15; 11,30;
13,30; 16; 18.15: 20,30). Gloria (orele 
9; 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20,15),
Patinoarul ..23 August" (ora 19,30), 
Grădina Titan (ora 19,30).

ALO, TAXI ! ; Volga (orele 9,30; 
11,30; 14; 16; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15) , Grădina Aurora (ora 19,15).

NU TE VOI IUBI : Moșilor (ore
le 15.30; 18).

RĂFUIALA : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13,30), Grădina Moșilor (ora
19,30).

INVINCIBILUL LUKE : Crîngași 
(ora 17).

CU MÎINILE CURATE : Feren
tari (orele 15,30; 18: 20,15).

• ZIUA CEA MAI LUNGA : Mio
rița (orele 9; 12,15: 15.30; 19).

FUGARUL : Popular (orele
15,30: 18).

CONSPIRAȚIA : Popular (ora
20.15).

FILIP CEL BUN : Munca (orele 
16; 13: 20).

MARELE CIRC : Rahova (orele 
16; 18).

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

LANȚURI : Arta (orele 15,30;
17,45), Grădina Arta (ora 20).

TATĂ DE DUMINICA : Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

HYPERION : Progresul (orele 
18: 20).

TÎNĂRUL COMUNIST : Vitan 
(orele 15,30; 18).

HOINARII : Grădina Lira (ora 
20).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Grădina Vitan 
(ora 19,45).

Teatrul ,,Ion Vasilescu" (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : CÎN- 
TECUL STRĂBATE LUMEA — 
ora 19,30: Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : UN BĂIAT DE 
ZAHĂR-... ARS — ora 19.30; (Gră
dina Boema) : ÎN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19.30: Circul 
București : SPECTACOL AL CIR
CULUI MARE DIN VARȘOVIA — 
ora 19,30.

PĂRINȚI!
Copiii dv. pot servi 

prînzul, pe bază de 
abonament, în tot 
timpul anului școlar, 
la restaurantele-pen- 
siune pentru elevi.

Ei pot beneficia de:
— Masă la oră fixă
— Preparate proas

pete și variate, execu
tate de cei mai buni 
bucătari

— Servire promptă și 
atentă

— Condiții de igienă 
deosebită

— O ambianță plă
cută

PROGRAMUL I
16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 

Atenție la... neatenție. 17,25 Din ță
rile socialiste — R. P. Polonă : 
WTpclav. 17,35 Muzică de promena
dă în interpretarea fanfarei din 
Petrești — Sebeș-Alba. 17,50 Enci
clopedie pentru tineret. 18,15 In
scripții pe celuloid. Un automobil 
străbate lumea. Nebănuitele trep
te. 18.35 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,50 Univer
sitatea TV. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,20 
Festivalul comediei cinematografi
ce la TV. Comedia fără vîrstă cu 
frații Marx, Jacques Tati, Norman 
Wisdon, Igor Ilinski, Stroe și Va- 
silache, Jerry Lewis, Pierre Etaix, 
Peter Sellers, Woody Allan și alții. 
21,25 Revista literar-artistică TV. 
22.00 Interpretul preferat — Doina 
Badșa. 22,10 24 de ore. 22,30 Închi
derea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Concert simfonic susținut 

de orchestra simfonică a Radio- 
televixiunii. în program : Zeno 
Vancea — Prolog simfonic. Diri
jor Carol Litvin ; P. I. Ceaikovski
— Concertul pentru pian și or
chestră, solist Tudor Dumitrescu. 
Dirijor Ludovic Baci ; J. Brahms
— Simfonia a Il-a, dirijor Iosif 
Conta ; Simfonia a IV-a de F. 
Mendelssohn-Bartholdy. Dirijor 
Carol Litvin. în pauză : Telex. Cu 
dalta și șevaletul în peisajul țării. 
22,20 închiderea programului.

(Urmare din pag. I)

Minutele se scurg încet, gindurile mele aleargă aiurea, rememorînd șantierele pe care le măsurasem cu pasul, prin noroi, zăpadă și ploaie, zicindu-mi atunci, ca și acum, că munca constructorilor nu este dintre cele ușoare și că aici rezistă cei tari, cei căliți dintr-un oțel special de înaltă calitate. Am în față o fotografie a lui din anii adolescenței. Ridic privirea t Condra nu s-a schimbat prea mult. Doar trăsăturile feței s-au înăsprit cumva. Munca pe șantier Iasă urme... „Este bună !“, zic și mă gîndesc că fotografia datează, probabil, de pe vremea cind el, Condra. pășise pentru prima oară pe un șantier luind viața pieptiș...
Viața lui Condra !
îi spun : „Uite, las Ia o parte 

caietul ăsta și tu povestește-mi 
ce vrei din viața ta... Pe urmă, 
îmi voi nota cite ceva, dacă o 
fi nevoie... Dă-i drumul ! Timp 
avem berechet..."

Peste Suceava, bătrîna cetate 
de scaun reîntinerită perpetuu 
cu clădiri moderne și zvelte, stă 
gata să curgă înserarea. Umbrele 
se insinuează în încăpere. Aud 
vocea molcomă a lui Condra...„Visul meu, de copil, a fost să 

mă fac electrician. Am plecat din satul natal, satul Mitocu Dragomirnei — șase kilometri de Suceava — cu visul ăsta in minte și am dat examen la Grupul școlar profesional și tehnic, așa se numea pe atunci școala. Acum are alt nume. Am dat examen și... n-am reușit ! Asta se îmtîmpla prin ’66. A- veam 16 ani ! Uitasem să plîng... Și, n-am plîns ! M-am întors acasă și am muncit un an de zile la cooperativă, alături de părinți. Prășit, plivit, am lucrat și pe combină. Pină la urmă, m-am gîndit că tot rău-i spre bine : dădusem examen la lăcătuși, unde rămăseseră locuri libere. dar eu doream să mă fac electrician. în primăvara lui ’67 aflu că întreprinderea de construcții, așa se numea pe atunci, școlarizează, prin cursuri serale, electricieni. M-am înscris ! Am dat examen și am reușit ! De la 1 septembrie ’67 m-am încadrat la Șantierul de instalații ca 
ajutor de electrician. Ziua munceam. Seara eram la școală. Noaptea învățam. Trei ani de zile ! Pe urmă, mai tîrziu. au venit alți ani de învățătură. Sînt elev la Liceul industrial de construcții in anul III. Și tot asa procedez și acum : ziua — muncă ; seara — școală. Mi-a plăcut mult meseria. învățam pe rupte. După un an, eu, ajutorul de electrician, lucram singur și primisem „un 
ajutor" ca să-l... calific. Și nu mă laud ! Vreau să spun doar atît : imi plăcea meseria și asta explică lotul. Meseria o mai și 
furasem. Meșterul loan Hara- sim, actualul meu șef de echipă, îmi arăta ce-i de arătat, dar nu putea să 3e țină tot timpul de capul meu. La fel și Gheorghe Muscă, un electrician de mîna-ntîi. Nu-i voie să aștepți să ți se dea totul mură-n gură, e nevoie să privești, să vezi cum muncesc cei mai buni meseriași, să întrebi, să te zbați să afli ceva în plus, ceva nou, e nevoie să citești și să înveți. Așa cred eu că se cîștigă măiestria".

S-a adunat fum în cameră. 
Fumez doar eu. Condra nu fu
mează. întreb : „Tu ce satisfac
ții ai avut pină acum ?“ Inse
rarea a coborit peste Suceava 
îmbrăcînd-o în negură. Aud vo- 
cea brusc însuflețită a tînăru- 
lui din fața mea. Molcomeaia 
din ea a dispărut...„Satisfacțiile mele ? Auzi, ce vorbă ! Păi pînă acum ce ți-am înșirat : numai satisfacții ! Șl încă n-am terminat. Ele sînt o mie și una de satisfacții ! Ai fost la Casa de cultură ? Taci, înseamnă că n-ai vizitat-o. Ei bine, eu cind intru în casa de cultură a sindicatelor, înainte de spectacol o găsesc scăldată în lumini. Apoi, imi aduc aminte că aici, in iarna lui ’67. împreună cu încă patru tineri am montat instalația electrică. Mai imi aduc aminte că era un frig cumplit și că încercam, fără succes, lă ne amăgim cu căldura 

plăpîndă a unui focșor... O dată, tot aici, la Casa de cultură, mi s-a întimplat ceva ciudat și frumos. Ascultam un concert. Auzeam o muzică cum nu mai auzisem niciodată și, deodată, brusc, am început să-mi revăd viața. Am călătorit, împreună cu echipa de constructori, prin toate blocurile unde pusesem noi lumina electrică. Bloc cu bloc, apartament cu a- partament am vizitat, pe aripile muzicii, tot cartierul „Arini", între ’67 și ’70 am lucrat aici in peste 1 500 apartamente... Așa că vezi tu, socoteala satisfacțiilor trece de o mie și una... Dar s-o lăsăm așa. Asta mi-aduce aminte de „o mie și una de nopți" iar noaptea doar lumina electrică o învinge... Se pare, însă, că am cam luat-o razna..."
In cameră, lumina este difuză. 

