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

EXIGENȚE PERMANENTE ALE INTRECERII- 
RITM Șl CALITATE IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Recoltatul florii-soarelui se desfășoară din plin la C.A.P. Cobadin. județul Constanța
Foto : CORNEL TlNJALA

Tinerii din organizația dv.,

CUM
PROMOVEAZĂ
NOUL ?

ne răspund secretari U.T.C. din 
întreprinderi ale municipiului 

Drobeta-Turnu Severin
Antrenarea tinerilor în miș

carea de invenții și inovații re
prezintă, trebuie să reprezinte 
o preocupare statornică pentru 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi, din institutele de cer
cetări și proiectări, pentru spo
rirea contribuției lor la progre
sul tehnic, la înnoirea și moder
nizarea producției. La întreprin
derea de construcții de vagoane 
Drobeta-Tr. Severin s-a cîștigat 
în acest sens o bună experiență. 
Brevetul de invenție pentru 
„Sistemul de consolidare a ca
petelor șasiurilor vagoanelor de 
marfă pe două osii în vederea 
montării cuplei automate" con
ceput de inginerii Viorel Gheor- 
ghe Pasca, Lucian Popescu . și 
Dumitru Vior, constituie o 
prestigioasă mărturie a gîndirii 
tehnice îndrăznețe, a pasiunii 
tinerilor pentru creația tehnică. 
Climatul creat aici, unde 60 la 
sută din lucrători sînt tineri cu 
real interes față de problemele 
pe care le ridică optimizarea 
producției și îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice, face ca acti
vitatea de creație tehnico-știin- 
țifică să fie continuată ca o a- 
devărată tradiție. Răsfoim re
gistrul de la Cabinetul tehnic. 
Observăm că in ultimele luni 

dintre inovațiile propuse, patru 
aparțin tinerilor Florea Petrișor, 
Paul Almăjan, Ilie Sirbu și ing. 
Marcel Diculescu, iar valoarea 
lor postcalculată se ridică la 
aproape jumătate de milion de 
lei. Dealtfel, la sesiunea de 
comunicări științifice organizată 
de comitetul municipal al 
U.T.C. in luna iulie, mașina de 
găurit multiax, una din cele 
patru inovații, proiectată și exe
cutată de tinerii întreprinderii 
de construcții vagoane, a primit 
diploma și premiul I.

Preocuparea comitetului U.T.C. 
pentru îmbunătățirea și ampli
ficarea procesului de atragere a 
tinerilor în activitatea de crea
ție tehnico-științifică se face 
simțită și în modul în care sti
mulează și popularizează activi
tatea și realizările tinerilor în 
acest domeniu. A fost înființată 
în acest scop o gazetă de perete 
la care se afișează fotografiile 
inovatorilor și, sumarul datelor 
tehnice ale inovațiilor lor. Au 
loc, de asemenea, Intîlniri bi
lunare ale tinerilor cu specialiști, 
cu inovatori ce dețin o bogată

CONSTANȚA TODEROIU

(Continuare în pag. a 11-a)

RITM INTENS 
IA RECOLTAT

' In toate județele țării se 
lucrează cu forțe sporite la 
recoltarea culturilor de toam
nă și pregătirea terenului 
pentru insămințări. Unitățile 
agricole din județul Teleor
man culeg floarea-sqarelui 
de pe ultimele suprafețe, 

întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole 
de producție din județul Ia
lomița au recoltat pină acum 
floarea-soarelui de pe mai 
mult de 75 Ia. sută din su
prafața cultivată. Numeroase 
unități, printre care cele din 
comunele Balaciu. Odobescu. 
Iazu, Țăndărei. au raportat 
încheierea acestei lucrări. De 
asemenea, s-a insilozat 80 la 
sută din cantitatea de furaje 
prevăzută, iar porumbul a 
fost adunat de pe mai mult 
de 12 000 ha.

Maria Vereș, de la Întreprinderea de confecții Tg. Secuiesc

Uteciștii din județul Dolj 
au realizat planul anual 

la munca patriotică
în intimpinarea Congresului al X-Iea al U.T.C. și Conferinței 

a X-a a U.A.S.C.R., cei peste 95 000 uteciști din județul Dolj ra
portează îndeplinirea planului de muncă patriotică pe anul 1975 
la lucrări finanțate.

Constituiți in echipe și brigăzi de muncă patriotică. în cadrul 
a 220 șantiere locale și județene, uteciștii doljeni au realizat ur
mătoarele obiective : colectarea a peste 17 000 tone fier vechi, 
lucrări de irigații, desecări și îndiguiri pe o suprafață de peste 
1 000 hectare. întreținerea a 500 hectare de culturi forestiere, în
deplinirea sarcinilor în cadrul Șantierului național al tineretului 
Galicea Mare — Cetate. La aceste succese se adaugă și realizarea 
a peste 100 milioane lei, la lucrări nefinanțate, la, obiective pre
cum : Parcul Craiovița, punctul de agrement „Hanul doctorului", 
construcția bazinului de înot, a internatului Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" și atelierelor școală de la Liceul „Nicolae Titulescu". la cele 10 
cămine pentru nefamiliști. Peste 4 500 elevi și studenți au fost 
prezenți la lucrările campaniei agricole. Raportind aceste succese, 
uteciștii doljeni s-au angajat să realizeze suplimentarea planului 
de muncă patriotică la lucrări finanțate pe anul 1975 cu peste 10 
la sută.

VASILE MOROȘAN

CINCINALUL-LA COTELE FINALE
Numărul unităților 

industriale, agricole 
și de construcții din 
județul Mehedinți 
care au raportat pină 
acum atingerea cote
lor finale ale actua
lului cincinal a ajună 
la 33. Aceste colecti
ve au realizat pină in 
prezent peste sarci

nile la zi din cinci
nal o producție de 
vagoane de marfă, 
produse din lemn, 
țesături, cărbune e- 
nergetic. confecții din 
textile și alte produ
se in valoare de a- 
proape 980 000 000 lei. 
Contribuția cea mai

Argumente
Colectivul Combinatului side

rurgic Hunedoara a realizat pes
te sarcinile de plan la zi de la 
începutul cincinalului actual o 
producție marfă in valoare de 
1.3 miliarde lei. concretizată în 
329 000 tone fontă, 547 000 tone 
oțel și însemnate cantități de 
laminate și alte.produse siderur
gice.

La rîndul lor lucrătorii Uzinei 
cocsochimice au produs în fie
care zi din luna septembrie. în 
medie, cîte 680 tone cocs meta- 

FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

importantă au adus-o 
minerii exploatării 
Baia Nouă, construc
torii de vagoane de 
la întreprinderea 
„Mev’a" și lucrătorii 
combinatului de pre
lucrarea lemnului din 
Drobeta-Turnu Seve
rin.

de mîndrie
lurgic peste prevederile de plan, 
ridicind astfel la 25 000 de tone 
cantitatea de cocs metalurgic re
alizată peste sarcinile aferente 
perioadei care a trecut din acest 
ultim an al cincinalului. A fost 
aisgurată. totodată, prelucrarea 
și valorificarea superioară a sub
produselor rezultate din proce
sul de fabricare a cocsului, ob- 
ținindu-se însemnate cantități 
de naftalină, sulfat de amoniu 
pentru fertilizarea terenurilor a-; 
gricole și alte produse chimice.

Oamenii mută muntele Pietricelu din Căliman — Vatra Dornei, lăsind loc unei viitoare exploatări 
miniere la suprafață Foto : GH. CUCU

EXPERIENȚE PE ADRESA 
NOULUI AN UNIVERSITAR

PROGRAMELE 
DE INTEGRARE

expresie a învățămintului 

superior modern

Convorbire cu prof. univ. OCTAVIAN FLOAREA, 
membru al Biroului comitetului de partid al Centrului Universitar București.

de învățămint în acțiunile de integrare. Sar
cina expresă a învățămintului superior este de 
a face în doi-trei ani din fiecare facultate, 
unitate de învățămint, cercetare și producție. 
Pentru finalizarea unei asemenea întreprinderi 
de anvergură, mai avem la dispoziție un an, 
cel mult doi. Un an s-a consumat.

Anul parcurs, al cărui bilanț îl facem de fapt 
la 15 septembrie - dată de confluență cu 
anul pe care-l începem - a reprezentat un an 
de lucru, de cristalizări, pe direcțiile cuprinse 
în Programul partidului. întreaga școală su
perioară a Capitalei a fost sprijinită de Comi
tetul municipal al P.C.R. să-și determine și 
consolideze mijloacele specifice fiecărui profil

— Cu ce rezultate ?
— Aș aprecia că, în primul 

rînd. izbutind să consolidăm o 
nouă optică asupra integrării în 
învățămint, dar și în producție 
— partener al facultăților. Inte
grarea a ajuns să fie tratată ■ ca 
un proces amplu, unitar depă- 
șindu-se privirea izolată a fie
căreia dintre cele trei. compo
nente — învățămint, cercetare și 
producție.

De aici, a izvorît cerința ex
presă a anului universitar tre
cut pe adresa fiecărui institut, 
ca și a factorilor de producție 
și cercetare, să elaboreze pro
grame de integrare, în lumina 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, care să reflecte 
componentele și schimbările 
structurale ale procesului de 
instruire în condițiile revoluției

tehnico-științifice. Subliniez că 
n-a fost vorba de corecturi adu
se ici-colo, de îmbunătățiri, ci 
de o nouă elaborare a structurii 
integrării.

— V-am ruga să exemplificați.
— Programele de integrare 

își propun ridicarea calitativă a 
conținutului învățămintului prin 
care să se realizeze atit o pre
gătire științifică, tehnică șl cul
turală in profile largi, cit și o 
temeinică instruire practică, ast
fel incit absolvenții să se poată 
implica rapid în activitatea eco- 
nomico-socială, să se poată adap
ta schimbărilor implicate de re
voluția științifică' și tehnică con
temporană, • de dezvoltarea im-

GABRIELA ANGHEL

(Continuare în pag. a 11-a}
SUB SEMNUL 
UNOR 
ÎNDREPTĂȚITE 
SPERANȚE 
la Costinești au inceput

întrecerile finale 
ale competiției de tenis

„CUPA SCÎNTEII 
TINERETULUI1* 

(relatările trimisului nostru 
in pagina a 5-a)

( I VÎNT CĂTRE CEI TINERI
CONCURSUL NOSTRU 

DE REPORTAJE, 
INFORMAȚII Șl FOTOGRAFII

tinerețe, 
ani de aur

Deschidem astăzi în coloanele ziarului 
nostru o nouă rubrică pe care o dedi
căm apropiatului forum al uteciștilor. 
Prin „Cuvînt către cei tineri" ne propu
nem să realizăm un dialog între gene
rații, să aducem aici gindul și simțirea 
unor oameni pe care anii de luptă și 
de muncă în slujba revoluției și construc
ției socialiste, experiența unei vieți bo
gate în remarcabile înfăptuiri profesio
nale și obștești, cultura lor vastă îi în- 
dreptățesc să se adreseze tinerilor, să 
le propună modele de muncă și de

• ALEXANDRU BĂLĂCI

viață, contribuind astfel la o largă di
fuzare în rindul tinerilor a unor înalte 
valori politico-morale, la modelarea lor 
în spiritul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

Educarea multilaterală a tinerei ge
nerații, sarcină pe care partidul a în
credințat-o întregii societăți și, în egală 
măsură, tineretului însuși, organizației 
sale revoluționare, este un tărîm care 
necesită în mod prioritar împletirea ex
perienței virstnicilor cu elanul tineresc.

Personalități ale vieții publice, cadre 
aflate în fruntea unităților economice, de 
învățămint și culturale, creatori presti
gioși din toate domeniile de activitate 
pot contribui cu îndemnul lor, cu îm
bărbătarea și sfatul lor, întemeiate pe 
modelul unei vieți exemplare, la crește
rea tinerei generații în spiritul cultului 
fată de muncă, al unui efort creator 
activ. Punîndu-le la dispoziție spațiul 
noii noastre rubrici, îi invităm să-și 
spună CUVÎNTUL CĂTRE CEI TINERI. Pen
tru început, publicăm în pagina a ll-a :

0 GENERAȚIE APTĂ SĂ CUCEREASCĂ 
ȘTIINȚA, ADEVĂRUL, FRUMUSEȚEA

• ION IACOBESCU,

Erou al Muncii Socialiste

OAMENI CU INIMA DESCHISĂ

începem azi să publicăm corespondențe sosite la redac
ție în cadrul concursului de reportaje informații și foto
grafii „TINEREȚE, ANI DE AUR". Deschis în urmă cu cîteva 
zile, urmînd a se încheia în preajma marilor evenimente 
cărora le este dedicat - Congresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. — noul concurs al „Scînteii 
tineretului" s-a bucurat, așa cum o atestă bogata cores
pondență, de un larg interes și popularitate în rîndul citi
torilor. Scrise de la fața locului, din mijlocul evenimentelor, 
scrisorile tinerilor surprind acele fapte și trăsături etice și 
profesionale cum sînt hărnicia și pasiunea în muncă, spi
ritul de dăruire și întrajutorare, omenia și bărbăția, înalta 
conștiință patriotică și muncitorească, care definesc tinere
tul patriei noastre crescut și educat de partid.

Corespondențele pe care le: așteptăm și în continuare 
- inspirate din munca și viața tinerilor, din eforturile si 
succesele lor in întrecerea socialistă, pe ogoare, în activi
tatea obștească și social-culturală, la învățătură și în crea
ția tehnică, în toate domeniile de afirmare umană și pro
fesională — vor contura, prin puterea convingătoare a fap
tului de viață trăit nemijlocit de cronicarul său, un generos 
portret al tinerei noastre generații angajate cu înflăcărare 
în marele efort al poporului pentru înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român.

• „Ștafeta pasiunii"
Un Erou al Muncii Socialiste și fiul care-i. urmează exemplul, 
iată subiectul reportajului prin care tehnicianul Vasile Bon- 
dor ne prezintă lăudabilele realizări ale tinerilor de la În
treprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie" din. 

Cluj-Napoca

• „Fiii Vrîncioaiei la Oprișenești"
Șapte tineri vrinceni, colegi la școala generală, colegi la pro
fesională, in prezent colegi de muncă în același schimb la 
Întreprinderea de foraj, extracție Brăila. Ei sînt eroii repor

tajului . realizat de laborantul Titi Peticaru

• Invitație în orașul bimilenar
Corespondentul nostru voluntar, subinginerul Aurel Munteanu 
ne prezintă prin intermediul imaginii sugestive înfăptuiri ur

banistice din municipiul Alba Iulia

IN PAGINA a 3-a



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 11 SEPTEMBRIE 1975

CUV1NT CĂTRE CEI TINERI I.C.E.P. CURTEA DE ARGEȘ

0 generație aptă
• •

să cucerească știința, 
adevărul, frumusețea

de ALEXANDRU BĂLĂCI
în toamna acestui an va avea loc un eve

niment marcant în viața tineretului patriei 
noastre : Congresul al X-lea al U.T.C. și Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R. Pregătirile intense 
pentru apropiatul forum al tinerilor comuniști 
includ și ample dezbateri despre locul și rolul 
tinerei generații în societatea noastră socialis
tă, despre răspunderile ce-i revin în înfăptui
rea Programului făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism. Sînt probleme ale tineretului, 
dar nu numai ale lui, pentru că partidul ne-a 
încredințat tuturor misiunea creșterii și formă
rii multilaterale a tinerei generații : școlii, fa
miliei, instituțiilor de cultură, organizațiilor 
obștești.

Sînt profesor de mulți ani la Universitatea 
din București care își va deschide în curind 
cursurile celui de al lll-lea an de la înființarea 
sa în actuala organizare, sau cel de al 281-lea, 
dacă ne gîndim că la începuturile acestui înalt 
așezămînt cultural și științific se află Academia 
domnească de la Sfîntul Sava, întemeiată în 
1694 de către Constantin Brîncoveanu, adevă
rat focar de răspîndire a ideilor înaintate, de 
combatere a despotismului, de laicizare a cul
turii, de apropiere de realitățile vieții româ
nești.

Am considerat totdeauna, însuflețit de o ast
fel de excepțională tradiție, de -ilustrul exem
plu al predecesorilor, profesorii care au dat 
strălucire catedrelor acestui înalt for de învă
țămînt, drept cea mai înaltă misiune aceea de 
a fi un educator al tineretului. Nici o sarcină 
nu poate fi mai încărcată de responsabilități 
pentru un intelectual decît aceea de a fi un 
modelator, prezentînd tiparele științei și fru
museții în fața tineretului, avid de cunoaștere.

Cunosc bine tineretul din patria mea și am 
avut prilejul să întîlnesc tineri din numeroase 
alte țări, să le cunosc faptele și gîndurile, să 
aflu care le sînt preocupările, idealurile. Am 
făcut parte din comisii internaționale de ex- 
perți în problemele de educație ale tineretului, 
în această calitate am ascultat multe mărturi
siri emoționante din partea delegațiilor de pe 
toate meridianele pămîntului, din țările. lumii 
aflate pe variate trepte ale dezvoltării. Am 
condus timp de patru ani, în capitala Italiei, 
Academia di Romania, o instituție culturală, 
frecventată de mulți tineri străini, veniți să-i 
cunoască pe tinerii români aflați la studii în 
străinătate. Am avut astfel numeroase ocazii 
de a-mi da seama, că oriunde în lume, în 
imensa lui majoritate tineretul contemporan 
este însuflețit de o voință excepțională de a 
trăi intens, de a participa la viață și construc
ție, afirmîndu-și dorința de a reînnoi lumea, in- 
trînd nemijlocit în istorie. Am avut nenumărate 
prilejuri să constat cît de conștient este tine
retul de orientarea problemelor cardinale ale 
contemporaneității. îndeosebi tineretul este 
sensibil la problemele relațiilor între națiuni, 
independenței naționale, drepturilor omului, 
inegalității dezvoltării economice și sociale.

in anumite țâri, cu orînduiri încă nedrepte, 
tineretul este impulsionat de voința de a dă- 
rîma aceste realități de constrîngere, negînd 
societatea de consum, combătînd vechile struc
turi birocratice, îndeosebi în organizarea învă- 
țămîntului, aspirînd cu toată intensitatea spre 
reînnoiri fundamentale.

Receptivitatea la nou, hotărîrea de a parti
cipa activ, cu brațele, cu mintea și cu voința 
sa, la transformarea revoluționară a societății 
sînt trăsături pe care le găsim încorporate e- 
fectiv în personalitatea tineretului patriei noas
tre. Sînt caracteristici pe care le afirmă activ 
și le valorifică plenar în efortul de a răspunde 
prin fapte deosebite încrederii acordate de 
partid, care definește tînăra generație o puter- 
nicâ forță socială, viitorul însăși al națiunii 
noastre.

Tn țara noastră tineretul este caracterizat 
prin înclinarea către concret, către realitate și 
sensul nonconformist, prin atracția spre știință 
și tehnică, însetat de cunoaștere. Tineretul țării 
noastre, am mai afirmat, dezvoltă caracteristi
cile de echilibru, de armonie, de spirit con
structiv ale poporului român și caută în ace
lași timp să grefeze pe această puternică tul
pină, înrădăcinată de milenii în pămîntul țării, 
toată vitalitatea și efervescența sa, în ipostaza 
de cuceritor nou al vieții, așa cum este firesc, 
cum trebuie să se considere orice tînăr.

Participant activ la dialogul cetățenesc, la 
opera de construcție a vieții noi, tineretul 
simte organic necesitatea unei vasțe informări, 
în vederea înțelegerii în profunzime a vieții 
naționale și internaționale, în vederea integră; 
rii aspectelor social-economice, cetățenești și 
politice ale lumii și trăirii actuale, în activita
tea proprie sau a organizațiilor în care acti
vează. în acest complex proces de cunoaștere 
și de activitate trebuie să se țină seama de 
contradicțiile lumii contemporane, de existența 
unor sisteme social-economice diferite cu pro
prii ideologii, care ridică probleme noi și di
verse tineretului, a cărui sensibilitate și dispo- 

. nibilitate trebuie apărată. A-l apăra și aj 
înălța pe tînăr, a-l face apt să^cucerească ști
ința, adevărul și frumuseața, să fie solidar cu 
cei asemenea lui este o sarcină primordială 
a tuturor factorilor de educație din România 
contemporană. Tinerii trebuie să fie conștiențr 
în același timp de rolul lor de transmițățori în 
viitor a torțelor cunoașterii, de faptul că istoria 
omenirii este suma valorilor spirituale și mate
riale pe care generațiile și le trec succesiv, în 
hora neîntreruptă a devenirii. Astăzi, cînd se 
deschid porțile istoriei în fața celor tineri, cînd 
știința spațiază cunoașterea umană de la atom 
pînă la cele mai îndepărtate galaxii,_ este ne
voie de prezența unanimă a unui tineret ci
zelat sub egida unei înalte sinteze între știință, 
cultură și eticăr, sub semnul unui nou uma
nism, apt să dimensioneze dezvoltarea plurală 
a acelora care vor trăi în anul 2 000 și vor 
construi cea mai omenească dintre orînduirile 
la care au visat toate generațiile anterioare, 
comunismul.

CUM PESTE 875 000 COPII - IN GRĂDINIȚE
PROMOVEAZĂ
NOUL ? I

(Urmare din pag. I)
experiență, simpozioane, consfă
tuiri.

Preocupare temeinic susținută 
pentru dinamizarea mișcării de 
invenții și inovații există și la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Drobeta-Tr. Severin. 
Noile soluții tehnice propuse de 
un colectiv format în proporție 
de 70 la sută din tineri s-au 
materializat în scule, dispozitive, 
utilaje de mare productivitate, a 
căror valoare se ridică la peste 
700 000 lei. Printre cei ce au 
contribuit efectiv la aceste reali
zări se numără și tinărul Ion 
Iosu. locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe combinat. Numele lui 
figurează în dreptul mai multor 
propuneri de inovații dintre cele 
mai interesante și mai eficiente 
pentru producție. Este vorba în 
primul rind despre „aplicarea 
piiculei de lac la piesele mă
runte prin metoda imersie", care 
aduoe combinatului economii în 
valoare de peste 330 000 lei anual.

