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Răspundere sporită pe
toate fronturile muncii

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII 

SOCIALISTE
ENERGETICIENII 

DIN BORZEȘTI, PE LOCUL 
AL DOILEA PE ȚARA

Muncitorii șl specialiștii 
Termocentralei de la Borzești 
au produs suplimentar, în 
luna august. 8 milioane kWh 
energie electrică. Sporul de 
producție, care se ridică a- 
cum la 137 milioane kiloWați- 
oră, situează pe energeticie- 
nii din Borzești pe locul al 
doilea pe țară, după cei dc 
la Porțile de Fier.

250 TRACTOARE 
PESTE PLAN, DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI

Constructorii de tractoare 
din Brașov, desfășurind larg 
întrecerea socialistă, au rea
lizat, de la începutul anului, 
un număr de 230 tractoare 
peste sarcinile de plan, Dc 
la uzina din Brașov zilnic 
iau calea exportului in dife
rite țări ale lumii tot mai 
multe tractoare românești. 
Pină la această dată au fost 
livrate peste sarcinile cin
cinalului dil'eriților benefi
ciari externi 21 550 tractoare, 
în prezent se fac pregătiri in 
vederea asimilării unor noi 
tipuri de tractoare cerute 
pentru export sau pentru ne
cesitățile interne.

O NOUĂ CREAȚIE 
REPREZENTATIVĂ „F.B.-70"

Mașina dc filat „FB-70“ fa
bricată de întreprinderea de 
specialitate „Unirea" din 
Cluj-Napoca a fost distinsă, 
la Tirgul internațional de la 
Plovdiv, cu medalia de aur. 
Noua mașină românească de 
filat, avind performanțe su
perioare mașinilor obișnuite, 
asigură prelucrarea tuturor 
categoriilor de bumbac.

înalta precizie a execuției, 
oțelurile speciale folosite in 
construcția mașinii au condus 
și la reducerea greutății ei. 
Originalitatea concepției, per
formanțele tehnico-eeonomi- 
ce și funcționale fac 
din „FB-70" o noutate în 
materie, un reprezentant re
cunoscut al capacității de 
creație tehnică românească.
VAGONUL CU NR. 5 000

La întreprinderea de va
goane Arad, unitate cu mare 
pondere in industria județu
lui, care și-a îndeplinit cu 
mult înainte de termen cinci
nalul, a fost recepționat in 
devans față de graficul de 
producție vagonul de marfă 
cu numărul 5 000, construit 
in acest an. In același timp, 
întreprinderea a înscris în 
nomenclatorul său de fabrica
ție 27 de tipo-dimensiuni de 
vagoane, număr cu mult su
perior celui înregistrat in 
primul an al cincinalului. Din 
acestea, aproape două treimi 
au fost destinate exportului.

CULOAREA ALBITA 
DE SOAREA SALOPETEI

Mai mult decit o simplă con
semnare de nume si cifre, mai 
mult decit o simplă înșiruire de 
sentimente, calde, patetice, so
lemne, ultimul raport al celor 
350 de brigadieri este — păstrind 
cuvenitele proporții — raportul 
de inimă și suflet al unei gene
rații care își pregătește, intr-o 
deplină atmosferă de lucru, ma
rele său forum. 350 de brigadieri, 
ultima serie ( a treia) de briga
dieri a acestei „vacanțe in haine 
de lucru", și-a îndeplinit misiu
nea pe șantierul Giurgiu — Răz- 
mirești. Cu trei săptămini in 
urmă și, mai înspre rădăcina ve
rii, cu opt săptămini in urmă, 
alte două serii de brigadieri ra
portau in fața careurilor de în
cheiere același adevăr : planul 
anual de investiții, in valoare de 
85 milioane lei, va fi îndeplinit 
cu două luni mai devreme. A- 
ceasta înseamnă : amenajarea 
pentru irigații, cu două luni mai 
devreme, a 20 000 hectare de pă- 
fnint. Aceasta înseamnă sute de 
kilometri de riuri și piraie cu 
albii de beton, producții agrico
le fără precedent in vălurita 
cimpie a Burnasului.

1 300 elevi si studenți au pur
tat in această vară salopeta de 
brigadier. Au preluat-o unii de 
la alții, serie de la serie, au cu- 
rățat-o de urmele de ciment, 
„rămase de la cei de dinainte", 
au umezit-o in ploile scurte de 
după-amiază, au uscat-o din 
nou și, din nou, in soarele bi- 
ciuitor. Salopeta celei de-a treia 
serii de brigadieri împrumutase 
culoarea materiei din care s-au 
turnat, in forme concrete, prefa
bricatele pentru impermeabili- 
zări, conductele de mare diame
tru. albiile intre care va pluti, 
aducind viață. îmbogățind viața 
holdelor, impresionantul fluviu 
artificial.

1 300 de elevi și studenți au 
realizat in această vară a mun
cii peste 26 000 de prefabricate 
din beton, au participat, alături 
de ceilalți brigadieri, la con
strucția canalelor de aducțiune, 
la ridicarea unor stații de pom
pare sub presiune, la montarea 
a mii de metri de conducte 
,.azbo“ și ,,premo“. Astfel se ex
plică de ce salopetele ultimei se
rii de brigadieri au prins aceas
tă definitivă policromie : cenu
șiul cimentului și al sării, al
bastrul decolorat de soare, albul 
de calcar, albul de sudoare ; un 
spectru al descompunerii și al 
devenirii in același timp, o len
tă dar sigură migrație de la al
bastrul curat la albul — martor 
al construcțiilor solare.

Salopetele celor care au lucrat 
in lotul maistrului Hie Georges
cu. sau in echipa de dulgheri a 
lui Marin Turmac. salopetele ce
lor care au predat deja benefi
ciarului 970 hectare de teren a- 
menajat pentru irigații și au in
trodus in probe de presiune un 
nou sector, mai păstrează încă, 
in țesătura lor lăuntrică, mirosul 
rășinilor de cofrag. Cei care au 
purtat salopeta brigadierilor din 
Pietroșani au găsit in buzunare
le de la piept grăunțe de griu. 
In vremea inundațiilor, 150 de e-

levi și studenți au lucrat la eva
cuarea recoltelor din lunca joa
să a Dunării.

Țot in această vară, miracu
loasă, tulburătoare, incandes-
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GIURGIU-RĂZMIREȘTI

centă vară, a- îmbrăcat salopeta 
de brigadier prima serie de ti
neri calificați pe acest șantier. 
60 de țărani cooperatori din ju
dețele Botoșani, Neamț, Sucea
va, Ilfov și Teleorman au de
venit, aici, sudori și montatori 
de conducte* S-a petrecut deci, 
in viața șantierului, o mutație 
esențială. Giurgiu — Răzmirești 
a cerut, timp de un an de zile,

oameni calificați. Loturile Gău- 
jani, Pietrișu, Pietroșani, Braga- 
diru și Conțești aveau nevoie nu 
numai de prefabricate și con
ducte, ci și de oameni care să le 
monteze, să le supună probelor, 
să le introducă in marele flux 
al apei. In ziua de 4 septembrie, 
prima promoție de montori 
conducte a' fost repartizată in 
cele cinci sectoare de lucru ale 
șantierului.

1300 de brigadieri și-au înde
plinit misiunea la Giurgiu — 
Răzmirești. Salopetele lor, deco
lorate, albite, le poartă și le vor 
purta alții. Sudorii, montorii, 
fierar-betoniștii. Cei care au ră
mas pe marele șantier, sau cei 
care vor sosi aici de acum în
colo. Adică cei care, in mai, a- 
nul viitor, vor preda agricultu
rii un sistem de irigații de 36 000 
hectare. O experiență unică in 
jă.ul ei, edtftcatoaTe-'’pentru pre- ->- 
filul moral al acestei generații.

PAVEL PERFIL

îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consiliului de 
Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, precum și ai 
meu personal, să vă adresez dumneavoastră, oameni de știință 
participanți la cea de-a 3-a Conferință generală a Societății 
Europene de Fizică de Ia București un călduros salut și cele 
mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor conferinței.

Poporul nostru este bucuros să găzduiască această însemnată 
reuniune științifică internațională ce are Ioc la puțin timp de la 
încheierea cu succes, la Helsinki, a Conferinței general-europene 
care a constituit o puternică manifestare a voinței popoarelor 
și statelor de pe continent de a acționa pentru o largă colabo
rare, pe principiile egalității în drepturi și respectării indepen
denței naționale, in vederea securității și păcii in Europa, de a 
conlucra tot mai activ în toate domeniile de activitate, inclusiv 
pe tărimul atit de important al cunoașterii științifice. în acest 
context, doresc să-mi exprim convingerea că reuniunea dum
neavoastră va contribui la Intensificarea contactelor și a co
laborării dintre savanții și cercetătorii care-și desfășoară ac
tivitatea în domeniul fizicii — domeniu ce deține o importanță 
de prim ordin în cunoașterea și stăpînirea de către om a feno
menelor și legilor naturii, in dezvoltarea și perfecționarea crea
ției materiale și spirituale — va întări și mai mult conlucrarea 
lor, înscriindu-se ca un aport concret la transpunerea în viață 
a angajamentelor adoptate la Helsinki, Ia cauza generală a în
țelegerii și colaborării dintre națiuni.

în epoca noastră de intensă dezvoltare a forțelor de pro
ducție, de amplificare continuă a cunoașterii umane, crește tot 
mai puternic rolul și contribuția științei ea un element esențial al 
organizării și dezvoltării societății moderne. Aplicarea în prac
tică a cuceririlor științei, accesul larg la cunoașterea și folosi
rea a tot ceea ce realizează mai valoros, mai avansat gîndirea 
umană constituie, in zilele noastre, o condiție fundamentală a 
progresului fiecărei națiuni, a creșterii nivelului de trai al po
poarelor, a ridicării gradului de civilizație al întregii omeniri. 
Slujitorilor științei le revine nobila misiune de a servi neabătut 
omul, cauza bunăstării și fericirii sale, de a sprijini prin în
treaga lor activitate lupta și eforturile popoarelor pentru solu
ționarea marilor probleme care confruntă omenirea, de care 
depind progresul și pacea întregii lumi.

Conferința dumneavoastră are o importanță deosebită și prin 
aceea că își propune să dezbată problemele energiei care — așa 
cum este cunoscut — preocupă astăzi tot mai intens toate po
poarele, întreaga omenire. După cum se știe, în lumea de azi, se 
manifestă cu putere criza energiei, sursele energetice tradiți
onale încep să se epuizeze, să devină nesatisfăcătoare în raport 
cu cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării societății 
omenești. Nu putem, de asemenea, ignora faptul, deosebit de 
grav, că o parte din sursele de energie, din realizările cunoașterii 
științifice în acest domeniu, — în primul rînd în cel al energiei 
atomice — sînt utilizate nu pentru a asigura progresul și dezvol
tarea omenirii, ci in scopul fabricării de mijloace de distrugere 
în masă, ceea ce implică mari pericole pentru pacea lumii și 
poate avea consecințe incalculabile pentru înseși existența u- 
mană.

Tocmai pornind de Ia aceste realități se cuvin subliniate rolul 
și răspunderea deosebită ce vă revin dumneavoastră, savanți- 
lor și cercetătorilor din domeniul fizicii, datoria de onoare a 
tuturor oamenilor de știință de a-și consacra plenar 
gindirea și eforturile creatoare cauzei nobile, profund umaniste, 
a punerii științei in slujba progresului și păcii, a asigurării bu
năstării popoarelor. Astăzi, cind cursa înarmărilor a luat pro
porții uriașe, ducind la irosirea unui insemnat potențial științific 

.și material. ,cind cheltuielile militare împovărează tot maL greu 
umerii popoarelor, știința, toți cei ce o slujesc trebuie să se 
afle permanent in rindurile forțelor înaintate ale omenirii, ale

popoarelor care se pronunță și militează în mod activ pentru 
realizarea dezarmării generale — în primul rînd a dezarmării 
nucleare — pentru lichidarea blocurilor și a bazelor militare, 
reducerea trupelor și diminuarea bugetelor de război, pentru a 
se trece în mod concret Ia măsuri practice de dezarmare. Trebuie 
făcut totul pentru a împiedica folosirea științei in scopul distru
gerii și războiului, al învrăjbirii și dominației popoarelor, pentru 
ca minunatele realizări ale geniului uman să servească exclusiv 
păcii și civilizației, bunăstării, libertății, independenței și feri
cirii tuturor națiunilor.

România, consacrîndu-și plenar forțele și energiile sale crea
toare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, acordă 
științei o importanță de prim ordin in asigurarea progresului 
mai accelerat al țării pe calea propășirii economice și sociale, 
a prosperității și bunăstării întregului popor. Situăm în mod ferm 
la baza societății pe care o edificăm cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, promovăm o politică consecventă 
de dezvoltare a cercetării științifice proprii ; totodată, în cadrul 
politicii noastre generale, de dezvoltare continuă a relațiilor 
României cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire 
socială — pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suveranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului reciproc — participăm activ 
la schimbul internațional de valori materiale și tehnico-știin- 
țifice, ne aducem contribuția la înfăptuirea unui climat de des
tindere și largă colaborare în Europa și in lume. Acționind în 
spiritul acestei politici, oamenii de știință din România sint 
hotărîți să dezvolte și să amplifice colaborarea și conlucrarea 
lor cu savanții și cercetătorii din celelalte țări, să participe cu 
toate forțele lor la progresul științei naționale, la îmbogățirea 
tezaurului cunoașterii universale.

Trăim o epocă de profunde transformări sociale și naționale, 
o epocă în care cursul evenimentelor, voința popoarelor de a se 
dezvolta libere și independente pe calea progresului cer într-un 
mod tot mai imperios să fie abolite cu desăvîrșire din viața in
ternațională orice practici ale vechii politici de inegalitate și 
asuprire care a împărțit lumea in țări sărace și țări bogate, să 
se acționeze ferm pentru lichidarea stării de subdezvoltare în 
care se mai află o mare parte a omenirii ca urmare a acestei 
politici, să se treacă Ia promovarea unor relații noi, cu ade
vărat democratice, a unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, bazate pe egalitate și echitate, care să înlăture 
orice discriminări, bariere sau îngrădiri în circulația valorilor 
materiale și științifice, să asigure accesul larg și neîngrădit al 
tuturor popoarelor — și în primul rînd al celor rămase în urmă 
— la cuceririle revoluției tehnico-științifice, la binefacerile ci
vilizației moderne. Răspunzind acestor înalte imperative ale 
dezvoltării contemporane, știința și slujitorii ei pot și trebuie să 
aducă o contribuție tot mai însemnată la eforturile generale ale 
omenirii de azi pentru făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei lumi a păcii și colaborării rodnice intre popoare. 
Mai mult ca oricînd, trebuie intensificate contactele, colabora
rea și cooperarea dintre oamenii de știință de pretutindeni, pen
tru abordarea și rezolvarea cu forțe comune a unor probleme 
menite să asigure omului noi posibilități de a cunoaște și folosi 
legile naturii și resursele planetei în interesul ameliorării con
dițiilor sale de viață, al făuririi unui trai îmbelșugat șl fericit.

încredințat că lucrările conferinței dumneavoastră se vor în
scrie ca o contribuție de seamă Ia întărirea conlucrării interna
ționale în domeniul științei și, totodată, ca un aport însemnat 
la cauza generală a colaborării și păcii, vă doresc să vă simțiți 
cit mai bine în tara noastră și vă urez mult succes și multe 
satisfacții in activitatea nobilă ce o desfășurați pe tărimul cu
noașterii științifice.