Nu doresc insă să întorc co
mutatorul. Mai ghicesc încă 
chipul aspru al lui Condra. Din 
nou, vocea sa, acum iarăși mol
comă...„Satisfacții ! în ’70 am fost primit în partid. Mare cinste și mare răspundere, dar și mare satisfacție, poate cea mai mare ! Am activat și pe linie de U.T.C. Sint și acum membru al biroului organizației U.T.C. a „Șantierului de. instalații"... După ce am terminat armata, m-am reangajat la vechiul loc de muncă, tot pe șantier. Asta era in martie ’72 și chiar atunci am început să lucrez la cartierul ..George Enescu". Echipa noastră a montat instalațiile electrice în peste 1 000 apartamente, în ’74 am trecut la magazinul universal „Bucovina’’ și l-am luminat și pe ăsta ! Din ianuarie ’75 lucrez la hotelul „Bucovina" și, în curînd, îl vom Iu- mina și pe el".

Aprind lumina electrică. Vraja 
se rupe. Condra a tăcut. Mă 
privește serios, tot serios, și 
tare aș vrea să știu cum arată 
cind zimbește. ,Vorbește-mi «le 
echipa ta, te rog !“ îi zic și aș
tept...„Echipa ! Poate cu ea ar fi trebuit să încep, dar poate că-i mai bine c-am lăsat-o la urmă. Cele o mie și una de satisfacții pe care le-am trăit eu ca muncitor constructor pleacă, toate, de la echipă. Nimic n-am făcut singur ! împreună cu ceilalți am instalat lumină electrică la miile de apartamente despre care ți-am vorbit. Și, să știi, nu sin- tem mulți ! Cam douăzeci și șase. Unii sint foști colegi de școală. Alții mi-au fost „elevi", iar peste noi toți conducător este meșterul Harasim. Un tată și un maistru în meserie. îi datorăm mult, mai ales lui — 
omului. Cind s-a îmbolnăvit tata, m-a învoit să mă duc să găsesc spitalul în care fusese dus cu „Salvarea", pentru că mama nu reușea să se descurce. Zilnic, pe urmă mă întreba : „Ce face ? Cum îi merge ? Ai nevoie de ceva ?" Apoi, mai tîrziu, cind intrasem la liceu, tot gri

juliu : „Cum înveți ? Cum te descurci ?“ S-a interesat into deauna de viata noastră și r / luptat pentru noi... Stăteam într-o baracă, cam treizeci de inși, asta era prin ’67. Unii voiau să plece de pe șantier. Era greu, de ce să mint ! Meșterul Harasim a alergat, a bătut la niște uși. Pînă la urmă a apărut „Căminul de nefamiliști". Locuiam cite cinci în cameră și viața devenise mai frumoasă. Pe cei care voiau să dea bir cu fugiții. tot meșterul i-a convins să rămînă. Astăzi sînt mulțumiți. Și dacă trebuie să fie recunoscători cuiva câ au învățat meserie și ciștigă bine, apoi meșterul Harasim ește cel îndreptățit să primească mulțumirile. Așa ne-am format echipa, așa am învățat să fim oameni, așa am învățat să punem umărul cind unuia dintre noi îi este greu, așa am înyățat să fim prieteni... De aici și succesele : „Brigada fruntașă în producție” pe ’74. cu steag, cu diplomă, mă rog. cu tot dichisul. Pe semestru) I. în ’75, ne-am realizat sarcinile în proporție de 108 la sută. Am făcut și economii : 5 000 metri conductori electrici, 200 metri țeavă de fier și altele... Toate astea intră și ele îri cele o mie și una de satisfacții... La ședința festivă in care ni s-a înmînat steagul de brigadă fruntașă cam așa ceva puteai citi pe chipurile noastre : satisfacție !...“
Mi s-au terminat țigările. Plec 

împreună cu Condra prin oraș. 
Suceava strălucește feeric. Blo
curile noi sînt luminate. Mă 
gindesc că tovarășul meu de 
drum a lucrat în fiecare apar
tament și ele au devenit zeci, 
sute, mii. îl aud șoptind :„Am uitat să-ți vorbesc de o satisfacție, de prima mea satisfacție... Ție poate o să ți se pară măruntă. Pentru mine este enormă. Ascultă : era prin ’67. Prima mea lună de șantier ! Prima mea retribuție. Și primul vis împlinit : un costum de haine întreg, tot primul din viața mea. Era cam larg, dar îl cumpărasem special așa ca să-l am cit mai mulți ani. 11 păstrez încă și astăzi. Să nu rizi, tot larg îmi este. El îmi amintește însă de prima mare satisfacție, pentru că, atunci cind l-am cumpărat, din banii munciți de mine, m-am simțit cu adevărat bărbat și am înțeles, odată pentru totdeauna, că fără muncă cinstită nu obții nimic din ce-ți dorești ! Acum, ce părere ai : unde să plasăm satisfacția asta între cele o mie și una ? Eu zic să fie ea acea UNA care urmează după o mie..."

Zimbește Condra ? Nu știu ! 
Nu-i deslușesc chipul. Mi-ar 
pare bine să o facă, dar cred că 
a rămas la fel : serios, foarte se
rios. îmi aduc aminte ce-am 
notat in carnet : CONDRA 
CLIMOV, 25 ani („...ii împlinesc 
la 1 octombrie !“).

La mulți ani, Condra I
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit ... ...... __ I
< .................... 1

pe tovarășul Lubomir Strougal ZiLEi
PLECARE

(Urmare din pag. I)rile de partid și de stat ale celor două țări pe linia dezvoltării continue a relațiilor politice, e- conortiice, tehnico-științifice și culturale. Cu deosebită satisfacție s-a constatat că raporturile de colaborare pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia urmează un curs ascendent, în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare. A fost subliniat faptul că in procesul adîncirii raporturilor multilaterale ro- mâno-cehoslovace, întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, înțelegerile convenite cu acest* prilejuri s-au înscris ca momente de deosebită semnificație, conferind noi dimensiuni legăturilor de strînsă colaborare dintre cele două partide, popoare și țări.
Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Lubomir Strougal

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a conducerii partidului 
pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării dintre partidele și 
popoarele noastre, dintre Româ
nia și Cehoslovacia.

In cursul acestei intilniri cu 
tovarășul prim-ministru și cu 
ceilalți tovarăși s-au discutat și 
s-au concretizat problemele co
laborării și cooperării româno- 
cehoslovace pentru cincinalul 
viitor. Ceea ce am realizat pînă 
acum este un lucru bun. Ce s-a 
convenit poate fi considerat o 
bază bună, de la care trebuie 
pornit pentru a asigura în cinci
nalul viitor o dezvoltare mai 
puternică a relațiilor dintre ță
rile noastre.

Consider că este necesar să 
punem un accent mai mare pe 
dezvoltarea cooperării în pro
ducție. pe soluționarea unor 
probleme de interes comun, pe 
problemele cercetării, ale schim
burilor de tehnologii moderne, 
astfel incit o serie de cerințe ale 
celor două țări să poată fi re
zolvate în cit mai bune condi- 
țiuni.

Discuțiile au relevat că realizările obținute în construcția socialistă, atit de România, cit și de Cehoslovacia, au creat condiții pentru amplificarea și diversificarea și mai accentuată a conlucrării în diferite domenii economice, exprimîndu-se hotărirea de a fi puse în valoare posibilitățile existente pentru intensificarea cooperării în industrie, a colaborării tehnico-științifice și în alte sectoare, corespunzător intereselor ambelor state, cauzei generale a socialismului.A avut Ioc, de asemenea, un schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale. A fost reafirmată hotărirea României și Cehoslovaciei de a acționa consecvent pentru adincirea continuă a prieteniei frățești, a colaborării și solidarității cu țările socialiste, de a milita cu hotărire

In același timp, doresc să 
menționez că dezvoltarea colabo
rării româno-cehoslovace se în
scrie în cadrul preocupării ge
nerale de dezvoltare a colaboră
rii între țările C.A.E.R., între 
țările socialiste în general, că 
aceasta corespunde atît interese
lor celor două popoare, cit și 
intereselor întăririi colaborării 
și prieteniei dintre țările socia
liste, ale păcii și colaborării in
ternaționale.

Aș dori să ridic acest pahar 
pentru o colaborare tot mai 
strînsă intre partidele și po
poarele noastre !

— în sănătatea secretarului 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ceho
slovac și președintele republicii, 
tovarășul Husak ;

— în sănătatea tovarășului 
Strougal, prim-ministru ;

— in sănătatea celorlalți prie
teni și tovarăși din Cehoslovacia 
prezenți aici ;

—pentru o colaborare tot mai 
strînsă între toate țările socia
liste ! (Aplauze). 

pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, menite să asigure un climat de înțelegere și cooperare fructuoasă intre națiuni, în fololibere a tuturor cauzei păcii în lume. In a fost sublisul dezvoltării popoarelor, al și progresului acest context.niată însemnătatea încheierii cusucces a Conferinței de la Helsinki, necesitatea intensificării eforturilor pentru transpunerea in viață a documentelor adoptate, pentru asigurarea continuității procesului de edificare a unei reale securități și de consolidare a cursului spre destindere și cooperare în întreaga lume.
★După convorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut la dejun pe președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal.Aii participat tovarășii Manea

Aș dori, în primul rînd, să vă 
mulțumesc, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru discuția des
chisă pe care am avut-o azi cu 
dumneavoastră, pentru acest 
dejun. Aș dori, totodată, să 
mulțumesc Comitetului Central 
și guvernului pentru primirea 
călduroasă care ni s-a făcut.