Nu același lucru se poate 
spune despre activitatea de cre
ație tehnică de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Drobeta-Tr. 
Severin. Și nu pentru că tinerii 
de aici n-ar fi pasionați de 
căutări, de cercetări, sau expe
rimentări tehnologice, ci pentru 
că pină în prezent comitetul 
U.T.C. nu s-a preocupat în mod 
serios de antrenarea tinerilor în- 
tr-o largă mișcare de invenții și 
inovații, n-a impulsionat prin 
nici o acțiune contribuția lor la 
rezolvarea problemelor tehnice 
ale producției. A fost creată și 
aici o comisie profesional-știin- 
țifică dar se poate spune că ea 
esțe pur formală pentru că n-a 
întreprins nimic care să-i justi
fice existența. Deși a fost demult 
înființată, ea n-a găsit încă timp 
să se IntiLneascâ cu toți membrii 
săi și să-și stabilească un plan 
de acțiune care să declanșeze, 
intr-adevăr. o mișcare de masă 
a tinerilor pentru creația tehni
că. Nereușitele de pînă acum 
sint puse aici pe seama slabei 
pregătiri profesionale a unor ti
neri muncitori. Dacă așa stau 
lucrurile, cu atît mai mult co
mitetul U.T.C., comisia profesi- 
onal-științifică trebuie să iniți
eze și să desfășoare o intensă 
activitate de perfecționare pro
fesională a tinerilor, de cultivare 
în rîndul acestora a pasiunii 
pentru literatura tehnică de spe
cialitate, să le stimuleze inte
resul pentru creația originală, 
pentru autoperfecționare pro
fesională. în acest sens, comite
tul U.T.C. de la C.C.H. ar putea 
pomi de la cunoașterea și însu
șirea experinței bune pe care o 
•u tinerii de la celelalte două 
unități din orașul lor.

Peste 875 000 de 
copii de trei pină la 
șase ani vor frecven
ta în acest an grădi
nițele. Numărul lor 
va fi cu circa 90 000 
mai mare decît cu 
un an in urmă. în 
anul de învățămint 
care se va deschide 
în curind, se va a- 
sigura, pentru pri
ma oară, cuprinde
rea aproape integra
lă in grădinițe a co
piilor de cinci ani. 
De asemenea, numă
rul preșcolarilor care 
vor frecventa uni
tățile cu program 
prelungit crește cu

tății din grădinițe și 
cerințele programei 
clasei I primare, a- 
sigurarea caracteru- 

/ ac
tivităților în forme 
accesibile, extinde
rea activităților in 
aer liber pentru for
tificarea fizică a co
piilor.

în sprijinul aplică
rii noii programe au 
fost elaborate ma
teriale de îndrumare 
metodică adecvate, 
culegeri de poezii și 
cintece, jocuri di
dactice etc.

Oameni
„Veteranii66

au încă virsta

cu inima deschisă
de ION IACOBESCU, Erou al Muncii Socialiste

Pentru mine, anul acesta este un an jubiliar: 
împlinesc o jumătate de secol de muncă ne
întreruptă. A|ungînd pe culmea unui atare mo
ment sărbătoresc, firește, mă simt îndemnat să 
arunc o privire înapoi, peste cei 50 de ani de 
strădanii, cu simțămîntul adine al bucuriei unei 
experiențe duse pînă la capăt. Tn ceea ce mă 
privește, munca a fost mai mult decît un mod 
cinstit, onorabil de a-mi cîștiga existența ma
terială, a fost drumul realizării mele ca om. 
De aceea, făcînd bilanțul atîtor decenii de su
doare și oboseală, de frămîntări și fapte, ciș- 
tigul meu îmi pare a fi, mai ales, un cîștig de 
omenie. în mereu nepotolitul efort de muncă 
descopăr ceea ce este durabil în viața mea, 
acea oglindă care nu m-a trădat niciodată și 
în care mă recunosc pe mine însumi, cu îm
pliniri și aspirații pe care le-am dorit întot
deauna omenești.

Cariera de muncitor este înainte de orice 
altceva o carieră de om. Cu acest crez am 
pornit în viață, atunci, pe la vreo 14 ani, adică 
copil fiind încă, și am avut mereu motive în
temeiate de certitudine că crezul pe care mi-l 
alesesem era adevărat. Așa mi-am plămădit 
satisfacțiile vieții, am dobîndit plinătatea su
fletească a omului care poate spera la gîndul 
că s-a realizat.

Bineînțeles, munca nu este un lucru ușor, și-i 
bine că este așa. Dealtfel, ceea ce se obține 
cu ușurință nici nu-ți dă o bucurie prea mare. 
Cel puțin eu am trăit adevărata plăcere a 
muncii în clipe de dificultate, cînd întîmpinam 
greutăți și mă încordam să trec peste ele. Cum 
ai putea să crezi în tine căutînd doar treburi 
ușurele și ocolind obstacolele ?

In viață, se știe, foarte important este să 
ții pasul cu vremurile, să te afli mereu în 
mișcare, să nu rămîi țintuit locului. După o 
jumătate de veac de muncă sînt convins că nu 
există altă cale mai bună pentru a stăpîni 
această cheie a vieții decît munca. Nimic mai 
trist în viață decît să bați pasul pe loc, să îți 
dai seama că viața se prelinge pe lîngă tine 
seacă și monotonă. Așa se întîmplă cînd te 
porți cu fereală și tocmeală, față de tine și 
față de ceilalți. A-ți face datoria înseamnă 
foarte mult, dar a-ți asuma tu singur răspun
deri care depășesc sarcinile minime ce îți

revin, înseamnă să faci din munca ta o pro
blemă de viață care trece dincolo de porțile 
întreprinderii. Fiecare din cele citeva zeci de 
inovații și raționalizări întocmite singur sau 
împreună cu alți camarazi de-ai mei am pri- 

'< vit-o ca pe o nouă treaptă urcată pe scara vie; 
ții mele în ansamblu. Așa au rodit satisfacțiile și 
reușitele trecute în contul împlinirii ca om, pe 
răbojul celor 50 de ani de muncă neostenita.

Spuneam, mai înainte, că munca te reali
zează ca om și mă gîndeam la natura rela
țiilor cu ceilalți oameni, cu lumea în care tră
iești. Cînd ești devotat muncii tale ai inima 
deschisă, te simți plin și puternic. N-am cu
noscut vreodată un om cinstit și sincer în ceea 
ce făcea la locul său de muncă care să ducă 
o existență închistată, să sufere de singură; 
tate și slăbiciune. Nu știu un alt antidot mai 
eficace împotriva egoismului decît activitatea 
practică, productivă, acțiunea tenace de a jăsa 
ceva durabil în urma ta. in munca prestată se 
vede limpede cită demnitate are omul, în ce 
măsură este sau nu un solidar cu ceilalți - 
la întreprindere, în familie, pe stradă, oriunde 
și orieînd. Lenea te îndepărtează de oameni, 
de tine însuți chiar. O viață trăită la lumina 
zilei, fără teamă și ascunzișuri, este viața clă
dită pe muncă, întemeiată pe dărnicia efortu
lui și a elanului intens.

In viață, cu deosebire atunci cînd ești în 
pragul vieții - cum sîntem toți la vîrsta tinere
ții - trebuie să pășești fără gîndul că ai_ să 
străbați un drum pe cont propriu. Adevărul 
muncii, adevărul ei omenesc, stă în spiritul de 
echipă, într-un angajament colectiv. Trebuie 
să pui umărul dar să pui și inimă în ceea ce 
faci. Din indiferență și rutină nu se pot făuri 
lucruri viabile și nici nu te ridici la o calitate 
omenească superioară. In cel mai bun caz 
rămîi un mărunt și anonim meșteșugar mereu 
în urma vieții, abia-abia trăgîndu-ți răsuflarea. 
Ce altceva mai dureros ? Ce argument mai apt 
să dovedească eșecul unei vieți decît pasivita
tea, lipsa oricărei ambiții creatoare, încer
carea de a te strecura pe ușa din dos ? Pro- 
cedînd astfel ajungi să trăiești pe spinarea 
altora și ăsta este răul cel mai mare pe care 
îl poate încerca un om, pentru că abdică sin
gur de la drepturile cuvenite unui om adevă
rat - omul muncii, al acțiunii permanente.

adolescenților
Ce înseamnă Întreprinderea de 

componente electronice pasive ? 
înseamnă începutul unei activi
tăți electronice în Curtea de Ar
geș.

In 1972 ceea ce fusese dorință, 
proiect începea să fie înfăptuire.

Azi producția a fost îndepli
nită cu 103 la sută. Sînt aici 1 500 
de oameni cu virsta medie de 19 
ani. Tineri calmi, cu gesturi si
gure, cu priviri limpezi, pătrun
zătoare. Unii dintre ei au fost 
cu numai 2 ani în urmă țărani 
cooperatori. Au fost trimiși de 
fabrică la școala de calificare 
pentru meseria de confectioner 
piese radio de la I.P.R.S. Bănea- 
sa cînd fabricii abia i se turna 
fundația, iar acum, cei dinții, își 
spun cu mindrie că sint „cei mai 
vechi muncitori ai fabricii" ba 
chiar și învață pe alții „mai noi" 
și „mai tineri" meseria, in timp 
ce ei se pregătesc pentru specia
lizare. „Vedeți, noi am început 
lucrul cu 38 de oameni califi
cați ne spune ing. Nicolae Vai- 
descu — directorul întreprinde
rii — lucram in schimbul întii 
pentru producție iar după aceea 
spălam geamuri, curățăm molo
zul. Constructorul intirziase

LA ARAD

Primul lot
de strunguri 
cu comandă

numerica

Și

La întreprinderea de strunguri 
din Arad a început producția 
primului lot de strunguri cu 
comandă numerică. realizate 
după proiectele elaborate de 
specialiștii unității. Noul strung, 
cel mai modern executat pină 
acum de constructorii de ma- 
șini-unelte arădeni, atinge per
formanțe la nivelul utilajelor 
similare cunoscute pe plan mon
dial

din păcate nici acum nu se gră
bește cu localul pentru proiec
tări și laboratoare, motiv pentru 
care aceste servicii iși desfășoa
ră activitatea in secția Conden
satoare ceramice. Ne-arn gospo
dărit să putem indeplini para
metrii tehnici proiectați. Am 
reușit pentru că tinerii aceștia 
au adus cu ei dragostea de mun
că. dirzenia. migala și. tineri fi
ind, au invitat repede ce în
seamnă disciplina muncii și spi
ritul colectiv, ce inseamn/t răs
pundere in fata sarcinilor de 
producție. Aceștia sînt tinerii 
noștri și sintem mîndri de ei."

In fabrică totul miroase, res
piră proaspăt a nou iar tinere
țea a adus cu ea soarele purtat 
in părul adolescentelor de la 
Etanșare 2 sau de la Rezistoare 
bobinate. Sint fete din comunele 
alăturate. Fac naveta sau locu
iesc la căminul de nefamilisti. 
Azi sînt îmbrăcate de oraș. „Di- 
seară avem dans", dezvăluie se
cretul Elisabeta Șerban.

— Sint argeșeancă — declară 
cu mindrie tinăra ingineră chi- 
mistă Violeta Burlușeanu — pri
misem repartiție la Făgăraș, 
mi-ar fi fost poate mai ușor a- 
colo, lucrurile sînt statornicite, 
nu este greutatea începutului. 
Spun asta gindindu-mă la faptul 
că lipsa unor aparate și utilaje 
speciale din laboratorul de cera
mică. în care lucrez, trebuie în
locuită printr-o colaborare cu 
cei din ateliere. Adaptăm utila
jele existente acolo, după nevo
ie. să meargă bine munca.

Privesc chipurile acestea cu
rate și mîinile ce ieri țineau 
creionul sau coasa șt mă gindesc 
la cuvintele muncitorului Gheor- 
ghe Cojocaru: „Îmi place munca 
de aici că-i strinsă-n buchet 
și-atunci e bogată, seamănă cu 
griul adunat în snopuri și îmi 
place meseria." Aceste cuvinte 
ar putea fi repetate de 1 500 de 
ori căci toți iubesc meseria de 
confectioner piese radio ce face 
parte din cele 40 ocupații noi, ale 
oamenilor din Curtea de Argeș 
care au schimbat fata vechii a- 
șezări de scaun.

CONSTANȚA TODEROIU

La Institutul de petrol și gaze Ploiești ~l*

FINALIZAREA NOILOR CONSTRUCȚII
dării noului sediu al facul
tății este încă incertă. Un 
motiv în plus pentru ca mă
car acum, în al doisprezece
lea ceas, ritmul lucrărilor să 
se ridice la nivelul cerut de 
timpul ,scutt .rămas pină la 
termenul scadent

peste 17 500 față de 
anul precedent, 

în acest an se va 
aplica, în întreaga 
țară, noua programă lui științific *1  
care cuprinde acti
vități instructiv-edu- 
cative diferențiate 
?e grupă de virată.
n acest scop, se are 

în vedere accentua
rea caracterului e- 
ducativ al procesului 
de învățămint prin 
cultivarea capacități
lor intelectuale, a 
deprinderilor d e 
muncă și formarea 
trăsăturilor morale 
stabilirea unei legă
turi mai strinse în
tre conținutul activi- (Agerpres)

\ 
\ 
\

k

Se lucrează la finisarea noii clădiri a Facultății de tehnologia 
prelucrării

ențru cel mai tînăr 
centru universitar 
al țării, noul an de 
învățămint, pină le 
a cărui deschidere 
au mai rămas ci

teva zile, debutează cu noi 
construcții ce vor fi puse la 
dispoziția studenților. ~ 
vorba de ' “
cite 40C 
o cantină __r_____
de 1500 locuri pe serie și o 
nouă clădire dotată cu săli de 
cursuri, patru amfiteatre, la
boratoare, bibliotecă desti
nată Facultății de tehnologie 
a prelucrării țițeiului. Des
pre stadiul execuției noilor 
construcții, ne vorbește stu
dentul Miloșoiu Aurel, se

Este 
cămine a 

fiecare,
două
locuri 

cu o capacitate

țițeiului

cretarul A.S C. din cadrul In
stitutului de petrol și gaze 
Ploiești.

— încă din septembrie a- 
nul trecut, din inițiativa a- 
sociației noastre, am asigurat 
in permanență prezența la 
muncă patriotică pe șantier 
a cite o grupă sau două de 
studenți. Aceeași activitate a 
fost organizată și pe par
cursul vacanței de vară cind 
pină pe data de 10 august 
pe șantier au acționat, timp 
de cite zece zile, două serii 
de studenți in majoritate 
ploieșteni. Ca urmare a spri
jinului acordat constructo
rilor — Trustul de construc- 
ții-montaj — Prahova, șan
tierul I.P.G. — aceștia au fi

nalizat pînă in prezent lu
crările la noua cantină care 
a fost, de altfel, recepționa
tă și la cele două cămine în 
care deja, se locuiește. Nu 
același lucru se poate spune 
și despre noul sediu al Facul
tății de tehnologie. Pe lingă 
o serie de finisări exterioa
re care au mai rămas de e- 
xecutat, mari rămineri in 
urmă se pot constata de cum 
treci pragul noii facultăți, la 
lucrările interioare. Nici un 
laborator nu a fost racordat 
la instalațiile de gaze și e- 
nergie electrică, în amfitea
tre nu s-au montat băncile, 
în unele săli nici nu s-a par
chetat și multe altele. Cu 
toate. acestea constructorul 
este optimist. „Intr-o săp- 
tămînă — susține tinărul in
giner Dima Marian, adjunc
tul șefului punctului de 
lucru pe șantierul Facultății 
de tehnologie — totul va fi 
gata". Totul adică, de fapt, 
mai puțin etajul IV, biblio
teca, corpul de legătură, fa
țada din interior. Ni s-a vor
bit, este drept, de schimburi 
prelungite organizate, de nu-

mărul mare de constructori 
prezenti pe șantier — peste 
160. Numai că în timp ce unii 
lucrau intr-adevăr cu seriozi
tate, multi, foarte mulți din
tre ei își găseau de lucru... 
dormind sau stind la discuții 
in răcoarea sălilor goale. A- 
șadar, au mai rămas citeva 
zile pină ce vor sosi stu
denții. dar garanția pre-

C. DUMITRU
Foto : O. PLECAN
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In vreme ce unii lucrează, 
alții preferă umbra...

Noi cămine studențești date 
in folosință

(Urmare din pag. I) 

petuoasă a societății noastre. 
Activitățile productive, sociale 
și culturale desfășurate de că
tre studenți și cadrele didacti
ce, concepute ca o componentă 
organică a procesului de învă- 
țămînt urmăresc educarea prin 
muncă și pentru muncă, produ
cerea pe baza unor planuri de 
producție proprii sau incluse în 
cele ale întreprinderilor a unor 
bunuri materiale, participarea la 
activitatea social-culturală, de 
sănătate publică etc.

S-a lucrat mai decis Ia eli
minarea cursurilor depășite, 
funcțiile lor fiind preluate, pe 
baze moderne, de alte cursuri, 
prin consolidarea trunchiului co
mun de profile, pentru o pregă
tire fundamentală, de larg ori
zont, lăsînd spațiu mai mare 
instruirii prin practică și activi
tatea de cercetare. S-a trecut cu 
mai mult curaj la diminuarea 
ponderii cursurilor obligatorii cu 
profil îngust și trecerea lor ca 
opționale, în ideea că studen
tul va fi educat să-și înțeleagă 
îndatoririle în interesul formării 
sale. Introducerea cursurilor op
ționale vizează pe lingă apro
fundarea unor domenii, pregă
tirea studenților pentru direcții 
noi in dezvoltarea științei, teh
nicii și culturii. Orele de acti
vitate productivă apar .incorpo
rate in însuși planul de invăță- 
mînt, în cadrul disciplinelor de 
specialitate prof datoare,. Un 
exemplu, concludent. ni-1 . pre
zintă Politehnica. Activitatea 
productivă a studenților, inclusă 
în planul de învățămînt, a pu
tut fi concepută diferențiat și.in 
funcție de pregătirea acestora. 
Cei din anii T—III .au lucrat în 
atelierele. de producție.ale insti
tutului. nomenclatorul de produ
se preluate de acestea cuprin- 
zînd peste 111 poziții, comenzile 
provenind din 33 de întreprin
deri. Studenții din anii IV și V 
sînt integrați cu curaj in activi
tăți de proiectare și cercetare. 
Pentru ei sînt preluate co

menzi de prototipuri, încercări 
și omologări de produse noi, ela
borări de tehnologii ; numeroși 
studenți au fost încadrați în 
colective mixte de cercetare și 
proiectare in cadrul catedrelor. 
Producția anuală a studenților 
de la acest institut pe perioada 
1975—1980, potrivit estimărilor, 
reprezintă 873 milioane lei. Ac
tivitățile de cercetare și produc
ție se referă la teme prioritare 
ale economiei naționale : strun
gul Carusel de 16 000 20 000, ma- 
șini-unelte speciale, dispozitive, 
de lucru, control și asamblare 
DISROM. noi procese tehnolo
gice in chimie etc. în viitorul 
an universitar și un alt mare 
institut tehnic, cel de Construc
ții. va raporta mai bine conți
nutul activităților practice la 
procesul de învățămînt. Situați
ile în care studenții — în anul 
universitar trecut — au desfă
șurat adesea lucrări practice 
elementare, fără a fi asigurată 
o instruire profesională de nivel 
ingineresc, trebuie lichidate. De 
altminteri, organizarea unei uni
tăți complexe de producție, cer
cetare și proiectare, funcționînd 
pe principiul mijloacelor extra
bugetare. cu plan intern de pro
ducție și plan de venituri și 
cheltuieli, în cadrul căreia să 
funcționeze trei unități — de 
execuție, de proiectare și cerce
tare, precum și centrul de 
calcul, consulting, expertiză — 
corespunzător specialităților de 
pregătire — urmind ca în acti
vitatea de execuție să fie an
trenați studenții anilor I—III și 
cei de la subingineri — este de 
natură să aducă și aici procesul 
instruirii la indicii calitativi ai 
conceptului de integrare.

—. Ar fi poate mai convingă
tor pentru ca cititorul să înțelea
gă realizarea interdependenței 
dintre cele trei laturi privite 
laolaltă, dacă v-ați referi la 
consecințele integrării in pregă
tirea studenților.

— Exemplele sînt edificatoare 
atît în latura pozitivă cit și în 
cea negativă. Pe plan produc

tiv, studenții și dascălii lor re
prezintă pentru economia Ca
pitalei o forță de muncă consi
derabilă și. aș aprecia, de 
calitate. N-avem spațiu aici 
să consemnăm toate contri
buțiile științifice și tehnice ale 
cadrelor didactice și studenți
lor. O realitate trebuie consem
nată însă : facultățile se situea
ză la ora aceasta în rîndul fac
torilor care aduc științei, tehni
cii și producției, altor ramuri 
de activitate contribuții de nivel 
ridicat, originale, afirmîndu-și 
potențialul creator.

Dar să ne oprim și la un bilanț 
ce ne va convinge ce înseamnă

a folosi capacitatea studenților 
de a rezolva sarcini concrete și 
complexe de producție. De 
aici, menținerea didacticismu
lui în practica studenților, 
cantonarea la stadiul sim
plist rutinier de organizarea 
practicii pe sistemul inițierii în 
meserie. E limpede că procen
tele bune la învățătură nu pot 
satisface in situația în care stu
dentul nu este implicat într-o 
pregătire profesională complexă, 
și nu numai în latura ei teore
tică ridicată la nivelul științei 
și tehnicilor agricole.

Trebuie subliniat că activita
tea practică desfășurată în ca-

mai o activitate de producție îl 
poate genera. Este spiritul pe 
care ni-1 impun responsabilită
țile puse de partid în fața școlii, 
este spiritul pe care ni l-a cerut 
cu tărie tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Trebuie să acționăm 
cu seriozitate pentru consoli
darea unui climat de disciplină 
și exigență în toate laturile în- 
vățămîntului.

— Anul universitar care în
cepe peste citeva zile găsește 
facultățile pregătite să acționeze 
in acest spirit 7

— în vară s-a lucrat mult

PROGRAMELE DE INTEGRARE
să abordezi componentele inte
grării ca un tot. Mă refer 
la activitățile minore in care eu 
fost antrenați, adesea, studenții 
de la Construcții. Legătura nu 
este nicidecum forțată. O acti
vitate productivă la nivelul pro
fesiei pe care o dobîndesc. ar 
obliga, implicit, la o activitate de 
studiu susținută și invers.