ȘCOALA SI ÎNTREPRINDEREA-
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parteneri egali, cu răspunderi egale 
în formarea tînărului muncitor

Convorbire cu ing. DUMITRU IONESCU 
director adjunct al Direcției invățămint liceal și tehnic profesional 

din Ministerul Educației și lnvățămintului

• IN ANUL ȘCOLAR 1974-1975 AU URMAT TnVAȚÂMINTUL LI
CEAL, PROFESIONAL, ȘCOLI DE MAIȘTRI Șl ȘCOLI DE SPECIA
LITATE POSTLICEALĂ, CURS DE ZI, SERAL Șl FĂRĂ FRECVENȚA 
PESTE 1 MILION DE ELEVI • AU PREDAT LA CATEDRĂ PESTE 
44 000 DE CADRE DIDACTICE o PESTE 282 000 DE ELEVI AU

BENEFICIAT DE CĂMINE Șl

— Ziarul „Scînteia tineretului" 
a inițiat o dezbatere vizînd op
timizarea si modernizarea proce
sului de invățămint in școala 
profesională, pornind de Ia cri- 
ticile și recomandările făcute de 
secretarul general al partidului,

PESTE 310 000 DE CANTINE

tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara comună din iulie a.c. A- 
vem în vedere faptul că în șco
lile profesionale se pregătește 
schimbul de miine al clasei 
noastre muncitoare care va lucra 
in condițiile avintului tehnicii si

științei, contribuind la înfăptui
rea programului adoptat de cel 
de al XI-lea Congres al partidu
lui. Ministerul Educației și în- 
vățămintului este forul care co
ordonează și îndrumă — în mod 
unitar — dezvoltarea invătămîn- 
tului in tara noastră și, in con
secință. am dori să cunoaștem 
punctul de vedere al celui mai

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

iN NUMĂRUL 
DE AZI

DRUMUL RECOL
TEI, DIN CIMP ÎN 
BAZA DE RECEP
ȚIE, POATE FI AC
CELERAT !

• PRAHOVA : Roadele o- 
goarelor sînt preluate 
ritmic, constant

• BRAȘOV : Din primele 
ore ale dimineții, tinerii 
prezenți la strîngerea 
cartofilor

• MUREȘ : Elevi pe „șan
tierul" culturilor de 
toamnă

(IN PAGINA A II-A)

Astăzi au început, la Cos- 
tinești, întrecerile turneu
lui final
CUPA „SCÎNTEII 
TINERETULUI" LA 
TENIS
(IN PAGINA A III-A)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe directorul general 

al Agenției internaționale 
pentru energia atomică

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți după-amiază. pe directo
rul general al Agenției inter
naționale pentru energia ato
mică (A.I.E.A.). dr. Sigvard 
Eklund, care participă la cea 
de-a IlI-a Conferință generală 
a Societății europene de fizică, 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la București.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ion Ursu. președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Dr. S. Eklund a adresat 
călduroase mulțumiri președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru 
atenția manifestată și înaltul 
sprijin acordat cooperării dintre

România și A.I.E.A., pentru a- 
portul important al țării noastre 
la activitatea Agenției.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că România va acorda 
și în viitor întregul ei concurs 
Agenției internaționale pentru 
energia atomică, pentru ca a- 
ceastă organizație să-și poată 
îndeplini în cit mai bune con
diții țelurile nobile pe care și 
le-a propus și care răspund de
zideratelor omenirii iubitoare 
de pace.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind preo
cupările actuale și de perspec
tivă ale Agenției internaționale 
pentru energia atomică, relevîn- 
du-se rolul deosebit al organi
zației în orientarea cercetărilor 
atomice în scopuri pașnice și în

generalizarea în lume a rezul
tatelor acestei ramuri primor
diale a științei contemporane, 
cu profunde implicații pentru 
progresul societății omenești, 
pentru ridicarea nivelului de ci
vilizație al tuturor popoarelor, 

în ceea ce privește cea de-a 
IlI-a Conferință generală a So
cietății europene de fizică, s-a 
subliniat răspunderea ce revine 
oamenilor de știință în dezvălui
rea pericolului pe care-1 repre
zintă armele nucleare, în mo
bilizarea opiniei publice la 
lupta pentru dezarmare — in 
primul rînd a celei nucleare — 
pentru ca energia atomică să 
fie pusă în exclusivitate în sco
puri pașnice.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

La 26 de ani, Petru Mo- 
roșan, de la întreprinderea 
forestieră Vatra Dornei, are 
in biografia sa un deceniu de 
muncă neîntreruptă și reali
zări exemplare.

Foto : GH. CUCU
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„Valoroasă contribuție la 
făurirea unei noi ordini 
economice internaționale“

BUCE CEA: „Un OTCLȘ DU Vine 
de-a gata peste noapte11

întîia cunoștință pe care o leg, 
aici, la Bucecea, este însuși pri
marul comunei, loan Sposib, și 
trebuie să mărturisesc că nu-i 
deloc una dintre cele mai plă
cute ipostaze. De fapt, tînărul 
primar este supărat numai pe 
unii ziariști, aceia „vin. te . țin 
de vorbă, promit că scriu, și la 
urmă rămii numai cu promi
siunea". Nu știu nici eu la cine 
s-a referit anume, dar, uite, că 
după prima frază începe să zîm- 
bească și mă încurajează : „Ei, 
lasă că mai încercăm și de data 
așta, cine știe, poate avem no
rocul să ne vedem la ziar".

De fapt, „la ziar" oamenii din 
Bucecea s-au văzut de foarte 
multe ori, dar acum, principalul 
e să știe toată lumea cum că 
aici. în ținutul Botoșanilor, ei 
se pregătesc pentru a deveni ce
tățenii unui nou oraș, un oraș, 
care, îmi spune tot primarul 
„nu vine de-a gata peste noap
te, ni-1 pregătim noi, în fiecare 
zi“. Adevărul este că sosit la 
Bucecea, cunoștințele mele des

pre această localitate erau în 
fond precare și nu aveam cu ce 
îmi contrazice interlocutorul. 
Ca prime noutăți aflu că, la ora 
actuală, comuna numără 5 000 
locuitori și că are estimată o 
producție globală de 500 000 000 
lei. Sau, cum zice primarul, la

18 000 000 lei, fabrica de zahăr 
va adăuga producției globale un 
supliment la plan de 450 mili
oane lei ș.a.m.d. în ce privește 
viitorul, perspectivele țin de 
același sistem numeric, toate 
conducînd ca pînă la sfîrșitul 
cincinalului viitor pe harta ju

[ REPORTAJUL NOSTRU ]
Bucecea oamenii vorbesc foarte 
natural despre niște cifre care 
pînă nu demult le erau străine. 
C.A.P.-ul lor a primit trei ani 
la rînd (1971—1972—1973) Ordi
nul Muncii clasa I pentru pro
ducții agricole superioare, iar 
în anul 1974 titlul de Erou al 
Muncii Socialiste pentru cele 
57 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar. Iar estimarea pentru 1975 
se face la cote ascendente. Nu 
este singurul exemplu — ferma 
zootehnică a C.A.P.-ului vizea
ză o producție globală de

dețului Botoșani să apară un 
nou oraș — orașul Bucecea.

Nu-mi pot stăpini curiozitatea:
— Bine, dar de unde aveți 

dumneavoastră ușurința asta să 
vorbiți netulburat despre sute 
de mii, despre milioane ?

Primarul nu se dă bătut :
— Cum de unde ? Doar vor

bim despre milioanele noastre, 
despre munca noastră, despre 
noi ? !

Și spune „noi" apăsat, cu gra
vitatea unui nume colectiv, dar 
foarte concret, unde subînțelege

și tineretul fără de care „greu 
îți poți închipui ce înseamnă 
Bucecea". Numai în vara aceas
ta tineretul a însemnat acea 
forță nu doar numerică care a 
reușit în timp record să înalțe 
un dig de peste 3 km, cel care 
a inițiat preluarea în îngrijire 
proprie a celor 6 hectare de 
sfeclă de zahăr. Și ar mai fi de 
spus că în același termen co
lectiv — „tinerii" — primarul 
subînțelege și o altă realitate din 
Bucecea, anume că toți, dar ab
solut toți tinerii specialiști sint 
născuți, crescuți și întorși aici, 
reveniți pentru a da o nouă 
viață locului. Chiar primarul se 
socotește de-al Bucecei get-be- 
get, a venit aici din 1966 și n-ar 
pleca în ruptul capului ; „de-ai 
locului" sînt și inginerul Dumi
tru Tudose, noul secretar al co
mitetului U.T.C. de la I.A.S.Z.,

ȘERBAN CIONOFF
(Continuare în pag. a IlI-a)
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PE OGOARE DRUMUL RECOLTEI, DIN ClMP
IN BAZA DE RECEPȚIE, POATE FI ACCELERAI!

9

PRAHOVA:

sînt
Roadele ogoarelor
preluate ritmic,
constant

Recoltatul culturilor de toamnă, în unitățile agricole din Ju
dețul Prahova sînt în plină desfășurare. Concomitent, lucrătorii 
ogoarelor sînt preocupați de depozitarea in bune condiții a pro
ducției agricole, de realizarea integrală a planului de livrări la 
fondul de stat. De menționat, succesele cooperatorilor din Dră- 
gănești, Cioranii de Jos, Sălciile, Cioranii de Sus și multe altele, 
care au livrat în bazele de recepție întreaga cantitate de floa- 
rea-soarelui, trecînd imediat la transportul în bază a porumbu
lui. Dar activitate intensă am întîlnit și în unitățile aparținînd 
întreprinderii județene de valorificare a cerealelor. încă din 
vară, aici au fost luate măsuri pentru a mări capacitatea de 
preluare a porumbului și florii-soarelui, prin mărirea număru
lui punctelor de descărcare, construcții de noi pătule și plat
forme betonate, toate acestea avind drept scop reducerea sta
ționărilor mijloacelor de transport în baze. Imaginea întîlnită 
zilele trecute la baza de recepție din Mlzil ne convinge, o dată 
în plus, de modul cum s-au materializat în practică aceste mă
suri. Aici sint afluite 23 de unități agricole cooperatiste și de 
stat. Zilnic, zeci de camioane și remorci transportă în bază ro
dul cimpului. încă de la intrare se observă buna organizare a 
muncii. Laborantele iau cu repeziciune probele, fac analizele 
de laborator. „Pînă în prezent, re spunea tovarășul Vasile Do- 
brescu. șeful laboratorului, cele aproape 1 000 tone de floarea- 
soarelui intrată în bază are o umiditate între 8 și 12 la sută, 
ceea ce asigură o bună stare de depozitare și conservare". Ca
mioanele iau apoi drumul magaziilor, unde descărcarea se face 
mecanizat. Peste o sută de oameni deservesc utilajele, asigură 
depozitarea produselor. Recoltatul florii-soarelui se apropie de 
sfîrșit. Cooperativele agricole din Fulga de Jos, Gura Vadului, 
Fintînele, Fulga de Sus, precum și fermele Banciu, Boldești și 
Grădiștea ale I.A.S. Albești au reușit să-și onoreze contractele. 
De cîteva zile a început și preluarea porumbului. Șeful bazei, 
tovarășul Ion Andrei, ne arăta că prin dotarea unității cu o sta
ție de uscare, cît și a cinci utilaje pentru batozarea porumbu
lui, se poate primi în depozite cantități mai mari decît cele pla
nificate. Numai in cursul unei zile se pot batoza 200 tone de 
porumb și usca alte 180 tone. „Totuși — ne spunea șeful bazei 
— pentru a intensifica ritmul preluării produselor agricole se 
impune ca toate unitățile cooperatiste să-și onoreze în între
gime planul de livrări la floarea-soarelui. Spunem aceasta, de
oarece în bază trebuie să intre peste 12 000 tone porumb, iar 
dacă nu se respectă programul stabilit între noi și unitățile 
amintite, se vor produce staționări ale mijloacelor de transport, 
întirzieri in depozitarea la timp a produselor".

OV. MARIAN

BRAȘOV, t Din primele ore
ale dimineții, tinerii prezenți

la strîngerea cartofilor
De citeva zile, in județul Bra

șov a început recoltatul cartofi
lor. Printre unitățile agricole cu 
cele mai bune realizări, acum la 
început de campanie, se numără 
cooperativele de producție din 
Săcele, Codlea, Făgăraș, Rupea, 
Rișnov. De fapt, tot in aceste 
cooperative agricole de produc
ție s-a muncit intens și dumi
nică, alături de cooperatori a- 
flindu-se din primele ore ale 
dimineții sute de tineri.

Ora 7 pe ogoarele C.A.P. Să- 
cele. In frunte cu președintele 
comandamentului orășenesc a- 
gricol, tovarășul Boroș Bela, se
cretar al comitetului orășenesc 
de partid, și cu tovarășul Mutu 
Petre, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Săcele al U.T.C., 
și-au inceput activitatea la re-

coltatul cartofilor de sămînță 
peste 900 de tineri repartizați pe 
brigăzi de lucru. La brigada de 
cimp nr. 8 de pildă se aflau 400 
de tineri muncitori de la Între
prinderea „Electroprecizia", e- 
levi de la grupul școlar al între
prinderii, ucenici la locul de 
munci. In urma celor 4 mașini 
de scos cartofi MSC-1 tinerii 
string cartofii in saci și îi trans
portă in locurile de unde sint 
incărcați in atelaje și mașini. 
„Ne-am organizat in așa fel lu
crul — ne spune tovarășul Bo- 
roș Bela — incit nimic din ceea 
ce se recoltează să nu rămină pe 
cimp, ci să se transporte opera
tiv in baze". Aceeași activitate 
susținută, același ritm înalt de 
lucru este specific și în celelal
te brigăzi de cimp nr. 6, 3 și 4

unde sint prezenti elevii liceului 
de cultură generală din localita
te, cei ai școlilor generale nu
mărul 1, 2, 3, 4 și 6.

— Pînă astăzi, ne spune tova
rășul prim secretar al comite
tului orășenesc U.T.C. s-au re
coltat cartofii de pe 60 hectare. 
Astăzi, finind seama de prezen
ta numeroasă a tinerilor, de 
conștiinciozitatea cu care aceș
tia muncesc vom recolta alte 20 
de hectare. Printre tinerii care 
se remarcă in mod deosebit la a- 
ceastă activitate se numără Bir- 
zan Vasile, Luca Mitrița, Dumi
trescu Gheorghe, Florescu Ma
riana, Mușat Elisabeta ș.a.

C. DUMITRU

Foto: O. PLECAN

Șl concesii"
în revista Contemporanul 

din 5 septembrie (nr. 36/1504), 
cunoscutul dramaturg Aurel 
Baranga își dezvoltă, pe larg, 
opiniile privind repertoriul 
nostru teatral. Intervenția, 
in fapt și o invitație la de
clanșarea unei dezbateri pe a- 
ceastă temă, ni se pare 
foarte oportună. Orice suges
tii întemeiate, menite a îm
bunătăți repertoriul nostru 
teatral sint, neîndoios, bine
venite. Cu atît mai mult, a- 
tunci cind vin din partea 
unor oameni de teatru cu 
experiență. Autorul articolu
lui face mai multe afirmații 
cu un caracter teoretic, la 
care subscriem, așa cum sub
scriu probabil și mulți oameni 
de teatru, nu numai in discu
ții, ci și în practica artistică. 
De pildă : „Alcătuirea reper
toriului (s.a.) înțeles nu ca o 
listă de piese, ci ca o exem
plificare vie și convingătoare 
a preocupărilor ideologice 
permanente ale unui teatru, 
iată sarcina prioritară a ori
cărui așezămînt artistic ce 
vrea să-și onoreze îndatori
rile" ; „Adevărata piesă-ma- 
joră (s.a.) se divulgă la 
lampa emoției grave și răs
colitoare pe care o comunică 
spectatorului, obligat să me
diteze și după căderea corti
nei". Sîntem de acord cu 
dramaturgul, de asemenea, că 
„viața reală și imediată e un 
spectacol (s.a) mirific, de o 
diversitate uluitoare și im
previzibilă", că ea trebuie să 
confere substanța operei de 
artă, in continuare, că tema 
majoră asigură audientă, a- 
dincime și perenitate operei, 
dar numai tema-majoră co
municată artistic, că publi
cul este „un corp cu preten
ții justificate (s.a.) a cărui 
opinie trebuie să constituie 
un factor decisiv in alcătui
rea repertoriului.