Ați spus astăzi că ceea ce am 
convenit este nu numai un prim 
pas, ci reprezintă o bază. In
tr-adevăr, noi am discutat pro
bleme importante. Realizarea lor 
va fi foarte complexă și va ne
cesita o muncă exigentă. Va 
trebui ca de ambele părți — atit 
din partea partidelor noastre co
muniste, cit și a guvernelor — 
să se depună o muncă intensă. 
Este nevoie să se creeze condi
ții optime pentru realizarea de 
noi pași in direcția specializării 
și cooperării în producție.

Intențiile noastre de perspec
tivă au această tendință, cores
pund intereselor ambelor țări și 
pot aduce o contribuție impor
tantă nu numai politică, ci și 
economică în colaborarea noas
tră reciprocă.

Sint, bineînțeles, multe proble

Mănescu, Ștefan Voitec. Gheor- ghe Cioară, Ion Pățan, Gheorghe Radulescu, Iosif Banc, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, Neeulai Agachi și loan Avram, miniștri, Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, Teodor Haș. ambasadorul României la Praga. și alte persoane oficiale.Au luat parte tovarășii Jan Ghegor, Pavol Bahyl, Andrej Barcak, Zdenek Pucek, Frantisek Krajcir, Miroslav Sulek. ambasadorul Cehoslovaciei la București, și alte persoane oficiale cehoslovace.în timpul dejunului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Lubomir Strougal au rostit scurte toasturi.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

me pe care nu am putut să Ie 
soluționăm astăzi. In economie, 
lucrurile nu se pot schimba de 
pe o zi pe alta. Multe lucruri 
necesită o mai bună cunoaștere, 
o clarificare a condițiilor de 
realizare a lor. In domeniul 
economic Cehoslovacia are in 
față sarcini mari ; însă unele 
probleme pe care nu am reușit 
să le rezolvăm astăzi nu vrem 
să le pierdem din vedere. Apre
ciem că ceea ce nu s-a reușit să 
realizăm acum se va realiza, 
înlr-o formă sau alta, mîine.

Considerăm că acest lucru este 
în interesul ambelor țări ; al 
României socialiste care se dez
voltă atît de vertiginos și a că
rei dezvoltare dinamică o admi
răm, cit și al țării noastre socia
liste — Cehoslovacia.

Aș dori să toastez, în sănăta
tea dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, în sănătatea tovară
șului prim-ministru ;

— pentru succesele României, 
pentru alianța și prietenia țări
lor noastre, pentru dezvoltarea 
Întregii comunități socialiste ! 
(Aplauze).

INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului belgian „Vers

(Urmare din pag. I)
Întrebare : Domnule 

președinte, v-am ruga să ne 
spuneți cum s-a repercutat 
dezvoltarea multilaterală a 
României din ultimii ani asu
pra nivelului de trai al ro
mânilor fi, mai ales, asupra 
dezvoltării personalității u- 
mane a fiecărui cetățean 1RĂSPUNS : în primul rînd, ar trebui să menționez că România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, face eforturi susținute pentru dezvoltarea sa econo- mico-socială, alocînd anual 33 la sută din venitul național în scopul dezvoltării. Pe această bază, am reușit să obținem o creștere puternică a economiei naționale, a industriei și agriculturii, a venitului național, care a sporit de peste 10 ori față de situația din 1945. Ca atare, am putut- realiza o creștere continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, al întregului popor.Aș putea să menționez, de exemplu, faptul că in 1965 retribuția minimă era de 571 lei ; în 1975, pe baza aplicării .ultimelor măsuri, retribuția minimă este de 1 200 lei. Cred că a- ceasta vorbește de la sine ! Desigur, această retribuție minimă se refera ia muncitorii necalificați, pentru că, pe baza măsurilor luate recent, retribuția minimă a muncitorilor calificați este de 1 400 lei, iar retribuția medie de aproape 2 000 lei. Toate acestea s-au reflectat în mod pozitiv în creșterea nivelului de trai, avînd în vedere că la a- ceasta ar trebui să adăugăm și creșterea, an de an, a numărului de noi oameni intrați să lucreze în industrie, în producție în general. Numai în cincinalul acesta, 1971—1975, vor intra în producția industrială sau alte domenii neagricole 1,3 milioane de oameni, ceea ce contribuie și aceasta la creșterea veniturilor pe familie.Totodată, pentru cheltuielile sociale legate de sănătate, de ajutoare pentru copii, de învă- țămînt — care este gratuit — alocăm anual, pe un locuitor, circa 5 000 lei, ceea ce contribuie, de asemenea, la creșterea generală a nivelului de trai.

Cred că oricine poate constata că in țara noastră se realizează un vast program de construcții de locuințe și social-culturale, care, toate împreună, fac ca bunăstarea materială a poporului să sporească an de an. și, pe această bază, să crească și nivelul de cultură și de civilizație generală. Totodată, aceasta creează condiții tot maj bune pentru participarea activă a tuturor cetățenilor la conducerea societății, contribuie deci la afirmarea posibilităților fiecăruia de a participa efectiv la soluționarea problemelor interne și externe de care depinde dezvoltarea României.
I
întrebare : care sint 

principiile pe care România 
le așază la temelia raportu
rilor sale cu toate statele și 
popoarele lumii ?RĂSPUNS : Trebuie să spun că deja aceste principii au fost acceptate aproape de întreaga lume, că ele iși găsesc astăzi o recunoaștere în toate documentele internaționale. Aceste principii se referă, în primul rînd, la deplina egalitate in drepturi, la respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța și, desigur, dreptul la o colaborare activă, reciproc avantajoasă, respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta corespunzător voinței sale.

ÎNTREBARE : E un fapt 
evident pentru opinia publi
că mondială că România, 
dumneavoastră personal, pro
movați un nou umanism in 
relațiile cu statele lumii. E- 
xistă un umanism românesc 
care cunoaște o veche tradi
ție, ilustrată cindva de Nico
laus Olahus, prietenul lui 
Erasmus. Cu ce valențe noi, 
izvorîte din realitățile lumii 
contemporane, s-a îmbogățit 
acest umanism ? Care este 
definiția pe care dumnea
voastră o dați omeniei ?RĂSPUNS : într-adevăr, întotdeauna poporul român a fost animat de sentimente de prietenie, de colaborare, și-a mani- 

l’avenir“festat în mod propriu sentimentele sale de dreptate națională și respect față de om. în promovarea politicii de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, se evidențiază tocmai acesț spirit de deplină dreptate și egalitate, de respect al națiunilor, al popoarelor, al oamenilor. Nu se poate vorbi de un umanism atunci cind nu se recunoaște dreptul fiecărei națiuni, al fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta așa cum dorește, fără teama vreunei agresiuni sau intervenții de orice fel.în general, societatea noastră socialistă, lichidind inegalitatea economică, asuprirea socială și națională, realizînd o orînduire bazată pe dreptate economico- socială, pe recunoașterea dreptului egalității intre toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, creează un umanism nou care pune pe primul plan întreaga națiune, dar și fiecare persoană, omul cu năzuințele, cu cerințele sale. Pornim însă de la necesitatea unei împletiri armonioase a necesităților sociale cu necesitățile individuale, ținînd seama că numai în contextul social al dezvoltării întregii națiuni se poate asigura împlinirea năzuințelor fiecărui individ, se poate promova o cultură nouă și relații noi intre oameni. Acest umanism nou realizat in țara noastră se bazează și pe spiritul de omenie, despre care s-a vorbit întotdeauna în România — și căruia îi dăm tocmai această semnificație de a pune mai presus omul, de a porni de la necesitatea asigurării bunăstării, fericirii, independenței sale.
MIHAIL STERIADE : Ce 

mesaj ați dori să transmiteți 
cititorilor ziarului „Vers 
l'avenir" ?PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU : Aș dori să le adresez tuturor, prin intermediul ziarului, calde urări de sănătate și fericire, de bunăstare și prosperitate. Urez o bună conlucrare între popoarele noastre, pentru pace și colaborare în Europa și in întreaga lume.

