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In fiecare întreprindere, creșterea exportului și 
reducerea importurilor să vizeze o înaltă eficiență

1 MAr PLOIEȘTI UN PRESTIGIU C1ȘTIGAT Șl MENȚINUT PRIN

RECEPTIVITATE, CALITATE, 
COMPETITIVITATE

„Sîntem foarte mulțumiți de 
funcționarea instalațiilor de fo
raj pe care ni le-ați oferit. Vă 
rugăm să ne suplimentați co
manda...". „Felicitări întregului 
colectiv pentru calitatea exce
lentă a instalațiilor livrate..." 
Numeroase telexuri și scrisori 
venind din diferite țări ale 
lumii — R.D.G., Algeria,
Argentina — confirmă înal
ta apreciere de care se 
bucură produsele întreprinde
rii ..1 Mai" din Ploiești, 
performanțele tehnico-funcțio- 
nale atinse, înalta lor competiti
vitate. Un succes atestat de fap
tul că în. prezent peste 80 la su
tă din producția uzinei este 
destinată exportului, că instala
țiile de foraj. agregatele de 
cimentare, pompele de noroi sau 
prevenitoarele de erupție reali
zate aici sînt solicitate și vîri- 
dute în 33 de țări ale lumii. O

CHIMIA - 
colaboratorul apropiat
al construcțiilor de

3

mașini in utilizarea
pe scară largă
a înlocuitorilor

Convorbire cu ing. POMPILIU IOBI
director adjunct în Direcția plan-dezvoltare a Ministerului 

Industriei Chimice

Statisticile consemnează că In 
1970, pe glob, s-au consumat 
mai multe materiale plastice de- 
cit metale neferoase. In jurul 
anului 2 000 producția de mate
riale plastice va egala cantita
tea de oțel ce se va produce in 
lume. In consens cu tendințele 
ce se manifestă pe plan mondial 
in acest domeniu, la noi in țară 
producția de mase plastice se 
va dubla in următorii cinci ani, 
nn accent deosebit punîndu-se 
pe producerea unor înlocuitori 
ai metalului, lemnului, pieilor 
naturale și materialelor de con
strucție. Specialiștii ne asigură 
că pînă în 1980 se vor putea în
locui cu materiale plastice cir
ca 1 milion de tone de metal, a- 
dică aproape întreaga cantitate 
de oțel pe care o producea eco
nomia națională în anul 1959. 
Despre rațiunile economice și 
tehnice ale acestei masive înlo
cuiri a metalului cu mase plas
tice, despre investiția de inte
ligență și eforturile ce le pre
supune înfăptuirea acestui am
plu program de dezvoltare a 
producției de mase plastice am 
solicitat detalii tovarășului ing. 
Pompiliu lobi, director adjunct 
In cadrul Direcției plan-dezvol
tare a Ministerului Industriei 
Chimice.

— Creșterea vertiginoasă a 
producției de polimeri și în spe
cial de mase plas’tice este ge
nerată de infinitele posibilități 
de folosire a acestora ca înlo
cuitori ai materialelor clasice 
deficitare : metale, lemn și pro
duse din lemn. în construcția de 
mașini putem spune că nu e- 
xistă dispozitiv, aparat, instala
ție, mașină sau utilaj în care 
materialele plastice să nu poată 
Înlocui o serie de piese, de re
pere din metal. Pentru că mate
rialele plastice răspund în ma
joritatea cazurilor cerințelor de 
Întrebuințare a materialelor 
pe care le înlocuiesc, și prezin
tă de regulă unele calități și a- 
vantaje suplimentare. Aspectul 
estetic le dă prioritate, compor
tarea în mediile corosive, de a- 
semenea. în plus, masele plasti
ce dispun de o mai mare rezis
tentă la agenții externi, pot fi 
prelucrate mai ușor iar greuta
tea lor specifică este de 7 ori 
mai mică decît a metalului. De 
aceea folosirea maselor plastice 
In construcția de mașini, utilaje, 
autovehicule ș.a., determină nu 
numai diminuarea consumului 
de energie ci și, in general, 
creșterea productivității muncii 

definiție exactă a acestui evi
dent prestigiu înseamnă aici re
ceptivitate, promptitudine în li
vrări, calitate — cuvint de ordi
ne și de acțiune pentru fiecare 
specialist sau muncitor, tînăr 
sau virstnic, pentru întregul co
lectiv.

Receptivitate. „Un asemenea 
renume cîștigat de-a lungul ani
lor .— ne spune tovarășul Ata- 
nase Niciilescu, inginer șef de 
concepție al întreprinderii — că
utăm să-l menținem și să-l con
solidăm în continuare. Pentru 
aceasta însă, pentru a fi com
petitivi — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara comună din 21—22 iulie 
— avem înalta îndatorire de a 
ne preocupa permanent de ridi
carea nivelului calitativ și teh
nic al producției. Or acest lu
cru obligă la receptivitate față 
de ceea ce se cere pe piața ex

sociale. Desigur că extinderea 
folosirii materialelor plastice 
pretinde din partea specialiști
lor, a tinerilor, un efort susți
nut de cercetare, se bazează pe 
fructificarea ideilor tehnice va
loroase apărute în acest dome
niu. Numai in acest fel vom pu
tea crea și produce in țară mai

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a Ill-a)
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superior
Atingerea obiectivelor inte

grării, formarea unor specialiști 
complex pregătiți pentru econo
mia naționaiâ. a unor absolvenți 
capabili să răspundă exigențe
lor viitoarelor locuri de muncă, 
iată ceea ce a caracterizat anul 
universitar ce s-a încheiat, pri
mul — după Consfătuirea cadre
lor de bază din învățămîntul su
perior — al amplului proces ce 
vizează transformarea fiecărui 
institut, a fiecărei facultăți în- 
tr-un puternic centru de învă- 
țămînt, cercetare și producție. 
Acum se pregătește al doilea. Și 
In acest sens există unele expe
riențe care arată ce trebuie fă
cut in continuare, rezultate în 
spiritul cărora să acționeze fie
care unitate a învățămîntului 
nostru superior.

Tovarășul conf. Paul Cosmu- 
lescu, directorul unității de pro
ducție din Institutul politehnic 
ieșean, ne spune : „Avem o bază 
materială solidă, creată anul tre
cut prin darea in folosință a 

ternă, la o continuă înnoire și 
modernizare a produselor. Iată 
de ce în acest an am declanșat 
un amplu program de cercetare 
și proiectare, la care au fost an
trenați toți specialiștii între
prinderii mai vîrstnici sau mai 
tineri, program ce se va finaliza 
cu asimilarea în fabricație a 
peste 20 de produse noi. De fapt, 
o bună parte din acesteia au și 
fost executate. Este vorba de 
două noi tipuri de agregate de 
cimentare și 20 tipodimensiuni 
de sa.pe de foraj, de noi insta
lații de prevenire ș.a."

Promptitudine. Pentru colec
tivul întreprinderii a devenit o 
tradiție respectarea fermă a ter
menelor de livrare stabiltie, exe
cutarea promptă a oricărei co
menzi urgente chiar dacă ea, pen
tru moment, ar crea anumite 
greutăți în procesul producției. 
Așa se explică faptul că în mo
mentul de față, practic, toate co
menzile pentru export, vizînd li
vrarea de instalații sînt în între
gime onorate, că, mai mult, unele 
din acestea, cum este cazul în
tre altele a instalației de foraj 
pentru Argentina, au fost expe
diate înainte de termenele sta
bilite, că planul la export pe 
primele 8 luni din acest an a 
fost realizat în proporție de 
102,4 la sută.

DUMITRU CONSTANTIN

(Continuare în pag. a lll-a)

Se lucrează la montajul instalației de foraj F. 320 destinată ex portului in India. Foto : O. PLECAN

Trei instituie ieșene 
de învătămînt

9

în fata noului an
9 

universitar

Dezbaterea „Scînteii; tineretului"

SPIRITUL CRITIC Șl
SPIRITUL DE GENERAȚIE
• Modelele la care ne raportăm
• O concepție „lejeră" 

despre debutul literar
(ÎN PAGINA A ll-A)

modernelor ateliere ale facultă
ților de construcții și mecanică. 
Atelierele de producție ale Fa
cultății de construcții au devenit 
deja o unitate rentabilă, reali- 
ziud, pină acum, o producție de 
un milion de Iei prin livrarea 
către beneficiar a numeroase e- 
lemente prefabricate din beton 
armat, precomprimat, materiaie 
pentru marcarea pasajelor ruti
ere, piloți-șurub pentru construc
ții agrozootehnice în terenuri 
slabe etc. Prin trecerea la pro
ducția de serie a frezelor Ro- 
mascon și Mini-Romascon, 
foarte solicitate în producție, a; 
telierele Facultății de mecanică 
caută să valorifice la cote tot 
mai înalte activitatea de cerce
tare și proiectare proprie. Aceste 
rezultate vin să convingă, tot
odată, că s-a ajuns la un sistem 
optim de organizare : fiecare om

ION MIHALACHE

(Continuare în pag. o ll-a)
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TINERETUL - FAC
TOR ACTIV IN ÎNDE
PLINIREA CINCINA
LULUI ÎNAINTE DE 

TERMEN !
După alegeri pentru 
organele conducătoare 
U.T.C., un singur punct la 
„ordinea de zi" : De
clanșarea acțiunilor con
crete !

Pentru creșterea exportu-• Pentru creșterea exportu
lui și reducerea importu
lui, cercetarea va răs
punde cit mai mult nevoi
lor directe ale producției

(TN PAGINA A III-A)

, Din cronica întrecerii socialiste,
• FURNALIȘTII DE LA COMBINATUL SIDERURGIC 

REȘIȚA au elaborat luni a 20 000-a tonă de fontă peste pla
nul la zi, depășind substanțial cantitatea înscrisă in chemarea 
Ia întrecere pe 1975. adresată de siderurgiștii de aici tuturor 
metalurgiștilor țării.

Peste 20 000 tone oțel au elaborat în plus, față de preve
derile la zi, și oțelarii. în timp ce laminoriștii au ridicat șta
cheta producției suplimentare la mai mult de 25 000 tone.

întregul spor de metal înregistrat s-a realizat cu agrega
tele existente prin folosirea la parametrii prevăzuți.

• COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII MINIERE BAIA DE 
ARIEȘ din județul Alba a îndeplinit sarcinile de plan pe 9 
luni și angajamentele anuale asumate in întrecerea socia
listă. Minerii de Ia exploatările acestei unități au realizat 
de la începutul anului peste prevederile curente ale planului 
o producție-roarfă suplimentară in valoare de 11 milioane 
lei. întregul spor de producție s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

• ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA a-au executat de la În
ceputul anului lucrări de investiții peste plan în valoare de 
42 milioane lei. Au lost terminate și puse in funcțiune, între 
altele, 6 obiective economice de mare importanță pentru eco
nomia națională, printre care întreprinderea de mătase din 
Deva, laminorul nr. 2 de sîrmă de la Hunedoara, capacități 
noi de producție în cadrul întreprinderii de utilaj minier 
Petroșani, la Uzina de prepararea și spălarea cărbunelui pen
tru cocs de Ia Lupeni, întreprinderea chimică Orăștie, ter
mocentrala electrică Mintia și la alte obiective economice, 
în același timp, au fost construite și date in folosință peste 
2 200 apartamente și numeroase alte edificii social-culturale.

Sfirșit de vară in municipiul Arad.

La C.A.P. Stăncuța, din județul Brăila, se recoltează ultimele suprafețe de floarea-soarelui.
Foto ; I. ANDREIȚA

„Flux continuu” pe ogoare:

Ziua să se recolteze, 
noaptea să se elibereze 
terenurile, a doua zi 

să se are
Raid anchetă în județul Teleorman 

privind modul cum se respectă acest deziderat

Ritmul alert al campaniei a- 
gricole de toamnă în toate sec
toarele de activitate, recoltat, e- 
liberat, arat și pregătit terenul, 
iar în curînd semănatul cereale

• LUCRĂRILE SESIU
NII EXTRAORDINARE 
A ADUNĂRII GENERA
LE A O.N.U.
• ÎNTREVEDERI ALE 
MINISTRULUI DE EX
TERNE AL ROMÂNIEI
• CAMPANIA ELECTO
RALĂ DIN AUSTRIA
• CONSULTĂRI ÎN VE
DEREA FORMĂRII 
NOULUI GUVERN POR
TUGHEZ 

lor păioase. este o condiție ne
cesară și obligatorie atît pentru 
succesul producției . acestui an, 
cit și pentru cea de anul viitor. 
Fiecare lucrare trebuie efectuată 
conform graficelor întocmite în 
planurile operative ale campa
niei. Fiecare minut atîrnă greu 
în balanța hambarelor. Cîmpia 
Teleormanului cunoaște și cin- 
tărește acum, ca de altfel în în
treaga țară, roadele unui an de 
'muncă, se pregătește sîrguin- 
cios pentru o producție cit mai 
mare în 1976. Recoltatul florii- 
soarelui a atins cota finală, în 
lanurile de porumb, sfeclă de 
zahăr, în grădinile de legume 
harnicii cooperatori teleormă
neni sint prezenți la muncă din 
zorii zilei pînă la înnoptat, sute 
de camioane și mii de atelaje 
transportă bogăția cîmpului spre 
depozitare și conservare, me
canizatorii efectuează, arăturile 
de toamnă. Sint imagini obiș
nuite, întîlnite la tot pasul :

Rotunda: .,A TE ÎNTOARCE 
IN SATUL TĂU, E CA SI CUM

TE-AI UITA INTR-O 
OGLINDĂ A SUFLETULUI»

Există in tradiția nescrisă, dar 
implacabilă, a obiceiurilor ținu
tului oltean, ca, ori de cite ori 
se prăznuiește ziua părintelui fa
miliei, copiii, ciți sint și de pe 
unde i-a risipit drumul vieții, 
să se adune in jurul tatălui și, 
pc rind, fiecare, să dea cuvint 
despre sine, despre tot ce au 
mai făcut ei de atunci, de cind 
s-au întilnit ultima oară. E o 
cuviință care nu ține numai de 
obiceiul uneia sau alteia dintre 
familii, ci ii cuprinde pe toți fiii 
satului, adunin- 
du-i, cu traini
că vrajă și ne
slăbită putere, 
acolo lingă va
tra lut. fierbin
te, lingă inima 
lui nepotolită.

Iar pe oamenii aceia, altmin
teri muncitori și ingineri, doc
tori, profesori la facultăți, gene
rali ori scriitori, îi vezi dintr-o 
dată cum devin sfioși și stingaci, 
cum sărută dreapta, acum parcă 
mai mică și mai slăbită, a mo
șului, care nu-i mai poate ține 
minte și ii caută in cutele su
fletului : „mă, tu nu ești ăla 
mic a lui Pândele, a lui Mitru?" 
sau, „tu care dintre fetele lui 
Mitruț ești ? A lui ăl din deal, 
ori al lui ăla din vale La 
fel ii întreabă și fostul învăță
tor, pentru care, oriunde și 
oricine ar fi ei acum, parcă tot 
copiii aceia din clasa I pri
mară au rămas : „Tu Ionică ce 
mai faci ? pe unde ești ?“ Sau 
„Cum, Maria, tu ai doar trei 
fete ?“ Iar ei sînt in continuare 
sfioși și bucuroși că se află iar, 
cu toții, că sint și rămîn ceea ce 
le este firea — fiii satului.

Astfel s-a întimplat și în du
minica aceea, cind, implinin- 
du-se patru veacuri de cind în- 

REPORTAJUL 
. NOSTRU

Purani, Mirzănești. Furculeștl, 
Piatra, Toporu, Salcia.

DUPĂ O SAPTĂMÎNĂ „PLINA" 
DE CAMPANIE...

Care sînt primele concluzii 
după o săptămînă ,,plină" de 
campanie ? Adresăm întrebarea 
tovarășului Ion Zoican, director 
general adjunct la Direcția agri
colă Teleorman. „în general, 
datorită pregătirilor minuțioase 
care s-au făcut, a graficelor de 
lucru întocmite pe baza pdten- 
țialului de forțe existent în 
județ, campania se desfășoară 
bine. Ritmurile de muncă au 
crescut în toate sectoarele, fapt 
care a permis respectarea anga
jamentului de a încheia în pri
ma decadă a lunii septembrie

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare în pag. a lll-a)

tîile documente au atestat exis
tența comunei Rotunda, fiii ei 
au, venit de prin colțuri diferite 
de țară, la întîlnirea cu melea
gurile unde au deprins dragos
tea de lumină, bucuria pasului 
pe pămintul roditor și întîile 
slove ale cărții și ale vieții. 
Erau acolo medici (cineva îmi 
spunea că aici la Roțunda me
dicii sint „cap de lisță“ pentru 
profesiunile concrete), erau și 
ofițeri, muncitori, de la Bucu
rești sau mai de-aproape, de 

la Caracal, ori
de la Craiova
sau Slatina, e- 
rau oamem cu 
timple ninse,

F care după o
prea lungă ab

sență reveneau la matca lor,
ori tineri de-abia curînd plecați 
din vatra satului.

Rotunda, o comună mare, bo
gată, despre a cărei ființă dă
dea știre un hrisov din vremea 
lui Mihai și unde Brincoveanu, 
se zice, și-ar fi purtat privirile 
să îi cerceteze rodul, o așezare 
de cîteya ori rasă de năvălirile 
turcești, și, tot de-atitea ori, re
născută ca prin farmec, o co
mună pe care a călcat-o ca 
vătaf de plai și Ian cu Jianu și 
care și-a spus, la 1857 în Divanul 
ad-hoc voința sa de unire prin 
vocea țăranului Marin Pircălă- 
bescu. O comună pe care refor
ma agrară o pășea cu două 
școli, a cite patru săli de clasă, 
o comună în care, cum ar pu
tea-o oare uita ?, Marin Tufiș 
semna prima cerere de intrare 
în întovărășire aducînd eu sine 
două hectare de pămînt, o căru-

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a ll-a)
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SPIRITUL CRITIC SI
SPIRITUL DE GENERAȚIE

O concepție „lejeră" 
despre debutul literar

Modelele la care 
ne raportăm

DAN ZAMFIRESCU
Discuția Inițiată de „Scînteia 

tineretului" cu un articol foar
te explicit al criticului loan 
Adam are, de la început, avan
tajul tuturor inițiativelor simi
lare cu care ne-a obișnuit zia
rul: nu e o discuție de dragul 
discuției, cu texte mai mult sau 
mai puțin aduse la un fel de 
numitor comun, identic adesea 
cu platitudinea și ineficiența, ci 
o abordare frontală a probleme
lor. Și articolul lui Ioan Adam, 
ți intervenția academicianului 
Șerban Cioculescu, ca și ale cri
ticilor Daniel Dimitriu și Lau- 
rențiu Ulici aduc un mă
nunchi de puncte de vedere 
care se completează și se corec
tează reciproc. Aproape tot ceea 
ce era esențial de spus, teore
tic și practic, a fost spus și 
nu-mi rămin decit unele obser
vații marginale, dar care pot 
pune punctul pe i.

Că a existat totdeauna un 
„spirit de generație", mai bine 
zis o solidaritate intre creatorii 
sau membrii cu preocupări și 
înzestrări diferite ai unei ge
nerații, dar cu unele aspirații 
comune, și că, SUBSUMAT 
UNUI PROGRAM MAJOR, acest 
spirit de generație a dat roade 
admirabile, este un adevăr la 
îndemina oricui. Tăria „pașop
tismului" a făcut-o tocmai ex
traordinarul spirit de generație 
al reprezentanților lui, care le-a 
permis să depășească etapa He- 
liade-Asaclii, — oamenii „regi
mului regulamentar" — și să în
temeieze nu numai cultura ro
mână modernă, dar șl Româ
nia modernă. Deși Cuza era om 
de acțiune, iar Alecsandri poet, 
Bălcescu istoric, Negri diplomat, 
C. D. Rosenthal și Negulici pic
tori, este imposibil să-i gindim 
altfel decît în cadrul acestui 
concept, de „generație". A exis
tat o strălucită generație pașop
tistă, care s-a simțit făcînd un 
singur suflet și servind o singu
ră misiune, indiferent dacă une
ori oamenii s-au criticat reci
proc! Bălcescu nu l-a „iubit" pe 
Ion Ghica, dar dacă n-ar fi fost 
acesta să-i salveze manuscrise
le, puține am ști despre Băl
cescu azi...

A existat, după aceea, o stră
lucită generație junimistă. Pa
șoptiștii s-au adunat spre a în
vinge adversitățile istoriei, și 
le-au învins. Junimiștii s-au 
adunat ca să se apere de agre
sivitatea mediocrității instituțio- 
nalizate și să asigure, solidar, 
triumful unei culturi românești 
majore, care nu făcea parte din 
programul de guvernare al eroi
lor ..Scrisorii pierdute". Erau o 
mină de oameni, măcinați de 
destule antipatii personale, dar 
înălțați prin același crez: al 
perfecțiunii. Au fost acuzați de 
către veninoșii și mediocrii lor 
adversari că sint o „societate de 
admirație mutuală" și luată ad 
litteram, acuzația se verifică : 
Maiorescu îl declară — scanda
los! — pe Eminescu cel mai 
mare poet al generației sale, și-l 
așază după Alecsandri. Emi
nescu, la rîndul său, scrie în 
apărarea lui Maiorescu, iar apoi 
consacră recenzii elogioase lui 
Slavici și Creangă! Culmea 
scandalului, la un pahar de 
vip, Creangă îl declara pe Emi
nescu genial, iar Eminescu fă
cea la fel cu Creangă. Vedeți, ce 
enormitate, ce eroare!

Nici „Viața românească" nu a 
fost scutită de asemenea bănu
ieli. Oare Ibrăileanu n-a fost, 
foarte adesea, un critic „da 
grup"? Și nu a fost N. D. Co
cea primul care a proclamat 
geniul amicului său Tudor Ar- 
ghezi?

Că un grup de scriitori se 
crede chemat să inițieze o eră 
nouă în cultura patriei, că el se 
constituie în mișcare literară, 
redacție de revistă, sau simplă 
reuniune pe bază de afinități șl 
simpatii, este un lucru foarte 
obișnuit. Dacă a greșit sau nu, 
dacă ș-a supraestimat sau „și-a

„A TE ÎNTOARCE 
ÎN SATUL TĂU"...

(Urmare din pag. I)

fă cu un cal ți o familie cu patru 
copii, o comună in care astăzi 
fiecare familie a,re aparat de 
radio ți aroga? cu butelie, o 
comună in care sint de acum 
6 automobile proprietate perso
nală, ți, zilnic, se cumpără de 
la noul magazin universal măr
furi de cite 3 ping la 5 mii de 
lei.