Agronomia ne înfățișează un 
alt aspect al problemei : rezul
tatele sale la învățătură sînt 
bune, dar s-au resimțit defi
ciențele în perfecționarea con
ținutului instructlv-educativ în 
condițiile integrării cu produc
ția și cercetarea. Să nu uităm că 
Agronomia are posibilități exce
lente, cu totul deosebite, să de-, 
vină unitate de învățămînt, pro
ducție și cercetare prin ferma 
didactică experimentală ce i-a 
fost afectată cu cele 4 500 de 
hectare. Rezultatele fermei nu 
pot fi minimalizate — ele exis
tă . Dar s-a acționat cu înceti
neală în instruirea reală a stu
denților in condițiile de produc
ție. Au existat rețineri din 
partea unor cadre didactice de

drul programului de integrare 
la unele facultăți, cum a fost 
cazul Metalurgiei, a fost privită 
nu ca o parte componentă a 
procesului didactic și din această 
cauză a constituit uneori o su
praîncărcare a studenților cu 
efecte negative asupra pregătirii 
pentru examene. Studenții Fa
cultății de metalurgie au obținut 
rezultate dintre cele mai bune 
în activitatea practică, dar au 
fost notați cu calificative slabe 
la examene. E o dovadă că 
mai avem de lucru pentru 
a schimba radical optica 
potrivit căreia seminariile sint 
seminarii, cursul — curs, iar in
struirea practică este „de ate
lier", rezervată pentru zilele de 
practică, legătura dintre ele 
nefiind altceva decît un simplu 
artificiu. Laturile trebuie să se 
condiționeze în conținut și în 
aspectul lor educativ : pregă
tirea teoretică să depindă de 
nivelul activității productive și 
de cercetare și Invers, iar în 
activitatea practică să se conso
lideze acel climat de muncă, de 
interes și disciplină pe care nu-

pentru a favoriza ca noul an să 
înceapă în condiții bune. în 
toate compartimentele. Există 
multe elemente pozitive, de re
ferință — ca rezultate, experien
ță și metodologie folosită. Mă 
gindesc, cind spun aceasta, la 
invățămîntul de fizică, care evo
luează bine în cadrul Centrului 
național de fizică, făcînd efor
turi să onoreze ideea secretaru
lui general al partidului, potri
vit căreia, pe platforma Măgu
rele s-a creat acel sîmbure de 
viață comunist, constituind un 
prototip al integrării. Studenții 
lucrează alături de cadre didac
tice, cercetători și specialiști din 
producție în ateliere de micro- 
producție, de prototipuri, labo
ratoare de cercetare, într-o strîn- 
să colaborare. între sala de curs, 
seminarii. laboratoare și ateliere 
activitatea se desfășoară cu 
..ușile deschise" pe principiul, 
aș spune, al vaselor comunican
te. E un model, o stație-pilot a 
integrării. Alte facultăți fac 
gestul lăudabil să cunoască și să 
preia experiența. Diversitatea 
de profile condiții pe care o

acoperă invățămîntul superior al 
Capitalei cere însă preluarea cu 
discernămînt, nu copiere meca
nică ci, pornind de la model, 
să se găsească soluții proprii. 
Ceea ce se și realizează dacă 
ne gindim la exemplul Po
litehnicii, cu platforme de inte
grare corespunzătoare profilelor 
facultăților, precum și la cel 
mai înainte amintit, al Con
strucțiilor, la modalitatea adop
tată de Agronomie. Universita
tea își cristalizează și ea căi 
bune, de integrare, dar trebuie 
acționat mai rapid, mai hotărît 
și mai gindit la conturarea 
formulei optime de integrare 
pentru acest tip de învățămint. 
Să nu acceptăm improvizații și 
hibrizi. Este o sarcină pentru 
noul an universitar.

— Pentru noul an, ca o con
cluzie, ce probleme aveți în o- 
biectiv 7

— Planurile de integrare ale 
institutelor — și trebuie să 
amintesc că ele conțin și pro
punerile studenților, ale A.S.C. 
— sînt foarte complexe. Ele 
conțin un sistem de urmărire 
a pregătirii ritmice pe tot 
parcursul anului universitar, o 
structură îmbunătățită și moda
lități perfecționate de desfășu
rare a examenelor, cuplate cu 
preocupările catedrelor de a 
moderniza metodica de transmi
tere a cunoștințelor, precum și 
sporirea laturilor politico-educa
tive. a întregii activități univer
sitare. Apare necesitatea stabi
lirii unor structuri diferențiate 
ale anului școlar în funcție 
de particularitățile programelor 
de integrare ale institutelor. 
De exemplu, Ia Institutul de 
construcții, structura urmărește 
și realizează în mare mă
sură concentrarea activități
lor productive prin comasarea 
acestora în perioade compacte 
de circa opt săptămini, decalate 
pe ani de studii încit să se asi
gure acoperirea întregului an 
calendaristic. La Institutul agro
nomic structura anului școlar

tine seama de caracterul proce
sului de producție în agricultu
ră, căutînd să asigure instruirea 
in condiții de producție, astfel 
incit studenții să participe la 
principalele lucrări din fiecare 
campanie agricolă. în vederea 
dezvoltării procesului de inte
grare și celelalte institute au 
făcut propuneri de modificări 
ale structurii anului universitar.

Deși propunerile sint realiza
bile, structura anului universi
tar continuă să rămînă aceeași, 
uneori rigidă, stabilită mai de
mult. cînd condiția învățămintu- 
lui era alta.

O altă chestiune pe care o 
vedem altfel abordată în viito
rul an universitar se referă, la 
relațiile dintre învățămintul su
perior. ministerele și unitățile 
cu care conlucrează. Cu toată 
înțelegerea care există între in
stitutele de învățămint superior 
și unitățile economice, trebuie 
stringent înțeles, că au apărut 
relații noi care pretind soluții 
noi. Este necesară o reglemen
tare prin prevederi legale co
respunzătoare a funcționării u- 
nităților de producție, proiectare 
și cercetare. Problemele privind 
aprovizionarea, planificarea, des
facerea trebuie soluționate dună 
normele întreprinderilor din 
ramura economică respectivă. 
Este, de asemenea, necesară re
vederea actelor normative re
feritoare la transferul mijloace
lor materiale către facultăți. La 
rîndul lor, reglementarea an
gajării studenților în unitățile 
economice și de cercetare. a 
statutului participării lor la lu
crările contractuale sint pro
bleme care trebuie să-și găseas
că rezolvarea. Sint numai cite
va din numărul mare de pro
bleme pe care le avem în ve
dere. Așadar, la această oră, 
premergătoare deschiderii nou
lui an universitar se poate a- 
precia că facultățile Capitalei 
progresează hotărît spre ceea ce 
li s-a cerut să devină — ade
vărate platforme, de învățămint, 
cercetare și producție.

4 f
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Invitație in orașul bimilenarȘTAFETA PASIUNII
în sectorul montaj locomotive 

al întreprinderii mecanice de 
material rulant „16 Februarie" 
Cluj-Napoca, aveam să-l cunosc, 
în urmă cu zece ani, pe comu
nistul . loan Almășan, cazangiu, 
șef de echipă. Prima impresie 
îmi stăruie și azi în minte : gla
sul blind și cuceritor, ochii ne
gri, mintea ageră. Mă uimea 
întotdeauna cum găsea el, ra
pid, soluția potrivită pentru a 
ușura munca deosebit de grea a 
reparatorilor de locomotive. Și 
cind vedea că ortacii săi se co
desc, adăuga efortului colectiv, 
efortul său, o vorbă de duh. Și 

i din nou ca latreaba mergea 
început.

De doi 
Almășan 
Socialiste.

ani 
este 

A 
adevărată personalitate a mun
cii în întreprindere.

Nea Ion, cum îi spunem, 
vorbește adesea, la întîlnirile cu 
uteciștii, despre drumul său în 
viață. Nu-i obișnuit să vorbească 
mult. Preferă faptele vorbelor. 
Este întrebat despre muncă. 
„Pentru mine, răspunde el, 
munca este un crez al vieții. 
Numai munca formează oameni 
cu o înaltă ținută etică și mo
rală". Un principiu pe care co
munistul loan Almășan l-a 
transmis cu consecventă tineri
lor, l-a insuflat puternic și fiu
lui său.

Utecistul Petru Almășan, su
dor in sectorul „prelucrări la 
cald" al aceleiași întreprinderi, 
urmează îndeletnicirea tatălui, 
în biografia Iui se situează 
terminarea cu rezultate foarte 
bune a școlii profesionale, a li
ceului, la seral.

Ales secretarul organizației 
U.T.C. din secție, în momentul 
în care se pornise întrecerea : 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen", Petru Almășan de
punea eforturi stăruitoare pen
tru'ca fiecare tinăr . să adere 
conștient la întrecerea utecistă. 
,.Gindiți-vă băieți — argumenta 
el — la tradițiile noastre

comunistul loan 
Erou al Muncii 

devenit astfel o

muncă, la renumele organizației 
noastre și veți vedea ce posibi
lități avem pentru a ne afirma 
și mai mult in viața economică 
a întreprinderii". Cei 150 de ti
neri l-au urmat ca pe un bun 
tovarăș și prieten.

în prima adunare generală, 
cînd s-a supus spre aprobare 
planul economic anual al orga
nizației, cîțiva tineri au propus 
suplimentarea sarcinilor cu 50 
la sută. Lîngă cuptoarele încin
se, care înmoaie metalele pentru 
prelucrare, s-au afișat lozinci și 
afișe ce anunțau noi angaja
mente. Vîrstnicii se minunau, 
venind cu sfaturi. Colaborarea 
biroului U.T.C. cu conducerea 
secției și organizația de partid 
devine tot mai fertilă. Șeful sec
ției, inginerul Doru Gribovski, 
în vîrstă de 30 de ani, mîndru 
de suflul tineresc de muncă 
apărut în secția sa, se interesea
ză zilnic de întrecerea utecistă, 
caută lucrări care să le ofere 
spre executare tineretului.

Spre sectorul „Presă 650 tone 
forță" sînt dirijate comenzi su
plimentare, de a căror realizare 
depinde îndeplinirea planului în 
alte unități și bineînțeles, înde
plinirea angajamentelor între
prinderii. Tinerilor le sînt repar
tizate lucrări de ambutizare a 
1 200 funduri de cazane, ne
cesare pentru I.M.U.T. Buzău. 
Lucrări urgente revin și ute
ciștilor de la forjă, turnătorie și 
sudură. Se ivesc noi și impor
tante ocazii pentru ca cei tineri 
să contribuie la sporirea produc
ției, să se afirme, așa cum și-au 
propus. Ca urmare, în fondul 
de beneficii al întreprinderii se 
însumează valori suplimentare 
pînă la 1 000 000 lei.

...Au trecut mai bine de doi ani 
de cind cei peste 1 000 de tineri 
sînt angajați plenar în entu
ziasta întrecere pentru îndepli
nirea sarcinilor economice înain
te de termen.

Comunistul Petru Almășan a 
reușit să mențină organizația 
U.T.C. „prelucrări Ia cald" în 
frunte, stimulînd mereu între-

cerea. Așa se explică și succesul 
tinerilor de la l.M.M.R. „16 Fe
bruarie" care au ocupat de două 
ori consecutiv locul I pe muni
cipiu în cadrul intrecerii ute- 
ciste.

Petru Almășan a fost ales din 
nou secretarul aceleiași organi
zații U.T.C., păstrind îndemnul 
și exemplul tatălui său, transmi- 
țindu-1 uteciștilor pe care-i con
duce, ca pe o ștafetă a pasiunii 
de a munci mereu mai bine.

VASILE BONDOR
(tehnician la l.M.M.R. 

„16 Februarie" Cluj-Napoca)

CONCURSUL 
NOSTRU

Tn calitate de fotoreporter amator, elevul Florin Ene. din clasa 
a Xl-a a Liceului „Zoia Kosmodemianskaia" din Capitală, ne 
face părtași la bucuriile pe care le-a trăit în această vacanță 
la Năvodari. Din fotografiile pe care ni le-a trimis, cea pe care 
o publicăm surprinde un fapt inedit : în această vară numeroși 
studenți de la facultăți cu profil pedagogic și-au cultivat cali
tățile de viitori educatori in cadrul practicii efectuate în tabere.

TINEREȚE, ANI DE AUR
Șapte tineri aș

teaptă in fața că
minului de nefami- 
liști autobuzul ca- 
re-i va purta spre 
locurile de muncă, 
acolo unde apara
te și instalații pre
lucrează primar 
„aurul negru". E 
o noapte de vară 
călduroasă, cu ce
rul spuzit de stele. 
O noapte ca multe 
alte nopți din ini
ma Bărăganului, 
dar mai semnifica
tiv este faptul că 
aceasta este o noap
te din prima vară 
a vieții lor de mun
citori petroliști. 
Toți au sub două
zeci de ani 
din ținutul 
cei.

...A sosit 
busul. Cineva e pus 
pe șotii. Nimeni nu 
întoarce capul, îl 
recunoaște după 
voce pe operatorul- 
tratare Costică Pir
van, fire veselă, 
care nu pune orice 
supărare la inimă, 
cum ar zice cole
gii lui. Tot el in
vită pe ceilalți 
printr-o glumă as
pră.

dintre organizații 
și să le dovedim și 
de această dată că 
fiii Vrincioaiei nu 
au fost numai buni 
luptători, ci sint și 
buni petroliști... 

haz, 
urcă. 

! de 
, cu

buni
Toți rid, fac 
în timp ce 
Este schimbul 
tineri uteciști, 
proiecte ambițioa
se, sint cei care au 
contribuit decisiv

organizație frun
tașă in întrecerea 
socialistă.:

Au ajuns la lo
cul de muncă. S-a 
făcut instructajul 
și s-a stabilit ordi
nea lucrărilor pe 
schimbul respectiv. 
Imediat după mie
zul nopții, cind pe 
platforma Oprișe- 
neștiului " “ ' 
maistru Aurel Co-

tînărul

Pirvan se strădu
iau să pompeze in 
sondele de injecție 
apa sărată din de- 
cantoare.

In stația de pom
pe, uteciștii Stan 
Costache și Victor 
Zaharia urmăreau 
cu atenție funcțio
narea pompelor. 
Vasile Alistar, ca
re la angajare fu
sese privit cu iro-

vrut si lucreze și 
acum este alături 
de ceilalți, moti- 
vind că pentru a- 
ceastă meserie s-a 
pregătit și nu pen
tru alta mai ușoară.

Peste tot munca 
decurge normal și 
maistrul de serviciu 
se întoarce să-și 
noteze observațiile, 
starea instalațiilor 
și producția în re-

și sint
Vran-

auto-

Haideți, ce 
stați ?... Tre
să menținem 

de lucru

mai 
buie 
ritmul 
pentru ca să cîști- 
găm întrecerea

fruntași, 
pe a- 

îndeplinit 
asumate

Fiii Vrincioaiei
la Oprișenești

la obținerea urior 
rezultate de pres
tigiu. Acum sint 
deciși să cîștige 
și întrecerea intre 
organizațiile de ti
neret în cinstea 
Congresului al X- 
lea al U.T.C. Anul 
trecut organizația 
din care fac parte 
a fost desemnată, 
de comitetul U.T.C. 
pe întreprindere,

mîrniceanu trece 
pe la fiecare punct 
de lucru, pentru a 
verifica dacă insta
lațiile funcționează 
in parametri nor
mali, îi găsește pe 
frații Petrache și 
Vasile Roman lu- 
crind de zor la de
limitarea țițeiului 
din depozit, în timp 
ce operatorii Ene 
Păru schi și, Costică

nie, este, de ase
menea, la datorie. 
El pregătește și do
tează soluția pen
tru tratarea țițe
iului, Este cel mal 
tinăr utecist al or
ganizației. Cind ' a 
venit aici, pe aceas
tă platformă pe
trolieră, a fost în
drumat să se anga
jeze la o muncă 
mat ușoară. Nu a 
fost de acord.

gistrul de activi
tate. zilnici. Este 
satisfăcut. Dar mai 
mulțumiți sint cei? 
vrinceni. Colegi la 
școala generală, a- 
poi la școala pro
fesională, sint a- 
cum colegi de mun
că aici, in inima 
Bărăganului. Au 
cerut să formeze 
un schimb al lor. Și 
au devenit 
schimb

nerilor 
Încă de 
cum au 
sarcinile 
in cinstea Congre
sului al X-lea al 
U.T.C.

...Se apropie ora 
schimbului. La toa
te locurile de mun
că ștafeta se pre
dă din mers : 
„— Cum merg in
stalațiile și cum 
stăm cu planul?...". 

Totul funcțio
nează normal". 
„— Să fiți atenți 
la dozarea soluției 
de tratare și la de- 
cantoare"... „Planul 
s-a depășit cu cite
va sute de tone de 
țiței...".

In liniște, „copiii 
sondelor" predau 
ștafeta următorului 
schimb. Ei nu și-au 
făcut decit dato
ria, așa cum și-au 
făcut-o și pină a- 
cum, cu conștiin
ciozitate. Autobu
zul demarează ușor, 
lăsind în urmă 
turla sondei nr. 15 
care apare solitară 
în lumina crudă <r 
dimineții.

TITI PETICARU.
laborant 

întreprinderea de 
foraj-extracție Bră
ila, sectorul Opri- 

șenești

1

*

*

i

Alba Iulia se ridică cu fiecare zi, prin eforturile constructori
lor ți ale locuitorilor săi, la noi cote de frumusețe și de mo
dernism. In orașul care păstrează cu sfințenie mărturii ale min- 
drei noastre istorii, au apărut in ultimii ani lungi șiruri de 
blocuri de locuințe, complexe comerciale, școli, spitale și poli
clinici.

Bulevardul Transilvania este o mostră din ceea ce albiulienii 
și-au propus să realizeze, in viitor, in orașul lor. Și, pentru a-și 
dovedi acest lucru, au inceput construcțiile pe noul bulevard — 
al Victoriei — preludiu al înnoirilor din anii ce vin. Din noile 
ipostaze ale orașului am reținut citeva, pe care vi le trimit drept 
invitație in vechea cetate Alba lulia.

Foto-text 
AUREL MUNTEANU, subinginer, Alba Iulia

DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI VOLUNTAR

„PLANETARIUM B 5“

După 12 ani de febrile căutări, profesorul Mircea Boboc, (de la 
Școala generală Livezeni — Stilpeni, județul Argeș), și-a materia
lizat temeinicele cunoștințe în domeniul cosmografiei, realizind 
aparatul numit „PLANETARIUM B 5“.

Creația dascălului argeșean demonstrează științific legile tuturor 
planetelor sistemului nostru solar, mișcările de rotație și revolu
ție, modul în care soarele luminează planetele etc.

Aparatul, omologat ca materia] didactic, va ușura înțelegerea 
de către elevi a complicatelor fenomene ale universului, va ajuta 
la formarea convingerilor științifice despre lume și viață. Produs 
în serie la Institutul politehnic din Cluj-Napoca; „Planetarium B 5“ 
va intra chiar în acest an în dotarea școlilor, ajutînd elevii în des
cifrarea tainelor universului.

• CIFRA ARGUMENT

9 235 000 lei este cifra alocată tn județul Argeș cheltuielilor din 
acest an pentru dotarea atelierelor școală, a laboratoarelor și inter
natelor. Este încă o dovadă elocventă a grijii partidului. și statului 
nostru pentru crearea celor mai. optime condiții de desfășurare a 
procesului instructiv-educativ.

.....

LUCIAN TUDOSE 
muncitor I.A. Pitești

CUM FOLOSIȚI ZIUA DE MUNCĂ?

RJGUkBSTI

1NTÎLNIRE CU LINIORII
lo-

SOMES:SEBEȘ: LA TOATE PUNCTELE 
DE LUCRU, ÎN AVANS FAȚA DE GRAFICE
Unul- dintre cei. mai tineri __ 

cuitori de pe Valea Sebeșului, 
Frumoasa Șerban, are doar cîteva 
zile.- S-a născut în ’ziua de 7 
septembrie în colonia muncito
rească Frumoasa și a primit nu
mele locului unde a văzut pen
tru prima oară lumina. Este 
fiica unui constructor de dru
muri din acești. munți crestați 
pînă spre vîrfuri de buldozere și 
excavatoare și va crește aici 
odată cu lumina pe care oame
nii o caută la rădăcini de iz
voare. Valea Sebeșului nu mai 
aparține doar munților, zăpezi
lor mari și prăpastiilor sălbati
ce. Pe o lungime de mai bine de 
70 kilometri, din apropierea iz
voarelor Frumoasei și pînă din
colo de Sugad, Valea Sebeșului 
este în întregime a constructo
rilor. Hidrocentralele care se 
vor. construi pe această vale, 
unde Lucian Blaga a scris „Poe
mele luminii", profețind parcă 
metamorfozele de azi ale locu
rilor, vor întregi puterea ener
getică a tării cu peste 500 de 
MW și vor- da ogoarelor cîte
va milioane metri cubi de apă 
anual.

Din dorința lor de a tri
mite cît mai curînd lumină 
țării prin turbinele hidrocentra
lelor tinerii constructori de pe 
Sebeș s-au angajat să pună în 
funcțiune, cu 6 luni mai devre
me; centrala electrică de la 
Sugad și cu 3 luni mai devreme 
pe cea de la Gîlceag. în scopul 
îndeplinirii acestui angajament 
au fost întocmite grafice de exe
cuție a lucrărilor care prevăd 
pentru mineri un avansament 
lunar de 20 de metri liniari de 
galerie. Chemarea la întrecere 
a brigăzii de tineret condusă de 
Constantin Beșliu a făcut însă 
ca ritmul de înaintare să fie 
în medie lunar de 110—112 m.l. 
Pînă în luna august, brigăzile 
minerilor Beșliu' și Gheorghe 
Poalelungi dețineau recordul de 
înaintare 'cu 125 metri liniari 
pe lună, dar acum, în fruntea 
întrecerii se află o altă brigadă 
condusă de Iosif Kadar, care a 
reușit să excaveze 130 m.l. de 
galerie pe lună față de 90 m.l. 
cit fusese planificat. Ariditatea 
cifrelor, utile de cele mai multe 
ori reporterului, conferă în ca
drul acestei impresionante între
ceri, ce se desfășoară undeva sub 
pămînturi, Un plus incontestabil 
de înțelegere a felului în care 
se nasc constelațiile de lumină 
pe harta socialistă a țării. Fie
care dintre aceste cifre, fiecare 
record,'fiecare metru de galerie

cucerit înseamnă de fapt sacrifi
cii, bărbăție, curaj, entuziasm, 
înseamnă dragoste, putere, în
seamnă izbînzi.

La Oașa, loc vechi de popas 
păstoresc, apele Sebeșului sînt 
pregătite pentru întîia lor de
viere. Galeria lungă de citeva 
sute de metri este în întregime 
amenajată pentru primirea rîu- 
lui pe care oamenii îl vor su
pune, făcîndu-1 să curgă așa 
cum vor ei. Pe aducțiunea prin
cipală a hidrocentralei de la 
Oașa, datorită ritmului intens 
de lucru al tinerilor mineri con
duși de Ion Chindea, lucrările 
de excavații au un avans față 
de grafic de peste 100 metri li
niari. De Ia începutul lucrărilor 
subterane și pînă în prezent, din 
galeriile hidrocentralei de pe 
Sebeș au fost excavați peste 
200 000 m.c. steril. Pe frontul de 
lucru Prigoana-aval, unde tine
rii au organizat brigăzi de 
onoare ale uteciștilor, schimburi 
record pentru depășirea angaja
mentelor, s-a ajuns la cota 
2 000 m, Iar galeria Nedeiu 
unde tinerii sînt cei care conduc 
lucrările aducțiunii are deja o 
lungime de peste 1 500 metri. La 
aceste succese se mai adaugă și 
rezultatele bune obținute de ti
nerii mineri care lucrează la 
galeria forțată a centralei Gîl
ceag unde, deși se lucrează în 
condiții deosebit de grele, în 
frontul de lucru pe verticală 
excavațiile vor fi terminate la

începutul lunii ianuarie cu cî- 
teva săptămîni înainte de ter
men. Concomitent cu lucrările 
subterane, la suprafață pe în
tregul curs al riului se desfă
șoară în aceste zile importante 
lucrări de amenajare a drumu
rilor _ ce vor înconjura cele 5 
lacuri de acumulare. în urma 
discuției pe care am avut-o cu 
maistrul Nicolae Dumitrache, 
șeful șantierului, am aflat că 
mai mult de 70 la sută din te- 
rasamentele viitoarelor drumuri 
naționale care vor străbate Va
lea Sebeșului au fost terminate. 
Au fost finalizate deja lucrări 
de construcții cu termene de 
predare în anul 1976, iar pînă la 
sfîrșitul 
mai 
înainte
poduri cu o deschidere de peste 
30 de metri.