Miercuri dimineață, a părăsit Capitala liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, Margareth Thatcher, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a făcut o vizită în țara noastră.La aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.A fost prezent Jeffrey Charles Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București.
DISTINCȚIEConsiliul Executiv al Academiei Braziliene de Științe Umane a acordat acad. prof. dr. Ana Aslan medalia „Pro Mundi Beneficie" pentru merite culturale, ca și pentru eficientă in apărarea civilizației și evidențiere în lupta pentru propășirea unei lumi mai bune.
SEARĂ

LITERAR-ARTISTICĂ

Cu prilejul împlinirii a cinci ani de la constituirea, din inițiativă românească, a Asociației internaționale Ovidianum, miercuri a avut loc, la Casa de cultură din Eforie Sud, o seară literar-artistică, consacrată lui Ovidiu și Eminescu, înfrățiți peste veacuri, sub semnul mesajului umanist al creației lor.A conferențiat acad. Grigore Tănăsescu, scriitor, despre „O- vidiu și Eminescu, doi poeți ai iubirii și umanității".Au urmat recitări alternative din opera celor doi poeți, susținute de actori ai Teatrului de Stat din Constanța.
Vizita președintelui

Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace,

Lubomir Strougal
Continuarea convorbirilor oficiale

fotbal: în meci restantă
Sportul studențesc-Dinamo 1-0

Miercuri dimineața au continuat. la Palatul din Piața Victoriei, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Măriescu, și președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal.Cu acest prilej, au fost'convenite măsurile ce vor fi luate de organele de resort din cele două țări pentru extinderea cooperării și specializării in producție în domeniile :— construcțiilor de mașini pentru fabricarea utilajului metalurgic, chimic și energetic, de mașini-unelte. mașini textile, mașini agricole, mașini pentru prelucrarea lemnului, locomotive Diesel hidraulice miniere, aparatură electrică și electrotehnică, precum șl utilaje pentru industria alimentară ;— industriei chimice, pentru producția de cauciuc izoprenic, anvelope și articole tehnice din cauciuc, precum și coloranți ;— industriei extractive.în cadrul convorbirilor, părțile au căzut de acord asupra măsurilor ce vor fi întreprinse pentru lărgirea și intensificarea
Dineu oferit in onoarea

primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româniaîn onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, a oferit miercuri un dineu oficial.Au participat Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, Ion Pățan, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Marinescu, viceprim-ministru, președintele Comitetului de Stat al Planificării, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, loan Avram, Neeulai Agachi, Bujor Almășan, miniștri, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Teodor 

colaborării și cooperării tehni- co-științifice dintre cele două țări în domenii de interes comun. în acest scop, s-a stabilit ca Ministerul federal pentru dezvoltare tehnologică și investiții din Cehoslovacia și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie să încheie, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, programul de cooperare în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice pe perioada 1976—1980.Cei doi prim-miniștri au convenit, de asemenea, asupra extinderii schimburilor comerciale pe perioada 1976—1980 și sporirii ponderii livrărilor reciproce de mașini și utilaje rezultate din acțiunile comune de cooperare și specializare în producție.S-a stabilit, totodată, ca în termenul cel mai scurt să se definitiveze lucrările de coordonare a planurilor pe perioada 1976—1980 între România și Cehoslovacia.Convorbirile s-au desfășurat în aceeași atmosferă tovărășească, de caldă cordialitate, care a caracterizat întilnirile celor doi șefi de guverne în zilele precedente.

Haș, ambasadorul țării noastre la Praga. alte persoane oficiale.Au luat parte, dP asemenea, Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului, Pavol Bahyl, ministrul construcțiilor de mașini generale, Andrej Barcak, ministrul comerțului exterior, Zdenek Pucek, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini grele, Frantisek Krajcir, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București. Jan Kolat, șeful Secretariatului președintelui guvernului R. S. Cehoslovace, alte persoane oficiale.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

SPORT • SPORT
între 9—13 septembrie, la Costinești, turneul final

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS"
_ Așa cum am mai anunțat, întrecerile finale ale compe

tiției „Cupa Scînteia tineretului la tenis" sînt programate în
tre 9 și 13 septembrie pe malul mării, la Costinesti. Sosi
rea concurenților este fixată pe ziua de 9 septembrie, pînă 
la orele 15 — seara, va avea loc ședința tehnică pentru 
validarea concurenților - iar începind de miercuri, 10 sep
tembrie, timp de patru zile se vor desfășura întrecerile. 
Semifinalele și finalele au loc simbătă, 13 septembrie, în 
cursul dimineții, după care va urma festivitatea de premiere 
și închidere a ediției a ll-a 1975 a competiției.

Tntrucît uitimul termen de comunicare a datelor despre 
concurenți la comisia centrală era fixat pentru luni, 1 sep
tembrie a.c., sîntem nevoiți să arătăm că unii șefi ai sec
toarelor de sport de la comitetele județene nu și-au res
pectat angajamentul luat în acest sens. Astfel, nu s-au pri
mit informațiile respective de la județele Alba, Brăila, Arad, 
Bihor, Argeș, Caraș-Severin, Mureș și Suceava. Sperăm să 
nu fie nevoie de un nou apel.

Doi campioni fac promisiuniși anul acesta. Iată ce declarat : „Nu credeam cîștig anul trecut, d pregătisem serios. MăCampionul de anul trecut, elevul Mihai Ciuntea. din Piatra Neamț se pregătește să-și reediteze performanța

Foto : V. RANGA

Sportul cu racheta cucerește mii de tineri
din Țara deDintre cei aproape 2 500 de participanți la faza de masă, pe asociații sportive și pe localități. 82 de tineri au cîștigat dreptul de a susține partidele decisive din penultima etapă a acestei competiții. La categoria juniori I. 15—18 ani, pe primul loc s-a clasat elevul Gheorghe Liliac (Liceul nr. 2 Dorohoi), care a cucerit, pentru a doua oară, titlul de campion pe județ. La junioare I. victoria a revenit e- elevei Doina Isăceanu (Dorohoi). Viu disputate au fost și întrecerile la juniori mici, 11—14 ani, avînd ca protagoniști pe e- leva Carmen Andrițoaie și elevul Liviu Popa, din Dorohoi, clasați pe primele locuri. La categoria 19—25 ani, titlurile de campioni pe județ au fost cîști- gate de Maria Amîhălăchioae (Botoșani) și loan Candea (Botoșani). uReferindu-ae la această com-

sus a Moldoveipetiție, tov. Ion Atudoresei, activist al Comitetului județean. U.T.C., ne-a declarat : „întrecerile „Cupei Scînteii tineretului" au contribuit, într-o mare măsură, la popularizarea și răspîn- direa acestui sport plăcut și atractiv în mai multe localități din județul Botoșani. îndeosebi au ieșit în evidență reprezentanții . asociațiilor sportive ale liceelor nr. 1 și nr. 2 din Dorohoi. ale întreprinderii de textile „Moldova" Botoșani și Fabricii de confecții Dorohoi, ca și elevii Liceului din Dărăbani, care și-au disputat șansele cu ardoare la e- tapa județeană. în acest sezon, în mai multe comune au apărut noi dreptunghiuri de joc. cu bitum și zgură roșie. Astfel, la ora actuală in județ avem un număr de 72 de terenuri de tenis, dintre care 27 ău fost amenajate, prin muncă patriotică.
M. LERESCU 

deam că cei mai puternici pretendenți la titlu vor fi concurenții din orașele care au tradiție în tenis. Dar văd că se poate. Tocmai de aceea, îmi propun să reeditez performanța și anul acesta. în finala pe județ, n-am pierdut decit un set. la Lucian Aramă. Zilnic fac antrenamente cite 3—4 ore pe bitum ca să mă acomodez".Reprezentantă la categoria 19—25 de ani a județului Neamț (aici la etapa de masă au luat startul peste 4 500 concurenți) este educatoarea Ana bamian. Și ea este hotărîtă să aducă titlul la categoria la care concurează, în orașul de la poalele Ceahlăului. „Mă antrenez pe terenurile asociației sportive a întreprinderii metalurgice Roman, zilnic. Parteneri de joc — doi băieți : Victor Arsenie și Vasile Chiara". (C. V.).

Turneul de la Forest HillsTurneul internațional de tenis de la Forest Hills, care polarizează in aceste zile interesul iubitorilor de sport din lume, se apropie de sfirșit. După șapte zile de întreceri, din cei 128 de concurenți care au fost prezenți la startul probei de simplu bărbați au mai rămas în cursa pentru titlu opt jucători, .care-și vor disputa sferturile de finală în următoarele perechi : Ilie Năsta- se (România) — Manuel Oran- tes (Spania), Guillermo Vilas (Argentina) — Jaime Fillol (Chile), Jimmy Connors (S.U.A.) — Andrew Pattison (Rhodesia) șl Bjorn Borg (Suedia) — Eddie Dibbs (S.U.A.).în cea mai disputată și interesantă partidă a „optimilor" s-au întilnit doi dintre favori- ții concursului : jucătorul român Ilie Năstase și campionul mexican Raul Ramirez. Timp de două ore și 20 de minute, peste 10 000 de spectatori au urmărit o partidă de un bun nivel tehnic, cu

Restanța Sportul Studențesc— 
Dinamo nu ne-a oferit nici ea 
un fotbal de prea bună calitate. 
Altădată această întilnire se ca
racteriza prin dinamism, acțiuni 
spectaculoase, ■ goluri. Jocul a 
avut perioade de lincezeală, în 
care echipele parcă se invitau 
reciproc Ia ofensivă. Au cîștigat 
studenții — pe merit — prin 
golul înscris de Mircea Sandu 
in min. 55, dintr-o minge expe
diată de Manea, de pe extremă, 
învingătorii au făcut un joc mai 
bun în repriza secundă, cind 
au combinat mult, precis și de
rutant, — aici s-a văzut lecția