Articolul nu rămine la sta
diul afirmațiilor teoretice, ci 
vizează, în esență, analiza 
unor realități concrete din 
lumea teatrului. Dramaturgul 
susține că există frecvent si
tuații în care exigențele în 
domeniul repertoriului sînt 
numai „afirmate festiv" 
(s.a.), în realitate trecînd 
„pe un plan secund, în fa
voarea altor necesități". Scri
itorul arată că sint directori 
de teatru de un „cras cani
balism intelectual", autori de 
piese de teatru sprijiniți nu
mai de „cirjele salvatoare 
ale unei regii «devotate»". 
Pe de altă parte observă că 
„plutonul dramaturgilor spo
rește cu forte de toată lau
da", dar, ciudat, sînt „pro
movate și lucrări insuficien
te", „piese informe", care 
„n-au decit un singur merit : 
că ocupă locul dramelor și 
comediilor «incomode»" (s.a.). 
„Incomode", explică drama
turgul mai departe, fiindcă 
amenință, fie nrin tema lor 
îndrăzneață, fie prin tra
tarea lor artistică nova
toare. confortul intelectual al 
directorilor". Criticile și a- 
cuzațiile sint grave. Tocmai 
de aceea cititorul ar fi tre
buit să știe cine sînt direc
torii care dau dovadă de ca
nibalism intelectual, care sini 
autorii sprijiniți de cirjele 
regiei, din cine este format 
plutonul „forțelor de toată 
lauda", care sint „piesele in
fime", și care valorile „opri-

mate" (s.n.). Curajul „eso
pic", aluziv, nu face, este 
limpede, decit să hrănească 
o atmosferă de suspiciune. 
Ar fi de dorit, credem, ca și 
in domeniul culturii să se 
asaneze înclinațiile către 
compromiterea fără risc, ten
dințele de insinuare in dau
na discuției deschise, sincere, 
concrete. Noi credem că este 
cazul și se poate să renun
țăm la obiceiul de a discuta 
in tonalitatea obscurului „are 
ceva", '„a făcut ceva". Ase
menea „mesaje" nu sînt, la 
urma urmelor, decit anonime 
inverse. Cunoaștem autorul...

nu ne mai rămine decit să 
ghicim „adrisantul" ! Fabula 
implică critica. Critica însă 
nu se poate rezuma la fa
bulă. Un climat critic sănă
tos. în spiritul exigentelor 
subliniate și recomandate de

către documentele de partid 
nu se dezvoltă decit printr-o 
atitudine deschisă, argumen
tată riguros, decit prin res
pect față de preopinenti, de 
apreciere obiectivă a cîștigu- 
rilor și neajunsurilor înre
gistrate in practica artistică 
cotidiană. în general, intr-o 
atmosferă de reală onestitate 
morală. Cu atît mai 
cînd nu este vorba doar de
spre abstracte considerații 
teoretice ci tocmai de Inter
venții concrete și eficiente 
izvorîte din nobile intenții. 
Deocamdată sesizăm că arti
colul citat se plasează „intre 
exigente și concesii", exi
gență in principii și concesii 
in nominalizare, necesară cu 
atit mai mult cu cit criticile 
sînt deosebit de grave. A 
numi fără a numi — în cap
cana aceasta au mai picat și 
alții. Oricum, nu ni se pare 
firesc ca într-o discuție ce se 
dorește exactă și la obiect 
în privința echilibrării reper, 
toriului, a promovării dra
maturgiei contemporane ro
mânești, să se citeze exclu
siv și, bineînțeles curajos, 
Molierfe, Shakespeare, Gogol, 
Caragiale...

mult

M. COSTEA

Exagerări

mureș: Elevi pe „șantierul
culturilor de toamnă

Din inițiativa uteciștilor
o „săptămînă record"

în virtutea unei frumoase tradiții și bunei colaborări între 
Comitetul județean Mureș al U.T.C. și unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, mii de tineri elevi, uteciști din întreprinderi și 
instituții vor participa la efectuarea lucrărilor impuse de ac
tuala campanie agricolă. Dar in această importantă și- respon
sabilă acțiune patriotică, care este stringerea culturilor de toam
nă, pregătirea condițiilor pentru semănatul griului, au fost 
antrenați peste 2 000 de elevi, uteciști de la liceele de cul
tură generală din Miercurea Niraj, Iernut, Tîrnăveni, Deda, Si
ghișoara, Sărmaș, Liceul pedagogic și Liceul mecanic nr. 3 din 
Tg. Mureș. Pină acum ei au strins recolta de pe 40 hectare po
rumb, 10 hectare cartofi, 5 hectare hamei, au cules 500 tone 
fructe în perimetrul I.A.S. Sighișoara, Albești, Batoș, Iernut, Zau 
de Cimpie, Zagăr. _____ .MIRCEA BORDA

E noapte. Vegheat de copacii 
săi cu frunziș bogat, orașul 
doarme. Ici-colo, la cite o fe
reastră încă luminată, pot fi vă
zute siluetele celor care întirzie 
la masa de lucru. Iar de jos, 
dinspre rîu, urcă freamătul ac
tivității nocturne din 
dustrială a Sucevei.

Pășind cu grijă, ca 
facă auzit, tresărind 
zgomot, un tînăr se furișează pe 
una din străzi. Se numește Adin 
Florin Sandiuc, are nouăspre
zece ani și s-a întors de curînd, 
cu un tren de noapte, In orașul 
în care s-a născut și a copilărit. 
Nu pentru a se bucura de frumu
sețea lui, plină, la această oră de 
un farmec aparte, și nici pentru 
a-și vedea părinții și so
ra care dorm și poate îl 
visează într-una din locuin
țele dintr-un nou cartier, ci 
pentru a-și lăsa și aici ur
mele de infractor înrăit, aflat 
In evidența miliției din multe 
localități. A ajuns. Clădirea Li
ceului „Ștefan cel Mare", care 
figurează în „planul" lui, e scu
fundată în liniște. Cu o mînă se 
agață de un pervaz, iar cu cea
laltă împinge rama de lemn. Fe
reastra nu cedează. încearcă să 
o forțeze și, deodată, geamul se 
sparge în zeci de țăndări care, 
scurgîndu-se pe trotuar, fac un 
zgomot infernal. Se aude un 
fluier. îngrozit, spărgătorul 
lipsit de „noroc" o ia la fugă, 
în timp ce alți pași, fermi, În
cep să-1 urmărească...

Să-1 lăsăm astfel pe Adin Flo
rin Sandiuc, gonind fără scăpare 
pe străzile orașului, și să ne în
toarcem la momentul în care 
și-a început această existență 
jalnică, degradantă, în loc să 
intre în rîndul oamenilor și 
să-și cîștige, asemenea lor, drep
tul de a dormi după oboseala 
sănătoasă a unei zile de muncă. 
Nu avea decît zece ani cînd a 
fugit pentru prima dată de a- 
casă. Părinții lui — tata, econo
mist, mama, contabilă — au fă
cut totul pentru a-1 înțelege și 
readuce în familie. Sfidîndu-i 
pe ei, sfidînd școala, copilul a 
continuat însă să vagabondeze, 
în mod firesc, a fost trimis la 
un centru de reeducare. Acolo, 
a obținut calificarea de lăcătuș 
mecanic, absolvind cursurile ca 
șef de promoție ! Părea că totul 
reintrase in normal. întors în 
Suceava, s-a încadrat la coope
rativa meșteșugărească și a în
ceput să lucreze. Și-a făcut 
prieteni, dar se simțea că nu le 
spune totul, că are ceva de as
cuns. Intr-o bună zi, și-a aban
donat locul de muncă. A plecat 
la Constanța, iar de acolo — în 
alte localități în care a comis 
mai multe spargeri. Prins și ju
decat. a fost condamnat. în fe
bruarie 1974. la un an și jumă
tate de închisoare corecțională. 
Tinindu-se însă seama de virsta 
lui — abia împlinise optsprezece 
ani —, de faptul că la un mo-

zona in-

să nu se 
la fiecare

ment dat o apucase pe un drum 
bun, a fost grațiat după numai 
două luni. Era un semn de mare 
încredere care însă, cum s-a vă
zut mai tirziu, nu l-a impresio
nat, nu l-a convins că oamenii 
din jur vor din toată inima să-l 
salveze de la un dezastru pe 
care singur, cu o rar intîlnită in
conștientă, și-l pregătea. La scurt 
timp după repunerea în liber
tate, și-a reluat vechile obi
ceiuri. în numai trei luni, tre
cînd grăbit prin Iași, Pașcani, 
Adj ud, Buzău, Ploiești, Timi
șoara, Cluj-Napoca, Oradea, Si
biu, Constanța, București și mul
te alte orașe ale tării, a comis pes
te 70 de furturi și spargeri. Itine- 
rariul acesta al fărădelegilor s-a 
încheiat la Suceava, unde a fost 
arestat. Urmează, acum, să is
pășească nu numai pedeapsa 
pentru noile infracțiuni, ci și 
cea de care cîndva, 
menie, fusese iertat.

La prima vedere, 
plicabil că un tînăr 
tea noastră, pe care, poate, l-am 
întîlnit uneori pe stradă sau în 
tren și l-am privit cu încrederea 
cu care ne-am obișnuit să na 
privim unii pe alții, a comis a- 
semenea fapte, de o gravitate 
incalificabilă. Familia din care 
provine nu e dezorganizată, pro
fesorii nu l-au persecutat, prie
tenii nu numai că nu l-au în
demnat să facă ceea ce
a făcut, dar nici nu au
știut că are o viață dublă. Con
form expertizei medico-legale, 
tînărul dovedește discernămînt 
și responsabilitate juridică, și, 
mai mult decit atît, dispune de 
inteligență. Declarația lui — 
„totul s-a întimplat din cauza 
părinților, care nu mă iubesc" 
— reprezintă doar o încercare 
de a înduioșa organele de an
chetă, realitatea fiind cu totul 
alta. în aceeași familie a mai 
crescut un copil care și-a cîști- 
gat în mod cinstit, prin muncă, 
un loc în societate, iar părinții 
sînt cunoscuți și apreciati în 
oraș pentru strădaniile, uneori 
disperate, de a și-l apropia și 
pe cel de-al doilea, de a-1 ajuta 
să-și facă un drum în viață. Și 
apoi, cit de „sentimental" poate 
fi cineva care nu se sfiește să 
fure hainele lăsate în clase de 
elevi de aceeași virstă cu el sau 
să pună mina în gura unei bă- 
trîne care, încrezătoare, i-a des
chis usa ?

Să nu ne grăbim să dăm vina 
pe cărți, filme sau seriale, pen
tru că în ele eroii sînt tocmai 
cei care ne apără de răufăcători 
ca Adin Florin 
ne grăbim să-i 
pe omenii din 
care au făcut 
crezut ei că se .
tru a-1 ajuta. Adevăratul vino
vat, în cazul acesta, nu trebuie 
căutat prea departe. Adevăratul 
vinovat este chiar cel care 
vrea să apară în postura 
de victimă și care, in deplină

cu atîta o-
pare inex- 

din societa-

Sandiuc. Să nu 
învinovățim nici 
jurul tînărului, 
tot ceea ce au 
poate face pen-

cunoștință de cauză, a ales ca
lea delincventei. Iar dacă res
ponsabilitatea lui penală a fost 
stabilită de justiție, responsabi
litatea morală trebuie să și-o 
asume, măcar acum, în ceasul 
din urmă, el însuși.

La virsta lui Adin Florin San
diuc, mii de tineri învață, mun
cesc, contribuie cu toată energia 
și inventivitatea lor la atingerea 
unor obiective de importanță 
istorică. Atitudinea lor consti
tuie suprema dovadă că la 18— 
19 ani viața poate fi trăită pe 
cont propriu, că acțiunile sint și 
opțiuni, că sentimentul răspun
derii — într-o societate care în 
mod sistematic îl cultivă — de
parte de a aștepta anii încărun- 
tirii, este, la majorat, un bun 
ciștigat. Faptele lui Adin Florin 
Sandiuc reprezintă, prin urmare, 
consecințele unei alegeri pe care 
el și nu altcineva a făcut-o și 
asupra acestei alegeri trebuie să 
mediteze — pentru a-și înțelege 
și depăși eroarea — dacă vrea 
să se mai integreze vreodată in 
societate.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

Intensiflcînd tot mai 
mult ritmul întrecerii 
socialiste și hotăriți să 
întîmpine cele două 
importante evenimen
te cu angajamente și 
rezultate dintre cele 
mai rodnice, peste 35 
de mii de tineri din 
municipiul Sibiu au 
raportat în aceste zile, 
In conferințe și adu
nări de dare de sea
mă și alegeri, realiza
rea unor economii de 
peste 6.1 milioane lei 
la S.D.V.-uri, materii 
prime și materiale. Tot 
în aceste zile, Comi
tetul județean Sibiu al 
U.T.C. a raportat rea
lizarea planului anual 
la muncă patriotică. 
Iată însă cîteva din 
angajamentele tineri
lor din trei importan
te întreprinderi ale 
județului, unde în 
urmă cu cîteva zile 
au avut loc conferin
țe de dare de seamă 
și alegeri :
• La întreprinderea 

„Independența" Sibiu, 
cel 2 006 membri al 
organizației s-au an
gajat să realizeze: de
pășirea planului cu 4 
la sută; nici un tinăr 
să nu 
normă;

rămînă sub 
economii de

materii prime și ma
teriale în valoare de 
100 lei lunar de fie
care tinăr; realizarea 
de produse numai de 
calitate: creșterea pro
ductivității muncii cu 
4 la sută. Angaja
mentul luat de în
treaga organizație în 
cinstea congresului al 
X-lea al U.T.C. se va 
concretiza în: colec
tarea a 825 tone fier 
vechi: efectuarea unul 
număr de 1 000 ore 
muncă patriotică în 
sprijinul producției și 
a 3 100 ore muncă pa
triotică la două mari 
complexe sportive din 
municipiul Sibiu, co
lectarea a 1 000 kg hîr- 
tie șl 1 000 bucăți am
balaje din sticlă.

• Cel peste 2 200 
uteciști din organiza
ția de la întreprinde
rea de piese auto Si
biu au declarat prima 
săptămînă a acestei 
luni „Săptămînă re
cord". Angajamentul 
suplimentar luat în 
cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. pre
vede realizarea a pes
te 2 000 ore muncă 
patriotică în sprijinul 
producției, 15 meca- 
nlsme-frlnă lunar pes-

te plan, 4 mecanlsme- 
dlrecție lunar peste 
plan, terminarea lu
crărilor de amenaja
re a bazei sportive a 
întreprinderii. Acti
vitatea întreprinderii 
desfășurindu-se In 
două unități, comite
tele U.T.C. au lansat 
o întrecere Intre aces
te unități care și-au 
propus : depășirea pla
nului de producție in 
medie pe utecist cu 
10 la sută, acțiuni de 
înfrumusețare a între
prinderii In valoare de 
50 mii lei și, „fiecare 
tinăr inginer și tehni
cian să rezolve o pro
blemă tehnică deose
bită In afara sarcini
lor de serviciu".
• în conferința de 

dare de seamă și ale
geri desfășurată la 
întreprinderea de tri
cotaje Agnita, tinerii 
s-au angajat să efec
tueze 2 400 ore muncă 
patriotică in sprijinul 
producției care să 
ducă la obținerea unor 
produse suplimentare 
In valoare de 72 mii 
lei.

ANGELA CHIȚU

(Urmare din pag. I)

autorizat organism asupra direc
țiilor în care va evolua. în viitor, 
invățămintul profesional.

