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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația

Partidului Dreptății din Turcia

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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NOI ÎNFĂPTUIRI DE PRESTIGIU 
ÎMBOGĂȚESC „ȘTAFETA MUNCII

Au îndeplinit planul 
anual la muncă patriotică
• JUDEȚUL GORJ

din. 
in

Cuvintul dat
faptă onorată

Peste 40 000 de uteciști 
județul Gorj au realizat, 
cinstea Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. cu 4 luni 
mai devreme planul de mun
că patriotică pe anul 1975 la 
lucrări finanțate. In cadrul 
celor 29 șantiere locale și 
județene, echipele și brigăzi
le de muncă patriotică au co
lectat 7 800 tone fier vechi, 
80 tone maculatură, au execu
tat lucrări de împăduriri pe 
o suprafață de 175 hectare și 
lucrări de îmbunătățiri fun
ciare în valoare de 80 000 lei. 
La aceste realizări se adaugă

succesele obținute în cadrul 
lucrărilor nefinanțate a că
ror valoare se ridică la 23 
milioane lei : lucrări de în
frumusețare a municipiului 
Tg. Jiu și orașului Motru, con
struirea Casei tehnice a tine
retului și Sălii sporturilor din 
Tg. Jiu, lucrări de irigații pe 
șantierul Turburea.

Raportînd aceste succese, 
uteciștii gorjeni se angajea
ză să depășească pină Ia 
sfîrșitul anului planul de 
muncă patriotică la lucrări 
finanțate cu peste 10 la sută.

și colaborare pe multiple pla
nuri, ceea ce reprezintă un aport 
de seamă la înțelegerea dintre 
toate statele balcanice.

Salutîndu-i cordial pe oaspeți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
manifestat satisfacția pentru 
realizarea primei vizite a unei 
delegații a Partidului Dreptății, 
speranța că aceasta va contribui 
la o mai bună cunoaștere între 
Frontul Unității Socialiste și 
Partidul Dreptății, între Româ
nia și Turcia, că ea reprezintă 
o nouă mărturie a dorinței 
reciproce de a extinde și întări 
relațiile de stimă și colaborare 
dintre popoarele noastre, dintre 
organizațiile 
două țări.

Evocînd cu 
cu care a fost 
porul turc. în 
Turcia. în urmă cu șase ani, 
convorbirile avute cu acest pri
lej. cit Și recenta întilnire cu 
premierul Suleyman Demirel, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că .sint întrunite toate 
premisele pentru a asigura o 
dezvoltare mai puternică a reia- ■; 
țiilor politice, economice, tehni-’ 
co-științifice și culturale dintre 
cele două țări.

In acest cadru s-a exprimat 
hotărirea de a se face totul pen
tru realizarea înțelegerilor con-

(Continuare în vag. a V-a)

țională a M.A.N., -membru 
Consiliului Național al F.U.S.

A fost de față Osman Derin- 
su, ambasadorul Turciei la 
București.

în numele său și al membrilor 
delegației, Sabit Osman Avei a 
exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pen
tru onoarea de. a-i fi primit, 
pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România, pentru ospita
litatea prietenească și căldura 
cu care au fost înconjurați in 
timpul șederii in țara noastră. 
Oaspetele a împărtășit impresia 
deosebită pe care i-a prilejuit-o 
lui și membrilor delegației con
tactul nemijlocit cu marile 
realizări obținute de România 
pe calea propășirii economice și 
sociale, a bunăstării.

în numele delegației, al parti
dului pe care-1 reprezintă, Sabit 
Osman Avei a adus un omagiu 
activității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, contribuției sale de 
seamă la consolidarea păcii în 
lume1, subliniind că în acest 
context s-a inscris și vizita șefu
lui statului român în Turcia, 
vizită pe care poporul turc a 
salutat-o cu satisfacție, cu min- 
drie.

Șeful delegației și-a exprimat 
convingerea că între România și 
Turcia, țări care nu au nici un 
fel de probleme litigioase, se 
vor dezvolta relații de prietenie

Tovarășul Ni'colae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității So
cialiste, a primit, vineri după- 
amiază, delegația Partidului 
Dreptății din Turcia, condusă de 
Sabit' Osman Avei, vicepreședin- 
te'al partidului, deputat de Art-' 
vin. care f#ce o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național a-1 Frontului Unității 
Socialiste. Din delegație fac 
parte Iskender Cenap Ege, șe
ful, grupului Partidului Dreptății 
în Senat, senator de Aydin, Ii-* 
hami Ertem, șeful grupului 
Partidului Dreptății în Medjilis, 
deputat de Edirne, și Mehmet 
Atagiin, membru al Consiliului 
Executiv al Partidului Dreptății, 
deputat de Kirklareli.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Conciliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Eugen 
Jebeleanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., 
Ion Mărgineanu, membru suple
ant al C.C. al P.C.R.. secretar al 
Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică interna-

mic calcul: de la începutul a- 
nului și pină in prezent corsarii 
au produs suplimentar peste 
56 000 tone cocs. Ceea ce în
seamnă, in fiecare zi, 200 tone

ce știa au știut să se comporte 
exemplar. Pentru a înlătura o 
avarie de la ciurul vibrator, ei 
au lucrat fără întrerupere două 
zile și două nopți. Cei 6 tineri 
sint Petru Chelaru, secretarul 
organizației U.T.C., N. Olaru, 
Ion Durică. C. Basalic. Ion Ghi- 
ță, N. Stefircă. Sint lăcătuși și 
sudori. Toți foarte tineri.