La tineret:
România-Disputată ieri la Ploiești, în prezența a circa 7 000 de spectatori, întîlnirea internațională de fotbal dintre echipele de tineret ale României și Franței a prilejuit o partidă interesantăcu un final dramatic. Echipa Franței, neînvinsă în ultimele meciuri (1—1 și 0—0 cu R.D.G. și 1—0 cu Belgia), a confirmat așteptările, desfășurînd un joc modern. De remarcat faptul că patru dintre componenții formației (Charier, Zvunka, Gordon, Soler) fac parte din prima garnitură și că majoritatea sint titulari în echipele fruntașe din campionatul francez. Jucătorii noștri au rămas incă o dată datori publicului, desfășurind un joc sub așteptările la care ne îndreptățesc numele celor selecționați. Linia de mijloc, Boloni, Moldovan, Bălăci jucind fiecare pentru el, a cedat locul unde practic s-a decis jocul. Apărarea imediată și ea destul de greoaie, cu excepția lui Marin Florin, a contribuit la nesiguranța care a stăpînit echipa în general. în atac, eforturile lui Fazekaș și Zamfir au fost anulate de modul cum au înțeles și reușit să-i ajute colegii de linie. Conduși ;70 de minute cu 1—0, prin golul marcat de Sanchez, tinerii jucători români au reușit egalarea cu greu în minutul 80 prin Roznai, Care a reluat din apro- 

multe schimburi spectaculoase de mingi, în care victoria a revenit tenismanului român, cu 6—4, 5—7, 6—0, 6—7, 6—3. Co- mentînd această întilnire, agențiile de presă subliniază că succesul campionului român este pe deplin meritat, superioritatea sa în setul trei și în cel decisiv fiind evidentă. Cu această victorie, Ilie Năstase și-a luat revanșă pentru înfringerea suferită în finala turneului desfășurat în primăvara acestui an la Roma.în ultima partidă disputată marți seara, argentinianul Guillermo Vilas, al doilea favorit al turneului, l-a întrecut în trei seturi, cu 6—2, 6—0, 6—0, pe cehoslovacul Jan Kodes.în turul 2 al probei de dublu bărbați in cadrul turneului de la Forest Hills, cuplul Ilie Năstase (România), Jimmy Connors (S.U.A.) a învins cu 6—4. 6—4 perechea Onny Parun (Noua Zeelandâ). Bob Carmichael (Australia).

profesorului Angelo Nieulescu 
— ajungind adesea la poarta a- 
părată bine de Ștefan. Punctul 
forte al echipei din Regie a 
fost linia mediană în care au 
activat laborios trei jucători 
tehnici și subtili : Chihaia, Ră- 
dulescu, Cassai. La ocazii ra
tate se pare că a existat un e- 
chiiibru perfect. Dinamoviștii 
le-au avut în prima repriză, 
prin Dumitrache și Zamfir, 
studenții în repriza a doua, 
prin Grosu și S. MIreea. Două 
faze mai litigioase am înre
gistrat : prima, cind Cazan 
l-a luat în brațe pe Zam-

Franța 1-1piere o minge respinsă de apărătorii francezi. Dar jocul de ieri al echipei noastre, la fel ca și cel cu Scoția de la Pitești, a arătat, dacă mai era nevoie, superficialitate și neseriozitate din partea celor chemați să ne reprezinte fotbalul la acest eșalon.
C. IONESCU

ciul cu prima reprezentativă 
a U.R.S.S.

• ASEARĂ LA COPEN
HAGA într-un meci pentru 
Campionatul european de 
fotbal (grupa a IV-a) echipa 
Scoției a învins eu scorul de 
1—0 (0—0) selecționata Da
nemarcei. Unicul gol al par
tidei a fost inscris de Joc 
Harper în minutul 51. Par
tida s-a disputat pe o ploaie 
torențială și a fost urmărită 
doar de 5 000 de spectatori. 
In clasamentul grupei con
duce Spania cu 6 puncte (4 
meciuri) urmată de Româ
nia 5 puncte (4 jocuri), Sco
ția 4 puncte (4 jocuri), Da- 
nemarca 1 punct.

• FEDERAȚIA FRANCE
ZA DE FOTBAL a stabilit 
calendarul pentru sezonul 
1975/1976. Intre altele, au 
fost confirmate datele parti
delor din preliminariile tur
neului olimpic cu echipa Ro
mâniei. Primul joc va avea 
loc în Franța Ia 3 decembrie 
1975, iar returul în România, 
la 24 martie. Pentru meciu
rile cu Olanda, care face 
parte din aceeași grupă, au 
fost fixate următoarele date : 
12 noiembrie 1975 în Olanda, 
și 25 februarie 1976 în Franța.

• ÎN TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE RUGBY de 
la Leningrad, selecționata 
secundă a U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 9—3 (6—3) 
formația de tineret a Româ
niei. Punctele gazdelor au 
fost realizate de Gonianii 
(trei lovituri de pedeapsă). 
Pentru echipa română a in
scris Octavian Corneliu.

în revenire de formă, e- 
chipa Poloniei a cîștigat cu 
scorul de 21—15 (11—6) me

fir in careu ; a doua, cind 
M. Sandu a scăpat, din propriul 
teren, singur cu mingea, i-a ie
șit în întimpinare portarul Ște
fan, a intervenit și Lucnță pe 
care M. Sandu l-a împiedicat 
— și nu invers — să alerge 
după minge, dezechilibrindu-se 
și căzind. Arbitrajul a fost bun 
cu excepția a două-trei scăpări. 
După această victorie Sportul 
studențesc a trecut de pe locul 
14, pe locul 8 în clasament, cu 
5 puncte (golaveraj 3—3), iar 
Dinamo continuă să rămină pe 
locul 17 cu 2 puncte, (golaveraj 
negativ 5—8). Din patru me
ciuri — o singură victorie și trei 
înfrîngeri. Randament slab pen
tru echipa campioană in forma
ția căreia joacă 5 componenți ai 
echipei naționale. Jucătorii par 
obosiți, chiar Ia început de se
zon. Una dintre explicații — 
turneele obositoare din preaj
ma reluării campionatului. 
Poate să mai fie și altele. Clu
bul e dator să facă totul pentru 
redresarea echipei. întrucit pînă 
Ia prima confruntare din 
„C.C.E." nu mai sînt decit două 
săptămîni. Apoi vin și meciu
rile naționalei. Nu ne putem 
permite să reprezentăm fotba
lul românesc oricum.

c.v.

• NOUL CAMPION MON
DIAL DE ȘAH AL JUNIO
RILOR, Valeri Cehov 
(U.R.S.S.), în vîrstă de 19 
ani, este student în anul doi 
la Institutul de educație fi
zică din Moscova. Cehov s-a 
făcut cunoscut ca un șahist 
de talent în anul 1972, cind 
l-a invins, într-un simultan, 
pe Anatoli Karpov. La cam
pionatul mondial de, juniori 
din anul 1974, Cehov s-a cla
sat pe locul 6, dar anul a- 
cesta a reușit să ocupe pri
mul loc, neînvins, și să ob
țină totodată titlul de ma
estru internațional.

• S-A ÎNCHEIAT PRIMA 
FAZA a turneului interna
țional de șah de Ia Milano. 
După disputarea a 11 runde, 
pe primul loc în clasament 
s-a situat marele maestru 
maghiar Lajos Portisch cu 7 
puncte, urmat de campionul 
mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.), fostul campion 
mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) și marele maestru 
Liubomir Liubojevici (Iugo
slavia) — toți cu cite 6,5 
puncte. Pentru semifinale 
s-au calificat primii patru 
clasați, care, incepind de 
miercuri, vor susține meciuri 
directe de cite 4 partide. 
L. Portisch va juca împotri
va lui L. Liubojevici, iar A. 
Karpov îl va întîlni pe T. 
Petrosian. învingătorii din 
semifinale vor disputa, între 
9 și 14 septembrie, un meci 
de 6 partide, care va desem
na pe ciștigătorul turneului.



Președintele Portugaliei 
l-a primit pe reprezentantul

P. C. R.

MITING AL PRIETENIEI
ROMÂNO-VIETNAMEZE

delegației P.C.R. 
in Japonia

Cu prilejul vizitei delegafiei de partid 
și guvernamentale române care a 
participat la festivitățile de la HanoiMiercuri, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflată în R. D. Vietnam pentru a participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 30-a aniversare a întemeierii republicii, a făcut o vizită în orașul Nam Dinh, capitala provinciei Nam Ha, la sud de orașul Hanoi, centru industrial cu puternice legături de prietenie și colaborare cu țara noastră.Delegația a fost însoțită de Buy Kuang Tao, membru al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, ministru.La sediul Comitetului administrativ al orașului Nam Dinh a avut loc o întilnire între membrii delegației române și membri ai conducerii de partid și administrative a provinciei și orașului, în frunte cu secretarul Comitetului provincial al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Phan Dien.A fost vizitat Combinatul textil din Nam Dinh, unul din cele mai mari obiective de acest profil din tară, care a avut de suferit grele pagube în urma bombardamentelor din ultimii ani ai războiului, și ale căror urme sînt încă evidente.Tovarășul Ilie Verdeț a transmis muncitorilor combinatului un călduros salut din partea muncitorilor români și a urat acestui colectiv harnic și dîrz depășirea greutăților perioadei de refacere și dezvoltarea puternică a producției.în aceeași zi la Nam Dinh a avut loc un miting al prieteniei româno-vietnameze.Luînd cuvîntul, președintele Comitetului administrativ al o- rașului Nam Dinh, Nguyen Tuan, a exprimat bucuria de a primi în aceste zile de sărbătoare delegația de partid și guvernamentală română, a cărei prezență în mijlocul locuitorilor orașului constituie o expresie a sentimentelor de prietenie frățească statornicite între poporul român și poporul vietnamez.El a arătat că relațiile dintre cele două țări au marcat o nouă dezvoltare după vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în R.D. Vietnam, în anul 1971, și a tovarășului Fam Van Dong, primul ministru al R.D. Vietnam în România, în 1973.