— Invățămintul are sarcina să 
asigure cea mai mare parte din 
cele 1,8—2 milioane de cadre 
care urmează să fie pregătite în 
acest cincinal. Vorbind de școala 
profesională și licee, trebuie por
nit de la faptul că pînă în 1980 
ele vor da economiei naționale 
800—900 mii de tineri muncitori 
pentru noile capacități de pro
ducție, dezvoltarea celor existen
te și permanenta înnoire a co
lectivelor de muncă. Ca atare, 
invățămintul profesional urmea
ză să se perfecționeze în conti
nuare. Există elemente care fac 
posibilă această perfecționare. 
Nomenclatoarele de pregătire, 
bunăoară, au fost restructurate, 
reducîndu-se numărul meseriilor. 
Pregătirea se efectuează în me
serii de profil larg, ceea ce re
prezintă. in fapt, o policalificare 
a viitorilor muncitori. în ultimul 
timp, au fost luate o serie de 
măsuri pentru descongestionarea 
și perfecționarea planurilor de 
învățămînt și programelor școla
re în ideea realizării unui raport 
mai just între pregătirea tehnică 
și cea productivă, accentuîndu-se 
nu latura cantitativă a cunoștin
țelor. ci asupra celei calitative. 
S-au avut astfel în vedere lichi
darea fenomenului de supraîn
cărcare. înlăturarea cunoștințe
lor perimate și promovarea ace
lora care contribuie la formarea 
și pregătirea tînărului în con
cordanță cu cerințele producției. 
Programele școlare la disci
plinele tehnice reprezintă un 
ghid și cadrele didactice au 
latitudinea și obligația să le a-

dapteze la specificul întreprin
derilor si 
unde vor 
solvire, la 
lizează.

— Cite meserii se pregătesc în 
prezent prin școlile profesionale?

— Dinamica nomenclatorului 
de pregătire este următoarea : 
279 de meserii în anul școlar 
1971/1972 ; 232 în 1972/1973 ; 195 
în anul de învățămînt 1973/1974 
și 99 în trecutul an școlar. Pen
tru viitor, cînd în școlile profe
sionale vor fi admiși absolvenți 
ai primei trepte de liceu, mese
riile în care se va realiza pregă
tirea vor fi revizuite în ideea de 
care vorbeam mai sus. de a se 
realiza în măsură mai mare ca
lificarea de profil larg cu posi
bilitatea de mobilitate a munci
torului tînăr pe diverse locuri de 
muncă.

— La 
lie s-au 
tură cu 
viior în ______ ____________
profesional. In decursul dezbate
rii noastre a reieșit că o parte 
din absolvenții școlilor profesio
nale încep să învețe meserie 
abia după ce au terminat școala 
cu toate că, elevi fiind, au parti
cipat la realizarea unui plan de 
producție, au lucrat în întreprin
deri. Lacunele in ce privește 
pregătirea practică îngreunează 
integrarea tinerilor in producție.

—• N-ar fi trebuit să fie 
procesul de învățămînt este 
ceput 
gătire 
meze 
școlile 
prezintă 60—75 la sută din tota
lul activităților prevăzute în pla
nurile de învățămînt. Or, se 
constată că nu întotdeauna, și

locurilor de muncă 
lucra elevii după ab- 
producția care se rea-

plenara comună din lu- 
formulat critici in legă- 
eficienta pregătirii eie- 
formele invătămintului

așa, 
con- 
pre- 
for-

să asigure o solidă 
practică, elevii să-si 
deprinderi de muncă. In 
profesionale practica re-

nu în toate școlile, acest volum 
de ore se realizează eficient. Si 
asta din mai multe cauze. Me
seria se învață în condițiile în 
care elevii lucrează efectiv, cînd 
sînt asigurate locuri de muncă, 
bine organizate, dotate cu uti
laje. aparate, scule-dispozitive- 
verificatoare etc. Sint încă prea 
multe cazuri în care aceste con
diții nu sînt asigurate. Meseria

A

Dacă ar trebui să-I recon
siderăm pe Mihail Săulescu 
după considerațiile critice ale 
Elenei Gronov-Marinescu, 
fără îndoială că am nutri se
rioase îndoieli în ceea ce pri
vește profilul colecției „Res
titutio" de Ia editura Miner
va. Pe ultima copertă a cărți
lor din această colecție se 
scrie : „In seria «Restitutio» 
sînt tipăriți, în ediții științifi
ce, acei scriitori din literatu
ra română care, fără a fi va
lori fundamentale (s.n.) me
rită a fi cunoscuți pentru a- 
portul lor Ia dezvoltarea cul
turii noastre".

Cine ar fi Mihail Săulescu 
după părerea îngrijitoarei 
ediției „Versuri. Teatru. 
Articole"? Un poet cu o in
cantație lirică proprie, cu o 
muzicalitate care ne deter
mină să-i recunoaștem întot
deauna versul. Are neliniștea 
unui spirit însetat de cu
noaștere, de perfecțiune, tor
turat de taine ce ascund e- 
sențele universului. El caută 
cu ..febrilitate absolutul", în
cearcă să-1 descopere prin 
jocul obsedant al întrebărilor 
„fără răspuns". Scrie o poe
zie gravă, reflexivă, dar di
namică, în care tristetea de
vine cugetare, iar neliniștea 
metafizică și „setea de abso
lut' permanente ale unei 
sensibilități alese, aflate în 
căutarea unui ideal superior. 
Din „febrilitatea absolutului" 
atribuită scriitorului, autoa
rea cade în absolutul febrili
tății sale critice. M. Săulescu 
s-ar orienta către o filosofie 
a acțiunii (Eugen Lovinescu 
spunea despre același scrii
tor că s-a aruncat adeseori 
in apele filosofiei numai cu 
resursele virgine încă ale 
unui spirit necultivat), că ar 
impresiona îndeosebi prin 
aerul vital pe care-1 degajă 
credința energică, totalizatoa-

re a poetului in viitorul jus
tițiar al omenirii. Apoi, poe
zia ar fi densă, de esență, 
expresie a unui temperament 
puternic și sensibil, avind 
„valoarea unei premiere în 
peisajul literar românesc“(î).

Elena Gronov-Marinescu 
ne avertizează că, de regulă, 
publicistica este demonetiza
tă de trecerea timpului. Ei 
bine, publicistica lui Mihail 
Săulescu face excepție. E 
plină de sinceritate, de con
cretețe. are un patetism curat 
al participării și angajării di
recte. Are o sensibilitate spe
cifică in alegerea și tratarea 
diverselor teme.

Rubricilor onorate, poetul 
reușește să le dea o „ținută 
aparte", subiectelor demult 
supuse banalității ajunge să 
le confere o „coloratură a- 
parte". Aparte 1 exclamăm și 
noi după aceste incursiuni 
exaltate.

Așadar, răminind in ter
menii Elenei Gronov-Mari
nescu, care vede în poezia lui 
M. Săulescu „rezultatul unei 
sinteze unice în felul ei", 
ajungem la concluzia deru
tantă a unei frenezii nesu
pravegheate. în ce termeni 
mai putem vorbi de marii 
noștri lirici de la începutul 
secolului ? De ce s-a întirziat 
atît de mult descoperirea 
unui clasic ?!

Cartea în cauză se bucură 
de prefața pertinentă a unuia 
dintre cei mai distinși critici 
contemporani : Const. Cio- 
praga. „Explozia" critică in
aderentă a Elenei Gronov- 
Marinescu e în distonantă cu 
eleganța stilului și limpezi
mea ideilor din prefața căr
ții. Și, dacă îngrijitoarea s-ar 
fi oprit numai la 
rigoare, cititorul 
mai avantajat.

notele de 
ar fi fost

MARIUS TUPAN
(
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trebui folosit pentru lucru efec
tiv cu o serie de explicații teo
retice neesențiale. în loc să dea 
îndrumări practice, să fie prin
tre elevi. Maistrul. într-un fel. 
stă la catedră, chiar dacă ea 
nu se află decît simbolic în 
atelier, ori nu de la catedră se 
formează deprinderile practice. 
Se impune ca organizarea acti
vității in atelierele-școală să se

ȘCOALA
Șl ÎNTREPRINDEREA

se învață Iucrind efectiv, reali- 
zînd o activitate 

concretă. Sînt de 
destul _ ______

cînd la o mașină 
sau un loc de muncă sînt re
partizați 2 și chiar mai mulți 
elevi. în asemenea condiții unul 
lucrează, restul asistă. Nu se în
vață meserie în -calitate de spec
tator al procesului de producție. 
Alteori timpul de practică nu 
este folosit integral ca urmare a 
lipsei de organizare rațională a 
lucrului. Se pierde timp cu or
ganizarea locului de muncă, pre
gătirea documentației, procura
rea materialelor și sculelor. Sînt 
și situații cînd maistrul consu
mă o parte din timpul care ar

zînd 
nală 
menea 
situațiile

profesio- 
ase- 

de frecvente 
mașină

realizeze după modelul atelie
relor din întreprindere în care 
elevul să lucreze efectiv sub în
drumarea directă a maistrului 
instructor învățîndu-1 astfel de
prinderile meseriei.

_— îndeplinirea unor principii 
bine stabilite trebuie desigur 
impulsionată și de un control 
permanent și acesta nu pasiv, 
menit doar să constate, ci mai 
ales să intervină ori de cite ori 
este necesar. Școala, întreprin
derea sint parteneri egali, la fel 
de răspunzători în procesul de 
pregătire și educare a viitoarelor 
generații de muncitori. Ce pro
bleme credeți că trebuie să se 
afle mai mult in atenție ?

— O problemă asupra căreia

aș vrea să insist este aspectul 
productiv al instruirii practice. 
In școlile de toate gradele, deci 
și în școlile profesionale, instrui
rea practică este organizată ca 
practică productivă, pe baza 
planului care se realizează cu 
elevii. In acest an calendaristic, 
școlile vor realiza un plan de 
producție in valoare de 700 mili
oane lei. în primele 6 luni sar
cinile de plan pentru aceas
tă perioadă au fost îndepli
nite în proporție de 117,7 la sută. 
Există deci o experiență. Din 
acțiunile de îndrumare si control 
efectuate în școli se constată că 
în planurile de producție școla
ră unitățile de învățămînt și-au 
prevăzut și execută diferite pro
duse, repere și lucrări cu un grad 
ridicat de tehnicitate și com
plexitate. defalcate din planurile 
de producție ale întreprinderilor, 
pentru autodotare sau dotarea 
altor unități de învățămînt. 
Astfel se realizează mașini, 
utilaje, aparate, material di
dactic, țesături, confecții, mo
bilă pentru export, mobilier șco
lar, lucrări de construcții, de in
stalații etc. Aș putea cita, la a- 
cest capitol, 
nr. 1 și nr. 
de mecanică 
șov. Liceul __ ______
Baia Mare, grupurile școlare ale 
Ministerului Industriei Ușoare, 
Liceul metalurgic din Slatina, 
Liceul de industrializarea lem
nului și Liceul de chimie din 
București și încă multe altele. 
Experiența nu poate fi însă ge
neralizată. intrucît mai sînt școli 
în care lucrările date spre exe
cuție. chiar și pentru elevii din 
anii mai mari, sînt de categorii 
inferioare. în marea lor majori
tate de categoria I. neglijîndu-se,

liceele de mecanică 
2 din Arad. Liceul 
..Steagul rosu"-Bra- 
de construcții din

PREGĂTIRI
PENTRU NOUL
AN ȘCOLAR

Peste 4 000 de copii din ju
dețul Arad vor învăța din acest 
an școlar în noi săli de clasă. 
Tot pentru copiii din județ vor 
fi date în folosință încă 11 ate- 
liere-școală, internate cu aproa- 
pe 1 0OO locuri, cantine cu o ca
pacitate totală de 2 500 locuri, 
precum și alte construcții des
tinate dezvoltării bazei materia
le a învățămîntului preșcolar, de 
cultură generală, liceal și pro
fesional.

în acest caz, realizarea pregătirii 
practice pe principiul de la sim
plu la complex în toată gama de 
operații specifice meseriei și po
trivit indicatoarelor tarifare de 
calificare. De aci apar și dife
rențierile pe care le constatăm 
în activitatea tinerilor. în rezul
tatele muncii lor, greutățile în 
integrare la locul de muncă 
unde cerințele planului necesită 
realizarea unor lucrări de cate
gorii superioare. Aici trebuie 
să-și spună cuvîntul întreprin
derile, centralele ’ * ‘
să-și revadă modul 
și organiza practica 
le vor fi muncitori.

— Teoretic, lucrul 
cunoscut, în practică se mate
rializează mai greu.

— Așa cum s-a spus in nenu
mărate rînduri. pentru elimina
rea neajunsurilor in pregătirea 
muncitorilor calificați trebuie să 
se asigure pentru fiecare elev 
loc de muncă individual, dotat 
corespunzător, atît în scoală, cit 
și în întreprindere. Aceasta este 
condiția de bază. In această di
recție. centralele. întreprinderile 
trebuie să acorde un sprijin mai 
concret școlilor. Nu le poate fi 
indiferent cum sînt pregătiți e- 
levii, care. în viitor, vor fi ca
drele lor de bază. Măsură 
care trebuie conjugată cu altele 
vi2înd utilizarea efectivă și efi
cientă a timpului de practică, 
mai buna organizare a locului de 
muncă, executarea de lucrări cu 
grad de complexitate corespun
zător anului de studiu si perioa
dei de calificare a elevului, pre
cum și asigurarea cadrelor di« 
dactice cu experiență.

indus triale, 
de a privi 
elevilor ce

acesta este
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Ministrul afacerilor externe al Belgiei 
va face o vizită oficială în România Lucrările celei de-a III-a

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex

AGENDA
RECEPȚIE

Cu prilejul celei de-a XXXI-a 
aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Ivan Abagiev, a oferit, marți 
seara, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voi tec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învăță- 
mintului, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de condu
cere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Aneta Spornic, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Cazan, 
Emil Nicolcioiu, miniștri, Con
stantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasado

rul Republicii Populare Bulga
ria la București, Ivan Abagiev, 
a- rostit, la posturile noast-e de 
radio și televiziune, o cuvîntare.

PROTOCOL
Tovarășii Mihai Marinescu, 

viceprim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, și Vaclav Hula, 
vicepreședinte al guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, au semnat, la 9 sep
tembrie, la București, Protoco
lul privind rezultatele coordo
nării planurilor de dezvoltare a 
economiilor naționale ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
pe perioada 1976—1980.

în protocolul semnat se pre
vede ca livrările reciproce de 
mărfuri in viitorul cincinal să 
crească față de Acordul de lun
gă durată pe perioada 1971—1975 
cu peste 50 la sută. Au fost sta
bilite măsuri pentru încheierea 
unor convenții de cooperare și 
specializare in diverse domenii 
de interes reciproc.

în conformitate cu sarcinile 
trasate de conducerile de partid 
și de stat din cele două țări, s-a 
convenit un program de acțiu
ne în vederea identificării de 
noi posibilități pentru lărgirea 
și diversificarea in continuare a 
relațiilor economice reciproce, 
extinderea cooperării și specia
lizării în producție pe perioada 
1976—1980 și după anul 1980.

La semnare au fost de față 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
precum și reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Pavol Bahyl, ministrul indus
triilor construcțiilor de mașini 
generale, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, precum 
și Miroslav Jandik, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al R.S. Ceho
slovace la București.

★
Marți la amiază, tovarășul 

Vaclav Hula a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Oto- 

peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Mihai Marinescu, loan 
Avram, alte persoane oficiale.

A fost prezent Miroslav 
Jandik.

SOSIRE
Marți la amiază a sosit în Ca

pitală Milorad Birovliev, mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Comitetului Federal 
pentru Planificare Socială, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică, 
pentru a participa la lucrările 
sesiunii a IX-a a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășul 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, președin
tele părții române în comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, precum și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, alți membri ai 
ambasadei.

ADUNARE
Marți seara, la Casa Centrală 

a Armatei a avut loc o adunare 
organizată cu prilejul celei de-a 
27-a aniversări a creării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, la care au participat ge
nerali, ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Iang Miăng 
Sul. însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
general-locotenent Nicolae Popa, 
care a rostit o alocuțiune.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit colonelul Am Sun 
Dăk, atașat militar, aero și na
val al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

în continuare, participant la 
adunare au vizitat o expoziție 
de fotografii ilustrînd realizări 
din R.P.D. Coreeană și au vizio
nat un film, producție a studio
urilor din R.P.D. Coreeană. 

terne al Belgiei, Renaat van 
Elslande, va face o vizită ofi
cială in România in perioada
1—3 octombrie 1975.

VIZITE
Ministrul resurselor naturale 

din Kenya, Stanley Oloitipitip, 
care se află în vizită în țara 
noastră, la invitația Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei, 
a avut convorbiri, în cursul zilei 
de marți, cu Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții, și Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice.