în cinstea apropiatului forum 
al tinerei noastre generații — 
Congresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
— tinerii uteciști de pe șantierul 
hidroenergetic Sebeș s-au anga
jat să excaveze peste plan 
100 m.l. galerii pe aducțiunea 
principală Tău-Sugad, peste 
1 000 m.c. în fundația barajului 
Tău și să realizeze economii de 
combustibil, energie și materia
le de construcții în valoare de 
peste 300 000 lei.

lunii septembrie, vor 
fi terminate cu trei luni 

de termen două mari

NICOLAE MILITARU

Pe străzile și tn căminele unde 
locuiesc constructorii de pe So
meș se așternuse liniștea. Ploa
ia care cădea neîncetat' i-d fă
cut chiar și, pe copiii dornici de 
joacă pe un astfel de timp să se 
cuibărească în locurile călduțe 
oferite de casele lor.

Doar pe crestele-, munților, pe 
dealurile și povirnișurile ce duc 
spre viitoarea „cetate de lumi
nă" — Mărișelu — 3 grupuri de 
oameni își continuau activitatea. 
Nu erau alpiniști, ■ nici păstori, 
erau meseriașii Întreprinderii e- 
lectro-montaj Cluj-Napoca, șan
tierul Girlău, cărora li s-a încre
dințat să execute linia de înaltă 
tensiune ce leagă centrala , Mări
șelu de stația de transformare 
de la Florești. Erau echipele con
duse de Teodor Rătigan, Teodor 
Mureșan, Gheorghe Pop. echipa 
care toarpă fundațiile stâlpilor de 
înaltă" tensiune ce ridică pe ver
ticală acei coloși de metal în 
greutate de pină la 18 tone, ce 
întind firele electrice prin care 
peste puțin timp va pulsa hrana 
a zeci de mii de cai putere — 
energia electrică.

Cei m,ai mulți dintre .compo
nența acestor formații sînt ti
neri. Tinerețea lor putea fi în
țeleasă privindu-le neastimpă- 
rul mîinilor, iuțeala cu care es
caladau treaptă cu treaptă pină 
la înălțimea amețitoare, acolo 
unde trebuie să fixeze un braț 
al stilpului izolator ■ și conductor 
electric.

Cu toată ploaia rece și...vin tul 
aspru, necruțător, au meșterit a-

colo sus ore in șir pină au termi
nat. Și odată cu lăsarea serii, 
coboară din înălțimi Traian To- 
dea, Marin Olteanu, Vasile Gri
gore, Vasile Șimonca, Gheorghe 
Opriș, Ion Iuga. La sosire, pe 
pămint, am vrut să stau de vor
bă cu ei. Să-i întreb despre lu
crarea pe care o execută. Dar 
broboanele de sudoare care se 
scurgeau odată cu picăturile de 
apă pe fețele lor arse de soare 
și bătute de vînt m-au oprit. 
M-au făcut să-mi răspund sin
gur la întrebare, m-au făcut să-i 
înțeleg și să-i prețuiesc mai 
mult, l-am salutat respectuos și 
ne-am despărțit.

De la conducerea întreprinde
rii aveam să aflu că acești oa
meni harnici și inimoși s-au an
gajat să ridice cei 98 de stilpi in 
greutate de peste 1 000 tone și 
să întindă cei peste 100 km de 
conductori electrici cu 20 zile 
înainte de termenul planificat. 
La puțin timp, membrii organi
zației U.T.C., in adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri, 
au hotărit ca în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. să-și suplimenteze 
angajamentul inițial. Astfel, 
ei și-au propus să dea be
neficiarului linia de ■ înaltă 
tensiune ce va duce energie e- 
lectrică produsă de centrala de 
la Mărișelu pină la nodul de co
nectare la sistemul energetic na
țional Florești cu 
devreme.

„Sint grăbit!" — se scuză inginerul șef, Șer
ban Dobrescu.

PE ULIȚE,
De lucru? — berechet, dar să mai munceas

că și alții!",

CA LA HIPODROM!

o lună' mai

D. DUCA

TURCENI: TEMELIILE
Aici la Turceni, constructorii 

celei mai mări termocentrale din 
țara noastră au adus cu ei frea
mătul clocotitor al vieții de șan
tier, noi locuri de muncă, noi 
posibilități de calificare 
diverse meserii și mai 
certitudinea transformării 
cuței așezări rurale, , într-un 
adevărat orășel. însăși viața 
oamenilor locului s-a în
scris pe noi coordonate. Alătu- 
rîndu-se constructorilor veniți 
cu experiența anilor de șantier 
de la Luduș, Paroșeni, Ișalnița, 
Rovinari sau Porțile de Fier, 
sute de locuitori ai Turcenilor 
s-au calificat sudori, electricieni, 
fierar-betoniști, dulgheri sau izo
latori, participînd direct la con
struirea viitoarei termocentrale

in 
ales 
mi-

care în final va livra sistemului 
energetic național nu mai puțin 
de 2640 MW.

La sediul consiliului popular; 
Emil Gîlceavă, primarul comu
nei, îmi vorbește despre actuala 
și viitoarea dezvoltare a Turce- 
nilor demonstrîndu-mi cu date, 
cifre și realizări nu numai do
rința celor 6000 de locuitori de a 
parcurge intr-un timp relativ 
scurt saltul de la așezarea rurală 
de astăzi la viitoarea localitate 
cu statut urban, ci și marele ade
văr că investițiile industriale ale 
acestui cincinal ca și investițiile 
celui care urmează se răsfrîng 
binefăcător și asupra oamenilor 
așezați pe meleagurile în care 
se înalță noul obiectiv economic.

Astfel, numai în 3 ani de zile

NOULUI
de cind1 au' început’ primele 'lu
crări la termocentrală, șantierul 
nr. 4 a construit în comună 
blocuri cu aproape 240 de apar
tamente. numărul lor urmind să 
ajungă' la sfîrșitul anului' la 300 
iar pînă în 1980 la peste 1000. 
S-au construit și dat în folosință 
o creșă, un cămin, o grădiniță 
cu 300 'de locuri, se lucrează in
tens în aceste zile la terminarea 
Fabricii de piine. în acest an 
Turcenii vor avea o gară nouă, 
un pod peste rîul Jilț. în 1976 
va începe construirea unei'poli
clinici și a unei băi publice. 
Schița de sistematizare și dez
voltare a comunei prevede în 
prima etapă construirea unui 
nou sediu al Consiliului-popular, 
a unei biblioteci publice, a unei

ORAȘ
case de cultură și 
pionierilor. Pe măsură ce 
dezvoltă termocentrala, oamenii 
se întorc acasă intrind în mare
le colectiv al șantierului. în 1976 
se vor amplasa la parterul unui 
nou bloc toate unitățile presta
toare de servicii. în domeniul 
învățămîntului pe lîngă cele 4 
școli generale, din 1974 funcțio
nează și treapta întîi de liceu, 
cu profil de construcții.

Așadar, în curînd constructorii 
termocentralei și locuitorii ac
tualei comune vor face ca pe 
harta județului Gorj să apară cel 
de al 6-lea oraș, orașul Turceni, 
care va avea o populație de 
12 000 de locuitori, adică de 2 ori 
mai mulți decît astăzi.

DAN VASILESCU

a unei case a 
se

Alături de placa indicatoare 
care ne anunță intrarea în co
muna Stăncuța din județul Brăi
la, un panou cu o inscripție — 
inițiativa gazdelor — „Bine ați 
venit în comuna noastră !“ Semn 
bun, îți zici, mină de gospodar, 
ospitalitate deosebită. Acciden
tul însă s-a produs înainte de 
intrarea în comună.

Dincolo de plăcuța îmbietoare 
te-ai fi așteptat, desigur, să des
coperi — fără prea multă cerce
tare — argumentul care să sus
țină generoasa urare. Și cînd 
poți afla mai multe dovezi de- 
cît în această perioadă de in
tensă activitate agricolă, priel
nică efortului și inițiativei, spi
ritului gospodăresc ? Așa am 
crezut țî noi la început. O pri
mă probă chiar voia să-și dezvă
lui temeinicia. în cîmp, cu cîțiva 
kilometri înainte de întîlnirea cu 
casele, o combină zorește în la
nul de floarea-soarelui. Notăm 
momentul : ora 14. „Avem rod 
bun — ne întîmpină Grigore 
Gorgovan, economistul fermei 
nr. 1. Dar și suprafața mare (175 
hectare ; pe toată 
650 ha) — și teamă 
mi-e că nu vom 
izbuti să adunăm 
totul la timp". Ne 
interesăm de șeful 
fermei, de modul de 
organizare a acti
vității. Șeful lipseș
te. organizarea su
feră. Numai aceas
tă fermă are de 
cules încă 174 ha cu 
porumb (din to
talul de 640 hecta
re). 25 hectare cu 
sfeclă de zahăr. La 
porumb nu începu
se munca, iar în 
ceea ce privește 
sfecla, nu exista 
încă un grafic de 
livrare. „Dar oa
menii sint harnici" 
— ne asigură eco
nomistul.

Ne continuăm drumul. Din 
urmă sîntem prinși de o căruță 
cu cai. Echipajul 
din patru femei 
care după veselia 
par a veni sau a 
petrecere. De fapt, aflăm că vin 
de la muncă ; lucraseră în gră
dina de legume, la recoltatul 
păstăilor de fasole. Pentru ei 
însă ziua de muncă se termina 
acum, la orele 14.45. Oare nu 
mai exista nimic de făcut, la 
această oră, în grădina de le
gume ? „De lucru ? — se mi
nunează o femeie — berechet, 
dar să se mai ducă și alții", 
încă o întrebare : unde veți, lu
cra miine ? „Habar n-avem, o 
să ni se spună probabil dimi
neața". Atît. Dialogul se fringe 
brusc, sub soarele amiezii, în 
tropotul cailor biciuiți. Decon- 
spirăm, totuși, numele harnice
lor guralive : Maria Oancea, so
ția șefului de atelaj), Lina Buci, 
Constantina Burlacu, Ioana 
Mantea și hărnicuții elevi în- 
tr-ale tăcerii, ascunși tn spatele 
căruței, Viorel Soare și Costel

este alcătuit 
și doi tineri, 
ce-i animă 

se duce la o

cooperativa

Defectă, în tovărășia bălăriilor și a nepăsării 
factorilor de răspundere.

Giol, din clasele a Vl-a șl a 
VHl-a.

Din nou la drum. Pe dreapta, 
într-un lan de... bălării, o com
bină căreia doar .butucii îi lip
seau spre a-i dovedi mai exact 
starea tehnică. Tinerii mecani
zatori Ion Cojocaru și Paraschiv 
Cioroiu trebăluiesc neputincioși 
pe lîngă ea. întrebăm de meca
nic, de șeful secției, de asisten
ța tehnică. Nimic din toate as
tea... — și cît de necesară ar fi 
fost prezența agregatului în 
cîmp, acolo unde, pe bună drep
tate, își făcea probleme econo
mistul Gorgovan.

în sfîrșit, la orele 15,' îl tn- 
tîlnim și pe specialistul coope
rativei; inginerul șef Șerban Do- 
brescu. „Sînt grăbit — se scuză 
— mă duc pînă la secția de me
canizare după niște ’ motorină, 
îmi stă motopompa cu care iri
găm castraveții". Sîntem sincer 
nedumeriți. Asta-i treaba specia
listului.? „Nu —vine răspunsul. 
Trimisesem pentru asta pe șe
ful de echipă Costea- Preda. Șe
ful secției ‘ 
Așteaptă să 
personal".

îi relatăm 
pisoadele de 
seulul nostru. Nu, nu cunoștea 
nimic în legătură cu vreunul 
din ele. Această necunoaștere, 
însă, nu anulează realitatea, mo
dul defectuos în care au debu
tat cooperatorii din Stăncuța în 
actuala campanie agricolă. Mă
surile — în ceea ce privește 
organizarea, orarul de muncă, 
programul de lucrări — se im
pun de la sine. Altfel, oricît de 
îmbietoare, placa de la intrarea 
în comună nu va reuși să aco
pere adevărate carte de vizită 
a bunului gospodar.

însăl-a ' refuzat, 
fie rugat de mine

inginerului șef e- 
pină acum ale tra

Foto-text : I. ANDREIȚA
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Spiritul critic și spiritul de generație
actualitatea

Datoria criticii este Elogii RAPSODIA ROMANA" 
PE PĂMÎNTUL ELEN

de a tace conștiente 
procesele istoriei

ramburs“

de ALEX. ȘTEFĂNESCU

literare
de NICOLAE MANOLESCU

Țin, înainte

Aș începe prin a semnala un 
mic paradox al acestei dezba- 
țeri : deși multe din punctele 
ele vedere exprimate pină acum 
par (și adesea sint) contradic
torii, există totuși unanimitate 
asupra problemei esențiale, de 
la care s-a pornit : și anume 
aceea că spiritul de generație 
nu trebuie să „blocheze" spiri
tul critic. Ideea o susțin, deo
potrivă, Șerban Cioculescu, 
pentru care generația este o 
sumă de neasemănări, și Lau- 
rențiu Ulici, pentru care ea este 
o comunitate firească de virstă 
ți creație. Așa stînd lucrurile, 
am fost tentat să mă întreb 
dacă nu cumva nepotrivirile de 
păreri alunecind spre detalii, 
Întreaga discuție n-ar putea de
veni oțioase ? Fiindcă, sigur că 
da, orice definiție le-am da, un 
spirit de generație lipsit de spi
rit critic, dacă s-ar manifesta 
direct, ar transforma generația 
intr-o solidaritate de interese 
material-administrative, fără le
gătură cu literatura și cu va
loarea. Să fie deci, mi-am zis, 
la origine un astfel de feno
men ?

Să pornim deci de la starea 
de fapt. în primul articol din 
suită, Ioan Adam a indicat par
țial una din cauzele manifestă
rii, pe alocuri, a unui spirit de 
generație necritic : „într-o a- 
numită slăbire, in ultimii ani, 
a interesului criticii pentru noii 
veniți". Sau, mai precis : in go
lul relativ al comentariilor au
torizate la literatura începători
lor (nu există decit trei rubrici 
in revistele din țară consacrate 
debuturilor), se strecoară tot 
fșlul de articole amical-super- 
ficiale 
creat) 
scriitori 
mare în talentul lor Incit orice 
intervenție critică serioasă ii 
irită și li se pare rău intențio
nată. Ei se solidarizează deci 
contra criticii : spiritul de ge
nerație contra aceluia critic. Un 
adevăr este aici, dar cred că 
putem merge mai departe. Exa
gerarea solidarității in numele 
vitstei ‘comune este mai rar o 
problemă strict literară, de pro
gram estetic, și mai des una 
care ține de viața literară, de 
raporturile și interesele reale 
ale scriitorilor. Nu zic că nu 
s-au întilnit uneori și cazuri de 
bătălii intre generații care 
veau la bază o diferență de În
țelegere a artei ca atare, o es
tetică și o practică. Dar deobi- 
cei orice astfel de conflict ideal 
și teoretic maschează unul real 
și practic. Sentimentul de ne
mulțumire față de critică al ti
nerilor scriitori de azi constă 
mai puțin în faptul de a nu fi 
comentați temeinic (deși este și 
asta) și mai mult în lipsa de 
ecou imediat pe care absența 
comentariilor o determină. Un 
scriitor începător trebuie să fie 
„lansat" în viața literară : ca să 
se scrie despre el, ca să poată 
publica in reviste, ca să i se a- 
corde atenție la edituri. Această 
lansare este firească, desigur, și 
toți am fost lansați cîndva de 
cineva, dar ea devine dificilă 
atunci cînd. din motive diferite, 
criticii maturi se arată dezin
teresați de soarta tinerilor. A- 
ceste motive par .uneori minore 
ca de exemplu (Ioan Adam 
are ' .'.' 
lor specializate, spațiul limitat 
de publicare. Dar. dacă ne gîn- 
dim bine, ele sint pentru tineri 
majore, căci competiția centru 
centimetrul pătrat de pagină de 
revistă dezavantajează automat 
pe necunoscuți.

Așa se explică de ce, de cite 
ori «e pune, problema spiritului

de generație se referă la tinerii 
scriitori și nu la maturi. Să nu 
existe o astfel de solidaritate și 
la aceștia din urmă ? Să fie di 
scutiți de excesele ce decurg din 
ea ? Nici vorbă că există și că 
uneori o și vedem manifestin- 
du-șe. „blocînd" 
deschisă, 
scriitorii 
generație 
taforă. o
iar la tineri una de ..atac" : cei 
dinții stau in spatele prestigiu
lui. al reputației, al clasicității ; 
cei din urmă ar voi. ceea ce e 
normal, să le cucerească.

Fenomen firesc in orice timp 
și loc. Schimbul de generație e o 
stare de criză, pe fondul unei 
continuități si al unei tradiții 
care uneori o atenuează, alteori 
o agravează. Spiritul de genera
ție se lipsește bucuros de spiri
tul critic tocmai in cazuri pre-

opinia critică 
Diferența este că la 

consacrați spiritul de 
e, ca să folosim o me- 
formă de „apărare".

Țin, înainte de toate, să pre
cizez termenii, sâ fac o distinc
ție intre spiritul unei generații 
și spiritul de generație.

Fiindcă judecăm literatura nu 
din absolut, ci de pe o anumită 
poziție, iar această poziție este 
inevitabil, in mare măsură, a 
„promoției" din care facem 
parte, trebuie să admitem că 
spiritul fiecărei generații, de
parte de a intra în conflict cu 
spiritul critic, reprezintă forma 
lui de manifestare concret isto
rică. Spiritul unei generații ar 
fi, prin urmare, spiritul critic la 
un moment dat.

în ceea ce privește spiritul de 
generație, el înseamnă, după 
părerea mea, conștiința aparte
nenței la spiritul unei anumite 
generații. Și, cel puțin în prin
cipiu. nu trebuie combătut 
pentru că nu trebuie combătută 
niciodată cutezanța spirituală de 
a ști cine ești, de a înțelege că 
ai un loc determinat în cultură.

Problema care se pune este, 
după cite am înțeles în ce mă
sură afilierea aceasta conștientă 
se transformă — din motive 
extraliterare, ca : nerăbdarea 
unor tineri scriitori de a se afir
ma, sentimentul, propriu celor 
neinzestrați, că „in grup" sint

al foștilor colegi transformați a- 
cum in parteneri de discuție 
sau. cel puțin, ca și cum semnă
turile respective nu i-ar com
plexa, ei spun lucrurilor pe 
nume, fără menajamente.

în schimb, aceiași critici — și 
acesta mi se pare fenomenul 
din literatura actuală față de 
care trebuie să ne manifestăm 
în mod sistematic rezerva — 
devin de prea multe ori proto
colari și evazivi în contact cu 
operele unor scriitori „consa
crați". Ceea ce iese la iveală, în 
asemenea cazuri, nu mai este 
un adevăr estetic, ci unui psiho
logic, care, in axiologia morală, 
se numește obediență sau lași
tate.

Aș fi greșit înțeles dacă s-ar 
crede că pledez pentru recalci
tranță, pentru confundarea spi
ritului de generație cu spiritul 
de grup. Operele unor scriitori 

Marin 
Nichita 
timpul 
critici

„Unul dintre ansamblurile de 
folclor cele mai renumite din Eu
ropa dacă nu din intreaea lume", 
așa apreciază ziarul „Rizospas- 
tis” Ansamblul „Rapsodia Ro
mână", care și-a încheiat recent 
strălucitul său turneu pe pămîn- 
tul elen. Succesul formației ro
mânești la spectacolul dat în 
sala „Delfinaria" din Pireu, a- 
fluxul mare de spectatori, elo
giile presei elene, i-a determinat 
pe organizatori să solicite artiș
tilor români prelungirea turneu
lui lor în Grecia. „Costumele 
populare, repertoriul bogat si 
variat reprezentind toate zonele 
folclorice ale României, nivelul 
înalt interpretativ au fost deo
sebit de apreciate de presa grea
că, acordind spatii largi acestui 
eveniment cultural, publicînd 
numeroase fotografii din timpul 
spectacolelor precum și de la 
întilnirea artiștilor români cu 
primul ministru al Greciei, care 
i-a felicitat călduros pe solii 
cîntecului si dansului românesc.

A. I.

aceleiași pasiuni. In 1965. după 
absolvirea Institutului agrono
mic din Iași, la C.A.P. ,.7 No
iembrie" din Vișina se prezenta 
încă un specialist in agricultură. 
— tinărul Cornel Neacșu. Cinci 
ani de acum înainte au lucrat 
împreună — tatu Si fiu. In 1970, 
prin pensionarea bătrinului, fiul 
este învestit cu răspunderea de 
inginer șef. Și nu doar pentru 
a nu rămine singur, in același 
an una din absolventele acelu
iași institut vine la Vișina : Lu
cia Neacșu — soție și inginer, 
tovarăș de viață și muncă. As
tăzi, la 10 — și, respectiv, 5 — 
ani de cind cu efort și inteli
gență se apleacă asupra pămin- 
tului, tinăra familie de specia
liști a înregistrat citeva succese 
meritorii. De exemplu : de la 
1 200 kg griu la hectar, coope
rativa a ajuns să obțină 2 600 
kg/ha ; porumb — de la 1 500 
kg/ha la 3 000 kg/ha ; floarea- 
soarelui — de la 500 kg/ha la 
1800 kg/ha : lapte pe cap de 
vacă furajată — de la 1000 
litri pe an la 2 000 l. Apa
rent, cifrele nu sînt prea mari, 
dar, în condițiile de sol și climă 
ale acestei unități agricole ele 
înseamnă adevărate recorduri 
care, pe tinărul inginer, sint de
parte de a-l mulțumi.