în continuare, vorbitorul a exprimat recunoștința poporului vietnamez pentru ajutorul acordat de România, atît în trecut, în timpul luptei pentru independență, cit și în prezent, în opera de reconstrucție a țării. El a spus că ajutorul din partea partidului, poporului și guvernului român pentru sistematizarea orașelor Nam Dinh și Phu Ly în vederea reconstrucției lor este o expresie a internaționalismului, a sentimentelor de prietenie frățească față de poporul vietnamez in noua etapă a revoluției sale.în cuvîntul său, tovarășul Ilie Verdeț a transmis oamenilor muncii din orașul Nam Dinh, harnicului și eroicului popor vietnamez salutul fierbinte al clasei muncitoare, al poporului român, al secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După ce a menționat contribuția însemnată a orașului Nam Dinh la lupta poporului vietnamez pentru libertate și independență, conducătorul delegației'române a relevat sprijinul internaționalist constant acordat de P.C.R., de România socialistă. Victoria de importanță istorică a poporului vietnamez, a spus el, constituie rodul luptei eroice a poporului vietnamez, un rezultat al solidarității și sprijinului acordat de țările socialiste, de forțele progresiste din lume. Victoria poporului vietnamez a demonstrat 'că atunci cînd un popor este ferm hotărît să-și apere cu orice sacrificii independența și suveranitatea, dreptul la libertate și progres social, nici o forță din lume nu este în stare să-l în- frîngă.Vorbitorul a menționat că relațiile bune, tovărășești, de prietenie, solidaritate și colaborare statornicite între cele două partide și țări s-au întărit continuu și a exprimat convingerea în noua etapă solidaritatea colaborarea frățească dintre cele două popoare se vor extinde și adinei, în concordanță cu potențialul în continuă dezvoltare al celor două state. Totodată, el a menționat participarea unor întreprinderi românești la matizarea orașelor Nam și Phu Ly.Mitingul s-a desfășurat atmosferă sărbătorească, de prietenie frățească.Secretarul comitetului de partid al provinciei, Phan Dien, a oferit un dejun în cinstea delegației române.

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a sosit miercuri la Tokio, pentru a întreprinde o vizită în Japonia, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Japonia.Pe aeroportul internațional Haneda, delegația a fost în- timpinată de Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiului Permanent al C.C., șef al Secretariatului C.C. al P.C.J., Tos- hio Sakaki, membru al Prezidiului Permanent al C.C., Hiroshi Kikunami, membru al Secretariatului, șef al Secției internațional? a C.C. al P.C.J.

La 3 septembrie a.c.. generalul Francisco da Costa Gomes, . președintele Republicii Portugheze, l-a primit, la reședința sa oficială, Palatul Belem, pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Reprezentantul Partidului Comunist Român a transmis președintelui Costa Gomes un mesaj de salut prietenesc și cele mai' bune urări de succes, sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Președintele Costa Gomes a mulțumit călduros pentru mesaj și a transmis la rîndul său urări de sănătate și fericire personală președintelui Nicolae Ceaușescu împreună cu saluturile cele mai prietenești. El a exprimat satisfacția sa deosebită pentru convorbirile și înțelegerile convenite cu ocazia vizitei sale in România.în cursul întrevederii s-a manifestat dorința comună de a se dezvolta raporturile de prietenie și colaborare între România și Portugalia în domeniile politic, economic, tehnico-științi-

fie. cultural-artistic și in domenii de activitate și de a se intensifica colaborarea lor plan internațional, potrivit Tratatului de prietenii și colaborare, semnat de cei doi șefi de stat cu ocazia vizitei la nivel inalt in România din iunie 1975.Președintele Portugaliei a exprimat plăcerea și dorința de a saluta in Portugalia vizita președintelui României, ndu prilej pentru a ridica pe un plan superior raporturile de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare, și de creștere a contribuției României și Portugaliei la edificarea păcii, înțelegerii și colaborării pe continentul nostru și în lume.Cu această ocazie a avut loc, într-o atmosferă cordială, o convorbire asupra unor probleme de interes comun.A luat parte Marin Iliescu, ambasadorul României la Lisabona.

pe s-a deschis a Tirgului inter- Au ft>st prezenți

al Pavilionului
românesc ia lirgul 

de la Plovdiv

R. P. BULGARIA. - Combinatul de îngrășăminte chimice de la 
Devna, din apropiere de Sofia

Președintele Algeriei l-a primit pe 
consilierul președintelui RomânieiPreședintele Consiliului Revoluției și alzConsiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene, a primit, miercuri, pe tovarășul Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, care a transmis șefului statului al- gerian un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re-• ÎN CADRUL programului de colaborare a unor țări socialiste în cercetarea spațiului cosmic în scopuri pașnice, în Uniunea Sovietică a fost lansată la altitudinea de 502 km racheta geofizică „Vertical-3“. Ea este destinată unor cercetări complexe in atmosferă și ionosferă.în regiunea unde a avut loc lansarea rachetei au fost lansate și două rachete meteorologice de „Vertical-3“,tipul M-100.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN ȚĂRILE C.E.E.
• RAPORTUL LUNAR al Co

misiei C.E.E. privind folosirea 
forței de muncă arată că, 
cursul lunii iulie, șomajul 
continuat să crească în aproape 
toate cele nouă țări membre. 
Astfel, raportat la nivelul lunii 
iulie din 1974, numărul celor fără 
un loc de muncă a crescut, în 
Danemarca, cu 216 la sută, în

în
a

publicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu. In mesaj se adresează un călduros salut, urări de fericire, sănătate și succes și se afirmă hotărîrea de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare. > Evocînd cu căldură întîlnirile prietenești avute cu conducătorul partidului și statului român și mulțumind pentru mesaj, președintele Houari a transmis urări fericire și succes Nicolae Ceaușescu Elena Ceaușescu și convingerea că raporturile mâno-algeriene vor cunoaște și în viitor o largă dezvoltare.în timpul convorbirii au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare multilaterală și unele probleme internaționale actuale . de interes comun, inclusiv situația din Orientul Apropiat.

★în aceeași zi, tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit cu tovarășul Carlos Costa, membru al Comisiei Politice, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, cu care a avut o convorbire prietenească, efectuind un larg schimb de vederi asupra unor probleme de interes comun.La întrevedere a luat parte Aurelio Santos, șeful Secției internaționale a C.C. al Partidului Comunist Portughez.Seara, tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit cu generalul Otelo Saraiva de Carvalho, membru al Directoratului și al Consiliului Revoluției, comandantul COPCON.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și în care au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

președintelui Urho Kekkonenîn Finlanda a fost celebrată, miercuri, a 75-a aniversare a zilei de naștere a președintelui Urho Kekkonen. Cu acest prilej, au prezentat felicitări președintelui Finlandei reprezentanți ai 18 state.Tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a transmis mesajul de salut al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat președintelui Urho Kekkonen cu prilejul acestei aniversări.Adresînd vii mulțumiri pentru

mesaj, președintele Urho Kekkonen a arătat că este fericit că președintele Ceaușescu este reprezentat la aniversarea sa. El a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire, iar poporului român urări de progres continuu și bunăstrare. Președintele Finlandei și-a exprimat convingerea că relațiile prietenești între cele două țări se vor dezvolta necontenit în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării în Europa și in lume.
Boumediene de sănătate, tovarășului și tovarășei a exprimat ro-

• ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„CĂLUȘUL" din Scornicești și-a 
început torneul de două săptă- 
mini in Turcia cu un spectacol 
prezentat la Antalya, in cadrul 
manifestărilor prilejuite de cel 
de-al 12-lea Festival național al 
filmului.

Spectacolul s-a bucurat de un 
succes deosebit, dansurile, inter
pretările vocale și orchestrale 
ale ansamblului fiind aplaudate 
cu căldură de către spectatori.

In continuarea turneului, an
samblul va susține spectacole la 
Ankara, Yarimca și Istanbul.

într-o
siste- Dinh
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R.P.D. COREEANA. — Imagine a întreprinderii de industrializare a produselor agricole de la 
Hamheung

MINISTRUL ROMÂN Al EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI - PRIMIT 

DE PRIMUl MINISTRU

A U A.

Al SIRIEI

R.FG. cu 111 la sută, in Marea 
Britanic cu S3 la sută, in Fran
ța cu 95 la sută, in Belgia cu 
78 la sută si in Olanda cu 56 Za sută. In Italia, rata șomajului 
a fost de 6 la sută, procent în
registrat nu datorită unei ame
liorări a situației, ci faptului că 
nivelul șomajului era deja ri
dicat.