în cadrul întrevederilor au fost 
abordate aspecte privind dezvol
tarea schimburilor comerciale și, 
în special, a cooperării econo
mice în domeniile minier, fo
restier și materialelor de con
strucții. chimiei și petrochimiei, 
agriculturii etc.

La întrevederi a luat parte 
Bujor Almășan. ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei.

★
Ministrul kenyan, în cursul vi

zitei, a fost oaspetele Institutu
lui de geologie și geofizică din 
București, întreprinderii „Trac
torul" din Brașov și Complexu
lui petrochimic de la Brazi.

★
Delegația economică guverna

mentală filipineză, condusă de 
Troadio Quiazon, ministrul co
merțului din Filipine, care se 
află in țara noastră, la invita
ția Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice 
Internaționale, a întreprins marți 
o călătorie în județele Prahova 
și Brașov.

La Ploiești, oaspeții au vizitat 
principalele sectoare ale între
prinderii „1 Mai", specializată în 
fabricația de instalații de foraj, 
precum și complexul petrochimic 
Brazi.

La Brașov, ministrul comerțu
lui din Filipine și persoanele 
care-1 însoțesc au fost oaspeții 
constructorilor de autocamioane 
și tractoare, unde au asistat la 
demonstrația ultimelor perfor
manțe românești in acest dome
niu, după ce au parcurs diferite 
hale de producție.

în cursul vizitei, oaspeții fili- 
pinezi au apreciat calitățile su
perioare ale instalațiilor, utila
jelor și mașinilor purtînd mar
ca Uzinelor „1 Mai", „Tracto
rul" și întreprinderii de auto
camioane. în acest context, mi
nistrul comerțului din Filipine 
și-a exprimat dorința de a ex
tinde în continuare schimburile 
comerciale, scoțind în evidență 
amplele posibilități care există 
atit in ce privește cooperarea în 
producție, asistența tehnică și 
diversificarea raporturilor eco
nomice dintre cele două țări.

In cursul zilei au mai fost vi
zitate noile obiective turistice 
din stațiunea Poiana Brașov.

în timpul vizitei oaspeții fili- 
pinezi au fost însoțiți de Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale.

★
Membrii delegației Comisiei 

de apărare națională și a for
țelor armate din Adunarea Na
țională Franceză, condusă de 
Voilquin Albert, președintele 
comisiei, care întreprinde o vi
zită in țara noastră la invitația 
Comisiei pentru problemele de 
apărare a M.A.N., au fost luni 
și marți oaspeții județelor Bra
șov și Argeș.

Marți la amiază, Ion Dincă, 
președintele Comisiei pentru 
problemele de apărare a M.A.N., 
a oferit un dejun în onoarea 
delegației.

★
în cursul zilei de marți, 

membrii Comisiei financiare a 
Bundestagului vest-german, care 
se află în vizită în țara noastră, 
au avut întrevederi cu Gheorghe 
Stroe, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, și 
cu Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale.

SIMPOZION
Marți, în Capitală, au început 

lucrările Simpozionului „Așeză
rile umane și mediul înconju
rător în procesul de dezvoltare a 
României". Organizat de Consi
liul Național pentru Protecția 
mediului înconjurător, Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie și Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare, 
simpozionul va dezbate, printre 
altele, aspecte privind sistema
tizarea centrelor civice, asigura
rea factorilor optimi de mediu 
natural și construit, protecția 
împotriva poluării aerului, apei, 
solului, privind confortul și să
nătatea populației.

La deschidere, despre însem
nătatea acestei manifestări au 
vorbit prof. Virgil Ianovici, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Protecția mediului încon
jurător, Octavian Groza, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, și Romeo Dragomirescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare.

A participat B. R. Devarajan, 
reprezentantul în România al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare — P.N.U.D.

COLOCVIU
Marți, au fost inaugurate în 

Capitală, lucrările celui de-al 
XlV-lea Colocviu european de 
micropaleontologie cu tema : 
„Aspecte micropaleontologice 
ale mezozoicului și terțiarului 
din Carpații românești".

La această reuniune științifi
că, organizată de Institutul de 
geologie și geofizică al Ministe
rului Minelor, Petrolului și Geo
logiei, în colaborare cu labora
toarele de micropaleontologie 
ale universităților din Bucu
rești, Cluj-Napoca și Iași, labo
ratoarele întreprinderii de pros- 
pecții geologice și cu Institu
tul de cercetări pentru hidro
carburi, participă peste 90 de 
invitați din 21 de țări.

Conferințe Generale
a Societății Europene de Fizică

*O«f ’ • SPOfIT
Astăzi, au început la Costinești, 

întrecerile turneului final

CUPA „SCINTEII TINERETULUI" LA TENIS
Sub înaltul patronaj al pre

ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marți dimineața, la 
Centrul Național de Fizică de la 
Măgurele — București, au în
ceput lucrările celei de-a III-a 
Conferințe Generale a Societății 
Europene de Fizică.

Conferința — la care iau parte 
peste 600 de oameni de știință 
din Europa și din alte continen
te, precum și un mare număr de 
fizicieni români — este consa
crată unor probleme de mare ac
tualitate — Energia și Fizica — 
și este chemată să răspundă ce
rințelor de punere în valoare a 
noi surse de energie, ale politicii 
energetice mondiale.

La ceremonia de deschidere 
a Conferinței au participat Ma
nea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului. Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului, Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului. Ion 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, alte persoane oficiale.

★
Primul ministru al guvernului, 

Manea Mănescu, a dat citire me
sajului adresat de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. participanți- 
lor la cea de-a III-a Conferin
ță Generală a Societății Euro
pene de Fizică.

Participanții — personalități 
de prestigiu ale lumii științifice, 
specialiști, fizicieni, de pe conti
nentul nostru și din alte țări ale 
lumii — au urmărit cu deosebit 
interes și au subliniat cu vii 
aplauze mesajul adresat de șe
ful statului român.

In numele celor prezenți. pre
ședintele Societății Europene de 
Fizică, prof. Hendrik Casimir, 
a exprimat mulțumiri cordiale 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru mesajul transmis confe
rinței. pentru întregul sprijin 
acordat bunei desfășurări a a- 
cestei reuniuni.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de prof. Hendrik B. G. 
Casimir, președintele Societății 
Europene de Fizică.

Luind cuvîntul, președintele 
prezidiului internațional al con
ferinței. prof. Ion Ursu, a sub
liniat că înaltul patronaj acor
dat de șeful statului român, pre
zența primului ministru al gu
vernului român și a altor perso
nalități din conducerea de stat 
confirmă interesul major pe care 
statul român îl poartă dezvoltă
rii științei și tehnologiei, ca 
inspiratoare și creatoare ale pro
gresului lumii contemporane.

întrunind Societatea Europea
nă de Fizică sub o emblemă atit 
de semnificativă ca „Energia și 
Fizica", comunitatea noastră — 
a Spus vorbitorul — săvîrșește, 
fără îndoială, mai mult decît un 
gest de conștiință profesională 
— un meritoriu act de conștiin
ță civică.

Vădind o asemenea preocu
pare, într-o epocă agitată de 
mari prefaceri economice, socia
le și politice, ca cea pe care o 
trăim, fizicienii europeni își rea
firmă angajamentul ferm față 
de societatea contemporană, de 
problemele cardinale ale echili
brului și propășirii ei.

Este potrivit să ne amintim 
că știința pe care o profesăm 
și-a clădit, în mare măsură, 
prestigiul prin aducerea, de-a 
lungul timpurilor, împreună cu 
alte științe ale naturii. în cîm- 
pul activităților umane, a noi 
surse și purtători de energie, 
între acestea. în ultimele dece
nii. energia nucleară s-a distins 
atit prin perspectivele tehnolo
gice pe care le deschide, cît și 
prin impactul fără precedent pe 
care îl are asupra echilibrului 
economic, ecologic și politic al 
lumii de azi și de mîine. Acest 
fapt conferă atitudinii și activi
tății profesionale a fizicienilor o 
puternică semnificație etică, im
portante răspunderi în manipu
larea fenomenelor naturii, in 
vegherea destinelor păcii.

în încheiere, salutînd cordial 
pe oaspeții de peste hotare, pe 
toți participanții la lucrări, vor
bitorul a urat succes deplin ce
lei de-a III-a Conferințe Gene
rale a Societății Europene de 
Fizică.

A luat apoi cuvîntul prof. Erik 
Rudberg. fost președinte al So
cietății Europene de Fizică, se
cretarul comisiei Academiei Re
gale de științe a Suediei pentru 
acordarea Premiului Nobel.

De la înființarea sa, Societa
tea de Fizică a lucrat cu con
vingerea că dezvoltarea acestei 
ramuri științifice se bazează pe 
posibilitățile de cooperare, pe o 
bună cooperare internațională. 
Sintem deosebit de satisfăcuți 
că mesajul adresat de președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, domnul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat atit de bine aceste 
idei 
ni ui 

— că activitatea în dome- 
fizicii și rezultatele acestei

BUCECEA
(Urmare din pag. I)

și-a adus după sine și soția, 
agronom, și doctorița 

Ro- 
inginerul șef al 

Radu Vatamu, și „tot 
locului" vor fi cei 11 

studenți, absolvenți 
1975 a liceului din co- 
Viorica Maftei — la 
Magda Filipescu la

care 
inginer
Alice Hîngânu, profesoara 
dica Belciug, 
C.A.P., _ ’
de-ai 
proaspeți 
promoția 
mună : 
medicină, _ 
electronică, Ion Dănilă la chi
mie industrială, Nicolae Fecioru, 
la electrotehnică...

Deocamdată orașul e mai 
mult în schița de sistematizare 
sau în proiectele de locuință cu 
etaj, dar specificul său de vii
tor oraș agricol convine cel mai 
bine localnicilor care, de pe 
acum, au adoptat atributele 
civilizației urbane cu 
degajare cu care fac 
rile economice. încă 
acum asfaltul, casele 

aceeași 
bilanțu- 
de pe 

cu etaj,

activități contribuie la bunăsta
rea națiunilor, că această bună
stare crește prin eforturile noas
tre și în mod deosebit prin efor
turile noastre comune. Ne-am 
bucurat din toată inima că pre
ședintele Republicii Socialiste 
România are această convingere, 
și dovada a constituit-o faptul că 
domnia sa a acceptat cu multă 
bunăvoință să patroneze această 
conferință. Exprimînd mulțumi
rile noastre și rugîndu-1 pe dom
nul prim-ministru să transmită 
aceste mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu — vom adău
ga dorința ca eforturile noastre 
să se alăture eforturilor neobo
site ale domniei sale.

In cuvîntul său. acad. B.M. Vul 
(U.R.S.S.). membru al Comitetu
lui Executiv al Societății Euro
pene de Fizică, a spus : în urmă 
cu aproximativ doi ani am avut 
în România un consiliu de con
ducere al societății noastre. Tre
buie să arătăm că Comitetul 
nostru are o simpatie deosebită 
pentru România și sîntem con
vinși că această simpatie este 
reciprocă. Actuala conferință 
examinează probleme impor
tante ale contemporaneității — 
problemele Fizicii și Energiei. 
Programul nostru are întinderi 
foarte mari, de la cosmos și bo
gățiile subsolului planetei noas
tre, de la particule elementare 
pînă la galaxii, de la exploziile 
laserelor pînă la golurile negre. 
O asemenea conferință nu este 
ușor de organizat și de convocat 
și sîntem recunoscători colegilor 
români pentru munca uriașă pe 
care au desfășurat-o. Noi sîn
tem recunoscători conducători
lor Republicii Socialiste România 
pentru atenția acordată confe
rinței noastre și ne sint dragi 
cuvintele de salut adresate de 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu. 
Dorim poporului român mari 
suocese în construirea societății 
socialiste.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
prof. Sigvard Eklund, director 
general al Agenției internațio
nale pentru energia atomică de 
la Viena. A fost deosebit de 
încurajator pentru noi — a spus 
vorbitorul — să ascultăm me
sajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu și, o dată mai mult, 
avem confirmarea faptului că 
România sprijină foarte puternic 
ideea folosirii energiei nucleare 
exclusiv în scopuri pașnice. 
Vreau să folosesc acest prilej 
să-mi exprim admirația și să 
transmit felicitările mele auto
rităților române pentru faptul 
că au organizat atit de bine a- 
ceastă conferință. Am vizitat de 
mai multe ori Bucureștiul și sînt 
uimit cit de rapid se dezvoltă 
Centrul Național de Fizică de 
aici. Sînt convins că el va aduce 
mari contribuții nu numai fizicii 
din România, ci și fizicii din Eu
ropa și din întreaga lume. îmi 
exprim speranța că lucrările a- 
cestei conferințe vor fi deosebit 
de rodnice.

Vizita delegației Partidului Dreptății din Turcia
Tovarășul Ștefan Voitec, mem

bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, a primit, marți dimi
neața, delegația Partidului Drep
tății din Turcia, condusă de Sa- 
bit Osman Avei, vicepreședinte 
al Partidului Dreptății, deputat, 
care face o vizită in țara noas
tră la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. Din delegație fac parte 
Iskender Cenap Ege, șeful

CRONICA
U. T. .

Marți a părăsit Capitala, 
plecînd în Mexic, tovarășul 
Ivan Nicolae, reprezentantul 
U.T.C. Ia Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat, 
care va lua parte la Intilni- 
rea internațională de solida
ritate cu poporul și tineretul 
chilian. Reprezentantul U.T.C. 
va participa, de asemenea, 
la seminarul internațional 
„Lupta tineretului pentru 
apărarea dreptului popoare
lor asupra resurselor natura
le și pentru independență 
națională", care se va desfă
șura la Caracas.

★
Ieri, s-a înapoiat în Capi

tală, venind de la Dubrovnik 
(Iugoslavia), o delegație a 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
care a participat la lucrările 
seminarului studențesc inter
național cu tema „Universi
tatea — azi".

mașinile proprietate personală 
au devenit la Bucecea lucruri 
firești, parte integrantă a felului 
de a fi și a trăi al oamenilor. De 
aceea nu mă mai uimește nici 
dorința lui Tiberiu, băiețandrul 
lui Ion Sposib, deocamdată vii
tor elev în clasa I, de a deveni 
„ori doctor, ori... cosmonaut". 
Cei drept, cea de-a doua profe
siune încă nu figurează în no
menclatorul actual al Bucecei, 
dar cine mai poate ști ce va fi 
mîine sau mai tîrziu ?...

Cînd plec, seara se strecoară 
printre stropii deși de ploaie și 
cu mult după ce am trecut de 
marginea comunei râsfring încă 
zîmbetul curat a lui Tiberiu 
care îmi urase : „Drum bun și 
să mai vii pe la noi".

Am hotărit atunci să păstrez 
acest zîmbet, el însuși în felul 
său un alt „zîmbet pentru mai 
tîrziu", adică pentru atunci cînd 
voi reveni in orașul Bucecea.

Ceremonia de deschidere a 
luat apoi sfirșit.

în cadrul lucrărilor Conferin
ței Generale a Societății Euro
pene de Fizică — care se vor 
desfășura între 9 și 12 septem
brie —- vor fi dezbătute, in șe
dințe plenare, probleme privind 
producerea, conservarea, trans
portul energiei. Vor avea loc, de 
asemenea, sesiuni paralele. în 
cadrul cărora vor avea loc mese 
rotunde și lecții, dezbateri pe 
specialități, pe diferite probleme 
ca : fizica particulelor elementa
re ; fizica nucleară ; fizica siste
melor de mai multe corpuri ; 
transportul și stocarea energiei ; 
energia in astrofizica ; folosirea 
energiei solare ; materiale pen
tru producerea și distribuirea e- 
nergiei ; studii privind strategia 
energiei : geofizică : probleme 
de învățămînt și educație etc.

Programul primei sesiuni ple
nare a celei de-a treia Confe
rințe a Societății Europene de 
Fizică a cuprins trei prelegeri 
științifice, susținute de savanți 
de reputație mondială. Acad. 
P. L. Kapița (U.R.S.S.) a făcut 
o largă retrospectivă a cercetă
rilor întreprinse pînă acum a- 
supra surselor de energie, prof. 
W. Haefele (Austria) a prezen
tat problemele actuale ale stra
tegiilor energetice în lume, iar 
prof. A. Weinberg (S.U.A.) a 
vorbit despre obținerea energiei 
cu ajutorul diferitelor tipuri de 
reactori nucleari.