Tot despre noua viață a oa
menilor din Rotunda mi-a vorbit 
și președintele C.A.P.-ului (co
muna a fost colectivizată in în
tregime in anul 1962), Nicolae 
Nedelea, care făcea citeva com
parații mai mult decit semnifi
cative, in 1961 producția de griu 
la hectar era de 1400 kg — iar 
acum de 3 200 : la porumb erau, 
tot atunci, 2 300 kg la hectar 
pentru ca astăzi să sg ajungă la 
5 500, iar la sfecla de zahăr de 
la 2 300 kg/ha la 26 tone, și așa 
mai departe „Adică — imi ex
plică mai departe — daci sintem 
din Rotunda, asta înseamnă că 
și munca noastră trebuie să fie 
rotundă, încheiată, să nu ai ce-i 
mai adăuga ori reteza".

Așa s-au obișnuit să trăiască, 

cunoscut valoarea" o probează 
pînă la urmă exclusiv opera pe 
care ne-o lasă.
. Acum două decenii, literatura 
noastră a trăit emoția apariției 
geniului lui Labiș, iar apoi a 
unei întregi generații de scrii
tori ajunși astăzi în jurul vlrs- 
tei de 40 de ani. Sînt „ciudații 
boboci de rață" cum i-a denu
mit un academician poet, spe
riat că a clocit niște ouă din 
care au răsărit cu totul alți pui 
decît erau prevăzuți în dogme
le estetice ale ceasului. Erau, 
puii aceștia de rață, Nichita Stă- 
nescu, Cezar Baltag. Nicolae 
Velea, Sorescu, Ion Alexandru, 
Ana Blandiana, Constanța Bu- 
zea, Adrian Păunescu ș.a. Pu

Dezbaterea „Sein teii tinerelului**
tem face abstracție de concep
tul de „generație" atunci cînd 
vorbim despre ei? In nici un 
caz. Cele două sau trei promo
ții afirmate între 1960 și 1965 
au devenit, alături de ceilalți, 
scriitorii consacrați de astăzi. 
Ei reprezintă o veritabilă gene
rație istorică deoarece au știut 
să răspundă unui imperativ al 
ceasului. Poate nu atît cit ar fi 
trebuit, dar suficient spre a le 
putea gîndi prezența în galeria 
permanențelor literaturii româ
ne, fără teamă că vom greși.

A fost o generație recunoscu-, 
ță nu fără dificultăți.

Din nefericire, triumful meri
tat al acestei admirabile genera
ții a creat și premisa pentru 
apariția unor semne ale unei 
alte mentalități: o mentalitate 
ce tinde uneori să exalte nu 
opera tinerilor, ci pe tineri în 
sine. Și asta, cu umbrirea și ig
norarea celorlalte generații. 
Unij, într-o etapă mai „radi
cală", făcînd tabula rasa chiar 
de valorile clasice.

Evident, modelul ce trebuie 
urmat este al „generației de 
creație" animate de spirit cri
tic, in scopul realizării, unor 
opere necesare culturii româ
nești de azi. Pentru că, înțr-ade- 
văr, nu ridicindu-te în virful pi
cioarelor pe citeva zeci de pâ- 
giriuțe, spre a ajunge repede 
„clasic" în viață se poate con
strui o operă durabilă. Și nici 
cu obiceiul de a găsi critici dis
puși a descoperi la două săptă- 
mîni un geniu în fiecare debu
tant !

Fenomenul, sesizat fără oco
lișuri în articolul inaugural al 
anchetei ziarului și supus dez
baterii în această discuție, tre
buie, așadar, înțeles dialectic, în 
contextul mai larg al vieții li
terare. Eu cred că avem încă 
de învățat din strălucirea mari
lor programe de creație, de fe
lul celui pașoptist, de pildă. 
Avem toate condițiile de a în
făptui azi un mare program 
constructiv pe măsura coordo
natelor genSale de dezvoltare a 
țării. De aceea, nu trebuie să 
tolerăm confuziile posibile între 
„spiritul de generație" și spi
ritul de grup.

Dacă noile generații vor să se 
distingă într-adevăr, le rămîne 
o cale: de a face un efort eroic 
și a-și lua ca model pe cei ce 
ne-șu lăsat imaginea unor ade
vărate și mari „generații"; de a 
redescoperi „calea regală" a cul
turii românești; de a descifra 
marele program de construcție 
al prezentului și a se dori MA
REA GENERAȚIE de care are 
nevoie azi cultura română, spre 
a împodobi și ilustra în lume o 
Patrie ajunsă pe culmile isto
riei sale. Dacă din astfel de am
biții se va închega Un nou „spi
rit de generație", fie binevenit! 
Este datoria criticii să-i desco
pere pe purtătorii de azi și pe 
deplinii împlinitori de mîine.

să gindească și să muncească 
oamenii de aici, din comună, și 
așa au făcut-o și cei care i-au 
părăsit hotarele, pentru a dura, 
cu brațele și cu mintea lor, alte 
și alte zări patriei dintre ale 
cărei lanuri și holde s-au ridi
cat. Iată, Dumitru Matei e as
tăzi maior, dar nu uită niciodată 
teza de la examenul de absol
vire a celor 7 clase „— de la 
săpăligă la tractor". „Scriam, a- 
tunci, in ’49 — imi povestește 
el — nu din carte di din ce 
vedeam la noi in casă, în o- 
grada vecinului și in tot satul 
meu. Poate că, așa, cuvînt cu 
cuvînt, am uitat ce am scris eu 
in teza aceea, dar bucuria aceea, 
a descoperi eu însumi cit de 
mult se schimbaseră lucrurile in 
jurul meu, nu am să o uit nici
odată". Intr-adevăr, cine ar pu
tea uita ? Cum ar putea uita 
doctorii Apostol și Dumitru Tur
bata care. împreună cu fastul 
lor învățător, Gheorghe Drăgo- 
escu, au umblat in seara aceea 
de 22 august 1957, au umblat — 
de la un cap la altul „pe linie" 
— ca să vadă cum ard primele 
becuri electrice ? (Poate că la 
această din urmă amintiri ar

S-a remarcat mai demult la 
unii scriitori de talent, analizln- 
du-li-se volumele de debut, o 
anume incapacitate de a selecta 
din noianul de trăiri, fapte etc. 
aspectele cu adevărat semnifica
tive. Păstrînd nuanțele cuvenite, 
problema se pune și în poezie și 
în proză. Astfel, unor volume 
de versuri li s-a reproșat lipsa 
distilării lirice a „preaplinului" 
trăirilor, reproduse inform, în 
conglomerate incoerente, iar în 
lucrările unor prozatori s-a se
sizat graba de a spune „totul", 
rezultatul fiind o aglomerare a 
operei cu date, situații, perso
naje cgre apar într-o formă pri
mară, fără necesara transfigu
rare artistică.

In ultima vreme s-au înmulțit 
debuturile ce ilustrează situația 

exact opusă : nu „conținutul", 
fie și neprelucrat, deranjează, ci 
fragilitatea experienței sociale 
transfigurate în operă. Nu ab
sența „cizelării" supără ci toc
mai prezența ei excesivă. Nu
mitorul comun al unor volume 
aparținînd unor genuri diferite 
pare a fi dorința de a „com
pune" printr-un fel de descom
punere în lanț, pînă la golirea 
de conținut, de vibrație interi
oară. Iată, de pildă, placheta de 
debut în iarnă cu fluturi albaș
tri (Editura Cartea Româneas
că), de Ion Vergu Dumitrescu. 
Nu o să neg că versurile au o 
anume „frumusețe" și că auto
rul posedă știința creării . unor 
efecte. Dar frumusețea e ar
tificioasă, formală, vidată de 
elanul trăirilor profunde, iar e- 
fectele aidoma unor baloane de 
săpun plăcut de contemplat și 
ele, dar numai pentru o clipă. 
Poetul nu vrea să „spună" ni
mic, (sau nu izbutește !) ci e 
doar pur și simplu preocupat de 
capacitatea de a „fermeca", a 
combinațiilor de cuvinte și ima
gini. Ceva esențial, lirismul în 
accepție veritabilă rămîne o sta
tornică absență în aceste com
puneri îmbîcsite de meta
fore. Lirismul înseamnă vi
ziune, nu doar rostogolire (ori- 
cît de meșteșugită) de vorbe. 
Din păcate, poeziile lui Ion 
Vergu Dumitrescu nu depășesc 
stadiul unei abilități de artizan : 
„Să începem prin a ști cit de 
adevărat f și nestins stă pe bra
țele pămintului / ugerul greu de 
lapte ai ierbii : f iți spuneam să 
privești limba noului născut / 
intre o zare, și alta ochiul lui 
se zbate / și caută țărina I că
răbuș al frunzei ce l-a adus / 
roșu ca un miez de stea / lap
tele vine doar un deget des
prins / și năvălesc mări de stea 
/ din pieptul caldelor izvoare de 
iarbă : / să ne minunăm con- 
templind tot ce ți-am spus". 
Imaginile sînt grațioase, uneori, 
dar dincolo de ele, unde este 
obsesia „subterană", marele fior 
lăuntric pe care vrea poetul să 
ni-1 împărtășească ?

Tendința pe care o semnalăm 
se remarcă, în modalități aparte 
desigur, și în proză. Caracteris
tică este în acest sens culegerea 
de povestiri O mie și una de 
zile risipite (Editura Dacia), de 
Valeriu Varvari. Autorul este 
mereu dominat de dorința de 
a despica firul în patru, 
dar această tentație nu pro
duce adevărate narațiuni a- 
nalitice. In fond, nu preocupa
rea pentru psihologie contraria
ză, ci grija excesivă de a evi
denția cu orice preț această 
preocupare. Mai simplu spus, 
obstinația de a face „literatură", 
iar nu de a sonda conținuturi 
sufletești profunde. Iată un 
exemplu, poate cel mai rele
vant, asupra modului în care 
scriitorul ratează o temă inte
resantă (povestirea „Zborul", 
ale cărei implicații simbolice 
sînt evidente) : un bărbat și o 
femeie se întîlnesc într-un auto
buz. convin să coboare la stația 
următoare pentru a începe îm
preună o existență adevărată.

mai fi de adăugat, că și plecați 
din București, cei doi medici au 
dat tot concursul la fiecare din
tre înfăptuirile economice, edi
litare din Rotunda).

Iar amintirile, se adună, com
pact și nedezmințite, și fiecare 
dintre ele este, cu certitudine, o 
filă posibilă din monografia pe 
care o închină comunei in care 
s-a stabilit cu trei decenii in 
urmă, inimosul învățător Gheor
ghe Drăgoescu — Monografie 
intru scrierea căreia această in- 
tîlnirg a comunei cu fiii ei în
seamnă nu doar o completare 
documentară ci și un necesar, 
tulburător examen de conștiință 
colectivă, în care oamenii comu
nei se regăsesc cu viața, cu 
munca și împlinirile, cu insuși 
viitorul lor.

Și cum altfel aș putea în
cheia aceste însemnări dacă nu 
reproducind cuvintele simple 
ale celui care a fost întiiul me
dic născut aici, la Rotunda, Ma
rin Sfiriială : „A te întoarce in 
satul tău, este ca și cum te-ai 
uita în oglinda sufletului. Dacă 
ochii oamenilor sint limpezi și 
calzi la vederea ta, înseamnă că 
nu degeaba te numești un fiu al 
satului".

Dar mereu se ivește un pretext 
pentru amînare, iar descinderea 
plănuită nu se produce pînă la 
capăt. Posibila temă a incapa
cității unor indivizi de a se 
smulge din inerție e înecată în 
discursuri incoerențe sugerînd, 
în intenția autorului, o gîndire 
sinuoasă a personajelor, în fapt 
subțiind pînă la rarefiere totală 
substanța : „— Te-ai gîndit
vreodată — spune „el" — să 
cobori din drum într-un loc la 
Intimplare, să ai o singură dată 
senzația inedită că nu știi ce vei 
face, in momentul următor, dar 
să știi că ești despovărat de tre. 
buri, de convenții, de lucruri pe 
care de obicei le numim cu a- 
tita gravitate serioase, uitind cu 
desăvîrșire că timpul trece ful
gerător și noi ne complăcem în 
a fi robii propriilor noastre pre
cepte și limite, statistici șl con
venții și altele.-"-

In volumul Saltul (Ed. Mili
tară) Bogdan Ulmu își propune 
să nareze cu mijloace simple, 
dar ferite de pericolul contrafa
cerii, perioada stagiului militar : 
„Atunci cînd începi să poves
tești un fragment din viața ta, 
ești tentat să fabulezi excesiv, 
să -literaturizezi-, să încarci rea
litatea cu un -pitoresc». Eu 
m-am ferit aici de toate aceste 
capcane, încercînd să fiu cit 
mai fidel amintirilor". Frumoasă 
intenție, nerealizată însă practic 
în aceste proze dezinvolte, pen
tru că și în cazul acestui tînăr 
autor izbește tonul predispus 
spre filozofare, stilizările lexi
cale artificioase, naturalețea 
prea căutată, care are drent e- 
fect tocmai contrariul ei. „Scrii
torul" atent să „compună", iar 
nu dornic să consemneze cu 
simplitate (atît de generoasă de 
fapt In procurarea rezultatelor 
artistice), se „vede" la fiecare 
rînd. Iată de exemplu cum sînt 
descrise senzațiile din clipa in
stalării naratorului în tabăra mi
litară : „Uite, domnule, unde va 
trebui să trăiești, nu știu cite 
luni de-acum îpainte ! Roțește-te 
Pe loc, pînă cînd vei reuși să des
coperi în fiecare punct cardinal 
fascinația lui primară ! Dro- 
ghează-te cu ineditul orizontu
lui ! Acardă-fi respirația in 
funcție de fereastra din dreapta, 
radarul din stingă, norul din 
față și ulmul din spate". Altă
dată, trecut la o unitate de pa- 
rașutiști personajul narator 
compune un „imn" patetic la a- 
dresa propriului curaj : „Salut 
al temerității Tale, închinare în 
fața zborului Tău sublim și al 
inconștienței Tale lirice. Orice 
ai fi și orice ai gindi jos. acolo 
sus meriți să-ți cînte o fanfară 
de îngeri, pentru că acolo ești 
un Dumnezeu incontestabil, un 
viziqnar fermecător și tînăr. In
diferent de gradul pe care îl 
porți jos. acolo sus nu poți fi 
altceva decît general, conducă
tor de inimi și gînduri, iniția
tor în arta beției celeste. Tră
iască narcisismul !“

Sigur, „narcisismul" poate fi 
o postură fructificabilă literar. 
Dar cînd sub această tinerească 
emblemă dăm de ..închinători" 
în fata „inconștienței lirice" 
faptele trebuie privite în altă 
lumină.

In ultimă instanță, lucru asu
pra căruia se cade să medităm 
atunci cînd ne socotim îndreptă
țiți să comunicăm și altora ex
periențele personale este tocmai 
măsura în care ecoul în con
știință al experienței merită 
cu adevărat prin substanță 
inedită, să fie făcut public. Tre
buie să recunoaștem că există 
în dese cazuri o grabă excesi
vă. o nestăpinire în fața posibi
lității de a debuta, care vor să 
schimbe cu violență statutul de
butului și al debutantului, for- 
țîndu-i rigorile ori călcîndu-le 
cu indiferentă. In cazurile discu
tate mai sus ni se pare că îptîl- 
nim această situație : ușurința 
de a încredința tiparului expe
riențe nefiltrate, în virtutea unei 
considerări cel puțin lejere a 
debutului literar.

VICTOR ATANASIU
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ÎNTREPRINDEREA

DE MAȘINI AGRICOLE 
„SEMĂNĂTOAREA"

Spl. Independenței nr. 319, sect. 7, încadrează 
de urgență, conform prevederilor Legii nr. 
12/1971, următoarele categorii de personal:

• Șef atelier vopsitorie, inginer în specialita
tea protecție anticorozive ;

• Contabil șef secție ;

• Inginer electronist;

• Șefi depozite pentru activitate Desfacere 
și Depozite ;

• Economiști cu vechime și experiență în do
meniul financiar, contabil și aprovizionare;

• Ingineri tehnologi construcții de mașini.

Informații suplimentare la Sediul întreprinde
rii sau la telefon 494060/267.

în 24 de ani »-au construit in 
județul Tulcea de aproape 2 
ori mai multe săli de clasă decît 
în peste 100 de ani de guvernare 
burghezo-moșiereascâ. In cinci
nalul viitor, învățămîntului tul- 
cean îi sînt alocate 61,5 milioane 
lei. Fiecare al cincilea locuitor 
învață. Anual, elevii primesc 
manuale și burse insumind 13 
milioane lei alocații de la buget. 
Se dezvoltă rețeaua școlară, 
crește numărul cadrelor di
dactice. Statistic, la 1 sep
tembrie trebuiau să soseas
că 258 de cadre noi : 35 de
educatoare, 58 de învățători, 17 
profesori de franceză, 12 de fi
zică, 14 de matematică. 50 de 
educație fizică etc. Cei mai 
multi se află în școlile la care 
au fost repartizați, participind 
la efectuarea recensămintului, 
sau la ultimele pregătiri pentru 
deschiderea cursurilor. Educa
toarele Florentina Ghiga, Dră
guța Jipa, Sanda Dălcăran, Co- 
șovei Domnica sînt în comunele 
natale Greci, Niculițel, Somova. 
Unii învățători, între care Paul 
Naumov și Victorița Todorov, 
au cerut să plece în cele mai 
dificile locuri din Deltă, Ilganii 
de Sus și Ceatalchioi. Dorința 
de a se integra de la înce
putul profesiei cu toate forțele 
de a lăsa ceva durabil în 
urma lor, i-a îndemnat pe cei 
patru colegi și prieteni. Grigore 
Pascale, Elgani Bagiș, Ion Peri- 
cleanu și Virgil Șapcă, să ceară 
la repartizare cea mai grea u- 
nitate. Școala specială din Zebil.

început de drum. Uneori un 
gest, un cuvînt, un lucru — cu 
totul neînsemnat la prima ve
dere — te pot lega cu mii de 
fire nevăzute de sat, de oamenii 
de acolo ca și cum ai fi de-al 
lor și te-ai întoarce după o în
delungă absență, dornic să fad 
ceva pentru obște. Despre felul 
cum trebuie să fie primiți tinerii 
dascăli s-au dat, la timpul po
trivit, indicații. Dar buna pri
mire nu se asigură doar cu in
dicații. în ode mai multe locuri 
proaspeții absolvenți au fost 
primiți eu inima caldă, li s-au 
asigurat locuri de cazare, s-a 
rezolvat problema aprovizlonă-

M. BORDA

Vacanța cu bucuriile ei 
ia sfîrțit. Fiecare zi este 
parcă mai prețioasă, mai 
ales cînd soarele în
deamnă la drumeție. Aer 
și soare și nelipsita foto
grafie pentru albumul de 

vacanță

*

*
r

I
*

.1 

rii. Astfel că integrarea s-a fă
cut din prima zi.

GAZDE OSPITALIERE

Nicolae Ciumacencu, direc
torul Școlii generale din comuna 
Somova, n-a exagerat: școala 
este gata să-și înceapă activita
tea. Cînd au venit noile colege, 
profesoarele Reneta Gavrilă, E

Nimeni nu le-a spus 
„bun venit44, dar tinerii 
profesori sini dornici 
să devină fiii satului

lena Dumitrache și educatoa
rea Coșovei Domnica (fiică 
a satului), totul era gata. 
Au Vizitat împreună școala, 
li s-a vorbit despre dotare 
și dezvoltare, au făcut cunoș
tință cu colegii, cu părinți și e- 
levi. Nici o clipă de stingherea
lă. Constantin Cazacu, directo
rul complexului școlar (liceu, 
gimnaziu, școală generală) din 
Greci, ne vorbea tot despre ospi
talitate și solicitudine, despre 
căldura cu care sînt așteptate 
tinerele cadre. Din păcate, aici 
au lipsit la primul apel al profe
siei educatoarea Ștefana Epure, 
profesoarele Florica Sandu șl 
Ștefania Țăranu. De reținut fap
tul că 1 septembrie i-a găsit pe

TREI INSTITUTE IEȘENE DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
SUPERIOR ÎN FATA NOULUI AN 

UNIVERSITAR
(Urmară din pag. I)

— student și cadru didactic — 
e la locul potrivit, asigurîndu-se 
acea ritmicitate ce se cere ori
cărei unități producătoare fără 
a impieta procesul de învăță- 
mînt. Astfel, unui an de studiu 
de la Facultatea de construcții 
i-au fost decalate examenele 
pentru asigurarea unui flux conti
nuu în ateliere. Pentru anul acesta 
se are în vedere și extinderea 
lucrului în două schimburi pen
tru folosirea la maximum a do
tării și a capacității de lucru, 
a studenților. Acum se fac e- 
forturi deosebite pentru utila
rea noilor hale ale Facultății de 
chimie, unde se vor înființa sta
ții și linii pilot cu producție în 
exclusivitate pe țară sau compli
mentară. Un produs va fi acidul 
fenoxciatetic, ce va fi livrat Fa
bricii de antibiotice din Iași. în 
perspectivă, se prevede dezvol
tarea producției de aparate des
tinate cercetării și altor necesi
tăți ale economiei naționale, pro
ducție ce va fi racordată insti
tutelor centrale de cercetări și 
ministerelor economice. La fel 
și producția de prototipuri de 
mașini, utilaje și instalații teh
nologice. Pentru aceasta, au fost 
trimise cadre didactice să se 
specializeze în unități producti
ve, ele urmînd să conducă, apoi, 
viitoarele linii tehnologice ce 
se vor organiza în cadrul ateli
erelor. Se anticipează astfel să 
se treacă la o producție care să 
valorifice prin lucrări tot mai 
complexe cercetarea șl proiecta
rea proprie."

Pentru învățămîntul agrono
mic, odată cu crearea Stațiunii 
didactice experimentale cu o 
suprafață de 1 400 ha, s-au asi
gurat condiții optime de prac
tică studenților, ea făcîndu-se e- 
șalonat în funcție de perioadele 
maxime de lucru. Acum, de 
exemplu, se fac pregătiri pen
tru campania de toamnă de 
însămînțare a griului (arături și 
fertilizări) și începerea recolta
tului Ia floarea-soarelui (80 ha) 
*i porumb (307 ha). Diversitatea 

foarte mrilți absolvenți la post 
șl că în cele mai multe locuri 
ei se bucură de grijă și respect.

N-AȘTEPTAU SA FIE PRIMIȚI 
CU FLORI, DAR CU SOLICI

TUDINE - DA I

Nalbant, comună în apropie
rea Tulcei, cu străzi străjuite do 
tufe încărcate cu trandafiri. 
Școala însă se află într-o stare 
greu de descris. Este adevărat 
că se fac reparații capitale, dar 
la 1 septembrie trebuiau să se 
termine. Peste tot moloz și gea

muri. Trei profesori repartizați 
aici s-au prezentat la post. Doi
na Aurica Benga, hunedoreancă, 
a terminat la Iași și va preda 
franceză. Nu-i prea veselă.