Sesiunea Consiliului
Interparlamentar

REUNIUNEA ANUALĂ A F.M.I. Șl B.I.R.D
Intrevederi de lucru ale ministrului de finanțe 

al RomânieiCu prilejul participării sale la lucrările sesiunii anuale a Fondului Monetar Internațional și Băncii internaționale pentru reconstrucție și dezvoltare, ministrul de finanțe al Republicii Socialiste România, Florea Dumitrescu, a avut întrevederi de lucru cu Jean Pierre Fourcade, ministrul de finanțe al Franței, W.F. Dusenberg, ministrul de finanțe al Olandei, J. Jizistra, guvernatorul Băncii Olandei și președintele Băncii reglementelor internaționale, cu Gabriel Hauge, președintele Băncii „Ma

Hanover Trust" dinîntrevederilor s-a o trecere în revistănufacturers New York.în cadrul procedat la a problemelor aflate pe agendasesiunii și la un schimb de vederi în unele aspecte ale relațiilor financiare bilaterale și internaționale de interes comun.De asemenea, ministrul român a avut întrevederi de lucru cu John Burke Knapp și Munir Benjenk, prim-vicepreședinte, și, respectiv, vicepreședinte Băncii Mondiale, în cooperarea dintre de specialitate din Banca Mondială.
ai legătură cu organismele România și

La Royal Festival Hali din Londra a avut loc miercuri cea de-a 117-a sesiune a Consiliului interparlamentar. Cu prilejul dezbaterilor, consiliul a apreciat rezultatele colocviului interparlamentar privind „un nou sistem de relații economice internaționale" care a avut loc la București, în luna mai, ca o contribuție valoroasă la abordarea unei probleme de importanță vitală pentru viitorul omenirii. Recomandările făcute cu acel prilej, mesajul transmis par- ticipșnților la colocviu de președintele Nicolae Ceaușescu, precum și dezbaterile reuniunii, care sînt cuprinse intr-un volum distribuit delegaților la sesiune, vor constitui elemente de referință pentru abordarea în cadrul conferinței a problemei cooperării internaționale și dezvoltării.La sesiunea Consiliului interparlamentar, șeful delegației române, Corneliu Mănescu, a fost ales vicepreședinte' al celei de-a 62-a Conferințe a Uniunii interparlamentare, care va începe joi în capitala Marii Britanii.
• pe scurf pe scurt • pe scurf

• NOUA ZEELAND A va pro
pune, Ia 22 septembrie, la lu
crările viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a Națiunilor U- 
nite, crearea în sudul Oceanului 
Pacific a unei zone în care să 
fie interzise armele nucleare, 
s-a anunțat oficial la Welling
ton. Această propunere, susți
nută și de statul Fiji, se află, în 
prezent, în proiectul, de agendă 
a Adunării Generale.

rebel condus de generalul Râul Gonzales Alvear.Pe de altă parte, agențiile Reuter și France Presse. informează, citind un comunicat oficial al Ministerului ecuadorian de externe, că șeful militarilor rebeli, Raul Gonzales Alvear, a cerut azil la ambasada din Quito, ca și maiorul Agustin Varas, implicat, menea, în încercarea de de stat.

acest cadru au fost examinate modalitățile de democratizare a invățămîntului superior și de înlăturare a carențelor manifestate în procesul de formare a cadrelor cu pregătire superioară.
PLENARA C.C. AL PARTIDULUI 

POPORULUI DIN PANAMA

SITUAȚIA DIN ECUADOR TN 
CURS DE NORMALIZARE• SITUAȚIA DIN ECUADOR continuă să se normalizeze, după eșuarea tentativei de lovitură de stat îndreptată împotriva președintelui țării, generalul Guillermo Rodriguez Lara. Guvernul și-a' anunțat decizia de a ridica restricțiile de circulație în cursul nopții, instituite luni seara în urma acțiunii grupului militar

chiliana Roberto de ase- lovitură• CONSILIUL DE MINIȘTRI al Portugaliei a aprobat textul proiectului de lege privind coordonarea și centralizarea activităților de informare și propagandă în străinătate, informează agenția A.N.I. De aceste probleme vor răspunde în viitor, în strînsă colaborare, ministerele de externe și al comunicării sociale.Consiliul de Miniștri a examinat, de asemenea, planul de acțiune educativă și crearea unui nou organism — Consiliul Național pentru Alfabetizare. In

• LA CIUDAD DE PANAMA a avut loc plenara C.C. al Partidului Poporului din Panama, consacrată analizei situației economice a țării, precum și unor probleme organizatorice ale activității comuniștilor panamezi. Participanții la lucrări s-au pronunțat pentru adoptarea unor măsuri vizînd dezvoltarea economiei naționale și consolidarea independenței țării. S-a reafirmat sprijinul față de programul guvernului, condus de generalul Omar Torf-ijos Herrera, de transformări social-economice în Panama.
• UN PURTĂTOR DE CU

VÎNT militar american a anun-

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al Ayoubi, membru al Comandamentului național al Partidului Baas Arab Socialist, l-a primit pe tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului și ministru al educației și învăță- mintului.Tovarășul Paul Niculescu a transmis din partea secretarului general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez EI-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, urări de prosperitate poporului sirian prieten.Mulțumind, premierul sirian a adresat, din partea președintelui Hafez El-Assad, un salut prietenesc, urările cele mai bune de sănătate și viață îndelungată, președintelui Nicolae Ceaușescu, urări de noi succese poporului român.în cadrul convorbirii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția continuu ascendentă a raporturilor româno-siriene în toate domeniile, precum și ho-

a se depune toate pentru transpunerea acordurilor realizate două state cu ocazia dintre președintele
tărirea de eforturile în viață a între cele întîlnirilor Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez El-Assad. în vederea intensificării . și aprofundării cooperării reciproc avantajoase dintre cele două țări.S-a făcut, totodată, un schimb de opinii asupra problemelor privind instaurarea unui sistem de securitate și cooperare în Europa, situația din Orientul Mijlociu și alte aspecte ale situației internaționale actuale.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, a participat Emilian Manciur. ambasadorul României în Siria.La Damasc s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Paul Niculescu și Mohammed Aii Hashem, ministrul învățămîntu- lui superior. Discuțiile deosebit de rodnice și prietenești au fost concentrate asupra stabilirii u- nor noi forme și modalități pentru extinderea și intensificarea cooperării româno-siriene în domeniile învățămîntului, cercetării științifice și culturii, în spiritul relațiilor de prietenie, stimă și respect reciproc, statornicite între sirian. ,

S®

La Plovdiv 31-a ediție a național. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, și alți conducători de partid și de stat bulgari, delegații de peste hotare.La ediția din acest an participă expozanți din 40 de țări. Pavilionul României la Plovdiv ilustrează înaltul potențial economic atins de țara noastră in special în domeniul construcțiilor de mașini, ca și marile posibilități pe care le are România pentru a lărgi și adinei și mai mult colaborarea economică și cooperarea industrială cu R. P. Bulgaria și cu celelalte țări ale lumii.La intrarea în pavilionul României, un mare tablou înfățișează un moment semnificativ din timpul întilnirii, din acest an de la București, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.Un loc central în standurile celor 15 mari întreprinderi de comerț exterior din România este ocupat de produsele industriei construcțiilor de mașini, electrotehnice și electronice. Sînt expuse și mărfuri ale industriei chimice românești, ale metalurgiei, industriei ușoare și industriei materialelor de construcții.încă din prima zi, pavilionul țării noastre a fost vizitat de conducătorii de paytid și de stat ai R. P. Bulgaria. Cu acest prilej, ambasade”: ‘ României la Sofia, Trofin Si- medrea și directorul pavilionului au prezentat persoanelor oficiale bulgare cele mai reprezentative exponate ale standurilor întreprinderilor noastre de comerț exterior. In timpul vizitei, au fost exprimate cuvinte elogioase la adresa înaltelor ritmuri de dezvoltare a industriei românești.Felicitîndu-i pentru bogata lor participare din acest an, pentru diversitatea produselor și originalitatea prezentării, tovarășul Todor Jivkov le-a urat expozanților români succes deplin în tratativele pe care le vor purta în cadrul tirgului.
ORIENTUL
APROPIATTEL AVIV. — Parlamentul israelian, reunit în .sesiune specială, a aprobat, miercuri, după nouă ore de dezbateri, textul noului acord interimar de dezangajare a forțelor militare în Sinai, intervenit între Israel și Egipt.TEL AVIV. — La Tel Aviv, un purtător militar de cuvînt a făcut cunoscut că avioane israelie- ne au atacat, miercuri, tabere ala organizațiilor palestiniene de rezistență, situate în zona nordică a orașului libanez Tyr — relatează agenția Reuter,declarației purtătorului de vint, toate aparatele s-au tors la bază.popoarele român si

Lucrările Sesiunii extraordinare
a Adunării Generale a

înlăturarea barierelor artificiale ridicate în calea extinderii 
cooperării internaționale și a accelerării și sporirii volumului 
circuitului mondial de bunuri materiale, reformarea actualului 
sistem monetar internațional, organizarea unui transfer, în flux 
continuu, de tehnologie și resurse reale către statele în curs de 
dezvoltare și subdezvoltate în scopul facilitării progresului lor 
economic și social, rolul științei și tehnologiei în amplificarea 
dezvoltării și în industrializare, revizuirea unor structuri înve
chite ale organismelor economice și sociale ale O.N.U. — aces
tea au fost principalele puncte de referință ale dezbaterilor din 
cea de-a doua zi a sesiunii extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., la care au luat cuvîntul 8 șefi de delegații.