în cursul după-amiezii. lucră
rile s-au desfășurat în cele cinci 
secții ale conferinței : „Fizica 
particulelor elementare", „Ener
gia în astrofizica", „Probleme 
de mai multe corpuri ; ireversi
bilitatea", „Transportul și sto
carea energiei", „Conversia prin 
stadiul de căldură. " .........

Au fost audiate 
dezbatere expuneri 
la cele mai noi particule desco
perite. sondarea hormonilor cu 
leptoni, cosmologia observațio- 
nală, producerea elementelor în 
universul timpuriu, crearea par
ticulelor, rolul spinului în uni
versul timpuriu, ireversibilita
tea și fluctuațiile în fizica lase- 
rilor. istoricul problemelor de 
transport și stocare a energiei, 
baterii electrice pentru stocarea 
energiei, procese de conversia 
cărbunelui, energia solară și 
habitatul, mecanismul cutremu
relor de pămînt, energia so
lară etc.

Lucrările primei zile au fost 
încheiate printr-o nouă ședință 
plenară, consacrată conferinței 
„Powell Memorial".

★
în holul Facultății 

s-a deschis, în aceeași 
poziție de aparatură 
realizată de diferite institute 
specializate din 9 țări. Au fost 
expuse spectrometre, cronome- 
tre electronice, aparate de ana
liză prin fluorescentă de raze 
X etc.

Geofizica", 
și luate în 
cu privire

de fizică 
zi, o ex- 
științifică

grupului Partidului Dreptății în 
Senat, senator, Ilhami Ertem, 
șeful grupului Partidului Drep
tății în Medjilis, deputat, și Meh
met Atagun, membru al Consi
liului Executiv al Partidului 
Dreptății, deputat.

în cadrul convorbirii a avut 
loc o informare reciprocă asu
pra activității Frontului Unită
ții Socialiste și, respectiv, a 
Partidului Dreptății din Turcia, 
asupra dezvoltării economico- 
sociale a celor două țări, pre
cum și un schimb de păreri cu 
privire la relațiile bilaterale. Au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții inter
naționale actuale.

La întrevedere au luat parte 
acad. Eugen Jebeleanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Ion Clrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al F.U.S., 
Ilie Șalapa, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a C.C. al 
P.C.R., președintele 
pentru industrie și activitatea 
economico-financiară a M.A.N., 
Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperarea economi
că internațională a M.A.N., mem
bru al Consiliului Național al 
F.U.S.

A fost de față Osman De- 
rinsu, ambasadorul Turciei la 
București.

★
Marți după-amiază, delegația 

Partidului Dreptății din Turcia,

Comisiei
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EVENIMENTUL SPORTIV
AL SĂPTĂMÎNII

De ieri, Costinești, stațiunea 
tineretului de pe litoralul româ
nesc, trăiește atmosfera febrilă 
a unei mari manifestări spor
tive. Poate vi se pare curios 
dar nota distinctă nu o mai dau 
plaja, activitățile obișnuite de 
tabără, centrul de greutate și 
de atracție mutindu-se la com
plexul 
cele 12 
care te 
catoare. 
colorate 
evenimentului care are loc. Din 
gară, din stațiile de autobuz se 
îndreptau ieri, dis-de-dimineață 
spre cartierul general al com
petiției Cupa „Scinteii tine
retului" la tenis — acesta este 
evenimentul sportiv al săptămâ
nii — grupuri de tineri, fete și 
băieți, sosite din toată țara, les
ne de identificat după trenin
gurile in care erau imbrăcați, 
după sacoșele sportive in care 
își aduceau rachetele — princi
palele arme cu care se vor pre
zenta in lupta sportivă ce se a- 
nunță și temerară, și spectacu
loasă. Pină la orele după-amie- 
zii sosiseră delegațiile de spor
tivi din toată țara, respectiv toți 
cei 240 de concurenți — campio
nii județelor și ai municipiului 
București — însoțiți de antre
norii lor. Ca să nu mai spunem 
că unele județe — pentru a se 
preveni orice indisponibilitate 
— au sosit și cu 1, 2 rezerve. 
Reprezentanții județelor Cluj și 
Brăila au sosit încă de luni 
pentru a se antrena și acomoda 
cu terenurile de bitum. Printre 
participanții la turneul final al 
celei de a doua ediții a Cupei 
„Scinteii tineretului" la tenis 
se află și 26 dintre finaliștii de 
anul trecut, inclusiv cei 2 cam
pioni care, după cum ne-au de
clarat. sint hotăriți să-și men
țină titlurile. Competiția tre
zește aici un mare interes. In 
Constanța, la comitetele muni
cipal și județean ale U.T.C. și 
la organele sportive, oaspeți ai 
litoralului in aceste zile de sep
tembrie se interesau unde se 
pot procura bilete. Întrecerile se 
vor bucura, fără îndoială, in a- 
fară de o vreme excelentă și 
de o asistență record. în stațiu
nea Costinești la această oră 
sînt peste 3 000 de tineri, pre
cum și numeroși oaspeți de 
peste hotare. Ei au venit încă 
de ieri în jurul terenurilor să 
urmărească antrenamentele 
eoneurenților. Dealtfel, aici, la 
Costinești, cuvintul de ordine, 
preocuparea tuturor — cel puțin 
pentru următoarele 4 zile de 
concurs — este tenisul. Este, 
desigur, și meritul organizatori- 

sportiv, unde se află 
terenuri de tenis spre 
îndreaptă săgețile indi- 
Panouri mari, afișe viu 
atrag atenția asupra

condusă de Sabit Osman Avei, 
vicepreședinte al Partidului 
Dreptății, deputat în Medjilis, a 
fost primită de Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S.

Cu acest prilej, s-a făcut o 
trecere în revistă a activității 
Marii Adunări Naționale și a 
Medjilisului din Turcia, s-au 
subliniat bunele relații stator
nicite între cele două parlamen
te — relații care contribuie la 
dezvoltarea în continuare a prie
teniei și cooperării dintre po
poarele celor două țări, dintre 
România și Turcia — exprimin- 
du-se dorința de a extinde pe 
mai departe colaborarea dintre 
ele.

A fost relevată, de asemenea, 
contribuția pe care parlamente
le pot și trebuie să o aducă la 
crearea unui climat de pace în 
Balcani și în Europa.

La întrevedere au luat parte 
Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comisiei pentru politica 
externă și cooperarea economi
că internațională a M.A.N., 
membru al Consiliului Național 

■ - Teodo-
al C.C. 

al F.U.S., și Constantin 
rescu, membru supleant 
al P.C.R., deputat.

. ★In aceeași zi, oaspeții_ _ .
zitat întreprinderile bucurește- 
ne Electronica, Semănătoarea și 
întreprinderea de Mașini Grele.

au vi-

lor competiției care au făcut o 
propagandă atractivă turneului 
final, dar și al eoneurenților. 
Mulți dintre ei au înscrise pe 
tricouri încă de acasă numele 
competiției la care participă. 
Alții, mai ingenioși, pur și sim
plu au tăiat și lipit antetul ila
rului „Sclnteia tineretului", adău-

COSTINEȘTI
(prin telefon)

gind in față sau deasupra un 
singur cuvint : Cupa. In limba
jul obișnuit din stațiune și de 
pe plajă și-a făcut apariția un 
nou cuvint: cup-meni, pentru 
că. desigur, concurența după un 
antrenament riguros, nu au re
zistat tentației de a sta citeva 
ore pe plajă, de a privi și con
templa marea în lumina înso
rită de septembrie. Mai ales, 
cei care cu acest prilej au vă
zut-o prima oară. Și bineînțeles, 
nu au uitat să-și ia cu ei rache
tele. Ba, unii, beneficiind de 
razele soarelui și briza mării, 
s-au îndeletnicit chiar cu racor
darea lor aici in sunetele ta
lazurilor, sub privirile admira
tive ale grupurilor de tineri.

disputat în Ca- 
internațional de 
formația Steaua 

Berlinului occi- 
Partida s-a terminat cu 

de 21—15 (10—7) in fa- 
handbaliștilor români, 

cele două echipe susțin

• IERI s-a 
pitală meciul 
handbal dintre 
și selecționata 
dental, 
scorul 
voarea 
Astăzi 
un nou joc, in sala Floreasca, 
incepînd de la ora 19,00.

cu 
di-
cu 

doi

• CAMPIONATELE republi
cane de ciclism au continuat ieri 
pe velodromul Dinamo din Ca
pitală cu proba de 1000 m 
start de pe loc, cîștigată de 
namovistul Ștefan Laibner, 
timpul de T10”4/10. Pe locul 
s-a clasat Romică Simion.

ieri• MECIURILE disputate 
la Bacău in cadrul campionatu
lui național feminin de handbal 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Voința Odorhei — Pro
gresul București 9—8 ; Textila 
Buhuși — Mureșul Tg. Mureș 
16—12 : I.E.F.S. București — 
Confecția București 19—13 ; U- 
niversitatea Timișoara — Rapid 
București 18—9.

• DUMINICA, 14 septembrie, 
pe serpentinele Oituzului se va 
desfășura a patra etapă a Cam
pionatului național de automo
bilism — viteză in eoastă. Pre
zentarea eoneurenților este obli
gatorie sîmbătă, la ora 13,00, pe 
D.N. 11 — km. 85,500, cînd se va 
da startul în antrenamentul ofi
cial. Pot concura și sportivi po
sesori de licență „E“, care au 
luat startul în etapa de la Gutii.

• SAPTAMÎNA aceasta se vor 
desfășura trei competiții inter
naționale de dirt-track, Ia care 
și-au anunțat participarea moto- 
clcliștl din Cehoslovacia, Iugo
slavia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Primul concurs se va disputa 
în ziua de 11 septembrie Ia Si
biu, cel de-al doilea la Brăila 
(13 septembrie), iar ultimul este 
programat sîmbătă, 13 septem
brie, la ora 16.00. pe stadionul 
„Metalul" din Capitală.

Din lotul român pentru aceste 
concursuri fac parte, printre al
ții, Ion Bobilnean, Corneliu 
Voiculescu, Ion Marinescu și Ni
colae Răureanu.

• DUPĂ CUM transmite agen
ția „Reuter", Asociația de fotbal 
din Scoția a hotărit să excludă 
definitiv din lotul reprezentativ 
cinci jucători pentru încălcarea 
gravă a disciplinei sportive și 
comportare nedemnă în afara 
terenului de sport.

Jucătorii suspendați sînt că
pitanul echipei, Billy Bremner, 
Joe Harper, Willy Young, Ar
thur Graham și Pat McKlusky.

Jucătorii sancționați au pro
vocat incidente intr-un local, 
după desfășurarea meciului de

Aseară a avut loc ședința 
tehnică pentru validarea coneu- 
renților și pentru a li se comu
nica tragerea la sorți prin care 
s-a stabilit ordinea desfășurării 
partidelor. Vor intra in focuri, 
in orele dimineții, reprezentan
ții județelor Ialomița. ~ 
Severin, Brăila, Bihor, 
Alba, Argeș, Bacău, 
București,. Mureș,

Caraș- 
Gorj,

Vîlcea, 
_____ T___ __ ,, Constanța, 
Hunedoara, Tulcea, Arad și Satu 
Mare. Sînt așteptați să sosească 
componența loturilor noastre 
naționale, Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu, Dumitru Hă- 
rădău și Toma Ovici, care, pe 
lingă faptul că vor oficia ca ar
bitri la partidele semifinale și 
finale, vor avea, intr-una din 
seri, un dialog cu participanții 
la turneul final — evident, des
pre tenis — cărora le vor pre
zenta și un recital de demon
strații de jocuri de simplu și 
dublu mixt.

Primele lovituri, primele mingi 
trimise peste fileu din cadrul 
finalei, celei mai mari compe
tiții de masă pentru tenis, Cupa 
„Scinteii tineretului" au fost 
executate. Sint toate semnele că 
vom asista la dispute aprige, 
foarte ambițioase, care vor evi
denția elemente talentate pe ca
re le așteaptă tenisul românesc.

VASILE CABUIJEA

Ia Copenhaga, susținut în com
pania Danemarcei, in cadrul 
campionatului european.

Cunoscutul internațional Billy 
Bremner nu a recunoscut acuza
țiile ce i s-au adus, iar ceilalți 
patru jucători au refuzat să co
menteze, așteptind notificarea o- 
ficială a hotăririi pe care trebuie 
să o dea secția internațională a 
forului scoțian de specialitate.

• CAMPIONUL mondial Ana
toli Karpov (U.R.S.S.) și marele 
maestru maghiar Lajos Portisch 
își vor disputa finala turneului 
internațional de șah de la Mi
lano.

în meciurile directe semifina
le, Portisch l-a învins cu 2,5—1,5 
puncte pe marele maestru iugo
slav Liubomir Liubojevici, iar 
Karpov a terminat la egalitate :
2—2 puncte cu compatriotul său 
Tigran Petrosian. Karpov s-a 
calificat în finală datorită coefi
cientului Soneborn superior din 
faza preliminară a concursului.

Cei doi finaliști urmează să 
dispute un meci de șase partide, 
care va desemna pe ciștigătorul 
turneului.
• REZULTATE înregistrate în 

primul tur al turneului interna
țional de tenis pentru tineret, 
care se desfășoară la Milano : 
Angel Gimenez (Spania) — Rug- 
geri (Italia) 6—0, 6—4 ; Taroczy 
(Ungaria) — Butattini (Italia) 
6—1, 6—0 ; Lando (Argentina) — 
Spiga (Italia)) 6—4, 6—4 ; Bor- 
figa (Monaco) — Rovati (Italia) 
6—4, 6—1 ; Fishback (S.U.A.) — 
Naso (Italia) 6—0, 6—1.

• CEA DE-A 47-A ediție a 
tradiționalei curse cicliste inter
naționale „Criteriul Așilor" s-a 
desfășurat Ia.Belfort (Franța) și 
a fost cîștigată la sprint de ru
tierul belgian Roger de Vlae- 
minck. învingătorul a parcurs 
100 km tn 2hO2’15”, fiind urmat 
în același timp de compairioții 
săi Herman van Springel, Freddy 
Maertens, Eddy Merckx, france
zul Bernard Thevenet, italianul 
Francesco Moser și olandezul 
Joop Zoetemelk.
• PE STADIONUL „Wembley" 

din Londra s-au intllnit intr-un 
meci internațional de fotbal se
lecționatele feminine ale Suedi
ei și Angliei. Echipa suedeză a 
obținut victoria cu scorul
3-1  (1-1).

de

• „TURUL ROMANDIEI" 
marș, desfășurat în 9 etape, 
fost dominat la actuala ediție 
atleții sovietici, clasați pe prime
le două locuri. A cîștigat Iuri 
Șalmov. care a parcurs 314 km 
în 29h06’45” (medie orară de 
10,760 km), secondat de Vladimir 
Sveșnikov — 29h44’18”. Pe locul 
trei s-a situat sportivul englez 
Colin Young — 30hl7’46”.

la 
a 

de



încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 

române in R. P. Chineză
de peste hotare Convorbiri între delegațiile

Partidului Comunist Român și
Partidului Comunist din Japonia

NORODOM SIANUK 
A SOSIT

LA PNOM PENH
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și-a 
încheiat, marți, vizita de prie
tenie in R.P. Chineză, plecind 
în după-amiaza aceleiași zile 
spre patrie.

La aeroportul din Pekin de
legația română a fost condusă 
de Ci Ten-kuei, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
Ken Piao, membru al C.C. al 
P.C.C., șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C.C., 
Kuo Yu-fen, membru al C.C. al 
P.C.C., șeful secției organizato
rice a C.C. al P.C.C., precum și 
de alte persoane oficiale.