I. andreițA

Petre Donose (președinte). Geor- 1 
ge Grigoriu, Petre Mihăescu,
Marcel Dragomir, Aurel Giro- 
veanu și reprezentanți ai facto
rilor organizatori 
cele trei
Lotca de 
bronz.

Se vor 
Premiul 
pentru cultură și educație 
cialistă, Premiul Consiliului ju
dețean al sindicatelor, precum și 
Premiul' special al juriului. 
Hors concours vor susține recita
luri Corina Chiriac și Cornel 
Constantiniu. A. ION

premii : 
argint

— va acorda 
Lotca de aur, 
și Lotca de

de asemenea,acorda,
Comitetului județean

so-

tru și ridicarea lui la gradul 
unei ramuri economice nu în
seamnă însă un țel în șine ci 
doar începutul unei noi pers
pective. Se reliefează posibilita
tea și necesitatea ca turismul să 
aducă un aport din ce in ce mai 
mare la dezvoltarea Întregii 
noastre economii, la practicarea 
lui după reguli riguros științifi
ce și practice, la dezvoltarea 
legăturilor de prietenie cu cele
lalte țări.

Prin conținutul său. Marketin
gul in turism constituie un util 
instrument de lucru și de per
fecționare a acelora care lucrea
ză în domeniul turismului și pe 
care il recomandăm mai ales 
cadrelor U.T.C. care coordonea
ză activitatea turistică a tinere
tului.

Dezbaterea „Scînteii tineretului'*

care pot crea (și au 
multora dintre tinerii 

.o încredere atît de

dreptate) lipsa rubrici

„Personaje 
din tragediile 

antice grecești
— un spectacol al tea
trului „Elsa Verghi" din 

Atena —
Aseară, la Sala mică a Tea

trului Național bucureștean a 
avut Ioc un impresionant spec
tacol datorat trupei de actori a 
teatrului Elsa Verghi din Atena.

Intitulat Personaje din trage
diile antice grecești, el a reunit 
in fața spectatorilor citeva din 
figurile și momentele antologice 
ale marii tragedii grecești. Ast
fel, am văzut-o pe Cassandra 
din Agamemnon de Eschil, a 
apărut Mesagerul din Perșii 
aceluiași autor, am asistat la 
Invocația și Lamentația Elec- 
trei, la dialogul Electra-Clitem- 
nestra și la Recunoașterea lui 
Oreste din Electra de Sofocle.

A doua parte a spectacolului 
a cuprins mai multe scene din 
Medeea lui Euripide: cele trei 
monologuri ale Medeei, scena cu 
Creon, alte două cu Iason, pre
cum și despărțirea Medeei de 
copiii săi. Printre actorii care au 
interpretat aceste nepieritoare 
personaje numim pe Elsa Ver
ghi, pe Christos Frangos și pe 
Zoi Papadopoulou. Aceeași re
prezentație de certă clasă in
terpretativă va putea fi vizio
nată și de publicul din Timișoa
ra, vineri, 12 septembrie.

M. L

NOUA CLĂDIRE A FA
CULTĂȚII OE ELECTRO
TEHNICĂ DIN CRAIOVA

I. A.

cum cel din urmă. între gene
rația junimistă și aceea imediat 
următoare (ca să reiau exemple 
date) a fost o adevărată luptă : 
și dacă e sigur că Maiorescu a 
privit cu spirit foarte critic pe 
predecesori, nu e tot asa de si
gur că spiritul lui critic a fost la 
fel de viu și fată de propria ge
nerație. Desigur, faptul de a fi 
„lansat" pe Eminescu. Caragiale. 
Creangă. Slavici arată spirit cri
tic incontestabil : dar „politețu- 
rile" față de Theodor Șerbănescu 
sau Matilda Cugler. de care con
temporanii au făcut atita caz ? 
Rezultă de aici că o generație 
are o tactică și o politică pro
prie. îi poate fi ea imputată t 
Nu totdeauna. Evoluția istorică 
în literatură nu înseamnă linie 
dreaptă, nici predare calmă a 
ștafetei : contradicția, conflictul, 
lupta sint fenomene destul de 
obișnuite. Să nu ne sperie deci 
prea tare faptul că solidaritatea 
de generație se unește din cind 
în cînd cu simptome de degra
dare a spiritului critic. Ceea ce 
nu înseamnă (și aș stărui asupra 
acestui fapt) că trebuie să pri
vim nepăsători astfel de lucruri. 
Datoria criticii e de a face con
știente procesele istoriei literare 
și de a acționa. Căci a înțelege 
un proces nu e totuna cu a-1 
accepta. Fatalismul n-are ce 
căuta în critică. Rostul esențial 
al criticului e tocmai acela de a 
explica după ce a înțeles si de a 
propune soluții după ce a expli
cat. Critica însăși e o politică. 
Dacă singurul meu scop ar fi să 
constat apariții și să inventariez 
cărți n-aș fi critic, ci contabil 
literar. Nu-i mai puțin adevărat 
că nici să îndrum literatura fără 
să-mi fi explicat mie însumi a- 
numite lucruri și fără să le fi 
înțeles nu se poate. Asa cum. 
ideal vorbind de această dată, 
spiritul de generație trebuie să 
caute a răzbi prin spirit critic 
(scopul fiind promovarea de va
lori, nu de mediocrități), tot asa 
îndrumarea critică trebuie să «e 
întemeieze ne înțelegerea meca
nismului real al literaturii la un 
moment dat. ca o formă, aceas
ta, tot de spirit critic.

Au
In

mai puternici ș.a.m.d. — în 
schimb de concesii, în publicita
te zgomotoasă, in ignorarea sau 
negarea predecesorilor.

O asemenea problemă însă mi 
se pare inspirată mai curînd de 
istoria literaturii decit de actua
litatea literară imediată, 
existat, intr-adevăr, epoci
care noii veniți s-au afirmat sau 
au încercat să se afirme în bloc, 
revendicindu-și totul. Ecouri ale 
acestui exclusivism există și în 
lista promotorilor „noii direcții" 
redactată de Maiorescu, și in 
exemplele-muniții pe care Lo- 
vinescu le folosește Împotriva 
sămănătorismului, și în extinsul 
capitol consacrat de Călinescu 
contemporanilor în Istoria lite
raturii..., chiar dacă, fiind vorba 
de mari critici, vom admite că 
excesele lor reprezintă pledoarii 
bine orientate, mobilizări de 
anvergură ale forțelor în scopul 
acreditării unor idei înnoitoare.

în jiteratura noastră de azi 
insa nu acesta este aspectul 
cel mai caracteristic. Din revis
tele literare sau din cărțile de 
critică pot fi citate, fără îndo
ială, pasaje care cuprind gra
țioase reverențe in amintirea 
anilor de facultate petrecuți 
împreună, exaltări reductibile la 
sintagma „noi, cei care...”, 
riscante aventurări In afara tra
diției, dar cum ele aparțin de 
obicei unor autori lipsiți fie de 
vocație, fie de cultură — și, prin 
urmare, lipsiți de autoritate — 
este greu de crezut că lasă vreo 
urmă mai adîncă în conștiința 
publică.

Față de scriitorii din genera
ția lor, criticii, cei mai buni, 
adoptă, dimpotrivă, o atitudine 
lucidă și deschisă. Ca ți cum ar 
conta pe nivelul de înțelegere

ca Al. Philippide sau 
Preda, Eugen Barbu sau 
Stănescu s-au impus, la 
lor, prin demersul unor 
de prestigiu ți rezistă, după tre
cerea anilor, prin ele însele, 
astfel incit a le reconfirma va
loarea constituie aproape o da
torie a comentatorilor de litera
tură de azi. Dar, dacă nu avem 
nevoie de un „Nu" in plus — 
pe care, oricum, nimeni nu l-ar 
lua în serios — avem nevoie de 
noi interpretări, care să exprime 
sensibilitatea tinerei generații și 
care să releveze alte orizonturi 
în operele respective.

Voi da un singur exemplu. 
Opera lui Zaharia Stancu, care 
a stat de-a lungul a multe de
cenii, ca sub un joc de lumini, 
sub observația a diferiți critici 
de valoare, de la G. Călinescu 
și pină la N. Manolescu, și care, 
din această îndelungă „expune
re" nu numai că n-a avut de 
pierdut, dar și-a îmbogățit în 
conștiința noastră semnificațiile, 
a constituit in ultimul timp 
obiectul unei monografii a lui 
Voicu Bugariu. Cartea a fost 
primită cu interes pentru că, 
fiind semnată de un critic și 
tinăr și talentat, era de așteptat 
să conțină măcar premisele unei 
noi viziuni asupra operei mare
lui poet, prozator și publicist. 
Citind-o, însă, și întîlnind la tot 
pasul expresii ca „extraordinar", 
„surprinzător", „extrem de...“, 
„memorabil". „impresionant", 
„tulburător", „excepțional", „a 
intrat în legendă" ș.a.m.d., ești 
tentat să-l urmărești mai de
grabă pe critic decît pe scriito
rul comentat. El, criticul, îți 
apare ca un personaj de o gra
vitate comică, asemănător cu un 
elev care a nimerit întimplător 
în societatea profesorului.

Cunosc cazul unui important 
scriitor de azi care, plictisit de 
uniformitatea laudelor de acest 
gen, s-a arătat interesat la un 
moment dat de părerile expri
mate, în legătură cu opera sa, 
intr-un obscur cenaclu de pro
vincie. Este și acesta un argu
ment, chiar dacă de domeniul 
anecdoticii, că pină și scriitorii 
în cauză preferă discuția liberă 
elogiilor trimise cu „ramburs".

UN NOU LAC 
DE AGREMENT 

LA TECUCI
La Tecuci. în cartierul 23 Au

gust, a fost inaugurat un 
nou lac de agrement, obiectiv 
amenajat în cursul verii prin 
muncă voluntar-patriotică de 
cetățenii municipiului, de mii de 
elevi și tineri din întreprinderi. 
Luciul de apă al lacului se în
tinde pe o suprafață de 3 hec
tare. Pe mal au fost amenajate 
locul de joacă pentru copii, di
ferite terenuri sportive, un de
barcader pentru bărci și hidro
biciclete. în mijloc, pe o insulă 
spre care duc două poduri de 
acces, a fost construit un res
taurant în stil rustic moldove
nesc. Valoarea lucrărilor efec
tuate aici prin muncă voluntar- 
patriotică se ridică la 12 000 000 
lei.

C. ION

A intrat sfios, cu privirea în 
pămînt, parcă rușinat și el de 
intîmplarea ce-1 adusese în a- 
cest birou.

— Intră, tovarășe, l-a tntimpi- 
nat primul secretar al comite
tului județean al U.T.C.

Tînărul tăcea în continuare 
Încurcat, stînjenit și cu greu am 
reușit să înțelegem ce tainice 
resorturi declanșaseră solicita
rea lui de a renunța la munca 
de activist al respectivului co
mitet județean al U.T.C. (Se în
țelege că, dat fiind faptul că 
discutăm aici cazul in principiu, 
semnificațiile sale morale mai 
largi, nu particularizăm nici nu
mele activistului, nici locul său 
de muncă). A intrat, așadar, în 
birou și s-a așezat murmurînd:

— Mi-a spus soția că dacă nu 
plec din munca de activist mă 
părăsește. A zis că ea nu s-a 
căsătorit cu mine numai ca să 
stau pe teren, că s-a săturat să 
lipsesc cu zilele de-acasă ți că 
trebuie să aleg.

Dincolo de vorbele sale în
tretăiate și dureroase, ghiceam, 
insă, o rană mai grea, mai a- 
dîncă — rușinea că, totuși, el 
va trebui să aleagă, cum nu o 
făcuse niciodată pină atunci, 
între viața personală și cea de 
activist. Să se dedubleze ți apoi 
să opteze.

Primul 
rupt, ci 
spus :

— Am înțeles ce vrei să îmi 
spui. Dar pentru a-ți da un răs
puns cert și definitiv ar trebui 
să stăm de vorbă și cu soția ta. 
Nu crezi că așa e mai bine ? 
Ei, atunci vă aștept miine dimi
neață la ora 8.

A doua zi la ora 8 a venit 
doar el. Și mai rușinat și mai 
încurcat decit în ziua trecută. 
A venit aducînd cu el răspunsul 
ultimativ al soției : „A spus că 
nu vine fiindcă și așa ea tot la 
ce crede rămine".

Și, totuși, în ziua aceea, el a 
plecat pe teren.

Dincolo de faptul în sine, din
colo de argumentele soției, din-

secretar nu l-a între- 
numai la sfîrșit i-a

colo de zbuciumul lăuntric al 
tinăruiui activist, această întîm- 
plare ni s-a părut semnificativă 
și pentru cîteva dintre înțele
surile pe care pare a ni Ie des
luși. Mi s-a întîmplat de multe 
ori, ca îndatoririle profesionale 
să mă aducă în împrejurarea de 
a cunoaște familiile activiștilor, 
de a zăbovi chiar după ore de 
muncă, de teren, 
primitor și cald 
tineresc în care 
nu funcția, ci 
munca, efortul 
activistului (soț 
sau soție) erau 
îndelung cum
pănite și curat 
prețuite intre ei 
doi, cămine în 
care a fi soț ori 
soție de acti
vist al U.T.C. 
era și o mindrie 
că te afli, cu 
gindul, cu umă
rul și cu sufle
tul alături de un 
om care și-a fă
cut din munca 
politică, din a 
îndeplini sarci
nile de partid 
legămînt de 
viață, definitiv 
ți nobil.

Și, în timp ce 
ascultam 
o străină gură' 
timplare de necrezut, 
amintit despre 
biri cu ' 
despre ce mi se povestea, des
pre încercările lor, despre cum 
cred și cum gindesc ei astăzi și 
acum : „La început, ce-i drept, 
eram mai tînără, veneau colege 
și spuneau — „cum tu, fată, 
te-ai măritat cu el ca să stea 
tot pe drum, și tu tot închisă in 
casă", însă cind venea acasă o- 
bosit dar vesel și îmi povestea 
că a reușit să îndeplinească o 
sarcină sau alta și că, pentru 
asta, chiar primul secretar al 
județului U.T.C. l-a felicitat, 
credeți-mă că și eu mă simțeam

sub acoperișul 
al unui cămin

mîndră și fericită” (E.S. Timi
șoara). „Noi ne-am cunoscut, ca 
să spun așa. în munca de U.T.C. 
Am fost mai întîi prieteni, apoi 
ne-am căsătorit. Pe urmă, el a 
plecat la o școală U.T.C. de un 
an. Venea acasă o dată la lună. 
Cînd s-a întors, la scurtă vre
me, a fost promovat activist la 
Comitetul județean. Și iar, cî- 
teva luni, ne împărțeam timpul, 
și sînt sigură că și el îmi sim-

întreprinderea Electroputere a 
devenit un adevărat „sediu" al 
pregătirii viitorilor ingineri cra- 
ioveni. In vecinătatea unității, 
pe platforma industrială din a- 
ceasiă zonă, aflată in puternică 
extindere, s-a ridicat noua clădi
re a Facultății de electrotehnică. 
Noul edificiu, realizat după pro
iectul unui colectiv de la Insti
tutul de proiectări al județului 
Dolj, a fost finalizat cu două 
luni și jumătate înainte de ter
men, incununind munca harnici
lor constructori craioveni. pre
cum și a studenților și cadrelor 
didactice care au activat pe șan
tier prin numeroase acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică. Tot
odată. această vecinătate va rear 
liza o mai strînsă legătură intre 
pregătirea teoretică cu practica 
productivă și cercetarea, dome
niu în care Universitatea craio- 
veană are bune rezultate.

SE POARTĂ... SPORT
în permanentă perfecționare, 

din punct de vedere tehnic și 
estetic, îmbrăcămintea se supune 
capriciilor modei. Creatorii de 
modele dih Centrala confecții
lor, recomandă. în acest început 
de toamnă, pentru fete, parde- 
sie pe linie dreaptă, cu caracter 
sportiv, cu detalii care sublini
ază alura tinerească (gulere 
mari, platcă ce se prelungește 
pe umăr, buzunare aplicate, 
garnituri de tighele, eu partea 
de sus apropiată de corp, iar 
cea de jos cu amploare, in*  
funcție de siluetă). Fusta ciț- 
tigă din ce în ce mai multă 
pondere în garderoba feminină, 
datorită posibilităților de com
binare cu diferite bluze. Sînt 
fuste croite fie pe linia dreap
tă, fie în partea de jos cu am
ploare, cu cute simple, necăl
cate sau cute duble. Rochia 
scurtă cedează noii lungimi pe 
care o prevede actuala modă. 
De fapt, tendința este ca Îm
brăcămintea să fie de lungime 
în jurul genunchiului, depășin- 
du-1 chiar.

„LOTCA DE AUR"
Miine începe la Brăila cea 

de-ă Vl-a ediție a Festivalului- 
concurs de muzică ușoară româ
nească „Lotca de aur", organizat 
de către comitetul județean al 
U.T.C. în colaborare cu Comi
tetul pentru cultură și educație 
socialistă. Consiliul județean al 
sindicatelor ș.a. Avind drept 
scop descoperirea și afirmarea 
unor talente care să devină apoi 
membri de bază in formațiile 
clubului tineretului și ale orga
nizațiilor U.T.C., la concurs pot 
participa numai uteciștii din 
județul Brăila, tineri de diverse 
profesii, în vîrstă de 14—30 ani. 
Astfel, merită subliniat faptul 
că in fazele de masă și selecție 
(declanșate din luna ianuarie) au 
participat sute de băieți și fete. 
Pentru faza finală a concursului 
au fost selecționați 14 tineri. în
tre care Ștefania Iordănescu — 
tehnician agronom la C.A.P. Si
liștea. Gertruda Petreanu — e- 
levă, Gheorghe Ixărescu — mun
citor la Combinatul de fibre ar
tificiale, Dobrică Baciu — mais
tru. Conform regulamentului, 
concurenții vor interpreta cite 
două melodii (la alegere) și 
o poezie, inspirate din viața și 
munca tineretului, din realitățile 
patriei socialiste. După cele trei 
zile de Întreceri (12-13-14 sep
tembrie), un juriu — alcătuit din

■.......................... ........................................——

........... -....................       -in. in

„MARKETINGUL 
ÎN TURISM"

Editura sport-turism a scos 
recent de sub tipar lucrarea lui 
Eugeniu Nicolescu. intitulată 
„Marketingul in turism". In pre
fața acestui volum, prof. dr. Iosif 
Constantin 
Federației 
marketing, 
activitățile 
tingul este 
țile agricole este necesar, în ac
tivitățile comerciale este indis
pensabil". Eugeniu Nicolescu. cu 
ț> competență recunoscută un 
specialist în materie, expune în- 
tr-un limbaj accesibil teoria 
marketingului turistic, exami- 
nind perspectivele turismului 
internațional și cel de la noi.. 
Transformarea turismului

Drăgan. președintele 
internaționale de 

subliniază : „Dacă în 
industriale marke- 
util, iar in activită-

După cum am constatat ți 
după cum ni se comunică de la 
Institutul meteorologic, vremea 
va rămîne frumoasă, continuind 
să se încălzească. Cerul — va
riabil. mai mult senin noaptea 
și dimineața. Vintul va sufla în 
general slab. Temperaturile 
maxime vor avea valori cu
prinse între 17 și 27 grade, iar 
cele minime între 4 și 14 grade. 
Pe litoral, valorile maxime sînt 
in jur de 25 de grade, favori- 
zind vremea de plajă.

Rubrică realizată de 
V. RAVESCU

Pala-

9:
FLAMINGO :
18): Grădina

Timpuri Noi (orele
15.45: 18; 20,15).

Scala 
18,15; 
11,15;

SANINIKOV: 
9; 11,15; 13,30;[dnema
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un tînâr
SE AFIRMĂ

......
CORNEL NEACȘU

Mai întîi a fost tatăl, ingine
rul agronom Marin Neacșu, care, 
și-a petrecut ultimii opt ani îna
inte de pensionare alături de 
țăranii cooperatori din Vișina, 
județul Dîmbovița. De mic, fiul 
își însoțea tatăl in cimp, cres
cuse ?i se formase in numele

tornic alături de omul cu care 
și-a ales să-și împartă destinul. 
Cum nici nu vom pleda vreod- 
dată cauza unuia sau altuia din
tre soții care s-ar sustrage de la 
marile răspunderi ce le revin 
față de însăși viața cuplului fa
milial, față de datoriile ce le 
contractează pentru a crește co
pii curați, sănătoși. Dar, în a- 
celași timp, am vrea să spunem 
că prin însăși natura și condi-

ELIXIRUL TINEREȚII: 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30); Modern (orele 9; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

SOȚIA LUI JEAN: Sala
tului (orele 17,15; 20,15); Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Grivlța (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 ODATA UN HOLLY
WOOD: Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

ȚARA LUI 
mina (orele 
18,15; 20,30).

HYPERION: 
9; 11,15; 13,30:

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16.15; 18.30; 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 LUNGĂ: Vic
toria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ALO, TAXI 1: Glulești (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: Bucegl (orele 16; II) 5 
Grădina Bucegl (ora 19,45).

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

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
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 
ARMA: Ferentari (orele 15,30: 18;
20.15) .

MUNTELE ASCUNS: Pace»
(ora 20).

PIAF: Cotrocenl (orele 10; ;
14; 16; 20).

NU TE VOI IUBI: Cringișl 
(ora 17).

PĂDUREA DE MESTECENI: 
Viltdrul (orele 15.36; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE: Volga 
(orele 9: 11.15; 13.30; 15,45: 18:
20.15) .

OAMENII DE PE
Moșilor (orele 15,30; 
Moșilor (ora 19.30).

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

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

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

BALUL DE SIMBATA SEARA: 
Vltan (orele 15.30; 18).

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

EPILOG LA GRANIȚA: Pro
gresul (orele 16; 18; 20); Cosmo» 
(orele 15,30; II: 20,15).

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

ELIXIRUL TINEREȚII: Grădina 
Modern (ora 19.30).

OCHH SHTVANEI: Grădina Vl
tan (ora 19,30),

SOARELUI: 
18; 20,15);

Sigur, perioada actuală anga
jează organizația noastră, în
tregul ei activ într-o acțiune de 
mari și profunde semnificații, 
de efort colectiv intens și soli
cită nu puține „renunțări” la 
micile bucurii casnice sau Inti
me. Mai mult ca oricînd, această 
perioadă cere de la fiecare, de 
la toți activiștii prezență direc
tă, nemijlocită, participare ac
tivă în organizații, printre ti
neri. un volum sporit de muncă 
pentru a îndeplini integral și e- 
xemplar îndatoririle muncii de 
activist. Dar tocmai de aceea 
trebuie să cumpănim cum se 
cuvine fiecare secundă, fiecare 
oră pentru a o încărca cu ma
ximă eficiență și utilitate, tre
buie să respectăm caracterul în
suși dinamic al timpului nostru 
social, care cere eforturi și răs
punderi la cotele superioare ale 
exigențelor socialismului. Toate 
acestea sînt elemente definitorii 
ale unui nou stil de viață, ale 
unui nou ritm social calitativ 
superior in consens deplin cu 
înseși ritmurile țării. Dar 
îți dă, în primul rind, 
acel sentiment de neînlocuit, 
al datoriei împlinite față de 
partid și față de propria gene
rație.