— Am venit acum o lună 
să văd locul de muncă. Imi plac 
oamenii. Cred că voi rămîne pe 
aceste meleaguri. Așteptam însă 
altceva. Nu să fiu primită cu 
flori, dar nici cu moloz. Apoi, 
nimeni nu ne-a spus un cuvînt. 
Ion Burnea, profesor de mate
matică, și Vasile Lefter, de edu
cație fizică, ne vorbesc despre 
amărăciunea pe care au încer
cat-o la venirea în Nalbant. Ar 
fi vrut, normal, să arate altfel 
prima zi. Primarul n-a avut 
timp să-i cunoască, secretarul 

culturilor, lucrările de întreținere 
au oferit studenților posibilita
tea cunoașterii tehnologiilor tu
turor culturilor, inclusiv obține
rea producțiilor planificate la 
nivelul unităților fruntașe din 
zonă. Producțiile de griu, orz, 
cireșe, lapte de vacă, au fost 
destul de ridicate, cu toate con
dițiile neprielnice ale acestui an, 
planul pe primul semestru al a- 
hului în curs fiind realizat în 
proporție de 130 la sută.

— Abia în toamnă, după strîn- 
gerea întregii recolte, vom putea 
aprecia deplin munca noastră 
— ne spune prof. univ. Nicolae 
Vasilescu. Un fapt este însă de 
pe acum limpede : creșterea efi
cienței procesului instructiv prin 
mutarea locului unor cursuri și 
lucrări practice din săli și labora
toare în câmp. în condiții de 
producție. Sarcinile de plan pen
tru anul care vine sint mobili
zatoare. Sperăm să le realizăm. 
Am luat măsuri de pregătire a 
recoltelor viitoare printr-o am
plasare mai rațională a culturi
lor, fertilizarea și executarea 
tuturor arăturilor de toamnă și 
aplicarea îngrășămintelor. De 
asemenea, prin realizarea inves
tițiilor prevăzute pentru acest 
an, mai ales în domeniul zoo
tehnic, va spori și efectivul de 
animale, se va ajunge la un nu
măr de 75 vaci de lapte, 149 
șeroafe, 450 oi. Pentru studenții 
care vor face practică la ferma 
Izăreni (la 20 km) șe va construi 
aici un cămin și o cantină. S-a 
stabilit ca în fiecare an studen
ții să facă practică în campania 
de primăvară, apoi de vară și de 
toamnă, Incit prin rotare să poată 
prinde toațe lucrările ce se e- 
xecută în agricultură. Ei vor 
absolvi facultatea mulț mai bine 
pregătiți, vor cunoaște procesele 
de producție din fiecare perioa
dă a anului, specifice fiecărei 
culturi.

Prof, dr: Mihai Tudosia, recto
rul Universității, este de părere 
că succesele actuale și viitoare 
în procesul integrării a celor 
circa 4 500 de studenți ce stu
diază in specialități oe cuprind 

comitetului comunal U.T.C. n-a 
avut urechi să audă că au venit.

La Izvoarele am cunoscut-o pe 
Marioara Jantea, noua profe
soară de fizieă-chimie.

— Nu cunosc pe nimeni. To
varășul director mi-a spus că 
voi sta la o profesoară și că pe 
data de 7 voi lua în primire la
boratorul.

Sigur, spiritul de economie 
trebuie să caracterizeze tot ce 
facem însă, în această împreju
rare, poate că prea multă eco
nomie de vorbe, hai să le zicem 
frumoase, trebuia lăsată la o 
parte. Mai ales că lacătul acesta 
figurat era, cit se poate de real, 
pus și la ușa școlii deși, după 
cum știm noi, ziua de lucru a 
cadrelor didactice a început, 
măcar de la 1 septembrie !

Nimeni nu le-a spus bun ve
nit, dar asta nu înseamnă că la 
prima neatenție din partea alto
ra acești tineri s-ar simți „de
mobilizați". Dimpotrivă, ei au 
planuri pe care sînt hotăriți să 
și le pună în aplicare : noi for
mații artistice, excursii cu ele
vii, cercuri, echipe de sport, a- 
menajarea de terenuri sportive, 
concursuri etc.

In. legătură cu „negațiile", am 
vrea să semnalăm următorul fe
nomen : din faptul că multi din
tre cei care cer „negația" știu, 
în același timp, locul unde vor 
lucra, rezultă că, în ciuda tutu
ror reglementărilor, se mai prac
tică sistemul de a nu se publi
ca locurile vacante, de a se crea 
rezerve, portițe pentru intrarea 
celor ce refuză postul în care au 
fost repartizați. Aceasta consti
tuie o ilegalitate și, ca atare, 
este sancționabilă. Ceea c« șl 
cerem.

LIDIA POPESCU

MUREȘ:

Elevii prezenti 
la siriusul recoltei

Mii de cooperatori din ju
dețul Mureș își dăruiesc e- 
forturile stringerii recoltei, 
pregătirii viitoarei recolte de 
griu. La C.A.P. Sînpaul peste 
500 de cooperatori, tineri și 
virstnici, au fost mobilizați la 
transportul furajelor, fertili
zarea terenului pentru griu, 
recoltatul legumelor. Tînărul 
inginer loan Simedrea ne in
formează că sămînta de griu 
este asigurată, iar la ora ac
tuală unitatea dispune de în
treaga cantitate de îngră
șăminte chimice și organice 
necesară celor 500 hectare ce 
vor fi semănate cu această 
cultură. La Ogra aproape 500 
de femei recoltau legume, 
întrețineau a doua cultură 
de castraveți. Aurelia Cîndea, 
Sindic» Lungu, Maria Sze- 
kely, Ilona Trîmbițaș, Maria 
Moșneag. Lenuța Deac sint 
citeva dintre cele mal har
nice tinere. In parcela „Cire- 
șu“ a fermei vegetale nr. 3 
din cadrul I.A.S. Iernui nu-î 
mărăm 80 de oameni. F re
morci, 6 atelaje. In același 
perimetru, în lanul de po
rumb, 60 elevi ai liceului 
din Iernut au început de la 
1 septembrie recoltatul. Totul 
fiind bine organizat, ritmul 
muncii este corespunzător. 
Secvențele tntilnite oferă 
imaginea participării din nou 
pe frontul recoltei a elevilor. 
Ei pot fi întilniți șl la I.A.S. 
Batoș, Albești, Zagăr.

științele naturii, științele econo
mice și informatică, precum șl 
științele social-umaniste sînt 
condiționate de asigurarea 
unei baze materiale și stabilirea 
direcțiilor principale de acțiune. 
In acest sens, la 1 octombrie va 
fi dat in exploatare Centrul de 
calcul electronic al Universită
ții, fapt ce va asigura posibili
tăți sporite de contractare a 
lucrărilor de cercetare științifică 
și a prestării unor servicii in 
domeniul prelucrării automate a 
datelor. El va funcționa deci pe 
bază de autogestiune. Cadrele 
didactice și studenții de la fa
cultățile de științe economice, 
informatică și matematică vor 
lucra aici efectiv. Trustul jude
țean de construcții a solicitat 
deja serviciile centrului pentru 
toate lucrările de calcul. De a- 
serțienea, vor fi preluate și o 
parte, din sarcinile Centrului te
ritorial de calcul.. Preocupări 
pentru dezvoltarea laturii apli
cative a învățămîntului există la 
toate facultățile Universității. La 
capitolul producție în atelierele 
facultăților de fizică, informa
tică, se au în vedere realizarea 
de material didactic, aparatură 
de ceroetare, precum și unele 
produse solicitate în economia 
națională (amplificatoare elec
tronice de contact pentru războa
ie automate de țesut, relee elec
tronice de limitare pentru pro
tecția motoarelor de la ventila
toare). In domeniul cercetării, 
prin specificul Universității, co
lective de cadre didactice și stu
denți participă la cercetarea și 
elaborarea unor teme de impor
tanță națională (Atlasul lingvis
tic, Atlasul geografic. Tratatul 
de drept penal, Tratatul de isto
ria dreptului românesc).

In învățămîntul umanistic, In
tegrarea a fost concepută în 
sțrînsă legătură cu specialitatea 
viitoarelor cadre didactice. S-au 
făcut progrese în ceea ce pri
vește desfășurarea practicii pe
dagogice, un accent tot mai ma
re punîndu-se, la cererea stu
denților, pe problemele de pe
dagogie, psihologie și metodică.
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Pentru creșterea exportului și reducerea importului

Cercetarea va răspunde cit mai mult 

nevoilor directe ale producției

După alegeri pentru 
organele conducătoare 
U.T.C., un singur punct 

la „ordinea de zi“
— Sarcina creșterii exportului 

ți reducerea importului se adre
sează deopotrivă și cercetării. 
Care este sfera preocupărilor 
specialiștilor din institutul dum
neavoastră în acest domeniu ?

— Cercetările pe care le în
treprinde institutul nostru, pro
totipurile. documentațiile și teh
nologiile pe care le realizează 
aparțin electronicii profesionale 
din grupele de produse : radio- 
comunicații, aparate electronice 
de măsurat mărimi electrice 
și mărimi neelectrice, aparate 
electronice medicale, piese și 
subansamble din ferite. Acestea 
se valorifică în principal în în
treprinderile Centralei indus
triale de electronică și tehnică 
de calcul. Domenii deci cu im
plicații mari în modernizarea 
producției. în general a vieții e- 
conomice și sociale. Pentru a 
răspunde cit mai bine acestei 
cerințe, ne revizuim planurile 
de cercetare deoarece am ajuns 
la concluzia că posibilitățile de 
care dispunem ne permit să a- 
bordăm și alte domenii. De 
pildă aparate și instalații elec
tronice cu ultrasunete destinate 
metalurgiei și industriei prelu
crătoare. aparate de con
trol și de testare destinate a- 
griculturii și industriei lemnului 
etc.

— Ce aveți în vedere cînd 
spuneți că institutul are posibi
lități pentru a-și spori contribuția 
în domeniile pe care le-ați a- 
mintit ?

— Mă refer la faptul că în 
domeniile în care am activat 
pînă în prezent bazele produc
ției industriale au fost puse de 
către institut și întreprinde
rile centralei și că, in acest cin
cinal, am atins — credem noi — 
maturitatea profesională. Și noi, 
și colegii noștri din întreprinderi, 
am trecut la saltul calitativ care 
ne va permite să realizăm tot 
mai multe produse competitive 
pe plan mondial. Unele dintre 
produsele cercetate de noi se și 
exportă în prezent, ca de exem
plu aparatura de măsură ten- 
șiometrică și piese din ferite. 
Altele, ca de exemplu : oscilo
scoape, frecvențmetre, multime-

RECEPTIVITATE, CALITATE, 
COMPETITIVITATE

(Urmare din pag. I)

...Ne aflăm la secția I meca
nică, unul din cele mai importan
te sectoare ale întreprinderii, ho
tărâtor pentru respectarea în
tocmai a planului la export.

— In momentul de față, ne 
«pune ing. Nicolae Cocîrlea, se
cretarul organizației U.T.C., exe
cutăm o serie de instalații de 
foraj pentru R.P. Bulgaria, India 
și Argentina. Toate se înscriu în 
graficele stabilite. Cea mai ur
gentă dintre acestea este însă 
instalația F-400-4 DH al cărei 
termen de livrare expiră la 
sfîrșitul acestei luni. La apelul 
conducerii întreprinderii privind 
urgentarea execuției am răspuns 
și noi, tinerii, care în această 
perioadă ne-am intensificat se
rios eforturile pentru că știm 
bine că la export nu poți să tri
miți un utilaj sau altul mai tîr
ziu decît s-a stabilit în contract.

Intr-adevăr, zilele și orele care 
au mai rămas pînă la termenul 
de livrare stabilit au devenit 
pentru tineri ca Popa Eugen, 
Dilimoț Gheorhge, David Marin 
— frezori, Petrache Iulian și A- 
chim Ion — strungari tot atîtea 
zile și ore de maximă concen
trare a căror unică măsură se 
regăsește in numărul sporit de 
piese și repere realizate pînă 
acum.

Calitate. Pe rampa de mon
taj, agitație. Maistrul principal 
Ion Radu aleargă de la o insta
lație la alta, verifică, dă dispo
ziții.

*— Avem foarte mult de lucru 
In această perioadă — ne spune 
maistrul într-o scurtă clipă de 
răgaz. Trebuie să expediem în 
aceste zile toate instalațiile pe 
care le vedeți aici. Și toate tre
buie să corespundă înaltelor exi
gențe pe care ni le-am impus și 
la care ținem în mod deosebit. 
O exigentă atît față de noi în
șine. de calitatea montajului, dar 
și față de piesele realizate în 
atelierele de execuție care nu 
trebuie să aibă nici cel mai mic 
cusur.

Pe tînărul Zincă Marcel, lăcă
tuș. l-am găsit lingă instalația 
F-320, efectuînd o ultimă veri
ficare la sistemul de ungere.

— Totul este în ordine — ne-a 
spus atunci cînd l-am întrebat 
despre calitatea execuției. S-a 
lucrat bine, am făcut o treabă de 
calitate. îmi place semeția aces
tor turle și cînd văd cum se 
înalță mă simt parcă altul ști
ind că și eu am contribuit cu 
ceva, că o parte din munca mea 
stă la baza prestigiului de care 
aceste instalații se bucură în 
lume.

Zincă Marcel este, de cîteva 
zile, noul secretar al organizației 
U.T.C. de aici, iar primul lui 
gînd mărturisit a fost acela ca 
întregul colectiv de tineri să se 
poată mîndri cu faptul că tradi
ția calității va fi purtată cu 
cinste pe mai departe.

Creșterea producției de insta
lații de foraj ca și faptul că în 
cincinalul următor exportul se

Convorbire cu ing. NICOLAE SOTIRESCU,
director adjunct științific al Institutului de cercetări și proiectări 

electronice

tre. sau radioreceptoare profe
sionale sînt la nivelul cerut 
pentru export și se prospectează 
piețele externe în vederea unor 
contracte. Dorim să punem un 
accent mai mare pe unele tipuri 
de aparate care în prezent se 
produc doar de puține firme 
strict specializate. Din studiile 
făcute de noi apreciem că a- 
ceste aparate au mai multe șan
se de a fi exportate și că la ele 
se poate obține un preț de 
revenire bun. Aș cita din 
această categorie: termome
tre electronice, micrometre, 
vibrometre, aparate pentru 
măsurat cupluri și puteri, 
aparate pentru testat proprietă
țile materialelor și altele.

— Ce acțiuni întreprindeți 
pentru reducerea importului ?

— Tot ceea ce întreprinderile 
centralei produc pe baza cer
cetărilor noastre înseamnă în
locuirea unui import. Pentru 
a realiza aceste produse este ne
cesar să se importe unele com
ponente și materiale, ceea ce se 
cheamă în limbajul nostru im
portul rezidual. Cercetătorii noș
tri duc în prezent o activitate 
de revizuire foarte drastică a tu
turor acestor „importuri rezidu- 
ale“ pentru a găsi înlocuitori din 
țară, bineînțeles, păstrînd nive
lul de calitate al produselor. In 
această acțiune sîntem ajutați 
de specialiștii din întreprinderile 
de componente care, la riadul 
lor, depun eforturi pentru a rea
liza în țară un sortiment cit mai 
variat și adecvat cererilor noas
tre.

— La ce licențe ați apelat și 
ce licențe vor mai fi achizițio
nate în continuare ?

— Cercetătorii institutului se 
mîndresc cu faptul că în dome
niul nostru de activitate cea mai 
mare parte a produselor s-a 
realizat pe baza cercetărilor pro
prii. Mai mult, incepind din cin
cinalul 1976—1980 nu vom mai a- 
pela la licențe. Aceasta în
seamnă însă că va trebui să a

va multiplica au impus ca o 
sarcină de primă necesitate asi
gurarea mașinilor speciale desti
nate fabricării acestui volum 
sporit de instalații. Desigur, poa
te că soluția cea mai simplă ar 
fi fost procurarea lor din im
port. Era o soluție cu care însă, 
din capul locului, specialiștii în
treprinderii nu s-au arătat de 
acord. Ca urmare, s-a trecut la 
elaborarea și aplicarea unui vast 
program de autoutilare în vede
rea eliminării importurilor la a- 
ceste mașini și realizarea lor cu 
forțe proprii în întreprindere. Nu 
exista și nu există încă un ate
lier specializat în execuția lor, 
dar atunci cînd vrei să obții 
ceva, nimic nu este imposibil. 
Sarcina fabricării lor a fost ast
fel preluată de secțiile de scule- 
rie centrală și mecano-energeti
că. Primele mașini speciale de 
mare randament au și fost rea
lizate, intrînd în dotarea secțiilor 
de bază. Altele urmează a se 
finaliza în acest an și în anul 
următor. Eficiența scontată : 15 
milioane lei valută economisite. 
Dintre cele care s-au realizat, 
rețin atenția în mod deosebit : 
mașina de danturat curb angre
naj conic, unică în țara noastră 
și care, importată, ar fi costat 
întreprinderea peste 4 milioane 
lei valută, mașina specială pen
tru prelucrat freme pompe, ma
șina specială pentru alezat inte
rior, mașina pentru broșat etc.

— Pînă acum — ne spune Ște
fan Cercel, secretarul organiza-

CHIMIA — colaboratorul apropiat
(Urmare din pag. I)

multe sortimente de materiale 
plastice cu proprietăți fizico- 
mecanice la nivelul performan
țelor atinse de materialele si
milare realizate în alte țări.

— Care este stadiul actual al 
folosirii materialelor plastice in 
industria noastră constructoare 
de mașini și ce sarcini se pre
văd in acest domeniu pentru 
viitorul cincinal ?

— La ora actuală, folosirea 
maselor plastice în economia 
noastră este inferioară posibili
tăților și necesarului. Ritmul de 
dezvoltare a producției de po
limeri a fost mult mai rapid de
cît ritmul de dezvoltare a pre
lucrării lor. Ca urmare și nive
lul de utilizare a materialelor 
plastice în construcțiile de ma
șini este cu mult sub cel atins 
în țările cu un potențial indus
trial mai ridicat. Sîntem însă 
hotărîți ca printr-un efort mai 
susținut să reducem într-un 
timp relativ scurt acest decalaj. 
In 1980, bunăoară, vom ajunge 
să producem cu peste 600 000 
tone mase plastice mai mult de
cît în 1975. Această creștere va 

ducem întreprinderilor o contri
buție mult mai mare, va trebui 
să fim prezenți, cit mai mult po
sibil. în întreprinderi, alături de 
inginerii, tehnicienii și munci
torii cu care colaborăm. Pînă la 
30 la sută din timpul de muncă 
cercetătorul îl va folosi la pre
gătirea fabricației, direct în u- 
nitățile productive. Pentru a 
scurta cît mai mult termenul 
fiecărei teme de cercetare și 
mai ales timpul de introducere 
în fabricație, este de datoria 
noastră să fim alături de spe
cialiștii din întreprinderi pînă 
în momentul în care noile pro
duse își vor demonstra perfor
manțele în seriile de fabricație. 
Pentru a lega cît mai mult cer
cetarea de producție, pentru a 
ne spori contribuția la creșterea 
exportului și reducerea impor
tului acordăm o mai mare aten
ție și microproducției. Aparatele 
de serie mică și de complexitate 
tehnică mare le rezervăm exe
cuției în cadrul institutului. A- 
cum, de exemplu, avem în lucru 
aparate electronice pentru mă
surat proprietățile betoanelor. 
Dintre acestea am și început să 
exportăm în Italia. La noi în 
institut bazele microproducției 
au fost puse în 1970 așa îneît 
putem spune că avem deja o 
anumită experiență. Prin măsu-t 
rile pe care le luăm, creăm con
dițiile ca în 1976 să realizăm o 
microproducție cu 30—40 la sută 
mai mare decît în 1975. O acti
vitate de mai mare anvergură 
prin microproducție pregătim în 
cincinalul viitor printr-o inves
tiție care se va deschide în 1976.

— Se poate aprecia, în vreun 
fel, mai exact, cu cît va crește 
contribuția Institutului de cer
cetări și proiectări electronice 
la acoperirea nevoilor economiei 
naționale ?

— Obiectivul nostru este să 
sporim cu 30 la sută contribuția 
institutului la acoperirea nevoi
lor economiei naționale. Și, așa 
cum spuneam și mai înainte, 

ției U.T.C. — executăm S.D.V.- 
uri pentru secțiile de bază. Fap
tul că secției noastre i-a revenit 
și realizarea unor mașini prin 
autoutilare nu l-am privit nici 
un moment ca pe o obligație su
plimentară, ci ca o sarcină ex
trem de importantă la care 
ne-am angajat cu toată hotări- 
rea. Nu a fost ușor, dar avem 
tineri buni, cu o înaltă calificare, 
care au înțeles sensul acestei ac
țiuni și au răspuns cu tot en
tuziasmul. Ne putem mîndri ast
fel cu faptul că mașinile reali
zate . de noi echipează astăzi 
aproape întreaga secție de fabri
cat pompe de noroi, că altele 
funcționează cu randamente de
osebite în celelalte sectoare de 
fabricație.

In această perioadă, în între
prindere se desfășoară adunările 
de dare de seamă și alegeri pe 
secții. Un prilej, confirmat de 
altfel de experiența celor care 
au avut loc pînă acum, ca tine
rii să supună unei dezbateri exi
gente, responsabile, noile po
sibilități de sporire a contribuției 
Ia realizarea sarcinilor de ex
port și reducerea importurilor. 
Fără îndoială, măsurile și pro
punerile tinerilor se vor consti
tui într-un veritabil program de 
acțiune a organizației U.T.C., 
care, transpus în practică, va 
asigura condițiile înfăptuirii cu 
succes a marilor obiective ce 
revin în acest domeniu, în pre
zent și în perspectiva viitorului 
cincinal, întreprinderii.

permite, la nivelul anului 1986, 
înlocuirea cu mase plastice a 
circa 1 milion tone de metal, 
în construcția de mașini pro- 
priu-zisă (mecanică) va crește 
consumul de mase plastice de la 
1 700 tone în 1970 la 100 000 tone 
în 1990 ; în industria electro
tehnică și electronică — de la 
24 300 tone în 1970 la 250 000 
tone în 1990 ; consumul de ma
teriale plastice armate va crește 
de la 500 tone în 1975 la peste 
30 000 tone în 1990. Ca urmare, 
cantitatea de metal înlocuit cu 
materiale plastice în construcția 
de mașini propriu-zisă (mecani
că) va crește de la 3 400 tone în 
1970 la circa 400 000 tone în 
1990.

— Cum colaborați cu construc
țiile de mașini in această ac
țiune de extindere a folosirii 
materialelor plastice in locul 
metalului ?

— încă de anul trecut, Minis
terul Industriei Chimice îm
preună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele 
au elaborat un amplu program 
de asimilare a reperelor din ma
teriale plastice înlocuitoare ale 
metalului, detaliat la rîndul său 

avem toate posibilitățile să în
deplinim ceea ce ne-am propus. 
Avem și condiții materiale și oa
meni foarte bine pregătiți, în
tre care mulți tineri cu cunoș
tințe noi, dornici de afirmare 
care au găsit în recenta cuvin- 
tare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României un îndemn 
spre autodepășire, spre îndrăz
neală pentru a lichida, așa cum 
sublinia secretarul general, 
mentalitatea greșită ce se mai 
manifestă încă în unele sectoare 
și care reflectă neîncrederea in 
posibilitățile inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor noștri.