★
Delegația de partid și guver

namentală română a făcut, luni, 
o vizită la Hanciou. Oaspeții 
români au vizitat o întreprinde
re de prelucrare a mătăsii și de 
vopsitorie și o întreprindere a- 
limentară din orașul Hanciou, 
unde li s-a făcut o primire căl
duroasă.

în seara aceleiași zile, Ian 
Ci-lun, membru al C.C. al

Valoroasă contribuție 
la făurirea unei noi ordini 
economice internaționale
Actualitatea înscrie în a- 

ceste zile la Ioc de frunte 
preocupările deosebite ale 
unui număr impresionant de 
țări privind problemele 
dezvoltării ți cooperării e- 
conomice internaționale. 
Cea de a 7-a sesiune extra
ordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U. constituie, în 
acest context, un corolar al 
unui șir neîntrerupt de am
ple reuniuni internaționale 
menite a pune în aplicare 
un sistem de principii, me
tode, instrumente de lucru 
avînd ca obiectiv făurirea 
unei noi ordini economice 
mondiale.

P
ersistența și a- 
dîncirea deca
lajelor între ță
rile dezvoltate 
economic și cele 
rămase în ur
mă, problema energiei și 

materiilor prime, criza a- 
limentară cronică în unele 
zone ale Terrei, perturbații- 
le sistemului valutar ca și 
barierele artificiale din ca
lea comerțului internațional 
sînt indisolubil legate de 
vechea politică de dominație 
și asuprire, iar menținerea 
și agravarea lor este o sursă 
de tensiune în viața interna
țională. După cum se știe, 
România, țară socialistă _ in 
curs de dezvoltare, acordă o 
atenție deosebită acestor pro
bleme acute ale lumii con
temporane, apreciind că de 
soluționarea lor echitabilă 
depind în ultimă instanță 
bunăstarea, pacea și securi
tatea tuturor națiunilor lu
mii.Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se la 
căile de rezolvare a acestor 
probleme, în deplin consens 
cu interesele întregii ome
niri, afirma că „viața pune 
cu tot mai multă acuitate în 
fața popoarelor necesitatea 
abolirii vechii politici impe
rialiste, colonialiste, care a 
împărțit lumea in țări boga
te și țări sărace, a instaurării 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, a_ u- 
nor relații noi, cu adevărat 
echitabile între state, care să 
asigure progresul mai rapid 
al tuturor popoarelor — și in 
primul rînd al celor rămase 
in urmă — accesul neîngră
dit al fiecărei națiuni la cu
ceririle civilizației contem
porane”. Asemenea idei deo
sebit de valoroase, amplu 
fundamentate și în documen
tele Congresului al XI-lea, 
dovedesc preocuparea per
manentă a partidului și sta
tului nostru pentru cristalij 
zarea conceptului de nouă 
ordine economică internațio
nală, pentru concretizarea 
cerințelor impuse de această 
ordine, contribuția noastră 
in această direcție fiind larg 
recunoscută și apreciată pe 
plan mondial.

Țara noastră concepe fău
rirea unei noi ordini econo
mice mondiale ca un proces 
de aplicare, pentru toate 
statele, a unui ansamblu de 
principii și măsuri reale cu

întrevedere 
româno-irakiană

Ministrul afacerilor exter
ne al României, George Ma- 
covescu, șeful delegației ță
rii noastre la lucrările celei 
de-a Vil-a Sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor ex
terne al Irakului, Saadoun 
Hamadi.

Cei doi miniștri au avut un 
schimb de păreri privind e- 
voluția pozitivă a relațiilor 
româno-irakiene, precum și o 
serie de probleme majore ale 
actualei sesiuni extraordina
re, convenind ca delegațiile 
celor două țări să continue 
colaborarea și contactele 
strînse și în cadrul apropia
tei sesiuni ordinare a Adu
nării Generale.

P.C.C., prim-secretar al Comi
tetului provincial Cekian al 
P.C.C., președintele Comitetu
lui revoluționar provincial Ce
kian, a oferit un dineu în cins
tea membrilor delegației româ
ne aflați la Hanciou. Luînd cu- 
vîntul, el a relevat aprecierea 
deosebită de care se bucură în 
rindul populației provinciei Ce
kian, la fel ca și in alte părți 
ale Chinei, succesele poporului 
român,, obținute sub conducerea 
Partidului Comunist' Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a exprimat con
vingerea că relațiile de priete
nie dintre cele două partide, 
țări și popoare se vor întări și 
dezvolta continuu.

în cuvintul său, tovarășul 
Ilie Verdeț a salutat realizările 
poporului chinez pe calea revo
luției și construcției socialiste, 
înfăptuite sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez. în frun
te cu tovarășul Mao Tzedun, și 
a exprimat convingerea că dez
voltarea legăturilor de prietenie 
dintre P.C.R. și P.C.C., dintre 
România și China va contribui 
în continuare la cauza cooperă
rii ’internaționale, la afirmarea 
luptei forțelor progresiste.

scopul de a transforma 
structural actualele relații e- 
conomice interstatale, in de
plin acord cu imperativele 
dezvoltării armonioase a tu
turor țărilor. Pornind de la 
analiza științifică a fenome
nelor actuale din viața eco
nomică internațională, ac- 
ționind in spiritul unei inal- 
te răspunderi pentru viitorul 
poporului român, pentru în
treaga umanitate, România 
a supus atenției actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. un amplu și cuprin
zător document privind pro
blemele înscrise pe agenda 
sesiunii. Bucurîndu-se de un 
deosebit interes in rindul 
participanților, documentul 
românesc — considerat ca o 
nouă acțiune prestigioasă, 
constructivă a României la 
rezolvarea problemelor ma
jore ale lumii contemporane 
— relevă că succese reale în 
acest domeniu se pot dobin- 
di numai pe baza respectării 
principiilor și normelor 
dreptului internațional, iar 
obiectivul acestei noi ordini 
trebuie să fie lichidarea de
calajelor. Exprimind convin
gerea că depășirea obstacole
lor va fi posibilă numai in 
condițiile elaborării și res
pectării unor măsuri coeren
te pe plan politic, economic, 
judiciar și instituțional, care 
să ducă la soluții de fond, 
se apreciază că adoptarea 
unor asemenea măsuri poale 
avea loc in cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, a cărei 
contribuție in această pri
vință trebuie să sporească.

Așa cum arată evoluția e- 
conomică mondială, in lichi
darea decalajelor preocupa
rea și eforturile trebuie să 
revină atit statelor in cauză 
cit și comunității internațio
nale. Crearea unei industrii 
naționale în continuă afir
mare, prin valorificarea efi
cientă a resurselor materiale 
și umane ale fiecărei țări — 
în acest scop afectarea a 
25—30 la sută din venitul na
țional pe o perioadă mai 
lungă ar putea crea fondurile 
financiare — este un obiec
tiv hotărîtor în reducerea și 
dispariția actualelor decalaje 
economice. In același timp, 
un loc aparte revine colabo
rării economice, tehnice și 
științifice internaționale me
nite a potența eforturile 
proprii, prin promovarea u- 
nor forme superioare de coo
perare, acordarea de facili
tăți, in special țărilor ră
mase in urmă.

Declarația României, pre- 
văzind numeroase propuneri 
concrete — între care crea
rea unui organism special al 
O.N.U., constituirea unui 
Fond de dezvoltare — con
tinuă să rețină atenția de
legațiilor participante la dez
baterile de la Națiunile Uni
te, ca un document de refe
rință. fiind apreciat drept o 
contribuție substanțială la e- 
forturile pentru soluționarea 
problemelor dezvoltării și 
cooperării economice inter
naționale, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, pentru 
făurirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale.
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ELIXIRUL TINEREȚII: Scala
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20,30);  Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30).

SOȚIA LUI JEAN: Capitol
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30);  Grlvita (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30); Grădina 
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).

TARA LUI SANINIKOV: Lu
mina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

HYPERION: Timpuri Noi (orele 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15).

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE:

Șahinșahul Iranului l-a primit 
pe consilierul președintelui 

României
La 9 septembrie, Nicolae Doi- 

caru, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, a 
fost primit de șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Cu acest prilej a 
fost transmis din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. $a- 
hirișahului , Mohammad. Reza 
PahlaVi Aryamehr și împărătesei 
Farah un călduros salut de prie
tenie, urări de sănătate și feri
cire. precum și urări de pros
peritate poporului iranian.

Mulțumind pentru mesajul pri
mit, șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. din partea sa și a 
împărătesei Farah, cele mai cor

KINSHASA: Întîlnire între 
reprezentantul P.C.R.

și președintele F. N. L. A.
Marți dimineață, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C- al P.C.R., s-a 
întîlnit, la Kinshasa, cu Rober
to Holden, președintele Frontu
lui Național pentru Eliberarea 
Angolei (F.N.L.A.).

La întilnire, au participat

R. P. CHINEZĂ 

Tibet-o regiune 
in plină dezvoltare

Valoarea producției industriale 
înregistrate anul trecut în Re
giunea Autonomă Tibet din R.P. 
Chineză a fost de 4 ori mai 
mare față de nivelul anului 1965
— data înființării acestei regiuni
— informează agenția China 
Nouă. De asemenea, în primele 
șase luni ale acestui an s-a în
registrat un spor al producției 
industriale de 7,9 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
1974.

In Regiunea Autonomă Tibet, 
zonă aflată altă dată printre 
cele mai înapoiate din țară, s-au 
construit 250 de unități indus
triale, dintre care uzine chimice, 
de construcții de mașini, unități 
de extragere a minereurilor, fa
brici de cherestea, textile și 
materiale de construcție. Prac
tic. 70 la sută din potențialul 
industrial al regiunii a fost ri
dicat în ultimii zece ani, A- 
cest fapt este ilustrat și de 
rata participării industriei la 
produsul total care, de la 
8 la sută în 1965, a atins 
in 1974 nivelul de 22 la sută. 
Acest proces complex a necesi
tat cadre tehnice bine pregătite, 
în ultimii 12 ani, peste 10 000 de 
tineri au urmat cursuri de pre
gătire de. diferite grade.

R. P. CHINEZĂ : Imagine de pe magistrala electrificată Paoki-Chengtu, care străbate o regiune 
muntoasă
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București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; Î8,30; 20.30): Grădina Di
namo • (ora 19,30); Grădina Lucea
fărul (ora 19,30); Grădina Bucu
rești (ora 19,30).

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 LUNGA: Vic
toria (orele 9; 12,30: 16; 19,30).

ALO. TAXI !: Gluleștl (orele
15,30: 18: 20.15).

HOINARII: Central (orele 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 COLȚ 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: Dacia
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) .

LANȚURI: Bucegi (orele 16; 18); 
Grădina Bucegi (ora 19,45).

TOAMNA BOBOCILOR: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea (ora 
19.45).

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 

diale și călduroase urări de să
nătate și fericire, precum si de 
noi succese în activitatea neo
bosită pe care șeful statului ro
mân o desfășoară pentru binele 
poporului său.

Au fost discutate o serie de 
probleme referitoare la dezvol
tarea și diversificarea în conti
nuare a relațiilor de cooperare 
economică și tehnică între 
România și Iran. în interesul 
ambelor țări și popoare. Au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme ale situației politice 
internaționale și îndeosebi evolu
ția din ultimul timp a eveni
mentelor din Orientul Mijlociu.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deose
bit de cordială. a participat 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
țării noastre în Iran.

Johny Eduardo Pinnock și Hen
drick Val Neto, membri ai Bi
roului Politic al. F.N.L.A.

Reprezentantul Partidului Co
munist Român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, un 
salut președintelui F.N.L.A.

Mulțumind, Roberto Holden a 
rugat pe reprezentantul P.C.R. 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut de prie
tenie, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și suc
cese.

în cursul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă priete
nească, au fost discutate pro
bleme legate de situația actuală 
din Angola și s-a subliniat ne
cesitatea unirii tuturor forțelor 
patriotice, anticolonialiste, pen
tru grăbirea dobîndirii indepen
denței naționale, pentru o An
gola liberă și unită.

ADUNARE FESTIVĂ IA PHENIAN
Cu prilejul celei de-a 27-a a- 

niversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, la 
Phenian a avut loc o adunare 
festivă, la care au luat parte 
Kan Rian Uk și Kim Dong 
Ghiu, vicepreședinți ai R.P.D. 
Coreene, alți conducători de 
partid și de stat ai acestei țări, 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații ale oamenilor muncii, 
militari, reprezentanți ai vieții 
științifice și cultural-artistice.

în raportul pe care l-a pre
zentat la această adunare. Kim 
Dong Ghiu a relevat că procla
marea R.P.D. Coreene a repre
zentat o victorie a poporului co
reean în lupta pentru construi
rea socialismului și comunismu
lui și a evocat succesele tării 
în diferite domenii, arătînd că 
R.P.D. Coreeană este în prezent 
un stat socialist cu o industrie

CIME: Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 18,15; 20,30); Grădina Titan 
(ora 19,30).

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

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

MUNTELE ASCUNS: Pacea
(ora 20).

PIAF: Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15); Cotroceni (orele 10; 
12: 14; 16; 20).

NU TE VOI IUBI: Crtngași
(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 FLAMINGO : 
Moșilor (orele 15,30; 18); Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

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

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

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

BALUL DE StMBATA SEARA: 
Vitan (orele 15,30; 18).

România la Tirgul 
de la Brno

Marți s-a deschis cea de-a 
XVII-a ediție a Tirgului in
ternațional de mașini de la 
Brno. La această tradițională 
competiție comercială parti
cipă anul acesta reprezen
tanți ai unui număr de 2 000 
de întreprinderi de comerț 
exterior, firme comerciale și 
industriale din 30 de state.

Țara noastră, prezentă la 
fiecare dintre edițiile de 
toamnă ale tirgului, ca și la 
cele două organizate anterior 
— de produse alimentare, din 
februarie, și de bunuri de 
larg consum, din aprilie — 
este și de data aceasta bogat 
reprezentată. Șapte între
prinderi românești de comerț 
exterior — „Mașinexportim- 
port“, „Mecanoexportimport”, 
..Industrialexport”, „Univer
sal-Tractor”. „Auto-Dacia”, 
„Electronum” și „Electroex- 
portimp’ort” — expun o largă 
gamă de produse noi ale in
dustriei noastre constructoare 
de mașini : tractoare și ma
șini agricole, mașini-unelte 
de prelucrat metale, autotu
risme și autocamioane, ma
șini și instalații pentru con
strucții, utilaje petroliere, 
mașini și utilaje electrice și 
electrotehnice, aparatură de 
măsură și numeroase alte re
alizări recente ale tehnicii 
noastre.

Exponatele românești au 
lăsat o bună impresie, fiind 
cercetate cu atenție chiar din 
ziua deschiderii tirgului.

SOFIA: TRADIȚIONALA MANIFESTAȚIE 
A OAMENILOR MUNCII

In Piața „9 Septembrie” din 
Sofia a avut loc tradiționala ma
nifestație a oamenilor muncii 
consacrată aniversării a 31 de 
ani de la victoria revoluției so
cialiste în Bulgaria. In fața 
tribunei în care se aflau 
primul secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al R.P.B., Todor Jivkov, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat ai Bulgariei, delegațiile 
de peste hotare invitate la ma
rea sărbătoare a poporului bul
gar — printre care și delegația 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., condusă de tova- 

independentă și modernă și o 
economie rurală dezvoltată, pre
cum și cu mari realizări pe plan 
cultural.

Referindu-se la problema reu- 
nificării patriei — sarcina națio
nală supremă a poporului co
reean — Kim Dong Ghiu a ară
tat că reunificarea independentă 
si pașnică a Coreei nu a putut 
fi încă înfăptuită din cauza ati
tudinii și acțiunilor fățiș obstruc- 
Voniste ale regimului antipopu
lar și antinațional sud-coreean. 
care dorește permanentizarea 
scindării țării. In context, el a 
evidențiat, de asemenea, necesi
tatea retragerii din Coreea de 
sud a tuturor trupelor străine, 
arătînd că prezența lor în con
tinuare pe teritoriul sud-coreean 
nu poate fi justificată cu nimic, 
reprezentînd doar o sursă de în
cordare.

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

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
tan (ora 19,30).