Pe lingă toate acestea, tînăra 
soție a activistului va trebui, 
cred eu. să mai înțeleagă că a 

activist 
Însuți 

investi-

cei patru pereți ai casei legați 
cu mii de fire inextricabile de 
realitatea cotidiană, și, ceea ce 
înțelegem, este tocmai faptul că 
timpul care ne rămîne pentru 
numai noi doi este mai scurt, 
mai concentrat.

înseamnă, oare, aceasta că nu 
vom mai avea timp pentru noi ? 
Nicidecum.

Nu timpul încredințat familiei 
— el însuși timp activ și dens — 

este cel la care 
va trebui 
renunțăm, 
timpul 
fără rost, 
sens, timpul ca
re nu iasă în 
urma lui nici o 
urmă, cuprinsă 
în faptă.

Dar ceea 
mă Întreb 
cum, cînd Încerc 
să descifrez ițe
le Incîlcite ale 
unei asemenea 
întîmplări, este 
dacă însuși tînă
rul în cauză i-a 
povestit vreo
dată soției sale, 
tovarășei lui de 
de viață, des
pre exigențele, 
dar și despre 
bucuriile acestei 

pasionante și riguroa- 
de activist al organiza- 

revoluționare de tine- 
bucurii și exigențe pe 
ea, necunoscindu-le din 

îi rămîn 
aluzive ?

V

TOVARĂȘI DE VIAȚĂ,
TOVARĂȘ! DE IDEI

Gînduri despre viața de familie
a tinăruiui activist
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să 
ci 

mort, 
fără

ce 
a-

Teatrul Național (Sala Mare): 
SOLDATUL SVEYK — ora 19,30 ; 
(Sala Mică): ÎMBLÎNZIREA SCOR
PIEI — ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio): 
TITANIC VALS — ora 19,30: Tea
trul „Ion Vasilescu" (la Teatrul 
de vară Herăstrău): DUDUL LUI 
TRAIAN — ora 19,30: Teatrul ,.C. 
Tănase" (Grădina Boema): ÎN 
GRADINA BUCURIILOR — ora 
19.30; (Sala Savoy): UN BĂIAT DE 
ZAHĂR... ARS ! — ora 19.30: Cir
cul „București": CIRCUL MARE 
DIN VARȘOVIA — ora 19.30: An
samblul „Rapsodia Română": 
ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI 
- ora 18,30.

JOI, 11 SEPTEMBRIE 1175

PROGRAMUL 1
povestită ca 

această 
mi-am 

atari convor- 
alți tineri activiști,

țea lipsa. Dar niciodată nu 
m-am gîndit să îl pun să aleagă 
între mine și munca sa“. (E.U. 
— Bacău). Iar șirul exemplelor 
ar putea continua, convingător 
și bogat, dacă nu m-ar obseda 
gestul tinerei soții de activist 
care își pune soțul, cu senti
mentele. bucuriile și pasiunea 
muncii sale, în cumpănă cu mă
runta. egoista ei pretenție de 
a-1 ști mereu acasă, zilnic la 3 
și jumătate sau la 5, așa cum 
prietene sau sfătuitoare de o- 
cazie au sfătuit-o, iar ea le-a 
ascultat fără noimă.

Nu stă. desigur, in intenția a- 
cestor rinduri să acuze dorința 
firească a tinerei soții de a se 
afla cit mai mult, cit mai sta-

țiile timpului' dinamic, eferves
cent al societății noastre, tradi
ționalele tipare ale timpului co
lectiv și a celui individual suferă 
mutații calitative care aduc cu 
sine un nou conținut al timpu
lui uman, nevoia acută a unei 
dimensionări cit mai juste. Sîn- 
tem, desigur, intens solicitați de 
munca și creația noastră, de ne
voia personală și socială de con
tinuă perfecționare, dar trebuie 
să facem astfel incit să ne gă
sim timp suficient pentru fie
care dintre trebuințele noastre, 
în mod firesc, timpul nostru, al 
fiecăruia, se comprimă, căci rea
litatea ne solicită intens, neîn
cetat. ne consumăm timpul tot 
mai activ, ieșim continuu dintre

munci
se 
ției 
ret, 
care 
experiența proprie, 
încă îndepărtate și
El însuși mi-a confirmat că nu, 
și că chiar momentul promovă
rii sale, dintr-o unitate pro
ductivă în aparatul Comitetului 
județean al U.T.C., l-a lăsat să 
treacă neobservat, ca pe o sim
plă schimbare de serviciu, și nu 
ca o recunoaștere a muncii și 
pasiunii sale în cadrul organiza
ției U.T.C., ca un imbold la 
noi eforturi, la mai multă pa
siune, la mai multă răspunde
re comunistă.

fi soție a 
înseamnă a 
demnă de 
ție de încredere, a-ți întemeia 
căminul și statornicia vieții pe 
înțelegerea sensului moral și 
politic, a sarcinilor pe care par
tidul comunișților ni le-a încre
dințat spre Împlinire.

Iar după ce soția activistului 
respectiv va Înțelege cu adevă
rat acest lucru, va ride ea în
săși de această întîmplare, ca de 
un vis vechi și trecător ce a 
umbrit, fără putere, cerul se
nin al tinereții lor.

unui 
fi tu 

înalta

ȘERBAN CIONOFF

18.3© Teleșcoală. 17.0» Telex.
17.10 Cabinet juridic. 17,30 Din ță
rile socialiste. 17,40 Muzică popu
lară. 17,55 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,30 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,45 Universitatea TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.0» Anchetă socială TV: Cultu
ra și casele ei. 20,35 Festivalul co
mediei cinematografice la TV. 
Ritmurile animației. Sub acest 
titlu vă oferim o selecție din cele 
mai frumoase desene animate 
muzicale. 21,30 Revista literar-ar- 
tistică TV: Rapsodii de toamnă.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijori : 
Ionel Perlea și Iosif Conta. 20.55 
Film serial: „Un șerif la New 
York".
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Indo
nezia, General SUHARTO, următoarea telegramă :

In numele guvernului și poporului indonezian, precum și al meu 
personal doresc să exprim Excelenței Voastre, guvernului și po
porului Republicii Socialiste România, profunda mea gratitudine și 
apreciere față de amabilul mesaj de felicitare al Excelenței Voas
tre, adresat cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Zilei independen
ței Republicii Indonezia. La rindul meu, vă transmit aceleași bune 
urări

PRIMIRE LA PRIMUL 
MINISTRU AL GUVERNULUI

Tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri, după-amiază, 
pe tovarășul Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică, care 
participă la lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare 
economică.

în timpul primirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie au 
fost abordate probleme de inte
res reciproc privind colaborarea

Înapoieri
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 
și a Guvernului R.D. Vietnam, 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a proclamării Republi
cii Democrate Vietnam, s-a îna
poiat miercuri in Capitală. în 
drum spre patrie, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România a 
făcut o vizită de prietenie în 
Republica Populară Chineză.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Dumitru Turcuș. mem
bru al Colegiului central de 
partid, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., general-colo
nel Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
de activiști de partid.

Au fost prezenți Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R.D. 
Vietnam, și Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

★
Miercuri s-a înapoiat în Ca

pitală tovarășul Ștefan Andrei,

Vizita delegației 

Partidului Dreptății din Turcia
Delegația Partidului Dreptății 

din Turcia, condusă de Sabit 
Osman Avai, vicepreședinte al 
Partidului Dreptății, deputat de 
Artvin. care se află in țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, a plecat miercuri în
tr-o călătorie în județele Pra
hova și Brașov.

în această vizită oaspeții sint 
Însoțiți de Ion Mărgineanu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comisiei pen
tru politică externă și coopera
re economică internațională a 
M.A.N., membru al Consiliului 
Național al F.U.S.

La Ploiești, oaspeții au avut o 
întrevedere cu Ion Catrinescu,

Vizita delegației economice 
guvernamentale din Filipine

Delegația economică guverna
mentală din Republica Filipine, 
condusă de Troadio Quiazon, 
ministrul comerțului, care se află 
în țara noastră, la invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale, a făcut miercuri o 
călătorie în județul Argeș.

Oaspeții au vizitat Uzina me
canică Muscel, unde s-au inte
resat de însușirile tehnice ale 
autoturismelor de teren care se 
fabrică aici. Membrii delegației 
tilipineze au apreciat în mod 
deosebit organizarea producției, 
nivelul ei tehnologic și calitatea 
vehiculelor de teren realizate 
•iei.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

La vizită a participat, de ase-

CONGRES
în Capitală s-au deschis, 

miercuri, lucrările Congresului 
național de fiziologie organizat 
de Uniunea Societăților de Ști
ințe Medicale și Societatea de 
fiziologie, manifestare care reu
nește medici, cercetători, cadre 
didactice din toate centrele ști
ințifice ale țării, precum și in
vitați de peste hotare.

Participanții vor dezbate, 
timp de trei zile, rezultatele 
studiilor întreprinse pînă acum 
în ceea ce privește mecanismele 
de reglare și integrare a func
țiilor organismului în condiții 
normale și patologice, raportul 
dintre organism și mediul am
biant, fiziologia efortului pro
fesional și sportiv.

După cum preciza în ședința 
de deschidere prof. dr. docent 
Petre Groza, președintele Co
mitetului de organizare a con
gresului, un loc important _ îl 
vor ocupa Cercetările privind 
aparatul cardio-vascular, meta
bolismul și reglarea enzimatică, 
probleme de digestie, sistem 
muscular ’nervos și endocrin, de 
imunologie. Vor fi prezentate 
lucrări privind modul de adap
tare a organismului la diferite 
temperaturi, la efort, la situații 
care implică o perturbare a rit
murilor biologice sau de reacție 
la factorii externi, ca și la so
licitări psihice. 

economică, cooperarea și specia
lizarea in producția industrială 
și tehnico-științifică. coordo
narea planurilor de dezvoltare 
economică pe perioada 1976— 
1980, extinderea schimburilor co
merciale dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

Au participat Emil Drăgănes- 
cu. viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții româ
ne în comisia mixtă, Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului.

Erau prezenți Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Bel
grad, și Petar Dodik, ambasado
rul Iugoslaviei la București.

membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a făcut o 
vizită in Portugalia, și a avut 
apoi convorbiri cu conducătorii 
Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei și ai Frontului 
Național pentru Eliberarea An
golei.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. a fost intimpinat de to
varășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

PLECĂRI
Miercuri a plecat la Varșovia 

o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Fazekaș Ludovic, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.M.U.P., efec
tuează o vizită pentru schimb de 
experiență in R.P. Polonă.

★
Delegația Comisiei de apărare 

națională și a forțelor armate 
din Adunarea Națională Fran
ceză, condusă de Voilquin Al
bert, președintele comisiei, și-a 
încheiat miercuri vizita pe care 
a întreprins-o în țara noastră, 
la invitația Comisiei pentru 
problemele de apărare a Marii 
Adunări Naționale. Delegația a 
părăsit Capitala.

membru al Consiliului Național 
al F.U.S., președintele Consiliu
lui județean al F.U.S., care a 
vorbit despre problemele eco
nomice și social-culturale ale 
județului.

Au fost vizitate apoi, Comple
xul petrochimic Brazi și între
prinderea „1 Mai“ din Ploiești, 
care au legături economice cu 
Turcia.

După o scurtă vizită în ora
șul petroliștilor, oaspeții s-au 
îndreptat spre Brașov, unde, la 
primire, au fost salutați de Cor
nel Șandru, secretar al Consi
liului municipal al F.U.S. Aici, 
au fost vizitate monumente is
torice și de artă, noile cartiere 
înscrise pe harta Brașovului in 
anii construcției socialiste.

menea, ambasadorul Republicii 
Filipine la București, Leticia 
Ramos Shahani.

★

Cu prilejul vizitei delegației 
economice guvernamentale a Re
publicii Filipine, condusă de 
Troadio Quiazon, ministrul co
merțului, ambasadorul acestei 
țări la București, Leticia Ramos 
Shahani, a oferit miercuri în 
saloanele hotelului Athenee 
Palace o recepție.

Au participat Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
Industrie, reprezentanți ai 
M.C.E.C.E.I. și M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației economice 
guvernamentale din Republica 
Filipine.

ANSAMBLUL ARTISTIC „DOINA" AL ARMATEI 

anunța 
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI:

• Regizor artistic. Condiții : studii superioare de specialitate.
• Actor. Condiții : studii superioare de specialitate.
• Solist vocal tenor. Condiții : studii superioare de speciali

tate.
• Corist tenor și bas. Condiții : studii medii (virsta pină la 

45 ani).
• Instrumentist șef partidă flaut, tubă, și violoncel. Condiții : 

studii superioare de specialitate.
• Instrumentist vioară, violă și trombon. Condiții : studii 

medii.
• Balerin (bărbat). Condiții : studii medii, virsta pină la 24 

ani.
• Solist cintăreț (bărbat) estradă. Condiții : studii medii.
• Solist vocal (fată) muzică populară.
• Solist instrumentist nai și țambal.
• Regizor tehnic. Condiții : studii medii și 2 ani stagiu in 

specialitate.
Concursul va avea loc la sediul ansamblului din strada Uranus

nr. 6 A, sector 6, in ziua de 20.09.1975.
Cererile de înscriere însoțite de un memoriu de activitate se 

primesc zilnic la secretariatul ansamblului.
Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil in municipiul 

București.
Informații la telefon 14 49 74 și 14 0119.

—.......... .... ........ ....... ..... ................... ...._ . ...........—......-.......-.......   i
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SUB SEMNUL UNOR
ÎNDREPTĂȚITE SPERANȚE

Cupa „Scinteii tineretului" la tenis

DIN STATELE UNITE ALE AMEMCII

FESTIVITATE LA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU**

Ieri a sosit in Capitală, 
venind de la New York, 
delegația Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, condusă de tovară
șul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a luat parte 
Ia lucrările Congresului Aso
ciației Naționale a Studenți
lor din Statele Unite ale 
Americii (U.S.N.S.A.).

Cu prilejul participă
rii Ia lucrările Congresu-

La Academia „Ștefan Gheor
ghiu" a avut loc miercuri festi
vitatea de închidere a cursului 
de pregătire a președinților de 
cooperative agricole de produc
ție. Timp de un an, cei 114 
absolvenți ai acestui curs au 
îmbinat orele de curs cu vizita
rea unor unități agricole și in
dustriale.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, reprezentanți ai Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, cadre didactice.

Cu acest prilej, absolvenții 
cursului au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, între altele:

„Noi. absolvenții celei de-a 
IV-a promoții de președinți de

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică

La București au început, 
miercuri dimineața, lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică. Delegația 
română la lucrări este condusă 
de tovarășul Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, iar delegația iugoslavă de 
tovarășul Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Comitetului Fede
ral pentru Planificare Socială.

Sînt examinate cu acest pri
lej realizările obținute în dez
voltarea relațiilor 
dintre Republica 
România și R.S.F. 
precum și modalități concrete 
privind extinderea in continuare 
a acestor relații, prin traducerea 
în viață a indicațiilor date de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

In alocuțiunile rostite cu a- 
ceastă ocazie de către președin
ții celor două părți în Comisie 
a fost subliniat faptul că întîl- 
nirile la nivel înalt au avut o

economice 
Socialistă 

Iugoslavia,

Lucrările Conferinței generale
a Societafii Europene de Fizică

Lucrările celei de-a treia 
Conferințe generale a Societății 
Europene de Fizică au continuat 
miercuri dimineața cu o sesiune 
științifică plenară. Tematica a- 
bordată a cuprins probleme pri
vind colaborarea internațională 
In domeniul energiei (S. Eklund 
— director general al A.I.E.A.), 
folosirea energiei solare (P. Ai- 
grain — Franța), studiul rela
ției energiei, gravitație și cos
mologie (A. Trautman — Po
lonia) și cercetările actuale a- 
supra fuziunii nucleare și la- 
serilor (A.M. Prokhorov — 
U.R.S.S.).

în cadrul secțiilor, după-a
miază au fost susținute o serie 
de expuneri vizînd cercetările 
în domeniul fizicii particulelor 
elementare, problemelor de mai 
multe corpuri (tranziții de fază 
și tehnici de grup de renor- 
mare), materialelor pentru pro
ducerea și distribuirea energiei,

REUNIUNE
La sediul din București al A- 

sociației române de marketing, 
miercuri după-amiază s-a des
chis ciclul de dezbateri pe tema 
„Electronica în folosul nostru'* *.

Elita „sportului celor voinici" 
se reunește la Minsk (U.R.S.S.), 
gazda celei mai importante com
petiții din anul preolimpic, 
Campionatele mondiale de lupte 
libere și greco-romane. Printre 
protagoniști se vor număra și 19 
sportivi români, cotați cu rezul
tate valoroase. Intr-o scurtă 
convorbire avută cu prof. Victor 
Dona, secretar general al F.R.L., 
am aflat ultimele amănunte cu 
privire Ia programul întrecerilor 
și componența loturilor repu
blicane.

— Ce noutăți ne rezervă acest 
test important premergător J.O. 
de la Montreal ?

— La actuala ediție a „mon
dialelor" de lupte, mare parte 
dintre țările participante au 
anunțat că vor prezenta, alături 
de luptători consacrați, numeroși 
tineri talentați, care s-au afir
mat la ultimele concursuri inter
naționale și pe care, firește, do-

prin Agenția de excursii cu 
turiști români in străinătate 
și oficiile județene de tu
rism din țară organizează 
pentru grupuri și turiști in
dividuali — în perioada tri
mestrului IV 1975 — nume
roase și atractive excursii pe 
itinerarele turistice din :
• R. P. BULGARIA, la So

fia, Plevna, Tîrnovo, Rus- 
se, Plovdiv, Varna.

• R. S. CEHOSLOVACA, la 
Praga, Bratislava, Brno, 
Karlovy-Vary.

• R. D. GERMANA, la Ber
lin, Dresda. Erfurt. Leip
zig, Magdeburg, Potsdam, 
Rostock.

• R. P. POLONA, la Var
șovia, Cracovia. Kato vice, 
Lodz, Torun, Gdansk.

• R. P. UNGARA, la Buda
pesta. Szolnock, Debrecen.

• U.R.S.S., la Moscova. Le
ningrad. Minsk, Kazan. 
Volgograd, Harkov, Ros
tov pe Don. Tbilisi, Ere
van, Baku, Odessa, Chiși- 
nău. Cernăuți. Krasnodar, 
Piatigorsk, Ordjonikidze,

La prima reuniune. partici
panții au dezbătut probleme pri
vind piața internațională a pro
duselor electronice și de tehni
că de calcul. 

lui U.S.N.S.A., delegația 
U.A.S.C.R. a vizitat și o se
rie de obiective economice și 
social-culturale, instituții de 
învățămint superior și de 
cercetare științifică din state
le Arizona, California. Mas
sachusetts și New Jersey.

In timpul vizitei, delegația 
a purtat convorbiri cu repre
zentanți ai organizațiilor stu
dențești și de tineret, precum 
și cu personalități ale vieții 
publice din S.U.A.

cooperative agricole de produc
ție, ne afirmăm cu acest prilej 
adeziunea deplină față de poli
tica internă și externă a parti
dului nostru, politică în care iși 
găsesc o strălucită întruchipare 
cele mai nobile aspirații de pro
gres și prosperitate ale poporu
lui român și pe care ne angajăm 
să o aplicăm neabătut in coo
perativele agricole și în comu
nele în care muncim și trăim.

Revenind în unitățile pe care 
le conducem, sîntem hotăriți să 
nu precupețim nici un efort pen
tru înfăptuirea exemplară a lu
crărilor agricole din această 
toamnă. Ne vom consacra în
treaga noastră capacitate de 
muncă, toate cunoștințele acu
mulate în procesul de învăță- 
mint, vom munci cu dăruire și 
abnegație pentru a pune baze 
temeinice recoltei anului 1976 și 
traducerii în viață a sarcinilor 
ce revin cooperativelor agricole 
de producție din documentele 
celui de-al XI-Iea Congres al 
P.C.R.".

deosebită importanță pentru 
dezvoltarea relațiilor economice 
româno-iugoslave, concretizata 
prin lărgirea colaborării și în
deosebi a cooperării și specia
lizării in producție, prin crește
rea an de an a schimburilor co
merciale. Relevînd cu satisfac
ție rezultatele pozitive înregis
trate, vorbitorii au subliniat că 
se poate spune încă de pe acum 
că există deplin temei pentru 
ca în 1980 volumul livrărilor 
reciproce să ajungă la un nivel 
considerabil.

In Încheiere, s-a relevat că la 
actuala sesiune se vor putea în
suma rezultatele pozitive de 
pină acum și identifica noi căi 
și mijloace pentru extinderea și 
diversificarea raporturilor eco
nomice dintre România și Iugo
slavia, in interesul popoarelor 
noastre.

La lucrări participă Virgil 
Cazacu. ambasadorul României 
la Belgrad, și Petar Dodik. am
basadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

fizicii nucleare și folosirii 
nergiei solare. <

în aceeași zi a avut loc adu
narea generală a membrilor So
cietății Europene de Fizică.

astăzi, la MINSK: Campionatele mondiale de lupte

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI"

COSTINEȘTI
(prin telefon)

Firește, nu vor pu- 
șase campioni, 
băieți la cele 
virată : 11—14

trei 
trei 
ani.

Asa cum am anticipat. între
cerile din cadrul turneului final 
al competiției republicane „Cupa 
Scinteii tineretului" sint deosebit 
de atractive, de disriutate și 
spectaculoase. Campionii iudețe- 
lor au venit la Costinești hotă- 
riți să facă totul pentru a se în
toarce acasă cu trofeele. Dar 
poate că dincolo de rezultatele 
tehnice, de frumusețea unor 
partide, de nivelul lor tehnico- 
tactic trebuie remarcată în pri
mul rind dragostea și pasiunea 
acestor tineri pentru tenis, pen
tru sport, ținuta și sportivitatea 
lor, admirabilele calități morale 
pe care le etalează, o mare dir- 
zenie și voință, o mare ambiție 
care toate la un loc fac din fi
nalele de la Costinești o adevă
rată sărbătoare a sportului alb. 
și a sportului în general. Desi
gur, toți au venit să ciștige. Și 
asta se vede din emoțiile cu care 
discută despre meciuri și ad
versar sau cu care încep parti
dele. Toți cei 240 de campioni ai 
județelor se văd campioni ai 
țării, cîștigătorii „Cupei Scînteii 
tineretului", 
tea fi decit 
fete și trei 
categorii de 
15—18 ani și 19—25 de ani. Cîș- 
tigători vor fi însă toți : ei vor 
cuceri o victorie cu putere de 
simbol. Tenisul a devenit în țara 
noastră un sport d° masă. Se 
practică în toate județele. O de
monstrează prezenta aici a re
prezentanților tuturor județelor.