Convorbire realizată de
NICOLAE COȘOVEANU

Trei dintre cei mai tineri fruntași ai secției montaj general a întreprinderii „1 Mai" Ploiești : Marcel 
Zincă, Stoenescu Eliade și Constantin Rădoi. Foto : O. PLECAN

„Flux continuu" pe ogoare
(Urmare din pag. I)

recoltatul florii-soarelui și să 
realizăm în cîteva zile aproape 
10 000 ha cu porumb. Restanțe 
nejustificate se înregistrează 
Insă la recoltatul tutunului, 
unde din cele 4 500 t care tre
buiau livrate, numai cu puțin 
mai mult de jumătate au ajuns 
la beneficiar. Problema cea mai 
acută o ridică mijloacele de 
transport. Aici sînt două aspec
te. Am primit în ajutor 300 de 
autocamioane de la Sibiu, dar 
rămîn deficitare alte 660 capaci
tăți față de ritmul recoltatului. 
In plus, nici cele 4 300 tone pla
nificate pentru transport zilnic 
nu sînt realizate. Un exemplu, 
Intr-o singură zi 54 de camioane 
nu au fost prezente Ia transpor
tul legumelor. De aici, cîmpu- 
rile nu pot fi eliberate de pro
duse care se depreciază, trac
toarele nu pot intra la arat".

Deci „fluxul continuu", ziua 
la recoltat și transport, noaptea 
la eliberat și a doua zi la arat 
nu merge „ca pe roate" tocmai 
din cauza... roților. La C.A.P. 
„Dezrobirea" Cervenia, ziua în 
amiaza mare 8 tractoare, cu 
plugurile montate, așteptau eli
berarea terenurilor pentru a li 
se crea front de lucru. In cîmp 
cooperatorii recoltau de zor, dar 
porumbul rămîne prea mult 
timp în grămezi pe pămînt. 
După unele afirmații, chiar și o 
săptămînă ! La C.A.P. Purani, 
tovarășul Nedea Marin, pre
ședintele unității, ne spune că 
„dacă ritmul transportului nu

In programe speciale pe consu
matori și familii de produse cu 
nominalizarea tuturor reperelor 
care vor fi înlocuite cu materia
le plastice. Echipe de specialiști 
din cercetare, proiectare și pro
ducție au primit sarcini concre
te cu termene ferme pentru rea
lizarea acestor programe. Aceste 
echipe sînt formate în mare 
parte din tineri atrași de posi
bilitățile mari de afirmare ce 
le oferă acest domeniu, de nou
tatea și importanța problemelor 
supuse cercetării. Proiectanțil 
noștri au sarcina să elaboreze 
proiectele pentru toate matrițele 
necesare fabricării reperelor din 
materiale plastice. întîmpinăm 
Insă serioase dificultăți in exe
cutarea lor. Pentru a face față 
acestei sarcini vom dezvolta sec
țiile de matrițerie ale întreprin
derilor de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău, Orăștie, Iași 
și Odorheiu Secuiesc, iar o par
te din repere și matrițe le vom 
executa în colaborare cu între
prinderile constructoare de ma
șini. Totodată, pentru a asigura 
întregul necesar de utilaje des
tinate prelucrării materialelor 
plastice am întocmit un program 
de asimilare și fabricare a ace»-

Am discutat, de curînd, cu 
cîțiva dintre secretarii U.T.C. 
nou aleși. M-a interesat, în spe
cial, starea lor de spirit după 
ce obținuseră învestitura de în
credere a tovarășilor lor. Am 
dorit să aflu cîteva din inten
țiile lor viitoare dar, mai ales, 
cum au trecut deja la acțiune, 
întrebările pe care le-am adre
sat : „Ce ați făcut de Ia adu
narea de dare de seamă și ale
geri și pînă în prezent ?“ „Cum 
vă gindiți să acționați în viito
rul apropiat ?“

Și iată răspunsurile și consta
tările noastre.

va fi accelerat, față de recoltat, 
care se poate încheia in 20 zile, 
campania — după calcule stric
te — va dura peste 100 de zile". 
Ritmul transportului poate spo
ri, dar în bazele de recepție — 
acolo unde se înregistrează cele 
mai mari staționări — operația 
de descărcare durează foarte 
mult, deoarece nu sînt asigurate 
mijloace și utilaje mecanice 
pentru această lucrare. Crono
metrăm, în gară la Alexandria : 
40 de minute un descărcat ma
nual cu 5 cooperatori, adică 
exact cît durează în medie dru
mul din cimp la baza de re
cepție.

UN APEL
CĂTRE ÎNTREPRINDEREA 

DE TRANSPORT I

Modul defectuos în care este 
organizat transportul are grave 
repercusiuni asupra producției, 
mai ales de legume și sfeclă de 
zahăr, produse perisabile care 
reclamă transportul, depozitarea 
și conservarea urgentă. Din lip
sa mijloacelor de transport față 
de 4 462 tone sfeclă de zahăr 
care trebuia livrată în 4 zile, 
s-au realizat numai 2 456 tone. 
Adică jumătate ! Cele 54 de ca
mioane, despre care am amin
tit mai sus, au dereglat serios 
transportul a 150 tone legume : 
38 tone tomate, 58 tone ardei, 
40 tone cartofi, 3 tone vinete. 
Aceasta a determinat ca pe tar
lalele cooperativelor agricole 
Furculești, Lița, Orbească, Vii- 
șoara, Rădoiești, Crîngeni, Năs- 

tora în unitățile constructoare 
de mașini. Pînă în 1980 vor in
tra în funcțiune încă opt între
prinderi de prelucrare a mase
lor plastice și sînt prevăzute 
dezvoltări la toate cele existen
te. Va trebui însă să acoperim 
toate aceste capacități de pro
ducție cu idei, cu lucruri noi. 
Puterea de creație, ingeniozita
tea specialiștilor, a tinerilor 
care s-au dedicat sau se vor de
dica acestui domeniu este hotă- 
rîtoare pentru îndeplinirea o- 
biectivelor, deloc ușoare, prevă
zute pentru viitorul cincinal. 
Pentru că nu este vorba doar de 
o dezvoltare a producției exis
tente, ci de crearea unor noi ma
teriale plastice, de găsirea pen
tru fiecare reper în parte a ma
terialului plastic capabil să-l 
substituie, in cadrul Institutului 
de cercetări și proiectări mase 
plastice se lucrează la elabora
rea unor noi rețete de polimeri 
și copolimeri cu indici fizico- 
mecanici superiori. Este un 
domeniu în care este neefesară o 
conlucrare foarte strînsă între 
beneficiari si sectoarele de cer
cetare și proiectare ale indus
triei chimice.

PAȘI DE MELC Șl CEVA 
DESPRE ȘEDINȚE...

Inginerul Mihai Ianovici, se
cretarul unei organizații U.T.C.

[ORGANIZAȚIA U.T.C.,
din întreprinderea de reparații 
auto L. Suceava, nu este un... 
începător în muncă. Așa cum 
îmi mărturisește a mai condus 
activitatea unei organizații 

turelu, tone de legume recoltate 
și amBalate in lădițe să se de
precieze, în stivele de pe mar
ginea drumului, în așteptarea 
mijloacelor de transport. Cînd 
vor recepționa cei de la între
prinderea de transport auto Te
leorman, acest apel ? Cu cît răs
punsul va veni mai tîrziu, cu 
atît se vor pierde, irecuperabil, 
legumele.

Rezolvarea imediată a celor 
cîteva situații amintite nu tre
buie să constituie însă un mo
tiv de liniștire. Campania este 
abia la început și volumul de 
transport va spori considerabil 
în perioadele următoare. De a- 
ceea este necesară o analiză a- 
mănunțită a posibilităților exis
tente, planificarea lor riguroasă 
și chiar programarea mijloacelor 
de transport pentru a lucra și 
in timpul nopții.

CIND VEȚI URMA 
EXEMPLUL VECINILOR?

Porumbul a ajuns la maturi
tate cu două săptămîni înainte 
față de anul trecut. Condițiile 
au fost favorabile realizării 
unor producții bune. Acum tre
buie trecut urgent la recoltat. 
In județul Teleorman această 
lucrare a început cu forțe ma
sive la C.A.P. Peretu, Beuca, 
Crevenicu, Socetu, Bujoreni, „Te- 
leormanu" Mîrzănești, Purani. Pe 
tarlalele cooperativei agricole 
„Teleormanu" Mirzănești, lu
crează peste 500 de cooperatori, 
organizați în echipe. După cum 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Anghel, președintele unității, 
„producția se anunță foarte bună 
datorită îngrijirii atente date 
de formațiile care au lucrat în 
acord global la întreținerea cul
turii, știuleții sînt încărcați di
rect în remorci și transportați 
imediat la baza volantă de re
cepție de la Mîrzănești". Aici 
mai transports porumbul uni
tățile din Purani, și Siliștea. In 
județ au fost deschise asemenea 
baze de recepție volante în mai 
multe puncte (Dobroești, Tătă
rești etc.) pentru a ușura trans
portul și depozitarea urgentă. 
Cu toate acestea în unele uni
tăți, și aici amintim Lăceni, Tă
tăreștii de Jos, Băduleasa, Coz- 
mești, Petroșeni și altele, recol
tatul nu a început încă. Po
rumbul a ajuns la maturitate. 
Cînd veți urma exemplul ve
cinilor ?

★
Raidul nostru în județul Te

leorman a evidențiat faptul că 
nu peste tot munca este orga
nizată în conformitate cu hotă- 
rîrile Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Nu se 
respectă „fluxul continuu" la 
recoltat, eliberat terenul, trans
port și arături. Ca urmare, din 
suprafața eliberată de recoltă 
care însumează peste 50 000 hec
tare, numai pe jumătate s-au 
efectuat arăturile, Probleme 
deosebite ridică și planificarea 
mijloacelor de transport. Tre
buie luate măsuri hotărîte pen
tru diminuarea acestor neajun
suri și desfășurarea fără între
ruperi a campaniei agricole.

DECLANȘAREA 
ACȚIUNILOR 
CONCRETE!

U.T.C. In anii studenției și, deci, 
știe ce are de făcut. Intîlnirea 
mea cu dînsul are loc la două 
săptămîni după adunarea de 
dare de seamă și alegeri. _ La 
prima întrebare — „Ce ați făcut 
pînă în prezent ? — dînsul zîm- 

bește oarecum jenat și într-un 
tîrziu răspunde : „N-am făcut 
prea mare lucru... Mi-am pus 
la punct evidența și atît !“ De
sigur, gîndesc, a-ți pune la 
punct evidența este o treabă 
serioasă și, așa cum știm, nu 
ușoară. Doresc să aflu cum. s-a 
achitat de această sarcină și 
drept convingere dînsul îmi o- 
feră un tabel, bătut la mașină, 
cu numeje tuturor uteciștilor, 41 
de toți, dîndu-mi să înțeleg că 
este „evidența" cu pricina. De
sigur, este o confuzie la mijloc 
pentru că fiecare înțelegem alt 
fel „evidența". împreună cu ac
tivistul comitetului municipal 
U.T.C. care mă însoțește, tova
rășul Corneliu Ailincăi, ii ex
plicăm ce operațiuni presupune 
stabilirea exactă și completă a 
„evidenței". Se pare că acum 
lucrurile sînt lămurite, așa că 
pot să-i adresez cea de a doua 
întrebare : „Cum vă gindiți să 
acționați în viitorul apropiat 1“ 
Interlocutorul meu imi oferă 
programul de activități în care 
la punctul 1 stă scris : „Fiecare 
membru al organizației va con
tribui intr-un mod cît mai activ 
Ia realizarea planului de produc
ție al întreprinderii". Intenție 
lăudabilă (pe care, de ce să nu 
o spun, aș fi vrut-o... mai con
cretă !) și ca atare întreb : 
CUM ? Tovarășul Ianovici nu-mi 
poate răspunde, pentru că nu 
s-a gîndit la acest lucru. Discu
tăm împreună și ajungem la o 
concluzie : în fiecare zi, fiecare 
dintre membrii organizației va 
presta în sprijinul producției cite 
15 minute in plus. Să recunoaș
tem, pentru a ajunge la acest 
rezultat nu este nevoie nici de 
instructaj, nici de cine știe ce 
complicate cunoștințe de con
ducere a activității uteciștilor 
dintr-o organizație. Insist însă 
„Cum veți trece la acțiune ?“ 
Iată răspunsul primit : „Voi con
voca la sfirșitul lunii o ședință 
cu membrii biroului și vom sta
bili data adunării generale a 
uteciștilor. In adunare vom tra
sa sarcini concrete fiecărui ute
cist..." Deci, două ședințe peste 
încă cîteva săptămîni pentru a 
declanșa o acțiune de masă re
lativ simplă, declanșare ce ar 
putea fi realizată prin discuțiile 
de la om la om purtate de mem
brii biroului cu uteciștii. Inter
locutorul meu deși este de acord 
că s-ar fi putut trece la fapte 
chiar de a doua zi după alegeri, 
continuă să susțină necesitatea 
a încă citorva „ședințe" speciale, 
în plus, se îndoiește de utilita
tea „programelor de activități 
trimestriale" preferîndu-le pe 
cele „lunare" care sînt „mai pre
cise și mai amănunțite". Se 
poate, firește, discuta, dar im
portant este să existe un pro
gram (fie el și lunar) și să se 
treacă la acțiune renunțîndu-se 
la pașii de melc și la ședințele 
inutile.

PUȚINĂ INIȚIATIVĂ, 
DOAR AHT, Șl VOM 
VEDEA CĂ SE POATE 

ACȚIONA RAPID 
Șl EFICIENT...

La I.R.A. Bacău, însoțit de 
primul secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., discutăm cu 
trei dintre secretarii de organi
zație nou aleși. Mai întîi con
statăm că angajamentul comi
tetului U.T.C. din această între
prindere, asumat în cinstea Con
gresului, deși conține multe 
„puncte", este general și, așa 
cum îmi spusese, încă de la se
diu, primul secretar al comite
tului municipal U.T.C., organi
zația de tineret respectivă încă 
nu contribuie consistent la rea
lizarea planului de acțiuni la 
muncă patriotică finanțată al 
municipiului. Se impunea astfel 
cu atît mai mult o trecere la 
acțiuni concrete după alegeri, 
loan Frunză, secretarul organi
zației U.T.C. de la secția „Scu- 
lărie" ne oferă cîteva amănunte 
despre tinerii din secție. Astfel, 
peste 90 la sută dintre munci
tori sînt tineri ; mai persistă 
încă rebuturile ; apar diverse 
greutăți și în privința frecven
tei la cursurile de ridicarea ca
lificării ; organizația nu are un 
angajament propriu în cinstea 
Congresului etc. Despre proiec
tele de viitor ale biroului, ale 
întregii organizații, secretarul 
U.T.C. nu reușea să-mi spună, 
însă, nimic. Ne gîndim împreu
nă asupra unor posibilități sus
ceptibile a fi valorificate în sec
ția „Sculărie". Iată la ce rezul
tat am ajuns : presupunînd că 
fiecare tînăr ar economisi un 
gram de otel din aliaje speciale, 
intr-o singură zi s-ar aduna un 

kilogram, iar într-o lună 30 kilo
grame. Făcînd acest calcul, 
Frunză a adăugat : „De ce să 
trecem un gram, cred că fie
care utecist ar putea economisi, 
zilnic cel puțin 10 grame !“ Din 
discuție a mai reieșit că dacă 
unii uteciști ar rămîne o oră 
peste program (o dată pe săp- 
tămină) ca să ascută cuțitele de 
freză și de strung, iar alții s-ar 
ocupa de întreținerea mașinilor, 
ar fi evitate multe neajunsuri 
de care se pling în prezent tine
rii și, totodată, s-ar obține spo
ruri însemnate ale productivi
tății muncii.

Am dat cîteva exemple din 
care putem trage cu ușurință 
concluzia că nu trebuie să aș
teptăm un „instructaj" pentru a 
declanșa unele acțiuni, ci că este 
nevoie de puțină inițiativă, doar 
atît, și lucrurile se vor urni din 
loc...

SĂ LUPTĂM PENTRU 
INSTAURAREA SPIRITU
LUI REVOLUȚIONAR IN 

TOATE ACȚIUNILE 
NOASTRE I

Inginerul Popa, secretarul or
ganizației U.T.C. de la secția 
„Celule" din aceeași întreprin
dere ne spune : „Imediat după 
alegeri, am trasat sarcini con
crete fiecărui membru al birou
lui, fiecărui utecist. Am hotărît 
ca în fiecare după-amiază să 
muncim două-trei ore pe zi, îm- 
părțiți în grupuri de cîte zece, 
prin rotație. Deja am prestat 
150 de ore de muncă patriotică 
în sprijinul producției, realizînd 
și economii în valoare de 5 000 
lei. Ne-am gîndit și am procedat 
astfel pentru tot ceea ce-j inte
resează pe tineri. Am lansat o 
chemare la întreceri sportive 
(fotbal, volei, handbal) către 
toate celelalte organizații U.T.C. 
din întreprindere. Sînt acestea 
primele noastre acțiuni care, 
cred eu, nu necesită cine știe 
ce-filozofie ca să le organizăm. 
Este vorba de interes. Dacă te 
interesează bunul mers al vieții 
organizației, dacă ești conștient 
că trebuie să justifici încrederea 
tinerilor care te-au ales secre
tar U.T.C., atunci inactivitatea 
nu are cum să găsească terenul 
favorabil pe care să se insta
leze..." în discuție intervine și 
Victor Tudorache, secretarul or
ganizației U.T.C. de la secția 
„Motoare" : „Sînt ales pentru 
prima dată în funcția de secre
tar. La început, chiar în pri
mele zile, vă spun sincer, am 
fost puțin speriat. „Moștenirea" 
pe care o primisem, nu era de 
fel îmbucurătoare. Primul lucru 
care l-am făcut, împreună cu 
locțiitorul, a fost punerea la 
punct a evidentei. Apoi, ca și 
colegul meu, ne-am gîndit că 
pentru a ne mîndri cu activita
tea uteciștilor trebuie să instau
răm spiritul revoluționar în tot 
ceea ce intenționăm să facem. 
Și, să nu vă mirați, am început 
cu lucrurile așa-zis mărunte. 
Bunăoară : ținuta. Pînă acum 
am convins 15 uteciști că la lu
cru trebuie să aibă o ținută a- 
decvată : bluzâ-salopetă sau 
halat. In curînd îi vom convin
ge pe toți. Pregătim un concurs 
profesional „Cel mai bun moto
rist" și am decis să stăm, săp- 
tămînal, o oră peste program, 
timp în care vom executa re
vizia utilajelor. Ne gîndim, pen
tru săptămînă viitoare, să de
clanșăm o ofensivă împotriva 
rebuturilor și, concomitent, o 
întrecere pentru executarea u- 
nor reparații de calitate. La ora 
actuală suferă încă calitatea re
parațiilor și ne-am propus să ac
ționăm tocmai în punctele ne
vralgice ale producției. Desigur, 
aceștia sînt. primii pași într-o 
activitate pe care noi toți o do
rim bogată în realizări și pa 
măsura tinereții noastre care nu 
trebuie să accepte nici inerția 
și nici dezinteresul (care se mal 
manifestă încă la unii uteciști) 
privind bunul mers al secției în 
care lucrăm..."

★
După cum se vede, acolo unda 

au existat preocupare și iniția
tivă, inerția, la care se referea 
unul dintre interlocutori, a fost 
alungată. Este adevărat — și nu 
ne-am propus să negăm acest 
adevăr ! — că majoritatea orga
nelor U.T.C. nou alese încă nu 
au experiență în munca de 
conducere a organizațiilor. Este 
tot atit de adevărat, că, după ce 
vor fi instruiți vor acționa cu 
și mai multă eficacitate. Sîntem 
de părere, insă, că apelînd la 
sprijinul ce li se acordă, sfătu- 
indu-se cu uteciștii, analizind în 
detaliu programul de activități 
adoptat in adunarea generală de 
alegeri, există suficiente posibi
lități de a se iniția, în cel mai 
scurt timp, acțiuni concrete care 
să facă și mai simțită prezenta 
organizațiilor U.T.C. în viata 
întreprinderilor demonstrînd ca 
un răspuns la încrederea tineri
lor că noile organe de condu
cere ale organizațiilor U.T.C. au 
pășit cu dreptul.

TEODOR POGOCEANU
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Prin valorificarea deșeurilor
1

PRODUCȚIE FARA DEȘEURI

se pot salva seculare păduri
de brazi

O Kădure de conifere ajunge 
la rtiaturitate în 80—100 de ani. 
Zentru a putea satisface în în
tregime nevoile actuale șl de 
perspectivă de aprovizionare cu 
lemn a economiei naționale se 
impune o exploatare rațională 
a rezervelor de care dispunem, 
o gospodărire exigentă a mate
rialului lemnos, valorificarea lui 
integrală.

Deșeurile care rezultă anual 
din procesul de fabricație la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Pitești sînt echivalen
te cu lemnul dintr-o pădure de 
conifere de 200 ha. ajunsă la 
virsta de 100 de ani. „Pentru ca 
această pădure seculară să ră- 
mînă verde în continuare, tre
buie ca, trecînd prin combinat, 
să nu găsești nici o așchie de 
lemn irosită iar aerul din secții 
să fie curat nu impregnat cu 
praf de lemn ca acum — 
spune ing. Ion Pietrăreanu, 
rectorul combinatului. Este

NOI TEHNOLOGII 
PENTRU PRELUCRAREA 

AURULUI VERDE

ne 
di- 

o 
Imagine care va deveni realitate 
în anii viitori. Eforturile noastre 
vor determina pînă în 1980 o 
creștere cu cel puțin 700 de lei 
a producției ce 
tr-un metru cub 
ce inseamnă că 
aceeași cantitate 
valoric se va tăia o suprafață de 
pădure de 3 ori mai mică decît 
în 1963, cînd a intrat combinatul 
în funcțiune.

se 
de 
In 
de

obține din- 
lemn. Ceea 
1980 pentru 

producție,

La atelierul de proiectare_
lucrează 10—12 ore pe zi la ela
borarea unor noi tehnologii de 
prelucrare a lemnului și pro
iectare a utilajelor necesare re
ducerii consumului de lemn și 
valorificării integrale a deșeuri
lor. La rindul lor, muncitorii, 
maiștrii, inginerii din fabricile 
combinatului caută soluții de 
micșorare a consumului de lemn, 
de reducere a deșeurilor ce re
zultă drin procesul de fabrica
ție. în primele rinduri ale aces
tei acțiuni de amploare se si
tuează tinerii. Uteciștii de la a- 
telierul de îmbinat furnire, de 
pildă, realizează lunar, din ma
teriale economisite, o producție 
suplimentară de 60 mii lei. Ti
nerii Marin Bădescu, Elena 
Enache, Gheorghița Mîrșu, îm
preună cu colegii lor, reușesc 
printr-o dimensionare riguroasă 
a materialului să economisească 
zilnic pînă la 300 metri pătrați 
furnir. La sectorul de „pregătire" 
a fabricii de mobilă, maistrul 
Virgiliu Graure privește fasci
nat schița de tăiere a unei plăci 
aglomerate din lemn aleasă ca 
optimă de calculator din cîteva 
mii de variante posibile. „Astăzi 
am tăiat prima dată materialul 
după o astfel de schiță — ne de
clară maistrul. Crește coeficien
tul de utilizare a materialului

ee

lemnos eu S la sută. Vom putea 
economisi astfel circa 15 m.c. de 
P.A.L. pe zi“.