Jamshid Amouzegar, minis
trul afacerilor interne al Iranu
lui, a subliniat că, în ultimii 30 de ani, starea economică și politică a lumii a suferit schimbări majore, însă aranjamentele : instituționale și complexul relațiilor internaționale construit pentru a asigura o dezvoltare economică și socială echilibrată și ordonată s-au dovedit a fi inadecvate și ineficiente. Vorbitorul a întrebat — retoric — dacă trebuie să se permită perpetuarea aranjamentelor, politicilor și practicilor din trecut, artificial create și unilateral impuse țărilor producătoare de materii prime, dacă trebuie per-
țat, la 3 septembrie, Ia Bangkok, 
că a început evacuarea bazei mi
litare aeriene a S.U.A. de la 
Nakhon Phanom din Tailanda. 
După evacuarea acestei baze, pe 
teritoriul tailandez rămin apro
ximativ 200 de avioane de luptă 
și ÎS 000 de militari americani.C.C. al și se- P.S.J., avut o căreia

Șeful Secretariatului P.C.J., Tetsuzo Fuwa, cretarul general al Masashi Ishibashi, au convorbire în cursulau ajuns la un acord privind lupta unită în cadrul și in a- fara Dietei.între altele, cele două partide apreciază că sesiunea extraordinară a Dietei ar trebui să fie convocată, în special, pentru a discuta un buget suplimentar vizînd măsuri antirecesioniste, măsuri pentru apărarea nivelului de trai al populației, precum și problemele privind securitatea și diplomația.
• pe scurt • pe scurf pe scurf

misă continuarea inechităților internaționale din trecut, dacă trebuie ignorate pe mai departe drepturile suverane și interesele națiunilor în curs de dezvoltare asupra propriilor bogății și resurse naturale și dacă este sau nu acceptată de împărțirii cinstite și a puterii economice
Ministrul afacerilor 

Republicii Federale 
Hans-Dietrich Genscher, a declarat să reformarea actualului sistem al comerțului internațional este numitorul comun esențial al eforturilor generale de extindere a cooperării între statele industrializate și țările in curs de dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe 
al Norvegiei, Knut Frydelund, a cerut Adunării Generale să reafirme obiectivele strategiei internaționale a dezvoltării și a făcut apel la statele industrializate să nu precupețească nici un efort în procesul de realizare a acestora. Vorbitorul a arătat că țara sa se pronunță în favoarea unor căi mai directe de transferare a resurselor reale către națiunile in curs de dezvoltare.

Y. B. Chavan, ministrul afa
cerilor externe al Indiei, a declarat că statele în curs de dezvoltare acționează pentru eliminarea decalajelor economice dintre ele și țările industrializate. Sarcinile principale ale actualei sesiuni extraordinare sînt determinarea țărilor bogate să contribuie la edificarea unei noi . ordini economice mondiale și crearea de mecanisme de negocieri pentru identificarea soluțiilor problemelor economiei internaționale. O asemenea ordine poate- să fie numai rezultatul unor negocieri multiple vizînd realizarea unor angajamente obligatorii.

Toshio Kimura, șeful delega
ției Japoniei, a declarat că țara sa sprijină cu fermitate expan- siunea echilibrată a comerțului

toți ideea echitabile mondiale, 
externe al 
Germania,

★tovarășul Paul Ni-
Potrivit cu- rein-

,N. deinternațional și adoptarea măsuri speciale vlzînd comerțul dintre statele în curs de dezvoltare și cele industrializate. In cadrul tratativelor comerciale multilaterale. Japonia caută să promoveze ideea reducerii barierelor tarifare și liberalizării comerțului internațional, ținind seama de interesele statelor subdezvoltate și în curs de dezvoltare.A urmat 
comerțului 
Chineze, Li niat imperativul creării unei noi ordini economice internaționale, accentuînd, totodată, ideea că relațiile politice și economice dintre state trebuie să aibă la bază principiile suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii, neamestecului în afacerile interne ale altora, egalității în drepturi și avantajului reciproc, coexistenței pașnice. „Toate statele mari sau mici, bogate sau sărace, trebuie să fie egale. Afacerile economice internaționale trebuie să fie administrate în comun de către toate țările lumii".

Carlos Ortiz de Rozas, repre
zentantul Argentinei, a declarat că nu există nici o îndoială că ''a sosit o nouă eră în viața internațională, care presupune schimbări substanțiale în structura relațiilor economice. Acum este necesar să se stabilească normele printr-un proces de negocieri bazat pe înțelegerea aspirațiilor tuturor țărilor. Vorbitorul a subliniat că statele puternic industrializate poartă principala răspundere în edificarea și funcționarea noii ordini economice internaționale,

Ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Adam Malik, a subliniat că, actuala sesiune nu trebuie să degenereze intr-o continuă, dezbatere pur teoretică, ci să fie dirijată spre negocieri și soluții concrete. Vorbitorul a insistat asupra reformei sistemului monetar internațional. Refe- rindu-se, apoi, Ia rolul O.N.U. în viața economică internațională, el a subliniat că sesiunea trebuie să adopte anumite hotă- rîri de natură să declanșeze procesul de restructurare a sistemului economic și social, astfel îneît să-i permită să răspundă mai adecvat cerințelor creării u- nei noi ordini economice internaționale.

la cuvînt ministrul 
exterior al R. F. Cian, care a subli-

Miercuri,culeșcu a părăsit Damascul. La aeroport, a fost condus de dr. Mohammed- Aii Hashem, ministrul învățămîntului superior, de Chaker Fahham, ministru al educației naționale, de funcționari superiori din cele două ministere siriene. A fost, de a- semenea, prezent ambasadorul Emilian Manciur.
★La sosire, pe aeroportul Oto- peni, au fost prezenți Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, alte persoane' oficiale.A fost de față Wâlid Al-Moua- Iem, ambasadorul Siriei la București.

BEIRUT. — O formație vioane militare israeliene tacat, în cursul zilei de miere tabere palestiniene situate împrejurimile orașului libanez ' Tyr — a declarat la Beirut un purtător militar de cuvînt libanez, reluat de agențiile M.E.N. și Associated Press. Potrivit autorităților militare libaneze, a- tacul aerian israelian a provocat victime, mai multe clădiri au fost distruse. în cursul aceleiași zile, a subliniat purtătorul de cuvînt libanez, artileria israelia- nă a atacat mai multe localități libaneze de frontieră, situate în sudul țării.Agenția palestiniană de informații „WAFA" relatează că artileria antiaeriană palestiniană a doborit un aparat israelian.
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• PUȘTI, PISTOALE ȘI HALEBARDE. 143 de puști, 60 de re
volvere, 160 de stileți șl pumnale, 371 cuțite, 38 de brice, 5 topoare 
și sute de cuțite de diverse tipuri — acesta este bilanțul total al 
„trofeelor" descoperite in luna iunie de .serviciul special al aero
portului parizian Orly în bagajele pasagerilor • CU IACHTUL 
IN... pustiu. 600 kilometri a totalizat traseul parcurs, prin 
pustiul uzbek, de-a lungul litoralului vestic al Mării Arai, de 
doi temerari călători din Riga cu un mijloc de locomoție sui ge
neris : un iacht... cu roți ! Călătoria a durat trei săptămîni și a 
avut loc în condiții meteorologice neprielnice — vînturi puter
nice șl temperatură ridicată (45 de grade la umbră). Suprafața 
totala a pinzelor lacătului era de 20 m.p. Pe vint bun. ciudatul 
vehicul _ prindea o viteză de 80 km pe oră. Temerarii navigatori 
în pustiu au anunțat câ anul viitor au de gînd să efectueze cea 
mai lungă călătorie pe nisip, la bordul unui iacht cu pînze de la 
Arai la Marea Caspică • „RODEX", este denumirea noii insta
lații cu ultrasunete fabricată în S.U.A. în scopul stîrpirli șobola
nilor și gîndacilor de cîmp, care au devenit imuni la substanțele" 
chimice bazate pe D.D.T. Sub influența acestei instalații, care 
nu este dăunătoare pentru oameni șl animalele mai mari, șobo
lanii și glndacii sînt omorîți pe loc o MAȘINI DE GĂTIT so
lare. Un grup de studenți de la Universitatea din Colombo — 
capitala Republicii Sri Lanka — au construit și experimentat cu 
succes două mașini de gătit care folosesc ca sursă de căldură 
energia solară. Ambele sînt de o structură obișnuită, avînd ata
șat, în schimb, o „umbrelă-reflector" care proiectează fasciculele 
luminoase în focarul mașinii de gătit o RINICHI ARTIFICIAL 
IN PRODUCȚIE DE SERIE. Compania japoneză ,,Asahi", specia
lizată în instrumente medicale, a anunțat că s-a trecut la pro
ducția de serie a rinichiului artificial de cele mal reduse dimen
siuni și cel mal puțin costisitor fabricat în lume. Este vorba de 
o membrană pentru purificarea sîngelui, care preia funcțiunile 
rinichiului bolnav și care reprezintă partea esențială a aparatului 
cunoscut sub denumirea de rinichi artificial. El este de trei ori 
mai redus declt cel fabricat în lume pînă in prezent, mâsurînd 
numai 30. cm lungime și fiind de două ori mai eficient. Producția 
va fi de 30 000 bucăți pe lună * MUZEUL SCOICILOR. In loca
litatea Iugoslavă Makarska sînt expuse 10 000 exemplare de scoici, 
dm toate mările și oceanele. Printre ele se numără uriașa 
cochilie antropofagă „tridactua gigas", unică în lume avind o 
greutate de 180 kg și o lungime de aproape un metru și cea mai 

. mică scoică din lume — „trompeta lui Triton" —care se găsește 
în Marea Adriattcă, precum șl minuscula „laxitais japonicus" 
care, prin aspectul său comic, a servit drept inspirație arhitecți- 
lor orientali în construirea pagodelor și templelor.
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