Pe reporter l-au frapat și alte 
aspecte culese în această primă 
zi de concurs — ziua de miercuri, 
cu meciuri eliminatorii 
pecte care nu țin 
competiție, dar pe 
poate răbda să nu 
și cititorilor pentru 
simbolică. Nu toți antrenorii sint 
tineri. Este de aceea o incin- 
tare să vezi oameni cu parul alb 
antrenindu-și elevii mari de-o 
șchioapă înainte de partida de
cisivă. grija cu care le dau sfa
turi tehnice și tactice, dragostea 
părintească cu care-i îmbrăți
șează după victorie sau înfrîn- 
gere, cu aceeași egală afecțiune, 
cu același statornic zîmbet. Ast
fel de oameni pe care în mod 
obișnuit îi numim animatorii 
sportului, care au uitat de tre
burile lor de acasă, de familii 
pentru cîteva zile sînt : Eugen

as- 
neapărat de 
care nu se 
le comunice 
valoarea lor

resc să-i verifice în vederea 
Olimpiadei din anul 1976. De 
altfel, acest obiectiv și l-a pro
pus și federația noastră, promo- 
vind în loturile de seniori o se
rie de luptători de perspectivă, 
cu bune calități tehnice și fizice, 
așa cum sînt : Ștefan Rusu, 
campion european la juniori, în 
1974 și medaliat cu argint 
„mondialele" de juniori 
acest an, Gh. Ciobotaru, 
Dicu, la lupte clasice. _____
Grigore Conrad, M. Stelică șl 
Marin Pîreălab, la lupte libere.

la 
din 

Petre 
tinerii 

și

— Care sint candidații 
centurile de campioni ?

la

— Prin valoarea și numărul 
mare de participant — cite 
25—30 de concurenți la fiecare 
categorie, — întrecerile de 
Minsk se anunță deosebit 
dtrze și echilibrate și vor avea 
mai multi candidați la cele 20 
centuri de campioni. Menționez 
că pe Ratele de concurs s-au ln-

la 
de

Sod, Poltava, Asia Cen
trală.

— Excursii pentru vizitarea 
celor mai reprezentative 
obiective turistice din 
R. P. Chineză.

— Numeroase excursii com
binate in R. P. Ungară — 
R. S. Cehoslovacă și R. D. 
Germană — R. P. Ungară.

— Excursie in Cuba — cu a- 
vionul — pe itinerarul : 
București — Praga — Va- 
radero — Cardenas — Ha
vana.

— Praga — București, cu 
plecarea la 7 noiembrie și 
înapoierea la 24 noiem
brie a.c.

De asemenea, s-au pus in 
vinzare locurile pentru ex
cursiile ce se vor organiza 
cu prilejul revelionului 1975/ 
1976 în : R. P. BULGARIA, 
la Sofia ; R. S. CEHO
SLOVACA, la Praga ; R. D. 
GERMANA, la Berlin; R. P. 
POLONA, Ia Varșovia sau 
Cracovia; R. P. UNGARA, la 
Budapesta ; U.R.S.S., intr-u
nui din orașele Moscova, Le

Vătășescu de la Rm. Vîlcea. Ni- 
colae Florescu de la Salonta- 
Bihor. medicul Marcel Baia de 
la Brăila, toți ceilalți care trăiesc 
cu o mare intensitate emoțio
nală orice lovitură, orice gest, 
ciice reușită a concurenților pe 
care nu-i consideră altceva he- 
cit proprii lor copii. Alături de 
ei se află aici veniți pe spese

• Ieri a avut loc festivitatea de deschidere a tur
neului final • Cei 240 de campioni județeni își re
confirmă valoarea • Prezent la Costinești, președin
tele Federației de tenis a declarat „sînt impresionat 
de ceea ce văd aici I" • In primele confruntări, cîș

tigătorii ediției precedente au debutat cu victorii

personale și unii dintre părinții 
concurenților, de la Cluj, de la 
București etc. Un prislea este 
însoțit de bunica sa. Apoi doi 
concurenți— campioni de județe 
— au sosit din alte colțuri de 
tară, unde se aflau la școală sau 
armată ca să-și reprezinte jude
țul, cumpărindu-și singuri bile
tul de călătorie. Ce frumos a 
fost cînd învinșii lor din fina
lele județene — ocupantii locu
rilor doi — aduși de organiza
tori le-au cedat locurile de drept 
fără supărare. Ba chiar și ra
chetele dacă au fost mai bune.

Dar să revenim la întreceri.

scris peste 500 de sportivi 
U.R.S.S., Bulgaria, R. D. Ger
mană, Italia, Iran, Finlanda. 
Suedia, Polonia, Ungaria. Turcia, 
Japonia, S.U.A., Canada, R. P. 
Mongolă și alte țări cu tradiție 
în sportul luptelor și care s-au 
pregătit cu atenție pentru a urca 
pe podiumul de onoare. Desi- 
sigur, printre aspiranții la cele 
60 de medalii (aur, argint și 
bronz) se află și reprezentanții 
țării noastre. îndeosebi, mă re
fer la campionul olimpic Gh. 
Berceanu. la maestrul emerit 
Nicolae Gingă, campion mondial 
de juniori și seniori în 1973, 
Ion Dulică, Ion Enache — lupte 
greco-romane, tînărul campion 
mondial la lupte libere L. Si
mon, apoi V. Iorga și Petre 
Coman etc.

întrecerile de lupte greco-ro
mane au loc între 11—14 septem
brie, iar cele de lupte libere în 
zilele de 15—18 septembrie.

M. LERESCU

ningrad, Kiev, Chișinău, O- 
dessa.

Pentru cei care iși petrec 
concediile de odihnă in sta
țiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Timiș, Pîriul Rece, Po
iana Brașov, Amara, 1 Mai 
și Felix se organizează ex
cursii de scurtă durată in 
R. P. Bulgaria sau R. P. Un
gară.

★

Informații și înscrieri, in
dividual sau prin delegații de 
întreprinderi, instituții, școli, 
asociații și cluburi sportive 
etc. la Agenția de excursii 
din București, Calea Victo
riei nr. 100, telefon 16 44 31 
și la toate oficiile și filialele 
de turism din țară.

Cei care merg în excursii 
pe cont propriu pot bene
ficia de servicii (rezervări de 
bilete de transport, schimb 
valutar etc.) prin filiala de 
turism din București, Calea 
Victoriei nr. 100, telefon 
13 39 91.

PUBLITURISM

Campionii primei ediții de anul 
trecut urmăriți cu mare interes, 
s-au impus din prima zi. Prin 
evoluțiile lor ne-au arătat că au 
făcut de anul trecut progrese 
vizibile. Marinela Tecu (Vilcea) 
a învins-o pe Gabi Niculescu 
(Timiș) în două seturi : 6—1.
6—1. Mihai Ciuntea (Neamț) nu 
s-a lăsat nici el mai prejos : el 

a obținut o victorie la fel de 
netă 6—0, 6—2 în fața lui Sîrbu 
Radian (Teleorman). Revelația 
ediției de anul trecut și una din 
marile favorite ale categoriei 
11—14 ani, gălățeanca Mihaela 
Dumitriu intră mîine (astăzi) în 
concurs și o va întîlni pe Cor
nelia Cozac (Maramureș). Dar 
cel mai frumos meci al zilei 
l-au furnizat tinerii Maidan Vir- 
tan (Arad) și Morman 
(Mehedinți) 15—18 ani 
pentru frumoasa lor 
Au furniz.at un meci 
tos, foarte echilibrat, care a du
rat mai bine de o oră. A cisti-

Octavian 
aplaudați 
evoluție, 

spectacu-

• Aseară. în Sala sporturilor 
Floreasca din Capitală s-a dis
putat al doilea meci de handbal 
masculin între formația Steaua 
și selecționata Berlinului occi
dental. Victoria a revenit hand- 
baliștilor români cu scorul de 
29—19 (12—11).

Miercuri, la Moscova, în 
retur pentru prelimina- 
turneului olimpic de fot- 
echipa U.R.S.S. a întrecut

• 
meci 
riile 
bal, 
cu scorul de 1—0 (1—0) forma
ția Islandei. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Minaev, 
în primul joc echipa 
a U.R.S.S. cîștigase cu 
2-0.

olimpică 
scorul de

trei par.• Ieri s-au disputat 
tide restantă din prima etapă a 
campionatului republican de 
rugby. Iată rezultatele înregis
trate : Dinamo București — Po
litehnica Iași 44—3 ; Știința Pe-

*
*

I
I
)
I
I

1

chiar pe 
de tenis a 
de deschi-

gat arădanul cu 6—4, 6—4. anun- 
țindu-se astfel un veritabil pro- 
tagonist. El este deci primul a- 
nonim care a furnizat o mare 
surpriză. Dar credem că ■ ziua 
surprizelor n-a sosit încă.

★
Ieri după-amiază, 

platoul terenurilor 
avut loc festivitatea _ ,_____
dere a competiției care a marcat 
un moment emoționant, sărbă
toresc. Au participat reprezen
tanți ai C.C. al U.T.C.. Federa
ției Române de Tenis și ai zia
rului „Scinteia tineretului".

★
Prezent la întreceri si la fes

tivitatea de deschidere a com
petiției tovarășul general-maior 
Nicolae Stan, președintele Fede
rației de tenis ne-a îmoărtășit 
cîteva impresii despre .’.Cupa 
Scînteii tineretului la tenis".

— Sint foarte sincer cind spun 
că sint impresionat de ceea ce 
văd aici. Pe scurt as vrea să 
sublinez că această competiție 

. are menirea și și-o îndeplinește 
intr-un mod impresionant de a 
crea o bază de masă in tenis, 
de a face din sportul alb un 
sport pentru toți. A antrenat și 
antrenează un mare' număr de 
tineri de toate vîrstele doritori 
să practice tenisul. Mai exact 
„Cupa Scinteii tineretului" a 
dat un cadru organizatoric și 
competitional exoloziei tenisu
lui produsă in rindurile tinere
tului în țiltimii ani ca urmare a 
strălucitelor succese dobîndite în 
arena internațională de tenisul 
românesc. Această competiție 
are marele merit să asigure 
dezvoltării acestei activități un 
caracter organizat. stimulativ. 
Ea va fi sigur în timo. un re
zervor de talente pentru tenisul 
nostru de performanță. Aici, in 
această competiție federația 
noastră năzuie să descopere, să 
formeze schimbul de miine al 
marilor noștri performeri. Ne 
vom ocupa de elementele de 
perspectivă care se evidențiază, 
pe care le propulsează „Cupa 
Scinteii tineretului". Iată de ce 
competiția în sine este un ,mare 
succes, o consider o mare reali
zare. Aș vrea să arăt că este 
un model, o demonstrație cum 
trebuie concepută și organizată 
activitatea de masă. Drept pen
tru care ii felicit pe inițiatorii 
și pe organizatorii ei.

VASILE CABULEA 
foto : V. RANGA

troșani — Olimpia Constructo
rul 2.4—3 ; Steaua — Gloria 
43—0.

• Pe stadionul din Miinchen, 
in prezența a peste 30 000 de 
spectatori, s-a disputat primul 
meci dintre echipa Bayern Miin- 
chen. deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni" și formația 
Dinamo Kiev, ciștigătoarea „Cu
pei Cupelor". Beneficiind de o 
condiție fizică excelentă, mai in
cisivi in fazele de atac, fotba
liștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
punctul marcat, în mihutul 66, 
de Blohin, la capătul unei reu
șite. acțiunj individuale, Deși a 
avut mai mult timp inițiativa, 
echipa vest-germană nu a reu
șit să înscrie nici un gol, domi
narea sa dovedindu-se sterilă, 
iar rarele ocazii avute la poar
ta lui Rudakov fiind rezolvate 
cu mult calm de apărarea ime
diată a oaspeților.



Consilierul Vizita delegației P.C.R. in Japonia Solidaritate cu

Pentru o reformă radicală a structurilor
• • • •

Președintele 
Emiratelor Arabe

președintelui 
României primit 

de primul ministru 

al Iranului

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

Unite a primit 
pe ambasadorul roman

Reformarea radicală a structurilor actualului sistem al rela
țiilor comerciale internaționale constituie unul dintre cele mai 
însemnate puncte de referință in dezbaterile de politică generală 
ale sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., la care 
au luat cuvintul pină marți seara 85 de șefi de delegații.

în abordarea acestei probleme 
— de rezolvarea căreia depinde 
in măsură esențială programul 
in vederea edificării noii ordini 
economice internaționale — sint 
punctate trei mari capitole de 
probleme : reglementarea pieței 
materiilor prime și a produselor 
de bază ; indexarea prețurilor 
exporturilor de produse de baza 
și materii prime ale țărilor in 
curs de dezvoltare, în corelație 
cu prețurile ’importurilor pro
venind din țările industrializa
te ; accesul materiilor prime, al 
produselor de bază și al articole
lor manufacturate și semimanu- 
facturate ale țărilor în curs de 
dezvoltare pe piețele statelor in
dustrializate. .

Problema restructurării siste
mului comercial formează, de 
asemenea, una din temele ma
jore ale negocierilor și consul
tărilor intense din cadrul șe
dințelor primului grup de Iilcru 
al Comitetului ad-hoc al Adună
rii Generale, precum și un punct 
principal al celor zece documen
te de lucru prezentate de gru
puri de state sau state membre, 
între care și de România.

Dezbaterile din plenară, la ca
re. in cursul celor trei ședințe de 
marți, au luat cuvintul 17 șefi 
de delegații, evidențiază hotă- 
rirea 'fermă a statelor în curs 
de dezvoltare de a determina — 
după cum subliniau. între alții, 
ministrul de externe al Republi
cii Populare Bangladesh, Jus
tice Abu Sayeed Chowdhury, 
și ministrul pakistanez Feroze 
Qaiser — adoptarea de măsuri 
vizind îmbunătățirea relațiilor 
de schimb ale țărilor in curs de 
dezvoltare pentru stabilizarea și 
creșterea încasărilor. provenite 
din export, pentru continuarea 
și garantarea exporturilor lor, 
pentru punerea lor la adăpost 
de consecințele inflației care 
afectează țările occidentale, in 
vederea eliminării dezechilibru-

lui economic dintre statele in 
curs de dezvoltare și cele in
dustrializate.

Trebuie subliniat că Adunarea 
Generală sprijină unanim ce
rerea statelor sărace de a se 
întreprinde urgent eforturi con
crete pentru accelerarea dezvol
tării și diversificării exporturi
lor de articole manufacturate și 
semifinite, ale țărilor în curs, 
de dezvoltare, în scopul creșterii 
cotei lor parte la producția in
dustrială mondială și la comer
țul internațional.

Ministrul afacerilor externe al 
Ungariei, Jozsef Marjai, și ad
junctul ministrului de externe 
al Cehoslovaciei, Milous Vejvo
dă, evidențiau, in discursurile 
lor, o';altă .latură esențială a 
imperativului reașezării pe baze 
solide a relațiilor comerciale in
ternaționale : eliminarea tuturor 
discriminărilor și barierelor ta
rifare și netarifare din calea li
beralizării circuitului mondial 
de bunuri materiale. în această 
chestiune, poziția majorității sta
telor în curs de dezvoltare, a 
fost reafirmată și în discursurile 
rostite marți după-amiază de 
miniștrii de externe ai Sudanu
lui, Jamal Ahmed, și Guyanei, 
Frederick Wills. Se apreciază că 
in cadrul negocierilor comercia
le multilaterale ar trebui să se 
acorde prioritate eliminării ba
rierelor de orice natură din 
calea exporturilor țărilor in curs 
de dezvoltare — pe bază prefe
rențială. fără discriminare sau 
reciprocitate — menținerii și 
îmbunătățirii actualului sistem 
de preferințe generalizate și 
acordării unui tratament prefe
rențial in toate sectoarele nego
cierilor, astfel incit să se asigure 
avantaje suplimentare țărilor 
sărace, în comerțul cu statele 
bogate, creșterii și îmbunătățirii 
structurii exporturilor țărilor in 
curs de dezvoltare, precum și 
ameliorării structurilor institu
ționale existente, inclusiv pe 
calea unificării lor sub egida

Ambasadorul român 
Abu Dhabi, Constantin 
runtu, a fost primit 
9 septembrie de către 
cui Zayed Bin Sultan 
Nahyan. președintele Emira
telor. Arabe Unite, căruia i-a 
transmis un mesa.i din par
tea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest 
prilej, președintele Uniunii 
Emiratelor Arabe a adresat 
urări de sănătate, tot mai 
multe succese in activitatea 
nobilă depusă de președintele 
român, bunăstare si fericire 
poporului român.

în aceeași zi. ambasadorul 
român a avut întrevederi cu 
ministrul de externe Ahmed 
Khalifa al-Suwaidi și cu dr. 
Maneh Sayed AI Oteiba. mi
nistrul petrolului si resurse
lor minerale.

la 
Ca

la 
șei- 
Al-

Primul ministru al Iranului. 
Amir Abbas Hoveyda, a primit 
la 10 septembrie pe Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate o serie de probleme 
privind dezvoltarea in continua
re a .cooperării economice și 
tehnice dintre’ cele două țări.

Au participat Ion Fldrescu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, Marin Mă- 
roiu. adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunica
țiilor, și Alexandru Boabă, am
basadorul țării noastre in Iran.

• LA PRIMĂRIA orașului 
Boulogne — Billancourt din re
giunea . pariziană, a avut loc, 
sub egida municipalității și a 
ambasadei țării noastre la Pa
ris. vernisajul expoziției ..Viața 
cultural-artistică în România 
socialistă".

Au participat Georges Gorse, 
primarul orașului, fost ministru. 
Marcel Ghibernea. însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României la 
Paris, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

în SIERRA LEONE se depun eforturi pentru combaterea analfa
betismului. In imagine, aspect din timpul unui curs de alfabeti- 

localitatea Engemazare organizat în

O.N.U.
ORIENTUL APROPIAT

Interes pentru participarea României
la lîrgul internațional de la Viena
în complexul de expoziții din 

parcul Prater s-a deschis cea 
de-a 102-a ediție a Tirgului in
ternațional de la Viena, mani
festare prestigioasă la care par- 
t'cipă, in acest air. firme și or
ganizații economice din Austria 
și din numeroase alte țări, intre 
care și România.

La ceremonia inaugurală au 
participat președintele Republi
cii Austria, dr. Ruddlf Kirch- 
schlaeger, ministrul federal al 
industriei, comerțului și meșteșu
gurilor, Jose Staribacher, alte 
persoane oficiale austriece, in
vitați străini. Au fost prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
intre care ambasadorul Români
ei la Viena, Dumitru Aninoiu.

Pavilionul țării noastre pre
zintă,' pe o suprafață de peste 
o mie de metri pătrați, produse 
ale industriilor metalurgice, con
strucțiilor de mașini, chimice, 
petroliere, miniere, a lemnului 
și materialelor de coriștrucții, de 
textile și confecții, produse agro- 
alimentare și artizanat.

Acest larg sortiment de pro
duse reflectă rezultatele obținu
te de țara noastră pe calea dez-

voltării și diversificării produc
ției industriale, îndeosebi a ra
murilor sale de virf, care au un 
rol hotăritor în promovarea pro
gresului tehnic.

De un mare interes se bucură 
standurile care expun mașini e- 
lectronice de facturat și conta
bilizat „FC-30" . și „FC-3211, 
calculatoare electronice de birou, 
elemente pneumatice pentru au
tomatizare, televizoare, radio
receptoare etc.

De o mare afluență de public 
beneficiază și standul organizat 
de Ministerul Turismului, care 
prezintă o imagine sugestivă a 
frumuseților naturale ale Româ
niei. Prin intermediul lui se 
informează totodată despre po
sibilitățile oferite vizitatorilor de 
peste hotare care doresc să cu
noască tara noastră.

GENEVA. — La Geneva au 
continuat i miercuri, convorbirile 
dintre delegațiile egipteană și 
israeliană in cadrul grupului de 
lucru militar însărcinat cu ela
borarea modalităților de aplica
re a noului acord de dezangaja
re militară în Sinai. Cele două 
ședințe de miercuri ale grupului 
de lucru s-au desfășurat in pre
zența reprezentantului O.N.U., 
generalul Ensio Siilasvuo. Po
trivit unui comunicat difuzat de 
un purtător de cuvint al O.N.U-, 
grupul de lucru continuă dis
cuțiile detaliate asupra aplicării 
acordului in zona de sud.

Președintele Gerald Ford 
respins prin veto proiectul de 
lege aprobat anterior de Con
gres, care prevedea prelungirea 
pe termen de in>că șase luni, a 
controlului guvernamental asu
pra prețului petrolului brut ex
tras in S.U.A.; care expirase la 
31 august a.c. . _

Argumentând decizia adoptata 
de șeful executivului, Casa Albă 
a arătat ..că aceasta urmărește, 
in primul rind, să Încurajeze 
creșterea producției naționale de 
petrol și stimularea, investițiilor 
in acest sector economic și să 
reducă, totodată, dependența 
Statelor .Unite față de importu
rile de produse petroliere.

Hotărirea președintelui ar pu
tea fi anulată doar in cazul 
— foarte puțin probabil, după 
opinia majorității observatori
lor politici — în care Senatul va 
adopta in a doua lectură pro
iectul de lege respectiv, de data 
aceasta cu o majoritate de două 
tâeimi din numărul membrilor 
săi.