Se cuvine însă o precizare : 
programele de obținere a solu
țiilor optime de croire cu ajuto
rul calculatorului au fost elabo
rate în urmă cu 6 ani. Pentru a 
se ajunge la concluzia că folo
sirea lor este avantajoasă a tre
buit să se scurgă 6 ani ! Nu este, 
din păcate, singurul exemplu de 
Inerție în asimilarea și introdu
cerea în producție a ideilor noi, 
îndrăznețe. în 1969, ing. Alexan
dru Guțiu, propunea o nouă teh
nologie de croit cherestea, de 
pe urma căreia ar fi rezultat o 
creștere a gradului de folosire a 
materiei lemnoase cu 10—15 la 
sută. Dar și la această oră croi
rea cherestelei în combinat se 
face după vechea tehnologie. 5 
ani, din 1969 pînă la începutul a- 
nuțui trecut, a durat avizarea 
construirii unei secții de croit 
cherestea după noua tehnologie. 
Utilajele, amplasarea lor, întregul 
flux tehnologic au fost concepu
te de colectivul atelierului de 
proiectare. în această toamnă 
secția va intra în sfîrșit In func
țiune. Se va economisi cheres
tea în valoare de 400 000 lei a- 
nual. Tinerii ingineri și proiec
tant! din același atelier lucrează 
acum la proiectarea unei secții 
de debitat P.A.L. după o teh
nologie nouă care va aduce a- 
nual economii de material lem
nos In valoare de 300 000 lei.

„în primul semestru al aces
tui an la nivelul combinatului 
deșeurile valorificate integral ca 
materie primă sînt echivalente 
cu o masă lemnoasă de pe 80 
ha de pădure de conifere, de 
100 de ani, ne spune Gheorghe 
Gugiu, directorul comercial al 
combinatului. în același timp 
folosirea deșeurilor proprii în 
locul lemnului înseamnă degre
varea planului de transport pe 
economii cu 1000 de vagoane. La 
finele anului 1976 prin valorifi
carea deșeurilor se va putea sal
va păduri de brazi de 200 ha a- 
junse la virsta de 100 de ani".

în acest scop se va „desființa" 
depozitul de deșeuri al combi
natului. Cantitatea de lemn mă
runt și rumegușul etc. vor fi folo
site ca materie primă. Circa 
5 000 tone de deșeuri vor fi to
cate în combinat și expediate ca 
materie primă la o serie de îa-i 
brici din Bistrița. Cimpulung; 
Caransebeș. Reghin etc. în au
gust au fost expediate spre a- 
ceste fabrici 1 500 tone de tocă- 
tură. Cantitatea 
șeuri 
drept combustibil va fi folosită 
ca materie primă. Valoarea lor 
de vînzare devine de 3 ori mai 
mare. în următoarele 5 luni se 
vor construi cu mijloace pro
prii noi utilaje de tocare. Se va 
mări capacitatea de prelucrare 
a făinei din lemn foarte căutată, 
„întreaga cantitate de deșeuri de 
la fabricile de lăzi, mobilă, che
restea și placaje va fi adunată 
cu grijă, prin muncă patriotică, 
de tinerii din combinat pentru a 
fi valorificată industrial — ne 
spune Ene Marin, secretarul co
mitetului U.T.C. Uteciștii care 
se evidențiază în această ac
țiune largă de valorificare inte
grală a materialului lemnos vor 
pleca într-o excursie prin pă
durile de brazi care nu vor mai 
fi tăiate datorită folosirii deșeu
rilor".

IUSTIN MORARU

mare de de-
care era întrebuințată

CURTEA DE ARGEȘ
La Curtea de Argeș se poate 

ajunge venind peste muscele, de 
la Cimpulung pe vechiul „Drum 
al voievozilor" sau dinspre Ța
ra Loviștei, peste Olt. pe „Dru
mul Posadei". Se mai poate a- 
junge pe un drum tot vechi, de 
la Pitești, pe malul frumos al 
Argeșului, sau peste dealurile 
Topologului pe drumul pe care 
în urmă cu secole Radu de la 
Afumați fugea din cetatea-i 
de scaun urmărit de boierii 
Ucigași. Și mai este un drum, 
pe care se poate ajunge la 
Argeș, unul mai nou, tăiat de 
constructori pe sub virfuri de 
munți : Transfăgărășanul, dru
mul cel mai înalt al Carpaților.

Răsfoiam in urmă cu cîtva 
timp colecția unei gazete scri
să și tipărită vreme de aproape 
o jumătate de veac de niște ță
rani argeșeni. Intr-un reportaj 
intitulat „Curtea D’Argeș", scris 
acum aproape 100 de ani, gaze
tarul, țăran argeșean, nota trist : 
„Bătrina cetate a lui Negru 
Vodă stă tăcută, necăjită, cu 
strada lungă cit orașul, ce vezi 
întrînsa !
cite un călător 
sus sau în jos 
ceva, se duce 
în vreo parte.
veacuri aproape în circă, pus la 
loc de descălicătoare, la răspîn- 
tie de țară, de ce amorțită e 
viața ? Răsfățata reședință dom
nească a vestiților Basarabi, ce 
a greșit așa de greu ca pustie 
și uitată neamul românesc s-o 
lase ? Peste 300 de ani Țara 
Românească a primit mișcare, 
porunci, lumină și legi din ceta
tea Curții de Argeș. Azi. nici 
sat, nici oraș nu este Curtea de 
Argeș. Bătrina cetate are drep
tul 1# întiietate. Ia ridicarea sa 
nu pentru ea însăși, dar pentru 
demnitatea țării, pentru numele 
nostru de nație cu trecut mă
reț. Curtea de Argeș cere jus
tiție de la moștenitorii Țării 
Basarabilor. reclamă splendoa
rea de care a fost așa de 
crud despuiată. Curtea de Ar
geș e loc menit și rînduit să 
fie cetate aleasă...".

Pe toate cele cinci drumuri 
ale cetății vin astăzi la Curtea 
de Argeș mii de oameni (peste 
300 000 anual) din toată lumea. 
Se întîlnesc aici, la Argeș, așa 
cum dorea reporterul țăran, 
pentru a admira splendorile 
locurilor, monumentele lor care 
dovedesc acea sete de frumos a 
poporului nostru, născut să nu 
și-o poată potoli niciodată. 
„Strada lungă cit orașul". de 
altădată este acum un frumos 
bulevard, mărginit de vile co
chete și grădini cu flori. De 
aici, din Argeș se 
iarăși țării putere și 
Prima cetate de scaun 
Românești, Curtea de 
este acum și o cetate a

Singuratic și grăbit 
trece repede, în 
prea alungat de 
nemaiuitîndu-se 
Oraș cil nouă

trimite 
lumină, 
a Tării 
Argeș, 

electro
nicii și electrotehnicii românești, 
a porțelanului și mobilei, a 
confecțiilor și electricității. Cî
teva gatere pornite cu apă, mai 
multe 1 ’ .' . ’
tării formau toată 
dustrială a orașului 
30 de ani. Zilele 
sistam în una din 
fabrici construite de 
la o nouă premieră 
că : punerea în funcțiune, pen
tru prima dată in țară, a unei 
instalații de fabricat compo
nente electronice : varistoare, 
rezistente chimice, tranzistoare. 
Cei care executau 
complicate de 
sub tensiune 
toți tineri.
19. 20. 23 de 
ni Zor de prin 
jurimi, tinerii aceștia, 
proape 10 000 de tineri, 
muncesc în întreprinderile din 
Curtea de Argeș, au dat o vlr- 
stă nouă străvechii cetăți ba- 
sarabe. O vîrstă ttnără. vigu
roasă. o vîrstă a marilor pre
faceri, a industrializării.

Ce peisaj uman i se oferă 
călătorului venit în zori la 
Curtea de Argeș ? Străzile pli
ne de oameni, de tineri, de 
foarte multi tineri, care merg 
grăbiți spre locurile lor de 
muncă, de la „Electro", „Porțe
lanul" de la PAL sau Fabrica 
de mobilă, de la „Confecții" sau 
Întreprinderea de componente 
electronice pasive. Așezate la 
extremitățile orașului, noile 
fabrici ridicate in actualul cin
cinal întregesc minunat imagi-

mori și pive, două bru- 
' -'1 zestrea ih- 

de acum 
trecute a- 
modemele 

curînd aici 
româneas-

operațiile 
montare și punere 
a instalației erau 

Băieți și fete de 
ani. Fii ai țăra- 
satele din împre- 

cei a- 
care

actualitatea
tufatonvinu TEHNIUM

„MEDGIDIA 1975"
Recent, s-au încheiat lucrările 

celui de-al cincilea simpozion 
național de ceramică „Medgidia 
1975". Manifestare artistică de 
prestigiu, a prilejuit, timp de o 
lună, întilniri și dezbateri pe 
teme de artă cu cei 17 artiști 
plastici ceramiști care și-au 
marcat participarea cu lucrări 
ilustrind aceeași temă : „Jocuri 
de apă". Operele respective vor 
îmbogăți frumoasa expoziție în 
aer liber care este de cîțiva ani 
încoace mîndria orașului de la 
Dunăre. (POMPILIU COMȘA).

?

UN NOU SUCCES

pe Argeș, cele citeva 
blocuri și vile noi, fa- 

edificii

NICOLAE MILITARU

nea acestui oraș de tulbură
toare frumusețe naturală și ar
hitecturală. Alături de Mă
năstirea Argeșului, „adevărată 
doină cioplită in piatră" și de 
construcțiile medievale ale Bi
sericii Domnești și Sinmnicioa- 
rei, edificiile noi înălțate de 
meșterii măi tineri ai Arge
șului sînt o replică viguroasă 
a prezentului dată trecutului în 
care ne regăsim numele nos
tru cel dinții și cel dintotdea- 
una. Murmurul izvorului care 
țîșnește de citeva sute de ani 
în locul unde și-a frînt aripile 
meșterul zidar a trezit, în 
sufletul celor care l-au ascul
tat, dragostea pentru schele și 
înălțimi. Salba de hidrocentrale 
înălțate 
zeci de
bridle moderne, noile 
culturale sînt o mărturie a îm
plinirii in contemporaneitate, a 
vocației de constructor a oame
nilor acestui oraș.

Singurii 
repede și 
cei de la 
cînd s-au 
aveau să 
aproape două ceasuri înainte ca 
cineva să le-o spună. Barica
dați de ape, o sută și ceva de 
oameni și copii se refugiaseră 
în încăperile motelului Lotri- 
șor, alte citeva zeci in speranța 
că vor reuși, căutau șansa unei 
poteci la poalele munților, 
unde puhoaiele să nu fi 
incă.

Postul telefonic nu mai 
ționa, știrile transmise la 
anunțau cotele apelor in 
tere — Oltul nu făcea excepție, 
treizeci de oameni înaintau prin 
pădure descumpăniți, neștiind 
încotro merg amenințați din

care să ajungă
fără riscuri ar fi fost 
„Salvamont" și atunci 
decis să-i trimită, 

afle că plecaseră cu

pe 
ajuni
func- 
radio 
creș-

încotro „ __ „
toate părțile, fără ca ei să-și 
dea seama, fără să știe în ace- 
le* momente, nici citeva zile du
pă că. de nu i-ar fi descoperit 
echipajul „Salvamont"...

— Ce s-a Intimplat, atunci, 
tovarășe Drăgoescu ?

Arta veche romanească , 
ceputurile picturii laice româ
nești și pictura pașoptistă", „Gri
gorescu, Andreescu, Luchian", 
„Pictura românească intre cele 
două războaie mondiale", „Pic
tori români contemporani". Ele 
vor fi însoțite de prezentări de 
diapozitive color, de vizite la 
Muzeul de artă al R.S.R.

Un colectiv de actori ai Tea
trului grec „ELSA VERGHI" din 
Atena, susține uri spectacol, 
mîine, la orele 19,30, în Sala 
mică a Naționalului „I.L. Cara- 
giale".

Tot mîine, orele 18. la Ateneul 
Român, are loc vernisajul expo
ziției de grup, Ștefan Câlțea, 
Mihai Cizmaru, Zamfir Dumi
trescu și Sorin Ilfoveanu.

Continuînd s«ria succese
lor obținute pe scenele de 
peste hotare, Ansamblul 
de cîntece și dansuri popu
lare românești „Călușul" din 
comuna Scornioești, județul 
Olt, obține noi lauri la festi
valul folcloric „Portocala de 
aur" de la Antalya.

în turneul său prin mal 
multe orașe din Turcia, an
samblul a prezentat un spec
tacol de 
care un 
aplaudat 
iestria 
Membrii
întîlnit apoi cu reprezentanții 
Institutului de folclor din 
Ankara și ai presei turcești, 
întilnire în cadrul căreia s-a 
efectuat un prețios schimb de 
experiență.

I_____________

...va continua să se răcească 
In toate regiunile țării. Cerul va 
fi mai mult noros, îndeosebi in 
sudul țării. Vor cădea ploi tem
porare și sub formă de aversă 
In jumătatea, de sud, și cu ca
racter local in nord. Vîntul va 
sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
6—16 grade, local mai scăzute, 
în depresiuni și nordul țării, iar 
cele maxime între 15 și 25 grade.

„TEHNOCLUB 
ELECTROPUTERE"

Cu puțin timp in urmă ținerii 
de la cunoscuta uzină craiovea- 
nă „Electroputere" au constituit 
un „Tehnoclub" creat în scopul 
sprijinirii celor mai valoroase 
propuneri venite din rindul a- 
cestora. Tehnoclubul ajută la 
finalizarea unor idei tehnice 
menite să rezolve diversele pro
bleme de producție existente, 
programindu-și, in același timp, 
să abordeze și cercetarea știin
țifică propriu-zisă. Celor 25 de 
membri fondatori ai Tehnoclu- 
bului craiovean, printre care 
studenți, elevi, ingineri, tehni
cieni și membri ai societății ști
ințifice a Liceului „Frații Bu- 
zești", li s-au adăugat alții. In
ginerul Ion Boțea, președintele 
acestui colectiv, este și autorul 
unei soluții tehnice care re
duce consumul de cupru la co
lectoarele de la mașinile rota
tive. Anual soluția adoptată de 
inginerul Boțea aduce economii 
in valoare de 250 000 lei. Prin
tre realizările tinerilor 
ai Tehnoclubului putem 
ra ;

Paralel cu aceste preocupări, 
tinerii membri ai Tehnoclubului 
din Craiova au participat la 
simpozioanele de comunicări 
științifice la Bacău și la Bucu
rești. Au avut loc și schimburi 
de experiență între toți pre
ședinții de tehnocluburi din 
țară.

M. POPA

! i*

UN T/NĂR 
SI AURHi.

membri 
enume-

izolați*• O nouă schemă de
la bobinele polare pentru mo
toarele de tracțiune de la lo
comotivele electrice și 
electrice. Aplicarea acestei 
Iuții aduce economii anuale 
valoare de 700 000 lei.

Diesel 
so- 

in

gală la Ankara, la 
numeros public a 
și a elogiat mă- 
artiștilor români, 
ansamblului s-au

A. I.

MMH. r——......,7^

LECTORATE PE TEME 
DE ARTĂ

Diversele acțiuni de popu
larizare a valorilor artistice, în
treprinse de Muzeul de artă al 
R.S.R. la „Mătasea populară'1 au 
găsit un ecou favorabil la tine
rii acestei întreprinderi. La do
rința lor, s-a organizat un lecto
rat pe teme de artă plastică ro
mânească. Expunerile sînt gru
pate în jurul următoarelor teme:

Geometri»
edilitară

NOBLEȚEA MODESTIEI
— Oamenii erau agitați, vro

iau să-și continue drumul ; în 
asemenea 
greu să-i 
care vrei 
știam că, 
cruța.

Ne-am întors pentru a-i scoa
te la singurul drum spre Căli
mănești. Apoi spre Lotrișor. am 
găsit un om imobilizat intre 
stînci. I-am dat un prim ajutor, 
l-am dus la motel, și de acolo 
la spitalul din Brezoi.

— Drumul pe care ați venit 
era dincolo de orice surprize ?

— Era singurul ; noi sîntern 
deprinși cu tot felul de greutăți 
dar, de gindit gindești cum să 
ajungi mai repede acolo unde 
trebuie, nu dacă e greu sau ris
cant.

Au ajuns, „liniștiți-vă, totul 
va fi bine" au împărțit medica
mente și s-au reîntors la Căli
mănești. De vineri dimineața și 
pînă marți seara șeful echipa
jului „Salvamont" și colegii săi 
au făcut drumul pînă la Lotrișor 
de citeva ori cărind în rucsac

momente e destul de 
urnești in direcția in 
tu, deși numai noi 
altfel, apele nu-i vor

pîine și medicamente, aducind 
cu ei răspunsurile mesajelor 
transmise la ai lor, de cei blo- 
cați in motel.

— Tovarășe Drăgoescu. îmi 
povestiți de parcă nu dumnea
voastră ați făcut ce ați 
de parcă nici n-ar fi 
„baricadele" de apă, de 
nu s-ar fi intimplat. ,

— Adevărul este că __ ,
cite un lucru nu-ți vine să vor
bești, or n-are importantă și tu 
știi asta chiar dacă alții se in- 
căpățînează să-i dea, oricit ai 
vorbi, tot n-ai cum să explici, 
nu poate fi explicat și atunci 
n-are rost !

— Sinteți dintre cei care n-au 
dormit citeva nopți în șir. Echi
pajul pe care îl conduceți a aju
tat peste o sută de oameni să-și 
stăpinească nervii, să nu o ia 
care încotro ; le-ați dus pîine și 
dacă rucsacurile au rămas us
cate, hainele dumneavoastră au 
acoperit, grele de apă zile 
nopți de-a rindul, mîini și pi
cioare ajunse la epuizare.

— Echipajul din care fac par-

făcut, 
existat 

parcă
despre

te s-a mai odihnit mergind — 
se poate și așa, chiar dacă nu 
închizi ochii. Unul dintre noi 
spunea la al doilea drum : pli
nea asta caldă e ca un somn. 
In ultimă instanță insă, totul se 
reduce la condiție fizică și la 
cunoașterea terenului, ceea ce 
este cazul „salvămontiștilor".

— Numai la atit ?
— Da, pentru că atunci cînd 

te-ai hotărit să devii salvamon- 
tist știi deja care sînt primej
diile și dacă treci de ele înseam
nă că ceva mai puternic decit pro- 
priile-ți ezitări, te cheamă să fii 
de folos semenilor tăi.

■— Primiți scrisori de la cei 
cărora le-ați venit în ajutor ?

— Rar, dacă-mi află adresa.
— Numele : Drăgoescu Ion, 

profesia : pedagog la Liceul eco
nomic din Călimănești. student 
în anul III al Facultății de econo
mie din Cluj-Napoca, fără 
frecvență ; locul discuției : co
mitetul orășenesc U.T.C. al că
rui locțiitor de secretar este.

NICOLAE ADAM

,.CHIPUL FEMEII 
ÎN LITERATURĂ"

Sub acest generic, biblio
teca municipală ,,Mihail Sa- 
doveanu" prezintă cititorilor 
tineri lucrări din literatura 
română și universală, avind 
în centrul lor figura unor 
cunoscute eroine. Expoziția 
este întregită de un bogat 
fond de fotografii cu aspecte 
din munca cotidiană a tineri
lor din cele mai diverse do
menii de activitate, ilustrind 
rolul femeii în societate • 
precum șî discuri redînd 
fragmente din convorbiri cu 
diverse personalități feminine 
sau interpretări ale unor 
artiste celebre. Acțiunea este 
implicată in ciclul manifestă
rilor Anului internațional al 
femeii.

la 
e-

• Modificarea conexiunilor 
Statorul locomotivei Diesel 
lectrice, prin care se reduce 
consumul de cupru cu 5 kg pe 
locomotivă.
• Modificarea tehnologiei de 

execuție la bobinele rotor pen
tru motorul de tracțiune al lo
comotivei electrice. Economii de 
cite 4 kg de cupru de import la 
fiecare motor.
• Realizatorii acestor inovații 

se numesc : Dumitru Popa. ing. 
Elena Toaxeu, Dumitru Doro- 
banțu, ing. Toader Florian și 
Doru Prencea.
• Tehnoclub Electroputere 

isre in proiect probleme de cer
cetare realizate in colaborare cu 
Institutul de cercetări și pro
iectări „Electroputere" precum 
și diverse teme impuse de pro
cesul productiv cum sînt: trans
portul intre halele de la 
secția mașini rotative, introdu
cerea și scoaterea mecanizată 
din cuptor, la atelierul de im
primare, precum și o instalație 
pentru spălat luminatoarele ex
terioare.

Printre cele mai recente 
realizări ale tinărului Lu
cian Iorga, inginer proiec
tant la Institutul de cerce
tări și proiectări de pe lingă 
Centrala „Delta Dunării", 
merită a fi relevate : bandă 
de scurgere și de zvintare a 
peștelui cu aer cald, inver- 
sor pentru navele 
echipate cu motor 
stalație automată 
dat icre de crap,
0 originală macara 
ceamurile de 500—1 000 tone, 
omologată cu citeva luni în 
urmă, macara care înlocuieș
te munca fizică a 50 de per
soane. (P. PAVEL).

de pescuit 
MAN, în
de fecun- 
precum fi 

pentru

• Duminică a avut loc, Ungă 
Iași. în pădurea de la Strunga, 
tradiționalului festival de folclor 
„Trandafir de la Moldova", or
ganizat de către Comitetul ju
dețean pentru cultură și educa
ție socialistă în colaborare cu 
comitetul județean al U.T.C.

In cadrul manifestărilor cul- 
tural-artistice prilejuite de 
această îndrăgită manifestare a 
avut loc o întilnire a tinerilor 
din județele Iași, Neamț și Su
ceava.

• Tot în județul Iași se des
fășoară etapa a treia a ștafetei 
cultural-artistice „Tinerețea țării 
— tinerețea noastră". Ciștigăto- 
rii vor participa la faza pe județ.

• La Oradea, s-a Încheiat 
faza județeană a concursului 
profesional „Trofeul sondorului". 
Petru Moisa, cîștigătorul locu
lui I, sondor la Schela de extrac
ție Suplacul de Bacău, precum 
și loan Medre și loan Truța (de
ținătorii locurilor II și III) vor 
participa la faza pe țară.

M. P.

MARȚI, 2 SEPTEMBRIE

ELIXIRUL TINEREȚII:
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 1
20.30) ; Modern (orele 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

SOȚIA LUI JEAN: 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 1
20.30) ; Grivița (orele 
13,30; 16; 18,15; 20,30); 
capitol (ora 19,30).