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță: „Lebedele sălbatice'1 (II) 
— film de desene animate.. 10,25 
Biblioteca -pentru toți. 11,15 Soa
re, mîndru faur — emisiune mu- 
zical-coregrafică. 11.35 Aveți legă
tura directă cu... 11,55 Telex. 12,00 
închiderea programului. 16,30 Te
leșcoală. Atlas geografic. Itinerar 
școlar pe meleagurile oltene. 17,00 
Telex. 17.05 Oaspeți în studiou
rile noastre. 17,30 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm. 17,45 
La volan. 17,55 Album coral: „Cu- 
vînt de pionier", lt.lt Pasiuni pe

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut luni convorbiri oficiale 
cu delegația P.C. din Japo
nia, condusă de tovarășul 
Tetsuzo Fuwa, membru al 
Prezidiului C.C., al Prezidiului 
Permanent al C.C., șef al Secre
tariatului C.C. al P.C.J. La con
vorbiri au luat parte tovarășii 
Simion Dobrovici, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Din partea japoneză, la con
vorbiri au participat Toshio 
Sakaki, membru al Prezidiului 
C.C., al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., Ichiro Sunama, membru 
al Prezidiului C.C., Hiroshi Iku- 
nami, membru al Secretariatului 
C.C., șef al Secției internaționa
le a C.C. al P.C.J., Fumio 
Yamashita, membru al C.C. al 
P.C.J.

In cadrul discuțiilor a_ fost 
exprimată satisfacția în legătură 
cu bunele relații prietenești, de 
solidaritate internaționalistă din
tre cele două partide, la care o 
contribuție însemnată au adus-o 
întilnirile și convorbirile din 
ultimii ani dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., și tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japo
nia. Relațiile dintre cele două 
partide se dezvoltă pe baza 
respectului reciproc, egalității 
depline, neamestecului în trebu
rile interne și solidarității in
ternaționaliste.

rășul Constantin Petre, secretar 
al Comitetului —, coloanele ma
nifestaților, purtînd steaguri și 
flori și însoțite de bogate care 
alegorice, au raportat conducerii 
țării succesele repurtate în cins
tea zilei de 9 Septembrie și a 
apropiatului Congres al XI-lea 
al P.C.B.

Timp de aproape o oră și ju
mătate, prin fața Mausoleului 
lui Gheorghi Dimitrov din Pia
ța „9 Septembrie”, au tre
cut zeci de mii de oa
meni ai muncii din diferi
te ramuri de activitate, in frun
te cu colectivele celor 11 între
prinderi din Sofia care au lan
sat chemarea pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen la 
toți indicatorii.

In încheierea manifestației, în 
piața din fața Mausoleului a 
avut loc o frumoasă demonstra
ție sportivă.

Manifestații similare au avut 
loc și în principalele orașe ale 
țării.

REUNIUNEA 
CONSILIULUI 
REVOLUȚIEI 

AL PORTUGALIEI

Convocat luni seara la palatul 
prezidențial, Consiliul Revolu
ției al Portugaliei a prezentat 
președintelui Costa Gomes un 
proiect de restructurare internă 
a Consiliului și a Adunării Miș
cării Forțelor Armate. In co
municatul final al reuniunii, 
citat de agenția portugheză de 
informații A.N.I., se menționează 
că proiectul a fost încredințat 
spre studiere unei Comisii pre
zidate de căpitanul Vasco Lou- 
renco și avind în componența sa 
cite doi reprezentanți ai fiecărei 
arme. Proiectul urmează să fie 
dezbătut în cadrul primei reu
niuni a Consiliului Revoluției.

în aceeași ședință, Consiliul 
Revoluției a hotărît reintegrarea 
în acest organism a comandan
ților Melo Antunes, Vitor Alves 
și Costa Martins.

Pe de altă parte, președintele 
Republicii Portugalia, Francisco 
da Costa Gomes, a cerut mem
brilor celui de-al cincilea gu
vern provizoriu, condus de fos
tul premier Vasco Goncalves, să 
asigure girarea problemelor cu
rente ale țării pînă la investirea 
noului cabinet, ce va fi condus 
de amiralul Jose Pinheiro de 
Azevedo.

între timp, premierul desem
nat a continuat, luni și marți, 
consultările cu conducători ai 
diferitelor formațiuni politice 
din țară, în vederea constituirii 
unui guvern de coaliție.

16 mm. 18,40 Pe sub poale de 
Ceahlău — melodii populare. 18,55 
Tribuna TV. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Voci tinere. Pro
gram de muzică ușoară. 20,40 Fes
tivalul comediei cinematografice 
la TV. Telecinemateca prezintă 
filmul artistic „Legea e lege”. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20.00 Pagini de umor: „Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea". 20.25 
Preferințele dv. muzicale sint și 
preferințele noastre. 21,15 Telex. 
21.20 Studio ’75. 21,40 Roman-foile- 
ton: „Milioanele lui Privalov". 
Episodul III. 22,20 închiderea pro
gramului.

Teatrul „Ion Vasilescu" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : DUDUL 
LUI TRAIAN — ora 19,30; Tea
tru) „C. Tănase" (Grădina Boe
ma) : IN GRĂDINA BUCURIILOR
— ora 19.30: (Sala Savoy): UN
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS 1 —
ora 19,30; Circul „București": 
CIRCUL MARE DIN VARȘOVIA
— ora 19.30; Ansamblul „Rapso
dia Română": ȚARĂ BOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 18,30.

în cursul convorbirilor s-a 
făcut o informare reciprocă 
asupra activității și preocupări
lor actuale și de perspectivă ale 
celor două partide. Delegația 
română a informat despre 
succesele obținute de poporul 
român în activitatea de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, despre 
încheierea cu succes a actualu-, 
lui plan cincinal și sarcinile 
viitorului cincinal. Delegația 
japoneză a informat despre 
lupta revoluționară a comuniș
tilor japonezi pentru mobili
zarea maselor populare în scopul 
înfăptuirii idealurilor de de
mocrație și progres social, de 
prosperitate și pace ale poporu
lui japonez.

în cadrul discuțiilor s-au 
abordat probleme ale situației 
internaționale actuale, subli- 
niindu-se marile procese și 
schimbări care au loc în 
lume, însemnătatea conlucrării 
tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice în lupta 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru statornicirea unor 
raporturi noi, de egalitate și 
respect între națiuni, pentru 
realizarea dezarmării generale 
și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare, pentru pace, securita
te șî colaborare internațională.

Discutindu-se unele aspecte 
ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a fost 
subliniată necesitatea depunerii 
de noi eforturi pentru refacerea 
și întărirea unității partidelor 
comuniste și muncitorești, pe 
baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, a respectării autono
miei partidelor, a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de 
sine stătător strategia și tactica 
revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete în care ac
tivează, fără nici un amestec din 
afară.

Ambele părți au apreciat că 
vizita delegației Partidului Co
munist Român în Japonia con
stituie o nouă expresie a dorin
ței reciproce de dezvoltare a re
lațiilor dintre P.C.R. și P.C.J., a 
hotărîrii de a adinei legăturile 
de solidaritate militantă, în in
teresul popoarelor român și ja
ponez, al forțelor antiimperialis- 
te de pretutindeni, al cauzei 
socialismului, progresului și pă
cii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere, 
și caldă prietenie.

Remaniere guvernamentală * 
in Ecuador

Președintele Republicii Ecuador, general de divizie Guillermo 
Rodriguez Lara, a procedat la o remaniere parțială a guvernului 
și la numirea unor noi titulari în diverse posturi ale admi
nistrației publice.

Cei șase noi miniștri desem
nați în guvern sint generalul 
Ruben Dario Ayala (interne), 
generalul Carlos Aguirre Asenza 
(externe), generalul Andres Ar- 
rata Macias (apărarea națio
nală), colonelul Francisco A- 
guirre Armendariz (muncă și 
bunăstare socială), Jaime Mo- 
rillo Batle (finanțe) și colonelul 
Jaime Duenas (resurse natu
rale). Miniștrii industriei, co
merțului și integrării, sănătății, 
serviciilor publice, agriculturii 
și creșterii vitelor, precum și al 
educației au fost confirmați în 
funcțiile lor, ca și președinții 
Juntei naționale a planificării și 
Oficiului national pentru locuin
țe. în fruntea Procuraturii gene
rale a republicii a fost menținut 
vechiul titular.
• într-o declarație făcută postu

lui de radio „Caracol” din Co
lumbia, președintele Ecuadoru
lui,- generalul de divizie Guil- 
lermo Rodriguez Lara, a rele
vat că generalului Raul Gonza
lez Alvear, care a condus tenta
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• CALARE PRIN VALEA MORȚII, LA VÎRSTA PENSIEI ! 
Flora Stewart, o americancă din localitatea Furnace Creek (Ca- 
Ufornia), a reușit să parcurgă călare temuta Vale a Morții 
din S.U.A. Acțiunea ar putea fi considerată mai mult sau mai 
puțin banală, dacă autoarea ei nu ar fi în vîrstă de... 62 de 
ani. „Am dorit să dovedesc cît de mult poate face încă o 
femeie în vîrstă de 62 de ani și, de asemenea, ce animal 
magnific este calul, care în aceste zile de criză energetică nu 
trebuie considerat depășit" — a declarat Flora Stewart • MU
ZICA ÎMPOTRIVA MALADIILOR, Un neurolog vest-german, 
profesorul Behrend din Hamburg, a obținut succese în tra- 
tarea paraliziei datorate unor tulburări organice administrind 
bolnavilor... muzică — îndeosebi ritmuri vesele. Metoda sa con
stituie o noutate în materie, pînă în prezent muzica fiind uti
lizată in scopuri terapeutice exclusiv în psihiatrie • ESTE 
SICRIUL LUI FRANCIS DRAKE? o echipă de scafandri en
glezi și panamezi a descoperit, în golful Portobelo, pe coasta 
orientală a Panamei, un sicriu de metal. Descoperitorii cred 
că este vorba de sicriul navigatorului englez Francis Drake, 
ucis, într-adevăr, în acest loc, în secolul al XVII-lea, In timp 
ce ataca o garnizoană spaniolă. Ipoteza va trebui confirmată, 
Insa, de cercetările viitoare. Descoperirea a fost făcută în ca
drul unei campanii de explorări a grupului britanic de cer
cetări arheologice marine, patronată de universitățile din Ox
ford și Cambridge • PORTUL NEW ORLEANS BLOCAT DE 
O EPAVA. Un cargou american s-a ciocnit cu un petrolier nor
vegian la 25 mile de estuarul fluviului Mississippi, scufundîn- 
du-se. Echipajul a putut fi salvat de nava norvegiană. Acci
dentul s-a soldat însă cu blocarea canalului de acces spre cel 
de-al doilea port american, ca mărime, New Orleans a IN 
CĂUTAREA NEGATIVELOR ORIGINALE. Producătorii celor trei 
filme italiene aflate în plină realizare, ale căror negative ori
ginale au fost furate au oferit o recompensă de 30 milioane 
lire (circa 50 000 de dolari) pentru obținerea de informații de 
natură să ducă la recuperarea peliculelor. Alberto Grimaldi, 
care a finanțat două din filmele în cauză, a exclus eventuali
tatea achitării unei răscumpărări. Recuperarea celor 74 bo
bine — a spus el — nu este esențială, întrucît copii acceptabile 
au putut fi realizate după peliculele pozitive. Grimaldi a in
format că a primit un telefon de la o persoană neidentificată 
care îi cerea o răscumpărare. Convorbirea a fost întreruptă 
insă înainte de a se stabili dacă era vorba de un apel real din 
partea hoților « SATELIT JAPONEZ. Agenția națională pen
tru dezvoltare spațială din Japonia a lansat, marți, primul sa
telit artificial realizat de acest organism, denumit „Crizantema", 
in virtutea vechii șl cunoscutei pasiuni pentru flori a acestui 
popor. Satelitul, lansat de la Centrul spațial din Insula Tane- 
gashima. are o greutate de 82,5 kilograme, iar orbita pe care 
a fost plasat se situează la o distanță de aproximativ 1 000 de 
kilometri de Terra. Japonia a mal plasat în jurul Pămîntului 
șase sateliți experimentali, dar aceștia au fost lansați de Insti
tutul pentru cercetări spațiale și aeronautice al Universității din 
Tokio • epidemie DE ENCEFALITA IN S.U.A. Potrivit da
telor publicate de Centrul federal pentru controlul asupra bo
lilor, puseurile de encefalită înregistrate în 13 state au luat 
proporții de epidemie. In ansamblu, în S.U.A. au fost înregis
trate 357 de cazuri de encefalită, din care 42 s-au soldat cu 
moartea bolnavilor. Specialiștii presupun că una din cauzele 
apariției epidemiei este timpul deosebit de umed, care a ca
racterizat vara acestui an în Statele Unite.

Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei (F.U.N.C.), și Penn 
Nouth, președintele Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C., pri
mul ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.), au ple
cat, marți, din Pekin, spre pa
trie, fiind întovărășiți, la bordul 
avionului special, de Khieu 
Samphan. viceprim-ministru al 
G.R.U.N.C., comandantul șef ai 
Forțelor armate populare . de 
eliberare națională cambodgie
ne, precum și de alte oficialități 
ale F.U.N.C. și G.R.U.N.C.

La aeroport, oaspeții cambod- 
gieni au fost conduși de Den 
Siao-pin, Cian Ciun-ciao, Li 
Sien-nien și alți conducători de 
partid și de stat chinezi. Cere
monia plecării a prilejuit o nouă 
manifestare a legăturilor de pri
etenie și solidaritate dintre po
poarele chinez și cambodgian, 
relatează agenția China Nouă.

★
în aceeași zi, Norodom Sianuk 

și persoanele care l-au însoțit 
la înapoierea în patrie au sosit 
la Pnom Penh, fiind salutați cu 
căldură de populație și de mili-, 
tarii cambodgieni.

Pe aeroportul Pochentong al 
capitalei cambodgiene, Norodom 
Sianuk și Penn Nouth au fost 
întîmpinați de Son Sen, vice
prim-ministru însărcinat cu pro
blemele apărării naționale, pre
cum și de alte oficialități gu
vernamentale, care le-au urat 
un călduros bun venit.

în cadrul ceremoniei de la so
sire — la care au luat parte 
reprezentanți ai F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C., ai forțelor armate, 
ai diferitelor organizații și re
giuni — vicepremierul Son Sen 
a rostit o cuvîntare în care a 
salutat cu căldură înapoierea 
lui Norodom Sianuk și a lui 
Penn Nouth, a celorlalți com
patriot:. Răspunzînd, Norodom 
Sianuk a arătat că a fost pro
fund impresionat de primirea 
care i-a fost făcută de forțele 
armate, populație și oficialități.

• LA PALATUL NAȚIUNI
LOR din Geneva în prezența 
reprezentantului O.N.U., genera
lul Ensio Siilasvuo, au început 
marți convorbirile dintre delega
țiile Egiptului și Israelului con
sacrate elaborării protocolului 
privind modalitățile și etapele 
aplicării noului acord interimar 
de dezangajare militară în Sinai, 
încheiat de guvernele celor două 
țări.

tiva de lovitură de stat eșuată 
din Ecuador, i se va acorda per
misiunea de a părăsi țara, dar 
guvernul își păstrează dreptul de 
a cere extrădarea lui. Generalul 
Alvear s-a refugiat la Ambasada 
chiliană din Quito.

• Intr-un document al P.C. 
din Ecuador privind tentativa 
eșuată de lovitură de stat, pusă 
la cale de un grup de complo
tiști în strînsă legătură cu oli
garhia internă ecuadoriană, se 
subliniază că „cercurile demo
cratice din țară au cîștigat o bă
tălie, dar trebuie să șe pregă
tească pentru lupte mai grele, 
singurul obiectiv fiind realizarea 
plenară a aspirațiilor populare, 
exprimate în mare măsură dej 
forțele armate în 1972”. în a- 
cest sens, documentul relevă 
necesitatea operării unor schim
bări în guvern și în aparatul 
administrativ, în vederea elimi
nării „tuturor elementelor reac
ționare și a dușmanilor poporu
lui ecuadorian”.
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