Veto-ul prezidențial va avea 
ca. efect imediat creșterea pre
țului țițeiului din producția in
ternă a Statelor Unite de la 
5.25 dolari per baril (159 litri), 
pină la nivelul prețului mondial, 
care oscilează în jurul cifrei de 
13 dolari barilul. Sprijinitorii 
controlului guvernamental au 
invocat, în favoarea menținerii 
sale, faptul că majorarea prețu
lui de desfacere al produselor 
petroliere pe piața internă, su
portată de consumatori, va ac
centua presiunile inflaționiste și 
așa destul de puternice.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar.al C.C. al P.C.R., a vizi
tat miercuri, uzinele și șantiere
le navale de la Yokohama ale 
companiei „Ishikawajima-Hari- 
ma Heavy Industries11 (IHI), 
precum și Institutul de cercetări 
din orașul Kawasaki al firmei 
„Toshiba11. Delegația â avut con
vorbiri cu președintele compa
niei ' IHI, Hisashi Shinto, și cu 
directorul Consiliului de admi
nistrație al Institutului de cer-

cetări „Toshiba11, Haruo Seki. Cu 
acest prilej, au fost relevate bu
nele relații de cooperare stator
nicite între companiile respecti
ve și întreprinderi românești. S-a 
evidențiat faptul că această co
operare se înscrie in cadrul bu
nelor relații existente între cele 
două țări, la care o contribuție 
deosebită a adus-o vizita în 
Japonia a președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La intilniri a participat amba
sadorul României la Tokio, 
Nicolae Finanțu.

poporul chilian

Lucrările Conferinței
Uniunii Interparlamentare
CUVINTUL DELEGATULUI ROMAN

Cea de-a 62-a Conferință a U- 
niunii Interparlamentare și-a 
continuat dezbaterile asupra 
problemelor dezarmăfii și ne- 
prohterării ’ armelor nucleare. 
Prezentând măsurile concrete in 
această direcție formulate la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., 
delegatul român Tudor Drăganu 
a subliniat că una din principa
lele sarcini care revin parlamen
telor este de a continua efortu
rile în vederea angajării unor 
negocieri efective pentru înfăp
tuirea dezarmării nucleare. De
legatul român a relevat că a so-, 
sit timpul să se treacă la mă
suri hotărite de dezarmare, 
incluzind încetarea cursei înar
mărilor. reducerea bugetelor mi
litare și folosirea sumelor ast
fel eliberate la dezvoltarea eco- 
nomico-socială, la lichidarea 
subdezvoltării.

La alt punct de pe ordinea de 
zi — „Măsuri care ar putea ft 
luate pentru traducerea in via
ță a prevederilor Declarației, re
feritoare la acordarea indepen
denței popoarelor aflate sub do
minație colonială11 — a luat cu- 
vintul delegatul român Mihail 
Hașeganu. Vorbitorul a subli
niat sprijinul multilateral acor
dat constant de țara noastră miș-

cărilor de eliberare națională, 
luptei popoarelor din colonii , 
pentru cucerirea independenței. 
El a relevat că trebuie intensifi
cate eforturile in direcția lichi
dării definitive a colonialismu
lui, a tuturor formelor de ex
ploatare și de discriminare ra
sială.

în capitala Marii Britanii, a 
avut loc o întâlnire a reprezen
tanților grupurilor parlamentare 
din țătile Europei, S.U.A., și Ca
nada. participant la cea de-a 
62-a Conferință a Uniunii Inter
parlamentare care se desfășoară 
la Londra.

în numele grupului interpar
lamentar român, tovarășul Cor- 
neliu Mănescu a subliniat. con
tribuția țării noastre la soluțio
narea problemelor securității 
europene, la asigurarea conti
nuării cursului destinderii, în
deosebi prin realizarea unor pași 
hotâriți pe. calea dezangajării 
militare și dezarmării pe conti
nent.

în cadrul reuniunii, au . fost 
propuse o serie de modalități 
prin care Uniunea Interparla
mentară să contribuie la proce
sul de . edificare a securității 
europene. Printre acestea se 
numără și propunerea de a se 
organiza o conferință interparla
mentară europeană consacrată 
dezarmării pe continent.

Fidel tradițiilor mișcării 
muncitorești din România, 
Partidul Comunist Român, 
întregul nostru popor mani
festă sentimente de profundă 
solidaritate internaționaliști 
cu forțele revoluționare, de
mocratice și progresiste de 
pretutindeni, cu toate po
poarele aflate în luptă pen
tru progres economic și so
cial, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru trans
formări democratice, pentru 
edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Istoria 
mișcării comuniste și munci
torești din România cuprinde 
pagini înălțătoare de solida
ritate cu lupta forțelor pro
gresiste, cu mișcarea revolu
ționară, de eliberare socială 
și națională din lume. Con
știentă de utilitatea și nece
sitatea solidarității interna
ționale în acțiunea de elibe
rare socială și națională, a u- 
nirii forțelor pe plan național 
și internațional, in lupta pen
tru pace, democrație și pro
gres social, mișcarea munci
torească din țara noastră a 
acordat, încă de la primele 
ei începuturi, ajutorul său 
neprecupețit forțelor Înain
tate din alte țări, beneficiind, 
in același timp, de solidarita
tea și sprijinul acestora în 
luptele de clasă desfășurate în 
România.

în spiritul acestor tradiții, 
al principiilor internaționalis
mului proletar, Partidul Co
munist Român, întregul nos
tru popor și-au manifestat 
întotdeauna, în tot decursul 
istoriei, solidaritatea caldă și 
militantă cu forțele progre
siste și revoluționare din 
Chile, cu lupta poporului 
chilian, pentru progres e- 
conomic și social, situindu-se 
în primele rinduri ale fron
tului internațional de solida
ritate cu Chile.
acțiunile 
ceastă 
roase șl 
militanți 
du-și profunda recunoștință 
pentru aceste dovezi ale a- 
tașamentului României față 
de principiile solidarității 
internaționaliste.

Măsurile și 
desfășurate in a- 

direcție sint nume- 
diverse, cunoscuți 
chilieni exprimîn-

A doua zi după lovitura 
de stat din Chile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat in 
Columbia, declara : „Consi
derăm această lovitură de 
stat ca un atentat împotriva 
libertății și independentei na
ționale a poporului chilian, 
ca o lovitură dată luptei de 
eliberare, de dezvoltare in
dependentă a țărilor Ameri- 
cii Latine11. în telegrame și 
mitinguri de protest, nu
meroase organizații de masă 
și obștești din România, oa
menii muncii din întreprin
deri și de pe ogoare și-au 
exprimat dezaprobarea fată 
de lovitura de stat din Chile, 
în același timp, au fost în
treprinse eforturi pe linie de 
stat pentru apărarea vieții 
lui Luis Corvalan, secretarul 
general al P.C. din Chile, 
pentru eliberarea patriotilor 
chilieni întemnițați. în spiri
tul internaționalismului pro
letar, al politicii de solidari
tate a partidului și poporului 
nostru, România acordă în
tregul său sprijin luptei for
țelor progresiste, revoluțio
nare chiliene. O expresie 
grăitoare a acestui ajutor in
ternationalist este faptul că 
numeroase personalități po
litice chiliene, militanti ai 
partidelor participante la gu
vernul președintelui Allende 
au fost*  eliberate ca urmare 
a demersului personal al pre
ședintelui tării noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. In 
același timp, sute de patriot! 
chilieni, printre care nu
meroși tineri, au primit azil 
politic în România, bucurin- 
du-se de ospitalitatea po
porului român.

Tineretul român, întregul 
nostru popor își reafirmă 
sentimentele de solidaritate 
cu forțele democratice și pro
gresiste din Chile, cu lupta 
poporului chilian împotriva 
opresiunii, pentru restabilirea 
libertăților și drepturilor de
mocratice in această tară, 
pentru progres social.

BAZIL ȘTEFAN
• LA 10 SEPTEMBRIE 

Tirgul internațional de la 
Plovdiv și-a închis porțile.

Prezentă și in acest an cu 
o bogată 
expoziție.
Ia Plovdiv, atit interesul vi
zitatorilor, cit, mai ales, al 
oamenilor de afaceri pre
zenți Ia tirg. Standurile ce
lor 15 întreprinderi de co
merț exterior din țara noas
tră s-au bucurat de o inaltă 
apreciere.

Participind la „Concursul 
noutăților", mașina de filat 
bumbac, produsă de colecti
vul uzinei „Unirea" din Cluj- 
Napoca, a primit medalia de 
aur.

Urmare a contactelor și 
tratativelor, purtate in zilele 
tirgului de la Plovdiv de 
către specialiștii noștri, au 
fost încheiate importante 
contracte, pentru anii 1975 
și 1976. în special în dome
niul schimburilor reciproce 
de mașini și utilaje care vor 
contribui la lărgirea și diver
sificarea, în continuare, a 
relațiilor economice româno- 
bulgare, în spirițul indica
țiilor date de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

și reprezentativă 
Romania a atras

„ Transferul de tehnologie și țările

in curs de dezvoltare"
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA BELGRAD

TINERETUL LUMII

Dezvoltarea
învățămîntului

La Belgrad au început lucră
rile Conferinței internaționale cu 
tema ..Transferul de tehnologie 
și țările in curs de dezvoltare". 
La această reuniune, organizată 
de Institutul federal pentru co
laborarea internațională în do
meniul științei, educației, cultu
rii și tehnicii, împreună cu Se
cretariatul general al UNCTAD, 
participă 250 de oameni de ști
ință și specialiști din 50 de. țări 
ale lumii, printre care și Româ
nia. în cele 60 de referate ce 
vor fi prezentate la conferință, 
vor fi examinate diferitele pro
bleme ale transferului de tehno
logie în țările în curs de dez
voltare. Sint analizate acțiu
nile menite să ducă la îmbu
nătățirea acestui transfer, as
pecte legislative și experiența de 
pină acum, acțiunile.'comune ale 
țărilor in curs de dezvoltare pre-

in vederea 
tehnologic 
separă de 
punct de

algerian
Școlile elementare și 

dii din Algeria și-au 
chis porțile, primind în 
an de învățămint 
de elevi, cu 420 000 mai 
mulți decit in anul școlâr 
precedent. După cum a ară
tat ministrul de resort, mai 
mult de o cincime din popu
lația întregii țări este inte
grată în procesul de invăță- 
mint, infâptuindu-se cu suc
ces obiectivul prioritar al 
guvernului de formare a ca
drelor necesare propriei dez
voltări.

Creșterea considerabilă a 
numărului 
însoțită de 
respunzătoare a bazei mate
riale a învățămintului de 
toate gradele. 4 200 de clase 
noi pentru invățămintul ele
mentar, 66 de colegii medii. 
10 licee și cinci institute 
tehnologice au fost date in 
folosință pentru noul an de 
invățămint. Odată cu trece
rea la școlarizarea minimă 
de nouă ani, toți copiii și ti
nerii algerieni beneficiază 
astăzi de dreptul și posibili
tatea reală de a frecventa o 
școală.

Eforturile statului algerian 
pentru impulsionarea pro
cesului de invățămint, factor 
de seamă al progresului, sint 
sprijinite și de țara noastră, 
în Algeria se află, in prezent, 
peste 500 de cadre didactice 
românești, care ajută la for
marea de specialiști cu inal
tă calificare pentru toate 
domeniile de activitate. Po
trivit unor înțelegeri intre 
cele două țări, în Algeria 
urmează a se construi, cu a- 
jutorul specialiștilor români, 
institute de invățămint cu 
profil foarte variat, îndeo
sebi pentru științele exacte, 
corespunzător cerințelor unor 
ramuri noi ale economiei 
naționale algeriene.

în cele două localități, unde or
dinea va continua să fie menți
nută de poliție și jandarmerie. 
Potrivit precizărilor. misiunea 
armatei va consta în separarea 
forțelor antagoniste, în cazul în 
care se vor semnala noi ciocniri.

De asemenea, guvernul a 
hotărit înlocuirea generalului 
Iskandar Ghanem din funcția de 
comandant-șef al armatei liba
neze, cu generalul Hanna Saeed 
avansat, cu acest prilej, la gra
dul de general de brigadă.

Pe de altă parte, agențiile in
ternaționale de presă relatează 
că, miercuri, in nordul țării, la 
Tripoli și în împrejurimi, n-au 
mai fost semnalate incidente 
violente.

această 
va sta-

ca mă-

V

Palatul pionierilor din orașul Ordjonikidze
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BEIRUT. — Guvernul libanez, 
întrunit sub președinția șefului 
statului, Suleiman Frangieh, a 
hotărit să se facă apel la armată 
pentru restabilirea ordinii in 
orașul Tripoli, al doilea 
rime din Liban.

în conformitate cu 
decizie, armata libaneză
bili o zonă-tampon intre Tripoli 
și Zghorta, fără a interveni însă

văzute pe acest plan 
depășirii decalajului 
și economic care le 
țările dezvoltate din 
vedere industrial.

în cuvintarea inaugurală, Do- 
brosav Ciulafici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal 
al R.Ș.F.I., a relevat că la cea 
de-a Vl-a Sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U. 
s-a arătat că interesele și pros
peritatea țărilor industriale dez
voltate și cele ale țărilor in curs 
de dezvoltare nu pot fi separa
te, că prosperitatea comunității 
internaționale în ansamblu de
pinde de prosperitatea părților 
ei componente și că promovarea 
colaborării internaționale în ve- 

' derea dezvoltării constituie 
scopul comun și datoria comu
nă a tuturor țărilor.

Reluarea convorbirilor 
intercomunitare 

din Cipru

l

• EXAMINATORUL ELECTRONIC este un aparat construit 
la Institutul .politehnic din Gzestochowa (R.P. Polonă). El poa
te fi utilizat In cadrul examenelor studenților la diferite dis
cipline științifice șl face posibilă punerea notelor pe baza 
răspunsurilor furnizate de persoana examinată, permițind mo
dificarea perioadei de timp acordată pentru darea unul răs
puns corect. Rezultatele răspunsurilor pot fi înregistrate șl la 
distanță • PETROLUL CA SURSA ALIMENTARA. In R.F.G. 
s-a început construirea unei stațli-pilot în care se vor pro
duce pentru prima oară cantități importante de proteine co
mestibile din parafina și alcoolul metllic conținut in cărbune 
și petrol, folosindu-se in acest scop anumite varietăți de ciu
perci de drojdie. Ca materii prime pentru obținerea noilor 
varietăți de celule de drojdie este nevoie, alături de parafină 
sau alcool metilic, în primul rinei, de azot (sub formă de 
amoniac) și de oxigen. Procentajul de proteine este neobiș
nuit de mare constituind 58 la sută din culturile de drojdie 
obținute. Materiile prime care servesc microorganismelor ca 
furnizoare de carbon — parafina și alcoolul metilic — se gă
sesc din abundentă in gazele naturale, petrol și cărbune • ULEI 
SINTETIC. Firma „Shell Canada" a confirmat intenția sa de 
a construi o uzină pentru extracția uleiului brut sintetic din 
nisipurile bituminoase din Alberta, in jurul anilor 1982 • DES
COPERIREA UNEI PARTICULE MAGNETICE ELEMENTARE, 
Un grup; de savanți americani a reușit să observe, pentru pri
ma dată' în istoria științei, particula care s-ar afla la baza 
fenomenelor magnetice, a cărei existență nu fusese încă do
vedita. Această particulă cunoscută, sub numele de unipol mag
netic ar avea același rol în magnetism pe care-1 are electro
nul în electricitate. Dacă această descoperire va fi confirmată 
cu ajutorul unor noi experiențe, ea ,,s-ar ’putea dovedi unui 
din evenimentele științifice cele mai importante ale secolu
lui nostru", au declarat specialiștii americani Intr-un comu
nicat comun al Institutului american de fizică și Universității 
californiene de la Berkeley. Comunicatul afirmă că dacă uni- 
polii magnetici ' vor deveni utilizabili, în practica curentă, ei 
vor conduce la „noi tratamente în lupta contra cancerului, noi 
surse de energie, motoare șl generatori ușori, extrem de mici 
șl .eficace, de noi acceleratori de particule, mult mai puter
nici pe plan energetic decît cei construiți pină în prezent" 
• „V1KING-2". La Cape Canaveral a fost lansată marți, la ora 
18,39 GMT. în direcția planetei Marte, sonda spațială ameri
cană ,,Viking-2“. Prima navă interplanetară „Viking" a fost 
lansată la 20 august. Programul american de cercetare a „Pla
netei roșii11, Inițiat de Administrația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), este consi
derat cel mai spectaculos și mai costisitor — aproximativ un 
miliard de dolari — în afara zborurilor spațiale cu echipaje 
umane. Cele două sonde „Viking" sint adevărate laboratoare 
spațiale automate. O parte a lor urmează să se așeze pe Marte, 
cealaltă rămînind — ca și iii cazul navelor ,,Apollo" — pe o 
orbită in jurul planetei, pentru a asigura retransmiterea in 
direcția • - ■ - • ■ - >-
dulului 
ințifică 
sau au
GENUL --------- ------- -r---—,------------- ■■-------------- s -'-rrsr-
Baltimore au ajuns la • concluzia că femeile însărcinate 
fumează privează foetus-ul de cantitatea optimă, de oxigen ne
cesară dezvoltării lui normalei Pină acum se știa că mamele 
fumătoare dau naștere. în general, unor copii mai puțin dez
voltați și mai debili, fără a se cunoaște însă cauza exactă a 
fenomenului. Cercetătorii americani au constatat că procesul 
prin care foetus-ul își obține oxigenul vital este afectat de 
monoxidul de carbon produs de fumul țigării în organismul 
matern.

Pămintulul a informațiilor furnizate de aparatura mo- 
aflat pe suprafața planetei. Principala lor misiune ști- 
este de a stabili cu exactitate dacă pe planetă există 
existat forme de viață biologică • FUMATUL ȘI OXI- 
VITAL. Cercetătorii Universității ..John Hopkins" din ., . _ _ .. ... s care

)

Aminate cu două zile pentru 
a se permite încheierea unor 
consultări preliminare, lucrări
le celei de-a patra faze a con
vorbirilor intercomunitare în 
problema Ciprului au început 
miercuri după-amiază la sediul 
O.N.U. din New York.

După cum s-a anunțat, nego
cierile, conduse de liderii co
munităților greacă și turcă din 
Cipru, Glafkos Clerides și, res
pectiv, Rauf Denktaș, se desfă
șoară, sub egida secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt 
heim.

Convorbirile care vor 
probabil, două zile, au 
direct, fără un ceremonial 
deschidere, informează 
United Press International, ceea 
ce poate fi interpretat ca re- 
levind intenția celor două părți 
de a aborda încă de la început 
problemele de fond ale nego
cierilor.

Un comunicat urmează să fie 
dat publicității la sfirșitul 
cestei faze de convorbiri.

Wald-

dura, 
început 

de 
agenția

a-

me- 
des- 
noul 

3 100 000

de elevi a fost 
o dezvoltare co-

Greva
cadrelor didactice

din New York

• PREȘEDINTELE PORTU
GALIEI. Francisco da Cosla Go
mes, și premierul desemnat 
Jose Pinheiro de Azevedo au pri
mit. miercuri, la Palatul Belem, 
intr-o audiență comună, pe Al
varo Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist, și pe Mario 
Soares, secretar general al Par
tidului Socialist. Întrevederea 
face parte din seria de consul
tări organizate de șeful statului 
și' de premierul desemnat in ve
derea constituirii noului guvern, 
în aceeași zi, la palatul prezi
dențial a fost primită o delega
ție a conducerii Partidului popu
lar democrat.

ședințele Frontului. Unit Națio
nal al Cambodgiei (FUNC), și a 
lui Penn Nouth. președintele 
Biroului Politic al C.C. al FUNC, 
primul ministru al GRUNC. La 
recepție au fost prezenți mem
bri ai GRUNC și reprezentanți 
ai diferitelor instituții și orga
nizații cambodgiene.

în cuvintarea rostită cu acest 
prilej. Khieu Samphan a salutat 
înapoierea in țară a lui Noro
dom Sianuk și Penn Nouth și 
a elogiat activitatea lor patrio
tică din ultimii ani,

din diferite țări ale lumii, între 
care și România. Avocații celor 
doi militanți basci au declarat 
că revizuirea procesului ar pu
tea interveni spre sfirșitul aces
tei luni.

Ședință specială 
a cabinetului turc

Recepție in onoarea 
lui Norodom Sianuk

în numele Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei (GRUNC), Khieu Sam- 
phan, viceprim-ministru al 
GRUNC, a oferit, la Palatul din 
Pnom Penh, o recepție în 

■ cinstea lui Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, pre-

• CONSILIUL SUPREM 
justiției militare din Spania 
hotărit miercuri să procedeze 
revizuirea procesului militanți- 
lor basci. Jose Antonio Garmen- 
dia și Angel Otaegui. informea
ză agenția France Presse.

Această decizie apare pe fun
dalul unui intens val de pro
teste împotriva condamnării la 
moarte a celor doi militanți 
basci, venite atît din întreaga 
Spanie, cit și din partea a nu
meroase partide politice, perso
nalități, organizații de masă

al 
a 

la

în urma unei, ședințe specia
le a cabinetului turc, prezidată 
de președintele Fahri Koriitiirk, 
primul ministru Suleyman 
mirel a declarat prâsei.că 
nou oraș — Lice —- Va fi 
construit pe ruinele, celui 
trus de recentul cutremur 
pămint. .,Peste șase zile vom 
înicepe punerea fundațiilor unui 
număr de 1 500 locuințe din 
prefabricate, urmind*  să predăm 
cheile acestora la 29 octombrie, 
data aniversării Republicii" — 
a adăugat premierul turc. S-a 
stabilit ca, din cele 5 000 lo
cuințe distruse complet sau a- 
variate de seism. 3 000 să fie 
reconstruite. Se prevede, de a- 
semenea, să se poată oferi,. în

De- 
un 
re- 

dis- 
de

aproximativ 80 de zile, noi lo
cuințe tuturor supraviețuitori
lor acestui cutremur care și-au 
pierdut căminele.

• PREȘEDINTELE S.U.A., Ge
rald Ford, a avut, la Casa 
Albă, o întrevedere cu membrii 
unei delegații a Consiliului pen
tru promovarea comerțului in
ternațional al R. P. Chineze, 
condusă de Li Ciuan. La între
vedere au fost prezenți Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., și alți reprezentanți a- 
mericani.

• LA GRENOBLE-s-a deschis 
cel de-al XXV-lea Congres (ju
biliar) al „Apimondiei", in pre
zența a peste 3 000 de delegați, 
reprezentind 55 de țări membre 
ale organizației.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. V. Harnaj, 
(România), președintele „Api
mondiei'1.

La lucrări participă o delega
ție de apicultori și oameni de 
știință din țara noastră care vor 
prezenta in congres 24 de ra
poarte științifice.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
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celor aproximativ 
cadre didactice din 
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Greva 
65 000 de 
orașul New York, 
șată o dată cu 
contractelor colective, a fă
cut ca majoritatea școlilor 
din marea metropolă ameri
cană să rămină, miercuri, în
chise. Greviștii. revendică, 
in esență, abandonarea pla
nurilor municipalității pri
vind reducerea cu 12 000 a 
numărului locurilor de 
muncă.

Acțiunea continuă în po
fida hotăririi unui judecător 
al Curții Supreme a statului 
New York, care a ordonat 
greviștilor să-și reia activi
tatea.

în cursul zilei de marți au 
continuat negocierile intre 
reprezentanții Federației U- 
nilicate a Profesorilor 
(U.F.T.), afiliată la marea 
Centrală sindicală „A.F.L.- 
C.I.O.", și reprezentanții co
misiei școlare (Board of 
Education) a orașului New 
York, fără să se poată a- 
junge la o soluție reciproc 
acceptabilă. Evidențiind ho
tărirea profesorilor de a ob
ține. încheierea unui nou con
tract colectiv, președintele 
U.F.T., Albert Shanker, a 
apreciat că greva lor va con
tinua pe o perioadă îndelun
gată.
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