EMIGRANTUL: Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,15): 
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15); Grădina Aurora (ora 
19,15).

DELICT DIN DRAGOSTE: Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45); Favorit (orele 9,15: 11,30;
13.45: 16; 18,15; 20,30): Grădina
Festival (ora 19,30); Grădina sta
dionului Steaua (ora 19,30).

LUNATICUL: Doina (orele 11,15; 
13,15; 15,30; 17,30; 19,45) — la ora 
9 Program pentru copii.

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

ȚARA LUI 
mina (orele 
18,15; 20,30).

HYPERION: 
»; 11,15; 13,30;

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,30); Grădina Di-

16; 
9;

Scala

Capitol 
15; 18,15; 
9; 11,15; 
Grădina

SANINIKOV: Lu-
9; 11,15; 13,30; 16;

Timpuri Noi (orei* 
15,45; 18; 20,15).

namo (ora 19,30); Grădina Lucea
fărul (ora 19.30); Grădina Bucu
rești (ora 19,37).

EVADAREA: Miorița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20); Tomis 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Grădina Tomis (ora 19,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Vic
toria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ALO, TAXI !: Giuleștl (oșele
15,30: 18; 20,15).

HOINARII: Central (orei» 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30).

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

ÎNTOARCEREA LUI COLT ALB: 
Feroviar (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30); Excelsior (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

OMUL DIN LONDRA;
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45;
20.15) ; Flacăra (orele 15,30;
20.15) .

LANȚURI: Bucegl (orele 18; 
Grădina Bucegl (ora 19,45).

TOAMNA BOBOCILOR: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea (ora 
19,45).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
11.15; 
(ore- 
Tltan

Daci» 
18; 
18;

18);

CIME: Melodia (orele 9; 
13,30: 16; 18.15; 20,30); Gloria 
le 18,15; 20,30); Grădina 
(ora 19,30).

AGENTUL STRANIU: Lira 
le 15,30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FARA 
ARMĂ: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

MUNTELE ASCUNS: Pacea
(ora 20).

FIAF: Cotrocerd (orei» 10; 12; 
14: 16; 20).

NU TE VOI IUBI: Crtngașl 
(ora 17).

PĂDUREA DE MESTECENI: 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE: Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

OAMENII DE PE
Moșilor (orele 15,30;
Moșilor (ora 19,30).

. STRĂLUCIREA
Popular (orele 15,30; 18; 20,15); 
Grădina Lira (ora 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL? 
Munca (orele 16; 18; 20).

INFRINGEREA LUI L. WIL- 
KISON: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20); Grădina Arta (ora 19,30).

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARĂ: 
Vitan (orele 15,30; 18).

ORDINUL ANA: Rahova (orele 
16; 18,15).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Pro
gresul (orele 16; 18; 20); Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI: Pacea (orele 15,30; 17,45).

ELIXIRUL TINEREȚII: Grădina 
Modern (ora 19,30).

OCHII SHIVANEI: Grădina VI- 
ian (ora 19,30).

FLAMINGO :
18); Grădina

SOARELUI:

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

PRONO-OLIMPIC I

Mai multe bilete la PRONO

1

Teatrul „Ion Vasilescu" (la Tea
trul de vară Herăstrău): DUDUL 
LUI TRAIAN — ora 19,30: Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS ! 
—. ora 19,30; (Grădina Boema): IN 
GRADINA BUCURIILOR — ora 
19.30: Circul „București": CIRCUL 
MARE DIN VARȘOVIA -- ora 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă": ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 18,30.

21 SEPTEMBRIE 1975

*
*
*

VĂ OFERĂ EXCURSII LA MONTREAL-CANADA LA JOCURILE 
OLIMPICE

PRONO-OLIMPIC I
Vă atribuie autoturisme
Dacia 1 300 
PRONO-OLIMPIC I 
Vă acordă excursii la Innsbruck'

OLIMPIC inseamnă mai multe

șanse de ciștig

DIN 1976
Austria la Olimpiada albă 
din 1976

Vă oferă cîștiguri in bani

9.00 Teleșcoală. 10,00 Pictori ro
mâni: Nlcolae Grigorescu. 10,20 
File de dicționar. Medalion Gri- 
gore Vasiliu Birlic. Filmul artis
tic „Telegrame". 12,15 Telex. 12.20 
închiderea programului. 16,30 Te
leșcoală. Mens sana in corpore 
sano. Ciclu de învățare a Înotu
lui șl turismului. 17,00 Telex. 17,05 
Enciclopedie pentru tineret. 17,30 
Seara Televiziunii bulgare. Prin 
Bulgaria contemporană. Film do
cumentar. 17,50 Nunta. Film fol
cloric. 18.25 Sofia tntr-o zi de 
vară. 18,45 Program de divertis
ment: muzică ușbară cu soliștii 
bulgari: Bolan Ivanov, Hrlsto Kl- 
dikov, Doni Kavenkova, Boris 
Kudjanov, Biser Kirov, Bogdana 
Karadoceva. 19.10 Pe Valea Tran
dafirilor — documentar. 19,20 1001 
de seri. O poveste cu mere — de
sen animat. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Documentar TV: „Sub zodia in
candescenței". 20,20 Seara Televi
ziunii bulgare — „Ultimele lor cu
vinte". Film artistic. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

20,00 Tezaur de ctntec românesc. 
Muzica deceniului opt. 20,30 Co
media fâră vîrstă. A doua ediție 
a emisiunii continuă parada ma
rilor comici ai lumii, cu frații 
Marx, Jacques Tati, Norman Wis
dom, Igor Illnski, Stroe șl Vasi- 
lache, Jerry Lewis. Pierre Etaix, 
Peter Sellers, Woody Allen și al
ții. 21,35 Telex. 21,40 Idei contem
porane. Generație și creație. 22.05 
Din filmoteca TV: Glasul pietrei 
(II). Romul Lădea. 22,30 închide
rea programului.
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AGEXltA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Turcia, FAHR1 KORUtURK, următoarea telegramă :

Aflînd de grelele pierderi umane și materiale eauzate de cu
tremur în provinciile orientale ale țării dumneavoastră, vă încredin
țez, Excelență, de întreaga noastră simpatie și exprim sincere sen
timente de compasiune populației greu încercate de această ca
tastrofă.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii Tur
da, SULEYMAN DEMIREL, următoarea telegramă :

Mișcat de vestea cutremurului care a afectat zqna orientală a 
țării dumneavoastră, vă rog să primiți, Excelență, expresia senti
mentelor noastre de compasiune pentru populația sinistrată.

PRIMIRE LA PRIMUL 
MINISTRU AL GUVERNULUI

Constituirea Asociației
de prietenie româno-bulgară

Tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a 
primit, luni, după-amiază, pe 
tovarășul Vadav Hula, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, președin
tele Comisiei de Stat a Pla
nificării din această țară.

In timpul primirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, au fost abor
date probleme de interes re
ciproc privind cooperarea eco

Vizita delegației economice
guvernamentale filipineze

Luni dimineața, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a întilnit cu Troadio 
Quiazon, ministrul comerțului 
din Filipine, șeful delegației e- 
conomice guvernamentale filipi
neze care face o vizită în țara 
noastră.

în acest cadru, a fost relevată 
importanța vizitei președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
aprilie a.c. în Filipine, a convor
birilor avute cu președintele Re
publicii Filipine, Ferdinand 
Marcos, pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor din
tre cele două țări. A fost subli
niat faptul că, pe plan econo
mic, convorbirile oficiale ca și 
discuțiile cu reprezentanții 
cercurilor de afaceri au scos in 
evidență amplele posibilități care 
există atît în ce privește coope
rarea în producție, asistență 
tehnică, cit și dorința comună 
de a le fructifica în interesul 
dezvoltării economice a celor 
două țări. Caracterul compli- 
mentar al economiilor celor două 
țări, au subliniat cei doi mi
niștri, creează un climat propice 
dezvoltării unor relații econo
mice echilibrate.

In timpul întrevederii au fost 
șbordate problemele privind 
schimburile comerciale, coope
rarea in producție, perspectivele 
extinderii și diversificării rapor
turilor economice româno-fili- 
pineze.

Au fost prezenți, din partea 
română, Constantin Stanciu 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, Roman 
Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț și Industriei, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și ai u- 
nor Întreprinderi românești de 
comerț exterior.

★
Tot luni, ministrul fllipinez 

al comerțului, Troadio Quiazon 
A-a întilnit cu Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț 
fi Industrie. Cu acest prilej, a 
avut loc o informare reciprocă

VIZITĂ

La invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, luni după-amiază. a so
sit în Capitală o delegație a 
Partidului Dreptății din Turcia, 
oondusă de Sabit Osman Avei, 
vicepreședinte al Partidului 
Dreptății, deputat de Artvin. Din 
delegație fac parte Iskender 
Cenap Ege, șeful grupului 
Partidului Dreptății în Senat, se
nator de Aydin, Ilhami Ertem, 
șeful grupului Partidului Drep
tății în Medjiljs, deputat de 
Edirne, și Mehmet Atagun, 
membru al Consiliului Executiv 
al Partidului Dreptății, deputat 
de Kîrklareli.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a‘ foșt salutată 
de Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., 
Eugen Jebeleanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Ion Cîrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al 
F.U.S., Ion Mărgineanu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comisiei pentru poli
tică externă și cooperarea eco
nomică internațională a M.A.N., 
membru al Consiliului Național 
al F.U.S.

Au fost prezenți Osman De- 
rinsu, ambasadorul Turciei la. 
București și membri ai ambasa
dei.

RECEPȚIE
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Republicii Federative a 
Brazilei — cea de-a 153-a ani
versare a proclamării indepen
denței naționale —, ambasadorul 
acestei țări la București, Paulo 
Braz Pinto da Silva, a oferit luni 
seara o recepție.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Vasile Gliga și 
Cornel Pacoste, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale și obștești, oa
meni de cultură și artă. 

nomică și tehnico-științifieă, 
precum și cele referitoare la 
coordonarea planurilor de dez
voltare ale economiilor naționa
le din cele două țări în peri
oada 1976—1980.

Au participat Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, pre
cum și Miloslav Jandlk, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

asupra dezvoltării economice a 
fiecărei țări, a fost exprimat 
interesul pentru inițierea unor 
acțiuni de colaborare între Ca
mera de Comerț și Camera de 
Industrie din Filipine și Camera 
de Comerț și Industrie a Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte reprezentanți ai 
întreprinderilor românești de co
merț exterior, precum și mem
brii delegației economice filipi
neze.

★
Posibilitățile de extindere și 

diversificare a relațiilor econo
mice româno-filipineze au fost 
abordate și în cadrul întrevede
rii pe care delegația condusă 
de Troadio Quiazon, ministrul 
comerțului, a avut-o cu Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Membrii delegației au făcut o 
vizită la întreprinderea de ma
șini grele din Capitală.

CRONICA 
U. T. C.

Lupi după-amiază, tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, s-a întil- 
nit cu prof. dr. Helena Be
nitez, președinta Consiliului 
Universității Feminine din 
Manila care efectuează o vi
zită în țara noastră.

La întîlnire au fost pre
zenți tovarășii Luca Cristina, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Boștină Constantin, președin
tele Consiliului U.A.S.C.R., 
Cincă Elvira, director adjunct 
al Centrului de cercetări 
pentru problemele tinere
tului.

întrevederea, desfășurată 
tntr-o atmosferă cordială, a 
prilejuit un schimb de infor
mații și opinii cu privire Ia 
educația tinerei generații.

Au fost prezenți șefi de mi- 
•ipni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

PRIMIRE
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Gioean, a pri
mit pe Ian Eilers și Siegfried 
Rohling, membri ai Comisiei fi
nanciare a Bundestagului veșt- 
german, care fac o vizită în ța
ra noastră.

La primire, care ș-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Ilie Șalapa, președin
tele Comisiei pentru industrie și 
activitatea economică financiară 
a M.A.N.

Deputății vest-germani au a- 
vut apoi o întrevedere cu Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministru
lui finanțelor.

ADUNARE
Cu prilejul „Zilei solidarității 

internaționale a ziariștilor", luni 
a avut loc la Casa Ziariștilor 
din București, o adunare la care 
au luat parte ziariști din presa 
centrală, de la Radioteleviziunea 
română și Agerpres.

Despre semnificația acestei 
zile și despre solidaritatea zia
riștilor din Republica Socialistă 
România cu lupta ziariștilor de- 
mocrați și progresiști din în
treaga lume, împotriva imperia
lismului,' colonialismului și neo- 
colonialismului, a vorbit Gheor
ghe Atanasiu. qirector general 
adjunct al Radioteleviziunii.

PLECARE
Duminică noaptea, a părăsit 

Capitala delegația Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, condusă de Istvan 
Raican, membru al Secretaria
tului Prezidiului Conferinței Fe
derale a U.S.P.M., care, la invi
tația Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, a 
făcut o vizită în țara noastră, 
pentru schimb de experiență.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Ion Cîrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al F.U.S., 
de activiști ai consiliului, pre
cum și de Rajco Knezevic. în
sărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII CELEI DE-A XXVII-A
ANIVERSARI A CREĂRII REPUBLICII

POPULARE DEMOCRATE COREENE
Recepție

prilejul sărbătorii națio- 
a poporului coreean, cea 

27-a aniversare a creării
Cu 

nale 
de-a___
Republicii Populare Democrate 
Coreene, luni seara, Iang Miăng 
Sul, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al R. P. D, Coreene la 
București a oferit o recepție.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Necu-

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

Comitatul municipal București 
al P.C.R. și Asociația de priete
nie româno-coreeană au organi
zat luni, la Casa de cultură a ti
neretului din sectorul cinci din 
Capitală o adunare festivă, cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
poporului coreean — cea de-a 
27-a aniversare a creării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Au participat Neculai Agachi, 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul industriei metalurgice, 
președintele Asociației de prie
tenie româno-coreene. Constan
tin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general
colonel Sterian Tîrcă, adjunct al 
ministrului apărării naționale. 
Constantin Nicolae, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., Pantelimon Găvănes- 
cu, secretar al C.C. al U.Ț.C., 
activiști de partid și de stat, nu
meroși oameni ai 
Întreprinderile si 
bucurestene.

Au fost prezenți 
Sul, însărcinat cu 
interim al
București si membri ai ambasa
dei.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al U.Q.S.R.. vice
președinte al Asociației de pri
etenie româno-coreene. După ce 
a subliniat importanta creării 
Republicii Populare Democrate

muncii din 
instituțiile

Iapg Miăng 
afaceri ad-
Coreene laR.P.D.

SPOIIT • ^POIll

DE VORBĂ CU PARTICIPANT! 

LA FINALA DE LA COSTINEȘTI
ȘASE TINERI DIN PRUNDUL 
BIRGAULUI

în comuna de munte, Prundul 
Bîrgăului (județul Bistrița-Nă- 
săud), au apărut, de anul trecut, 
două terenuri de tenis, amena
jate prin muncă patriotică, și 
care cunosc, zilnic, o activitate 
susținută. Mai bine de o sută d* 
eleve și elevi, din localitate, au 
devenit pasionați practicanți ai 
„sportului cu racheta", avînd ca 
Îndrumător pe prof. Leonida 
Ștefănescu. Disputele lor apri
ge s-au transformat intr-un ade
vărat campionat de tenis. în 
Sezonul trecut, Ia băieți, cel mai 
bun s-a dovedit elevul George 
Rușcău, care a cîștigat, apoi, 
titlul de campion pe județ și 
dreptul de a participa la fina
lele pe țară ale „Cupei Scînteii 
tineretului". în concursul femi
nin, victoria a revenit elevei 
Maria Rus, iar la etapa jude
țeană a foșt semifinalistă, ocu- 
pînd locul 4-

Ediția din acest an a „Cupei 
Scînteii tineretului" i-a găsit ps 
tinerii tenismeni din comuna 
Prundul Bîrgăului mai bine pre
gătiți și,spre satisfacția lor, au 
reușit o frumoasă performanță, 
cucerind o jumătate de duzină 
de trofee. Respectiv, la etapa 
județeană, desfășurată recent, 
ei au cîștigat toate cele șase 
probe prevăzute in regulamen
tul competiției, prin : Elisabeth 
Cocaș și Ion Cernucov (catego
ria 11—14 ani), Maria Higel și 
Adrian Florescu (15—18 ani), 
Mariâ Ruș și George Rușcău 
(19—25 ani).

• ELEVA IONIȚA CIOBOTAR, 
P.’N WGH|N, IA A DOUA
VICTORIE

Pe lista fipaliștelor actualei 
ediții a Cupei Scînteii tinere
tului, se află și eleva Ionița 
Ciubotar, de la Liceul industrial 
nr. 1 din Reghin. Ea a cucerit, 
ppntru a dtiua oară, titlul 
de campioană a județului Mureș 
și, deci, va fi din nou prezen
tă la finalele pe țară ale acestei 
ample competiții de tenis. Ioni
ta Ciobotar ne-a spus, cu multă 
bucurie, că succesul obținut la 
Tîrgu Mureș se datorește, în 
bună măsură, unui stimulent a- 
cordat de tatăl ei. „Prezenttn- 
du-i note foarte bune la Învăță
tură, el mi-a făcut cadou • r«- 

lai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, președintele Aso
ciației de prietenie româno-co
reene, Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Teodor Marinescu și Dumitru 
Turcuș, adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile Gli
ga și Constantin Oancea, ad
juncți ai ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
vieții cultural-artistioe și știin
țifice, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misi
uni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului 
diplomatic.

Coreen*. vorbitorul a trecut tn 
revistă realizările remarcabile 
obținut* de oamenii muncii 
coreeni sub conducerea Partidu
lui Muncii din Coreea. în frun
te cu tovarășul Kim Ir Sen. în 
construirea socialismului si apă
rarea cuceririlor revoluționare, 
a libertății și independentei pa
triei. Comuniștii, întregul popor 
român, a spus în continuare 
vorbitorul, se bucură sincer d* 
realizările remarcabile ale po
porului coreean în munca pen
tru edificarea socialismului șl 
propășirea patriei. Totodată, po
porul român sprijină permanent 
eforturile perseverente ale Parti
dului Muncii din Coreea, guver
nului R.P.D. Coreene pentru 
unificarea pașnică si indepen
dentă a tării. Evocînd relațiile 
de prietenie, colaborare si soli
daritate dintre Republica Socia
listă România și R.P.D. Coreea
nă, vorbitorul a subliniat că In- 
tîlnirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Kim Ir 
Sen au constituit momente d* 
profundă semnificație în istoria 
raporturilor româno-coreene, ele 
Contribuind la adîncirea 
versificarea colaborării 
cele două partide, țări 
poare.

Luînd cuvîntul. Iang
Sul a mulțumit pentru organi
zarea manifestării și înalta apre
ciere adresată succeselor obți
nute de oamenii muncii din 

Si di- 
dintre 
și po-

Miăng

turneului final al „Cupei Scînteii

tineretului

Înainte de startul întrecerilor

chetă specială, fabricată la Re
ghin".
• PROMOTORII TENISULUI DE 

LA CUGIR Șl PRIMELE 
SUCCESE

La scurtă vrem* după fina
lele primei ediții a „Cupei Scin- 
teii tinerețului", din toamna tre
cută, am avut un scurt dialog cu 
instructorul sportiv Grigor* 
Ciucurel, care ne-a furnizat u- 
neie date interesante despre ac
tivitatea celui mai tînăr nucleu 
de tenis din Cugir. Interlocuto
rul nostru ne spunea, cu deose
bită satisfacție, că de aproape 
un an își petrece timpul liber 
pe terenurile de tenis, alături de 
numeroși elevi, pe care îi în
drumă in tainele „sportului alb". 
A precizat, insă, că nu posedă 
carnet de antrenor. Această acti
vitate de instructor de tenis o 
face din pasiune, in mod volun
tar.

„Lucrez, ca tehnician, la în
treprinderea de mecanică din 
Cugir. Am jucat tenis mai mulțî 
ani și, la ora actuală, posed un 
bunicel bagaj de cunoștința 
tehnice în acest joc plăcut și 
atractiv. Am cunoscut și prima 
victorie. Eleva Mihaela Prodan, 
debutantă într-o competiție ofi
cială, „Cupa Scînteii tineretu
lui" — a cîștigat, detașat, titlul 
de campioană pe județul Alba.

— Cum ați reușit să înjghe
bați acest nucleu de tinere spe
ranțe ale tenisului ?

— Primii pași i-am făcut tn 
urmă cu doi ani. Adică trebuie 
să spun că animatorii 
tînăr cerc de tenis se 
Grigore (subsemnatul) „ __
Ciucurel (fratele, de asemenea, 
un pasionat amator dp tenis). 
Stimulați de acțiunile între
prinse de ziarul „Scînteia tine
retului" cu privire la dezvolta
rea tenisului ca sport de masă, 
am trecut și noi la... fapte. Cu 
sprijinul Comitetului orășenesc 
al U.T.C. am reunit vreo 200 de 
tineri și elevi, cu care am a- 
menajat două terenuri de tenis, 
bine utilate, cu materialele spor
tive necesare. Și, după scurt 
tirțip, am organizat un centru 
de inițiere in teniș, cu aproape 
100 de copii și elevi, antrenîn- 
du-i. ulterior, In reușite con-

ca-

acestui 
numesc 

și Ion

du-i. ulterior, in reușite 
cursuri locale, pe grupe și 
tegorii de vîrstă.

Dorim ca la ediția 1975 
„Cupei Scînteii tineretului*

poporul ro- 
subliniat că 

de partid 
convorbirile

R.P.D. Coreeană în cei 27 de 
«ni de la întemeierea republicii. 
Vorbitorul a evocat apoi lupta 
eroică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din tara sa. 
sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea. în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen pentru eli
berarea tării, dobîndirea inde
pendentei naționale. consoli
darea victoriilor obținute, pen
tru construirea socialismului. El 
a relevat. în continuare, străda
niile guvernului R.P.D. Co
reene pentru realizarea unifi
cării independente și pașnice a 
patriei fără nici un amestec din 
afară. în acest cadru, vorbitorul 
a transmis mulțumiri călduroase 
Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului român 
pentru sprijinul activ si solida
ritatea cu lupta poporului co
reean de realizare a unificării 
independente și pașnice. Refe- 
rindu-se la relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre 
poporul coreean si 
mân, vorbitorul a

, vizitele delegațiilor 
și guvernametale.
rodnice avute cu acest prilej de 
conducătorii celor două partide 
și țări au constituit evenimente 
de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea si consolidarea pe 
mai departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească 
existente între partidele, guver
nele și popoarele noastre, con
tribuție valoroasă la întărirea 
unității și coeziunii țărilor so
cialiste. a mișcării comunist* si 
muncitorești internaționale.

★
Cu prilejul celei de-a XXVII-a 

aniversări a ereării Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Asociația de prietenie 
româno-coreeană, ajte organiza
ții de masă și obștești au trans
mis telegrame de felicitare orga
nizațiilor similare din R.P.D. Co
reeană.

★
Cu prilejul celei de-a XXVII-a 

aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al aceștej .îări. La.București, 
Iang Miăng Sul, a rostit, luni 
seara, o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

ne spunea atunci tînărul teh
nician, să avem mai mulți elevi 
calificați în etapa județeană, și, 
mai ales, în finalele pe țară".

Și iată că, recent, promotorii 
tenisului din Cugir au gustat, 
alături de elevii lor, din cupa 
succeselor. Partidele decisiv* 
din penultima etapă a „Cupei 
Scînteii tineretului" au fost do
minate de tinerii jucători din 
Cugir, care au cucerit patru 
titluri de campjom pe județ. 
Notăm : Angela Mintoiu, Mi- 
haela Prodan, Mihai Nicușor și 
Victor Daia, vor fi prezenți la 
finalele de la Costinesti.

M. LERESCU

Turneul de la Forest Hills
a luat

Weșt Side

din olandezul 
și americanul

Pe terenurile de la
T. C. din New York au luat 
sfirșit întrecerile Campionatelor 
internaționale ale S.U.A.. la care, 
cu excepția australianului John 
Newcombe, a fost prezentă în
treaga elită a tenisului mondial.

Printre laureații actualei edi
ții a turneului de la Forest Hills 
șe numără și jucătorul român 
Ilie Năstase, care alături de a- 
mericanul Jimmy Connors, a 
terminat învigător în proba de 
dublu bărbați. în finală. Ilie 
Năstase și Jimmy Connors au 
întrecut, dună o partidă specta
culoasă. cu 6—4. 7—6 redutabilul 
cuplu alcătuit 
Tom Okker 
Marty Riessen.

In mult așteptata finală a pro
bei de simplu, desfășurată în 
prezența unui număr record de 
spectatori (peste 15 000). șpanio- 
lul Manuel Orantes a confirmat 
excelenta formă manifestată in 
acest turenu și l-a învins clar, 
tn trei seturi, cu 6—4, 6—3. 6—3 
pe americanul Jimmy Connors, 
cotat drept principalul favorit al 
concursului.

în vîrstă de 26 de ani. Ma
nuel Orantes obține astfel cel 
mai mare șucceș din cariera sa 
sportivă, dovedindu-șe un demn 
urmaș al celebrului său compa
triot Manuel Santana, care cu 10 
ani in urmă, pe același teren 
termina învingător în finala dis
putată cu Cliff Drysdale.

Iată ciștigătorii celorlalte fi
nala ; simplu Iernai : Chri*

Luni după-amiază a avut loc 
in Capitală o adunare festivă de 
constituire a Asociației de prie
tenie româno-bulgară.

Au participat tovarășii Nicolae 
Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
Tamara Dobrin, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, Constantin Oancea, adjunct 
ai ministrului afacerilor externe, 
Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior si coope
rării economice internaționale. 
Ion Jinga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai unor 
instituții 
obștești, 
noastre 
artistice.
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au fost prezenți Ivan Aba
giev, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, membri ai am
basadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de loan Botar. secretar 
general al Institutului român

centrale și organizații 
personalități ale vieții 
științifice, culturale și 
oameni ai muncii din

cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări
• Tk 1 » •a Revoluției socialiste din Bulgaria

La Tg. Jiu a avut loc, luni 
după-amiază, o adunare festivă 
organizată de Comitetul jude
țean Gorj al P.C.R. cu prilejul 
celei de-a XXXI-a aniversări a 
Revoluției socialiste din Bulga
ria. La adunare au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Deschizînd adunarea, Nicolae 
Iacobescu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tg. Jiu al 
P.C.R., primarul orașului, in 
numele celor prezenți, al locui
torilor municipiului Tg. Jiu și 
județului Gorj a transmis po
porului bulgar, cu prilejul zilei 
sale naționale, felicitări și urări 
de noi izbînzi în edificarea so
cietății socialiste dezvoltate.

Despre însemnătatea eveni
mentului sărbătorit a vorbit 
Alexandru Mladin, vicepreședin
te al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean 
Gorj. Evidențiind bogatul tablou 
el realizărilor oamenilor muncii 
din țara prietenă sub condu
cerea P. C. Bulgar, vorbitorul a 
subliniat că oamenii muncii din 
Gorj, împreună cu întregul 
nostru popor, urmăresc cu sim
patie și se bucură sincer de toa
te succesele obținute de po
porul vecin. în anii construirii

• CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA HANDBAL feminin a con
tinuat ieri la Bacău cu disputarea meciurilor din etapa a treia.

Echipa Universitatea București a învins cu scorul de 19—10 
formația Rapid, iar Universitatea Timișoara a dispus cu 22—7 de 
echipa Progresul București.

Alte rezultate : Mureșul Tg. Mureș — Constructorul Baia Mare 
14—14 ; Voinfa Odorhei — Constructorul Timișoara 19—11.

« LA SIBIU S-AU DESFĂȘURAT FINALELE „Crosului tineri
lor muncitori", competiție atletică de masă organizată de Consiliul 
Central al Sindicatelor și C.C. al U.T.C.

Iată ciștigătorii probelor : masculin : 2 000 m : Iosif Pressler (jud. 
Satu Mare); 3 000 m: Atila Kolumban (jud. Timiș); feminin: 
1000 m : Eva Ghergheli (jud. Satu Mare) ; 1 500 m : Dumitra Tui- 
culescu (jud. Arad).

In clasamentul general pe echipe, pe primul loc s-a situat forma
ția județului Timiș — cu 18 puncte, urmată de echipele județelor 
Arad — 29 puncte și Suceava — 36 puncte.

Cupa Comitetului Central al U.T.C a fost cucerită de județul 
Satu Mare, iar cupa oferită de Consiliul Central al Sindicatelor a 
fost atribuită județului Timiș.

• COMPETIȚIA AUTOMOBILISTICA „Raliul Olt", contind ca a 
doua etapă in campionatul național de raliuri, s-a încheiat cu vic
toria echipajului G. Mohora — E. lonescu Cristea („BMW—2 002"). 
Pe locurile următoare s-au clasat echipajele D. Gindu — D. Amărică 
și C. Serghiescu — V. Szabo (ambele pe „Dacia—1100").

„Cupei campionilor eu- 
Kiev, 

Cupe- 
jocul retur. 

6 octombrie.

v e PE STADIONUL OLIM
PIC DIN MțîNCHEN se va 
disputa astăzi primul meci 
dintre echipele de fotbal 
Bayern Miinchen, deținătoa
rea " _ _ ‘ ‘ "
ropeni", și Dinamo 
cîștigătoarea „Cupei 
lor", urmind ca 
să se dispute la 
la Kiev.

Goolagong-Caw- 
5—7, 6—4, 6—2 ; 
Margaret Court

sfirșit
Evert-Evonne 
ley (Australia) 
duhlu femei: __
(Australia), Virginia Wade (An
glia) — Billie Jean King. Ro
semary Casals (S.U.A.) 7—5,
2—6. 7—6 ; dublu mixt : Roșe-, 
mary Casals. Dick Stockton 
(S.U.A.) — Billie Jean King 
(S.U.A.), Fred Stolle (Australia) 
6—3, 6—7, 6—3.

★
în urma rezultatelor înregis

trate în turneul de la Forest 
Hills, situația în clasamentul 
„tarelui Premiu — F.I.L.T." se 
prezintă astfel : 1. Guillermo
Vilas (Argentina) — 640 puncte : 
2. Manuel Orantes (Spania) — 
589 puncte ; 3. Bjorn Borg
(Suedia) — 405 puncte : 4. Ilie 
Năstase (România) — 385 punc
te : 5. Arthur Ashe (S.U.A.) — 
315 puncte ; 6. Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 300 puncte ; 7. Jan 
Kodgș (Cehoslovacia) — 243
puncte ; 8. Raul Ramirez (Me
xic) — 240 puncte ; 9. Jaime 
Filial (Chile) — 210 puncte ; 10. 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — 174 
Puncta. 

pentru relații culturale cu străi
nătatea, care a evocat relațiile 
de prietenie trainică stabilite de 
veacuri între popoarele român și 
bulgar, legăturile frățești, de 
solidaritate internationalistă, de 
bună vecinătate existente_ între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, între 
România și Bulgaria. In acest 
cadru, s-a subliniat importanta 
covîrșitoare a schimburilor de 
vizite la nivelul cel mai înalt, a 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și. Todor 
Jivkov, în continuă adîncire și 
extindere a acestor relații.

în continuare, a fost consti
tuit Comitetul de conducere al 
Asociației, al cărui președinte a 
fost desemnat tovarășul Nicolae 
Guină. Ca vicepreședinți au fost 
aleși Ion Stoian, Ion Jinga și 
Victor Tulbure, scriitor.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
Nicolae Guină, și-a exprimat 
convingerea că Asociația isi va 
aduce pe deplin contribuția la 
cauza întăririi pe mai departe a 
relațiilor frățești, de strinsă 
prietenie și colaborare multila
terală dintre România si Bulga
ria.

orînduirii socialiste, a subliniat 
vorbitorul, prietenia, colaborarea 
și cooperarea româno-bulgară 
s-au dezvoltat continuu. O con
tribuție deosebită la aceasta au 
adus-o și o aduc intîlnirile de
venite tradiționale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, fructuosul 
dialog și documentele semnat* 
cu aceste prilejuri.

A luat apoi cuvîntul Nikola 
Stoev, consilier al Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București. 
După ce a prezentat istoricul 
evenimentelor de acum 31 de 
ani, vorbitorul a înfățișat pe 
larg mutațiile economice, sociale 
și politice ce au avut loc în 
țara sa, subliniind că în anii ce 
s-au scurs de la eliberarea de 
6ub dominația fascistă, poporul 
bulgar, sub conducerea partidu
lui comunist, a creat o puterni
că bază tehnico-materială a so
cialismului, ceea ce a permis' ca 
Bulgaria să treacă la o nouă 
etapă a edificării orînduirii so
ciale, la înfăptuirea obiectivelor 
societății socialiste dezvoltate. 
Referindu-se la relațiile stator
nicite între Bulgaria și Româ
nia, vorbitorul a arătat că astăzi 
nu există domeniu de activitate 
in care cele două țări să nu co
laboreze strips, în care să nu se 
dezvolte legături largi, la toate

• IN CADRUL CON
CURSULUI internațional a- 
tletic desfășurat in localita
tea vest-germană Niederolm, 
sportivele românce au obți
nut două frumoase victorii. 
Mariana Suman a cîștigat 
proba de 800 m cu timpul de 
2’05”2/10, iar Lăcrămioara 
Diaconescu, proba de 400 m, 
cu timpul de 53”7/10.

• PROBA DE ARUN
CAREA SULIȚEI din cadrul 
concursului internațional do
tat cu „Cupa Comitetului 
Olimpic Bulgar", desfășurat 
Ia Varna, a fost cîștigată de 
atleta româncă Ioana Pecec 
cu performanța de 60,62 m.

• LA BUDAPESTA au 
luat sfirșit întrecerile con- 
curșulpi internațional de atle
tism al Armatelor prietene, 
la care au participat și spor
tivi români.

In proba de triplusalt, po
lonezul Biskupski — 16,60 m 
l-a întrecut in ultima încer
care pe Caro! Corbu, clasat 
pe locul 
de 16,53 m. Tot pe locul doi 
s-a situat și Erwin Sebesti- 
en, cronometrat în proba de 
110 m garduri cu timpul de 
13”710. Iosif Naghi și Paul 
Copu au ocupat locul trei în 
probele de aruncarea discu
lui (cu 62,10 m) și, respectiv, 
3 000 m obstacole (cu 8’31” 
8/10).

secund cu rezultatul

A vorbit apoi Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești. care, după ce a trecut în 
revistă marile succese obținute 
de poporul bulgar în cei 31 de 
ani de la victoria revoluției so
cialiste, s-a referit pe larg la 
relațiile tradiționale de prietenie 
dintre cele două țări și popoare, 
evidențiind importanta deose- • 
bită a intîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu. a înțele
gerilor convenite. în promovarea 
și adîncirea acestor relații.

în încheierea adunării, parti- 
cipanții au adresat o telegramă 
Asociației de prietenie bulgaro- 
română, în care se spune prin
tre altele : „Vă urăm din toată 
inima mult succes In activitatea 
dumneavoastră și vă asigurăm 
că. la rîndul nostru, vom face 
totul pentru a contribui la întă
rirea pa mal departe a relațiilor 
frățești de prietenie 
România și Bulgaria în 
sul celor două popoare, 
tății țărilor socialiste, a 
forțelor care luptă 
imperialismului și colonialismu
lui. pentru pace, democrația și 
progres social".

dintre 
intere- 
al uni- 
tuturor 

împotriva

nivelurile. La loc de frunte în 
istoria relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, dintre P. C. 
Bulgar și P.C.R., a spus el, se 
înscriu vizitele reciproce, întil- 
nirile și convorbirile dintre to
varășul Todor Jivkov și tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care, de 
fiecare dată au dat dimensiuni 
noi relațiilor noastre.

★
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a victoriei Revoluției 
socialiste în Bulgaria, tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felici
tare tovarășului Vladimir Bonev 
președintele Adunării Popular* 
a Republicii Popular* Bulgaria.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Creorge Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria, Petăr 
Mladenov, cu ocazia celei de-a 
31-a aniversări a victoriei Re
voluției socialiste. în Bulgaria.

★
Cu ocazia celei de-a XXXI-a

- victoriei Revoluției 
Bulgaria, Consiliul

aniversări a 
socialiste în__
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Pă
cii, Consiliul Național al So
cietății de Cruce Roșie, alte or
ganizații de masă și obștești șl 
instituții centrale au transmis 
telegrame de felicitare organi
zațiilor și instituțiilor similare 
dm R. P. Bulgaria.

★
La invitația unor organizații 

de partid din Republica Pepu- 
Iară Bulgaria au plecat, pentru 
a participa la manifestările 
prilejuite de a XXXI-a ani
versare a victoriei Revoluției 
socialiste în țara vecină, delega
ții ale Comitetului municipal 
București al P.C.R. — ia Sofia ; 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R. - la Tolbuhin ; Comi
tetului județean Ialomița al 
P.C.R. — la Silistra ; Comitetu
lui județean Olt al P.C.R. — la 
Mihailovgrad ; Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. — 1» 
Vidin ; Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. — la Ruse ; Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R. — la Viața ; Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. — la 
Plevna ; Comitetului municipal 
Ploiești al P.C.R. — la Botev- 
grad ; Comitetului de partid din 
comuna Scornicești, județul Olt 
— in comuna Praveț.

★
In cadrul manifestărilor pri

lejuite de cea de-a XXXI-a 
aniversare a victoriei Revoluției 
socialiste din Bulgaria, luni, la 
Galeria „Căminul Artei" din 
Capitală a avut loc vernisajul 
unei expoziții de grafică in care 
expun artiștii bulgari Zlatca 
Ivanova Dîbova, Todor Panaio- 
tov și Peter Ciuclev. Cele 70 d« 
lucrări executate în diferite teh
nici — xilografie, litografie, gra
vură cu acul și acva-forte —, 
prezintă publicului bucureștean 
portrete, peisaje și scene istori
ce din țara vecină și prietenă.

După un cuvînt de deschidere, 
rostit de Napoleon Zamfir, se
cretar al Uniunii Artiștilor Plas
tici, Dimităr Abramov, critic d* 
artă, secretar al secției de critică 
a Uniunii Artiștilor Plastici din 
Bulgaria a prezentat expoziția.

Au fost de față Brăduț Cova- 
liu, președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici din Republica So
cialistă România, reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au participat Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești, membri ai corpului diplo
matic acreditați la București.

(Agerpres)



A XXXI-A ANIVERSARE A VICTORIEI
REVOLUȚIEI SOCIALISTE ÎN BULGARIA

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și tova
rășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, au tri
mis tovarășului TODOR JIVKOV, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, și tovarășului STAN
KO TODOROV, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, urmă
toarea telegramă :

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român și al nostru personal vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Bulgaria, precum și tuturor oamenilor mun
cii din țara vecină și prietenă calde felicitări și 
un sincer salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria.

Oamenii muncii din România socialistă urmă
resc cu viu interes vasta operă creatoare a po
porului frate bulgar, în frunte cu comuniștii, pe 
drumul edificării societății socialiste dezvoltate,

al bunăstării și fericirii și se bucură sincer de 
realizările deosebite pe care le obțineți în în
deplinirea importantelor hotărîri adoptate de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului Comuhist 
Bulgar.

Urmînd vechile tradiții de solidaritate și cola
borare în lupta comună împotriva oprimării na
ționale și sociale, raporturile prietenești dintre 
popoarele noastre au dobîndit în anii construcției 
socialiste un conținut nou, superior și se dez
voltă necontenit pe baza principiilor înscrise în 
Tratatul româno-bulgar de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală.

Ne exprimăm ferma convingere că documen
tele de colaborare de lungă durată, semnate în 
luna iunie a.c., la București, reprezintă un nou 
suport trainic pentru dezvoltarea fructuoasă în 
continuare a relațiilor dintre partidele și țările 
noastre, pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, spre binele 
popoarelor român și bulgar, în interesul unității 
țărilor socialiste și al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al cauzei socialismului și 
al păcii în Balcani, Europa și în întreaga lume.

Folosim prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Bulgaria pentru a vă transmite 
din toată inima, dumneavoastră și poporului 
frate bulgar, cele mai cordiale urări de noi vic
torii în activitatea nobilă de propășire a patriei 
dumneavoastră socialiste, pentru adîncirea prie
teniei și colaborării noastre frățești.

„Scînteia tineretului**
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Pasiunea tinerilor bulgari
pentru

F
ără îndoială că una 
dintre cele mai In
tense preocupări ale 
tineretului bulgar, 
in această perioadă 
de ample prefaceri 

economice și sociale, o consti
tuie puternica sa angajare in 
mișcarea de creație tehnică, de 
dezvoltare a științei și culturii. 
Uniunea Tineretului Comunist 
Dimitrovist și-a însușit această 
sarcină trasată de partid cu o 
Înaltă responsabilitate și a an
trenat in mișcarea de invenții 
și raționalizări sute de mii de 
tineri din toate domeniile de 
activitate. în majoritatea orga
nizațiilor din Întreprinderile pe 
care le-am vizitat, intii de toate 
mi s-a vorbit despre intensa ac
tivitate pe acest tărîm a tineri
lor muncitori și specialiști, des
pre rezultatele obținute pină în 
prezent.

— în uzina noastră — ne măr
turisește Krum Iordanov, secre
tarul comitetului U.T.C.D. de la 
întreprinderea „Elpromenergo" 
din Sofia —a fost constituit un 
club al tinerilor pentru creația 
tehnică, care își propune rezol
varea problemelor tehnice șl 
tehnologice pe care le ridică 
producția curentă. în acest an, 
pînă în prezent, au fost con
cepute 18 raționalizări mal va
loroase, printre care se disting 
cele ale tinerilor Todor Kondov, 
Stefan Dimitrov, Ziatan Igna
tov. Unele au o valoare de ni
vel național. Angajamentul ti
nerilor prevede ca în acest an 
economiile obținute de ei prin 
creația tehnică să se cifreze la 
cel puțin 150 000 de leva. în 
mare parte, angajamentul lor a 
și fost realizat.

La rîndul lor, membrii comi
tetului U.T.C.D. din întreprin
derea de memoratoare pentru 
calculatoarele electronice din 
Plovdiv, Mladen Mladenov, se
cretar, Spiridon Terziev, res
ponsabil cu educația profesio
nală, Hristo Anghelov, respon
sabil cu acțiunile culturale, și 
alții, consideră creația tehnică 
una dintre acțiunile cele mal 
valoroase cu care organizația de 
tineret se poate mîndri, pe bună 
dreptate.

— Lucrăm într-o Întreprinde
re a tehnicii de vîrf, spune Mla
den Mladenov, care cere o înal
tă calificare din partea tineri
lor, o perfectă stăpinire a ma
șinilor și utilajelor, o cultură 
tehnică și de specialitate cores
punzătoare. Sînt calități pentru 
cultivarea cărora organizația 
noastră militează cu perseve
rență prin întreaga sa muncă 
politică și de educație in rindul 
tinerilor. Ei reprezintă 72 la 
sută din colectivul nostru, deci 
de ei depinde, putem spune, în
tr-o măsură hotărîtoare, reali
zarea sarcinilor complexe ce ne 
■tau în față. Pentru formarea 
acestor calități și deprinderi la 
tineri, acționăm printr-o largă 
gamă de acțiuni și activități e- 
ducative, dintre care antrenarea 
In mișcarea creației tehnice s-a 
dovedit deosebit de eficientă. 
Tinerii au vocația creației, dar 
aceasta nu este de ajuns. El 
trebuie ajutați să învețe foarte 
mult, să-și însușească baza teo
retică, trebuie îndemnați să a- 
bordeze cu curaj problemele de 
cercetare, să fie ajutați îndea
proape. Și noi am considerat că 
cel mai complet ajutor îl pot

Adunarea festivă de la Sofia
PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT

Cu prilejul aniversării a 31 de 
ani de la victoria Revoluției so
cialiste în Bulgaria, la 8 sep
tembrie, la Sofia, a avut loc o 
adunare festivă la care au luat 
parte primul secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, și alți conducă
tori de partid și de stat.

Despre însemnătatea zilei de 
9 septembrie în viața poporu
lui bulgar a vorbit Stanko To
dorov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Miniștri. El 
a evidențiat marile succese ob
ținute în întreaga tară în cin
stea aniversării victoriei Revolu
ției socialiste și a apropiatului 
Congres al XI-lea al P.C.B. De 
asemenea, vorbitorul s-a oprit 
asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale, sub
liniind contribuția P.C.B. și a 
guvernului bulgar la consolida
rea păcii în Europa și în lume.

La adunarea festivă a fost 
prezentă și o delegație a Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. condusă de tovarășul 
Constantin Petre, secretar al co
mitetului, precum și ambasado
rul României la Sofia, Trofin 
Simedrea.

★
Delegația Comitetului mu

nicipal București al P.C.R. a fost

creația tehnică
primi in colectivele de creație 
care au posibilitatea să proiec
teze, să realizeze prototipuri, să 
experimenteze toate raționaliză
rile propuse de tineri. Dealt
fel, încă de acum patru ani In 
uzina noastră funcționează un 
club al creației tehnice cu o bo
gată carte de vizită. Dintre cele 
G18 000 leva economii de mate
riale prin îmbunătățiri tehno
logice, 480 000 leva revin tineri
lor inovatori care s-au angajat 
să mai înregistreze pînă la fi
nele anului încă 100 000 leva e- 
conomii. Aș mai vrea să adaug 
— continuă secretarul comitetu
lui U.T.C.D. — că inițiativa ti
nerilor din organizația noastră 
județeană privind economia de 
materiale a fost generalizată în 
întreaga țară. Ambiția tinerilor 
din județul Plovdiv este aceea 
dc a economisi cel puțin unu la 
sută din toate materialele des
tinate producției, ceea ce ar e- 
chivala cu o economie de 18 mi
lioane leva.

Sînt angajamente — și In a- 
eelași timp realizări de presti
giu — pe care tinerii Ie Închină 
celei de a XXXI-a aniversări a 
eliberării patriei lor de sub do
minația fascistă. Și, pentru că, 
Intr-adevăr, din județul Plovdiv 
au pornit multe inițiative pre
țioase în munca și întrecerea ti
neretului, în ampla sa preocu
pare în domeniul tehnicii noi, 
l-am rugat pe lng. Gheorghi 
Gospodinov, directorul centru
lui județean pentru creația teh
nică a tineretului, să ne rela
teze pe scurt modul in care este 
organizată această activitate șl 
cu ce bilanț se prezintă la săr

primită, luni, de Gheorghi Ior
danov, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C.B., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Sofia 
al P.C.B.

Succesul ansamblului 
„Rapsodia română"

Turneul Întreprins In Gre
cia de Ansamblul „Rapso
dia română" s-a încheiat 
cu un strălucit succes. 
Afluxul mare de specta
tori de la primele re
prezentații, începute la 22 
august, în ajunul zilei na
ționale a României, la sala 
„Delfinaria" din Pireu, i-a 
determinat pe organizatori să 
solicite solilor cîntecului și 
dansului românesc prelungi
rea programului lor cu încă 
o săptămină.

Presa elenă a rezervat 
spații largi prezentării „Rap
sodiei române" apreclind-o 
drept „unul dintre ansam
blurile de folclor cele mai 
renumite din Europa, dacă 
nu din întreaga lume" 
(„Rizospastis"). 

bătoarea națională a poporului 
bulgar.

— în Întreaga țară există pes
te 3 500 de cluburi ale creației 
tehnice și putem spune că ele 
întrunesc tineri între 6 și 35 de 
ani — pentru că educarea tine
retului in spiritul interesului 
pentru problemele tehnice, în
cepe din cel mai fragezi ani. 
într-adevăr, spune ing. Gospo
dinov, primele noțiuni sînt pre
date în grădinițele de copii, pre
ocupările pentru creația tehnică 
cunosc etape superioare in 
școlile generale și licee, în fa
cultăți și, în sfîrșit, in întreprin
deri. La nivelul țării există Cen
trul național al creației tehnice 
a tineretului, care subordonează 
centrele județene, iar acestea 
din urmă îndrumă și sprijină 
cluburile, casele de creație, co
lectivele din întreprinderi, pe 
fiecare tinăr în parte. în ceea 
ce privește contribuția tinerilor 
din județul nostru la promova
rea tehnicii noi, pot spune că 
numai anul trecut un număr de 
22 de tineri au primit insigna 
de aur, care se acordă pentru 
raționalizări de importanță na
țională.

Cel mal important lucru II 
constituie însă faptul că în în
treprinderi, în instituții, în școli 
și facultăți cercurile creației 
tehnice se lărgesc mereu, că, 
practic, mișcarea de invenții și 
raționalizări a căpătat un ca
racter de masă iar pasiunea 
pentru tehnica nouă se impune 
ca o trăsătură în educarea ti
neretului.

ROMULUS LAI»

• LA MINISTERUL AFA
CERILOR EXTERNE AL IRA
NULUI a avut loc, la 8 septem
brie, schimbul instrumentelor 
de ratificare a acordului între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul imperial 
al Iranului pentru cooperare 
economică, tehnică și științifică 
pe termen lung, semnat la 3 iu
nie 1973 la București.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția France Presse, 59 de 
preoți din Asturia au adresat 
șefului statului spaniol o scri
soare, cerîndu-i să grațieze pe 
cei doi patrioți basci — Jose 
Garcia Garmendia și Angel 
Otaegui — condamnați la moar
te, recent, de Tribunalul militar 
din Burgos.

CONVORBIRI 
CEHOSLOVACO-SIRIENE
• LA INVITAȚIA C.C. al 

P.C. din Cehoslovacia și a pre
ședintelui R.S.C., Gustav Husak, 
luni a sosit la Praga, într-o vi
zită oficială de prietenie, dele
gația de partid și guvernamen
tală siriană condusă de secreta
rul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Havez 
EI-Assad.

în aceeași zi au început con
vorbirile oficiale cehoslovaco-si- 
riene.

Lucrările Sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

în ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U., condusă de 
ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, in calitate de vicepreședinte al actualei se
siuni extraordinare, au continuat dezbaterile de politică generală.

Salman al-Saffar, șeful dele
gației din Bahrein, a chemat la 
intensificarea eforturilor pentru 
Înlocuirea actualei ordini econo
mice internaționale cu o ordine 
nouă, capabilă să asigure parti
ciparea, pe o bază egală și uni
versală, a statelor la viața eco
nomică a lumii.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Mali, Charles Sissoko, 
a declarat că tulburările din e- 
conomia mondială, inflația și re
cesiunea, care au fost exportate 
In statele în curs de dezvoltare 
și sărace de către lumea occi
dentală industrializată, precum, 
și discriminările din circuitul 
mondial de bunuri materiale au 
un efect negativ puternic și acut 
asupra statelor „lumii a treia", 
mărind astfel considerabil deca
lajele ce le separă de țările in
dustrializate.

Adjunctul ministrului afaceri
lor externe al Albaniei, Reis 
Malile, arătînd că țările indus
trializate continuă să obțină pro
fituri importante din comerțul 
cu statele producătoare de ma
terii prime, a chemat la edifica
rea unor noi relații de schimb 
între state, bazate pe egalitate, 
avantaj reciproc și respectarea 
strictă a suveranității naționale 
a tuturor țărilor.

întrevederi ale ministrului 
de externe al României

Ministrul afacerilor externa 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, șeful 
delegației țării noastre la ac
tuala sesiune extraordinară a 
O.N.U., a avut luni o întreve
dere cu secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim.

Secretarul general al O.N.U. 
a rugat pe ministrul român 
să transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, salutul său 
respectuos și înalta apreciere

LISABONA

Consultări In vederea 
constituirii 

unui nou guvern
Premierul desemnat al Por

tugaliei, amiralul Jose Pin
heiro de Azevedo, a conti
nuat luni consultările cu 
conducătorii partidelor politi
ce din țară în vederea consti
tuirii unui nou guvern. El a 
avut întrevederi cu reprezen
tanți ai conducerilor Mișcării 
democratice portugheze. Miș
cării stîngii socialiste si 
Centrului democratic si so
cial. Aceste ultime două par
tide politice nu au participat 
pînă acum la vreun guvern.

Tot luni a avut loc o în
trunire a conducerii Partidu
lui socialist, consacrată ana
lizării platformei guverna
mentale prezentate de noul 
premier. După întrunire, o 
delegație a partidului a fost 
primită la Palatul Belem de 
președintele Costa Gomes și 
primul ministru desemnat.

Luni seara, la palatul pre
zidențial, a fost convocat 
noul Consiliu al Revoluției. 
Scopul acestei Întruniri, pre
zidată de președintele Costa 
Gomes, ar fi, potrivit obser
vatorilor de la Lisabona, de 
a analiza o posibilă restruc
turare a acestui organism, 
in conformitate cu hotărîrile 
adoptate în cadrul recentei 
Adunări de la Tancos.

AMINARE LA NEW YORK
I

• PENTRU A PERMITE con
tinuarea consultărilor prelimi
nare, deschiderea celei de-a pa
tra faze a consultărilor inter- 
comunitare în problema Cipru
lui, care trebuia să înceapă luni 
la New York, a fost aminată 
pentru marți.

Hotărirea a fost luată in 
urma unor Întrevederi succesi
ve ale secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cu 
șefii delegațiilor greacă și tur
că, Glafkos Clerides, și, respec
tiv, Rauf Denktaș.

Reamintim că negocierile in- 
tercomunitare în problema ci
priotă se desfășoară sub egida 
secretarului general al O.N.U.
• POTRIVIT UNOR DATE

statistice oficiale, surplusul ba
lanței de plăti a principalelor 
nouă țări membre ale O.P.E.C. 
a atins, in 1974, 31,9 miliarde
dolari. In primul trimestru al 
anului 1975, excedentul a fost 
de 4,7 miliarde dolari, fată de 
9,6 miliarde dolari in ultimele 
trei trimestre ale anului trecut.
• PREȚURILE PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE au sporit 
la New York, in ultimul an, cu 
12,2 la sută — informează De
partamentul american al muncii.

G. G. Șeveli, ministrul aface
rilor externe al R.S.S. Ucrai
nene, a declarat că delegația sa 
sprijină propunerile grupului 
„celor 77“, în special pe cele vi- 
zînd elaborarea și transformarea 
in viață a unor programe inte
grate privind materiile pri
me, legarea prețurilor pro
duselor de bază și materii
lor prime exportate de sta
tele în curs de dezvoltare de 
prețurile bunurilor importate 
din statele industrializate și lăr
girea accesului produselor țări
lor sărace pe piețele statelor a- 
vansâte din punct de vedere in
dustrial.

Conducătorul delegației bul
gare. Liuben Petrov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
a subliniat ideea interdependen
tei dintre problemele păcii și 
securității și problemele dezvol
tării, în perspectiva accelerării 
procesului de reașezare a rela
țiilor internaționale. Vorbitorul 
s-a declarat împotriva discrimi
nării în comerțul internațional, 
susținînd propunerea privind e- 
laborarea unor prețuri interna
ționale echitabile și a eviden
țiat necesitatea unui nou mod 
de tratare a problemelor rela
țiilor valutar-financiare și d« 
credit.

pentru activitatea deosebită 
depusă pe plan internațional, 
precum și pentru rolul și con
tribuția personală aduse la e- 
forturile de soluționare, în in
teresul păcii și colaborării, a 
problemelor majore care preo
cupă comunitatea națiunilor. 
De asemenea, Kurt Waldheim, 
a evidențiat cu satisfacție in
teresul pe care șeful statului 
nostru îl acordă Organizației 
Națiunilor Unite și sprijinul 
său pentru Întărirea rolului or
ganizației în viața internațio
nală.

în cadrul Întrevederii au fost 
examinate unele probleme a- 
flate pe agenda actualei se
siuni extraordinare și s-a pro
cedat la un schimb de vederi 
asupra situației din Orientul 
Apropiat si din Cipru.

în aceeași zi, ministrul ro
mân a avut o întrevedere cu 
președintele actualei sesiuni a 
Adunării Generale. Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul afacerilor 
externe al Algeriei,

Președintele Adunării Gene
rale a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu expresia 
Înaltei sale consideratiuni și 
cele mai bune urări de succes 
In activitatea sa.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate unele probleme 
majore aflate în atenția celei 
de-a Vil-a sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. S-au evidențiat rolul 
de seamă jucat de țările neali
niate și în curs de dezvoltare, 
Intre care și de România, în 
pregătirea si desfășurarea ac
tualei sesiuni si eforturile • in 
vederea ' identificării unor so
luții general acceptabile, pen
tru a pune relațiile economica 
internaționala pe baze echita
bile și juste.

De asemenea, au fost evo- 
eate lucrările recentei Confe
rințe de la Lima a miniștrilor 
de externe și ai statelor neali
niate și influenta pozitivă * 
hotăririlor sale, cărora Româ
nia le acordă sprijin deplin, 
asupra conjugării și intensifi
cării eforturilor îndreptate spre 
edificarea unei noi ordini eco
nomice si politice internațio
nale.

S-a făcut, de asemenea, • 
trecere în revistă a evoluției 
pozitive a relațiilor româno- 
algeriene, fiind relevată dorința 
comună a celor două țări de a 
le extinde si Întări.

Majorările cele mai importante 
de prețuri s-au înregistrat la 
carne și cartofi.
• CONVENȚIA PENTRU de

semnarea candidatului republi
can la alegerile prezidențiale din 
1976 se va desfășura in luna au
gust a anului viitor la Kansas 
City.

După cum se știe, desemnarea 
candidatului prezidențial al de
mocraților va avea loc la New 
York.

DECLARAȚIA MINISTRULUI 
AMERICAN DE FINANȚE

• IN CURSUL UNUI IN
TERVIU televizat, ministrul a- 
merican de finanțe, William Si
mon, a declarat că vor fi ne
cesari mai mulți ani pentru în
lăturarea efectelor nefavorabile 
ale inflației. Ministrul american 
a precizat că in pofida unor 
progrese realizate in această di
recție, în iulie rata anuală a in
flației a fost de 14 Ia sută.

Pe de altă parte, William Si
mon a apreciat că prin adopta
rea de noi măsuri de economi
sire a produselor petroliere și 
prin extinderea utilizării altor 
resurse energetice importurile 
de petrol ale S.U.A. se vor re
duce in măsură semnificativă 
pină la sfirșitul acestui dece
niu.

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

Delegația Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R.. a vizitat Institu
tul tehnologic Massachus- 
setts, din orașul Cambridge, 
precum și obiective econo
mice și social-culturale din 
Boston.

Delegația s-a întîlnit și a 
avut convorbiri cu Barbara 
Mc. Kenzie, director execu
tiv al Partidului Democrat 
din statul Massachussetts, 
Thomas O’Neil, locțiitorul 
guvernatorului aceluiași stat, 
și Charles Flaherty, deputat 
în Camera reprezentanților 
statului Massachussetts.

La New York, delegația 
U.A.S.C.R. a asistat la o șe
dință a Sesiunii speciale a 
Adunării Generale a Națiu
nilor Unite.

Delegația a purtat, de 
asemenea, convorbiri cu 
conducători ai Consiliului ti
nerilor lideri politici din 
S.U.A.

In semn de protest față de condamnarea la moarte a celor doi tineri basci, un grup de tineri 
olandezi a declarat la Amsterdam greva foamei

Rata analfabetismului 
tu lume

Peste 800 milioane 
de persoane continuă 
să se afle in impo
sibilitatea de a putea 
să scrie sau să citeas
că, în ciuda eforturi
lor întreprinse in pre
zent, pentru reduce
rea ratei analfabe
tismului in lume, se 
arată intr-un raport

al UNESCO. Docu
mentul, care anali
zează rezultatele 
unui program de 
zece ani, desfășurat 
de experți ai organi
zației in 11 țări in 
curs de dezvoltare — 
Algeria, Ecuador, E- 
tiopia, Guineea, In
dia, Iran, Republica

• FUMĂTORII CONTRA FUMATULUI. In oadrul unul sondaj 
de opinie realizat de Institutul „Harris", la cererea companiei 
de radioteleviziune „British Broadcasting Corporation", 78 la 
sută dintre cel chestionați s-au declarat favorabili unei inten
sificări a campaniei împotriva fumatului, lansată de autorită
țile britanice cu o lună în urmă. Mai interesant este faptul 
că șl în rîndul fumătorilor 69 la sută aprobă această inițiativă, 
fiind conștienți că ea este șl tn Interesul propriei lor sănătăți
• JURIUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL FILMULUI 
AMATOR DE LA CANNES a atribuit premiul întîl lui Andră 
Legenne (Franța) pentru realizarea sa intitulată „Tatăl". Dis
tincția pentru cei mai bun film umoristic a fost acordată ca
nadianului Josef Reiter, pentru „Momente Încordate" • „MISS 
UNIVERS" 1975 PRĂDATA DE HOȚI. Anne Pohtamo, ttnăra 
finlandeză aleasă „Miss Univers" 1975 a anunțat dispariția unor 
bijuterii ale sale, in valoare de circa 15 900 de dolari. Poliția 
efectuează cercetări • SERVICIILE METEOROLOGICE JAPO
NEZE au anunțat că cea de a opta furtună tropicală a sezonu
lui se îndreaptă în prezent spre insulele arhipelagului, centrul 
ei fiind situat într-o zonă din ocean la circa 1 000 kilometri 
sud-est de Tokio. Viteza de deplasare a frontului de furtună 
este de aproximativ 125 kilometri pe oră • OBIECTE DE CULT 
DE VALOARE ARTISTICĂ au fost furate din biserica San 
Giovanni di Villadoro (Sicilia). Pină în prezent, de la înce
putul anului, în Italia s-au înregistrat 64 de furturi comise în 
capele, biserici sau mănăstiri • POT FI PREVĂZUTE CUTRE
MURELE DE PĂMÎNT? Cutremurul de pămînt care a afectat, 
sîmbătă, regiunea estică a Turciei, provocînd, potrivit unul bi
lanț provizoriu, peste 3 000 de victime, a reactualizat tn mod 
tragic problema posibilității de a cunoaște, în prealabil, mo
mentul aproximativ al declanșării unor asemenea catastrofe. 
Problema a reprezentat, de altfel, unul din obiectivele centrale 
ale celei de a 16-a adunări generale a Uniunii geodezice și geo
fizice internaționale, care s-a desfășurat, recent, la Grenoble 
(Franța). In acest sens, concluzia dezbaterilor a fost optimistă, 
participanțil apreciind că, în viitorii ani, seismele ar putea fi 
anunțate, cu o parecare precizie, cu un anumit timp înaintea 
declanșării lor. Aparate de măsură extrem de sensibile, stu
diul „migrației" seismelor la suprafață și in profunzimea Pă- 
mîntului, examinarea alunecărilor de teren, a cîmpurilor mag
netice și electrice existente în rocile terestre au permis, deja, 
o mal bună cunoaștere a fenomenului cunoscut sub numele de 
cutremur de pămînt: Extinderea șl intensificarea acestor ob
servații, s-a apreciat la Grenoble, vor crea posibilități sporite 
de a se cunoaște data probabilă a declanșării unui cutremur
• POLIȚIA DIN PREFECTURA NAGANO A ÎNCEPUT SĂ FO
LOSEASCĂ MANECHINE ÎMBRĂCATE TN POLIȚIȘTI pentru 
a-1 obliga pe automoblliști la prudență în locurile cele mal 
periculoase pentru circulație. Deoarece șoferii și-au dat curlnd 
seama de trucul la care a recurs poliția, au început să se 
utilizeze grupuri de manechine în care se află, adesea, cîte un 
polițist adevărat. Rezultatele nu au întîrziat să se arate... în 
ultimele cîteva luni, pe teritoriul acestei prefecturi japoneze 
nu s-a înregistrat nici un accident grav.

Economia daneza
în dezbaterea Folketingului

Primul ministru danez, Anker Joergensen, a realizat un com
promis cu partidele de opoziție asupra programului economic de 
urgență, evitînd pentru moment — apreciază observatorii — or
ganizarea de alegeri generale anticipate.

Joergensen a anunțat acordul 
luni dimineață, la sfirșitul unor 
consultări-maraton cu liderii 
partidelor Liberal, Radical și 
Democrat de Centru. în cazul 
în care divergențele asupra pro
gramului s-ar fi menținut, gu
vernul ar fi fost nevoit să pro
cedeze la convocarea de noi a- 
legeri, intrucit sprijinul său în 
Folketing (parlamentul unica
meral al țării) se limitează la 54 
din totalul de 179 locuri. Com
promisul a putut fi obținut prin 
acceptarea de către cabinet a ce
rerii liberalilor privind menți
nerea la nivelurile actuale, pînă 
în anul 1979, a creșterii costuri
lor în industrie. Folketingul a 
Început dezbaterile asupra mă
surilor guvernamentale în cursul 
zilei de luni. Potrivit observa
torilor, guvernul poate conta 
acum pe 122 de voturi, astfel in
cit adoptarea planului este con- 
«iderată certă.

Programul guvernamental este 
destinat, în esență, combaterii 
șomajului, a cărui rată atinge 
în prezent 5,4 la sută. în acest 
«cop, se prevede învestirea în 
economie a unor fonduri supli
mentare. Principala măsură 
constă în reducerea de la 15 la 
9,25 la sută a taxei pe valoare 
adăugată, care, paralel cu „dez
ghețarea" economiilor obligatorii 
realizate anul trecut, ar putea 
duce la creșterea cererii cu a- 
proximativ 3 miliarde coroane.

Malgașă, Mali, Su
dan, Siria și Tanza
nia — lansează, in 
încheiere un nou a- 
pel pentru intensifi
carea luptei împotri
va analfabetismului, 
pentru răspîndirea 
științei de carte în 
toate regiunile lumii. 

Noile fonduri urmează să fie 
investite în principalele dome
nii afectate de recesiune, în pri
mul rînd în industria construc
țiilor.

Activitatea delegației 

interparlamentare 

române la Londra

Cu ocazia participării la 
cea de-a 62-a Conferință a 
Uniunii Interparlamentare, 
Corneliu Mănescu, președin
tele grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, 
a avut o întrevedere cu Ja
mes Johnson, președintele 
Grupului parlamentar anglo- 
român din Camera Comune
lor. Cu acest prilej, au fost 
subliniate rolul și contribu
ția parlamentelor și a par
lamentarilor din cele două 
țări la lărgirea și adîncirea 
colaborării și cooperării, pe 
multiple planuri, dintre 
România și Marea Britanie. 
La întîlnire a participat am
basadorul român la Londra, 
Pretor Popa.

Campania electorală 
din Austria

In cadrul campaniei pen-j 
tru alegerile parlamentare 
din Austria, de la 5 octom-c i 
brie, liderii partidelor re/ 
prezentate actualmente în 
Consiliul național — socialist, 
populist și liberal — au pre
zentat Ia televiziune progra
mele electorale ale formații
lor lor politice.

Principala temă a campaniei 
o constituie situația economică 
și socială a țării, care impune 
adoptarea unor măsuri eficien
te pentru stagnarea inflației, 
Btăvilirea șomajului și relansa
rea economică.

Cu prilejul intilnirii sale da 
duminică cu ziariștii, președin
tele Partidului Socialist, actua
lul cancelar federal, Bruno 
Kreisky, s-a pronunțat pentru 
reînnoirea majorității socialista 
in parlament, în vederea alcă
tuirii unui nou guvern al a- 
cestei formații politice.

Liderul Partidului Populist, „> 
Josef Taus, se pronunță pen
tru formarea unui „guvern de 
concentrare" cu participarea ce
lor trei partide reprezentate în 
actualul parlament.

Campania electorală a Parti
dului Comunist din Austria se 
desfășoară sub semnul luptei 
pentru apărarea intereselor ce
lor ce muncesc, în condițiile 
dificultăților ce se manifestă în 
prezent în domeniile economic 
și social.

Evoluția schimburilor 

valutare

• LUNI DIMINEAȚA, evo
luția schimburilor valutare s-a 
caracterizat printr-o creștere a 
valorii dolarului, semnalată pe 
majoritatea piețelor financiare 
occidentale. La Londra, valoa
rea lirei sterline a continuat să 
scadă in raport cu moneda a- 
mericană, o liră echivalind cu 
2,1085 dolari. La Frankfurt, va
loarea dolarului a fost de 2,5840 
mărci vest-germane, iar la Zu
rich ea a crescut pînă la nivelul 
de 2,6850 franci elvețieni.

Paralel cu tendința de creș
tere a valorii monedei ameri
cane s-a remarcai o ușoară scă
dere a cursului aurului. Atit la 
Londra cit și la Ziirich valoarea 
metalului galben a scăzut cu 25 
de cenți, ajungind Ia 153 de do
lari uncia.
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