In sectorul de exploatare a 
bateriilor îl intilnim pe mals- 
Irul Adrian Țăranu. ..Realizări
le noastre, ne spune, se datoresc 
îndeosebi tinerilor. Sint discipli
nați, cu mult spirit de inițiati
vă". După această introducere, 
insistă să ne vorbească despre 
echipa celor 12 tineri de la ba
teria 3 schimbul C. ..Este echi
pa condusă de Al. Niculache, și 
el tot tinăr. Fapte ? Sigiîr că 
da. Notați : prezență sută la sută, 
calitatea produselor — foarte 
bună, depășirea zilnică a sar-

Era o zi cu nori la mică înăl
țime. Flăcările de la bateriile 
de cocsificare se aplecau in bă
taia Vintului, dar parcă tocmai 
de aceea ardeau și mai intens, 
dezvăluind astfel că acolo, in 
cuptoare, trecerea cărbunelui 
spre cocs se înfăptuiește neabă
tut. Celelalte instalații ale uzi
nei cocso-chimice de pe platfor
ma Combinatului siderurgic din 
Galați vibrau spre înalt adă
postind reacții chimice de mare 
forță. Abia cind s-a elaborat o 
șarjă, cind cocsul incandescent 
dintr-o baterie s-a prăvălit in 
vagoane, am văzut cițiva tineri 
executînd manevre, am. zărit 
chipurile lor dincolo de flăcări. 
Pentru a ajunge la ei, am urcat 
pe scări, am pătruns in cabinele 
de comandă. Voiam să-i cu
noaștem deoarece citeva dintre 
faptele lor ne erau deja 
născute. Cu citeva 
mă. Iulian Lungu, 
comitetului U.T.C. 
formă, ne spunea : 
despre hotărirea 
Srau angajat nici mai mult, nici 
mai puțin să producă in fiecare 
zi 200 de tone de cocs peste 
plan“. Atunci, gindindu-mă la 
tinerețea acestui colectiv, an
gajamentul mi se părea mare, 
prea mare. Dar acum, fiind din 
nou pe platformă, am făcut un
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„altădată" de răul unui
mizerabil. Că este o realitate puter-

ISTORIEI de DUMITRU ALMAȘ

La 30 august, organizația 
județeană Sibiu a U.T.C. a 
îndeplinit planul de muncă 
patriotică pe anul 1975. Știrea 
lapidară nu exprimă nici pe 
departe eforturile depuse de 
tinerii uteciști din județ. Mo
bilizarea și dăruirea cu care 
aceștia au muncit se concre
tizează pină în prezent in 
depășirea planului la lucrări 
finanțate cu 150 000 lei și cu 
16 milioane lei la lucrările

nefinanțate.
timp cîștigat, ca și experien
ța bună acumulată, mobili
zează mai mult ca oricînd ti
nerii din județul Sibiu care 
s-au angajat ca. în cinstea 
Congresului al X-lea al 
U.T.C. să depășească planul 
eu 309 000 lei la lucrări finan
țate și cu 25 milioane lei la 
lucrări nefinanțate.

LIVIU BREZAE

cu-
luni in ur- 

secretarul 
de pe plat- 

„Ați aflat 
cocsarilor ?

peste sarcinile de plan. Aseme
nea oameni trebuie cunoscuți.

— Așa, pe toți deodată, nu 
'veți reuși, ne întîmpină zîm- 
bind Constantin Haraga, secre
tarul comitetului U.T.C. pe u- 
zină. Să ne oprim la citeva for
mații. De pildă, la echipa .celor 
6 tineri de la sortarea cărbune
lui. Intr-o situație deosebită -i-

politice din cele

plăcere prietenia 
înconjurat de pp- 
timpul vizitei in

A TRAI IN SPIRITUL
„Lucrul cel mai frumos pe care-l avem de la 

istorie, scria cîndva Goethe, este entuziasmul 
pe care-l suscită". Experiența seculară și chiar 
milenară a oamenilor dovedește că apelul la 
istorie este, îndeobște, izvoditor de pilde 
înalte ; este imboldul cel mai eficient pentru 
progres. Pentru că, în fond, istorie se cheamă 
temelia pe care se construiește orice prezent 
și se pregătește orice viitor. De mult noi nu 
mai socotim istoria ca un paradis pierdut, ca 
un eden din care am fost izgoniți spre a eșua 
într-un prezent de ispașă, cu un viitor incert 
în față. Socialismul ne-a schimbat cu totul 
optica. Istoria nu mai este pentru noi un ro
mantic refugiu în 
„acum"

nică și necesară, dură și nedreaptă uneori, dar 
totdeauna vrednică a fi cunoscută, gîndită, 
interpretată, folosită. Pentru că, în fapt, nim:c 
nu se poate fără istorie, fără continuitate, fără 
adînci rădăcini genetice. Interesant de obser
vat că tocmai acum, în epoca atîtor explozii : 
științifice, tehnice, demografice, omenirea nu 
mai crede în „generații" spontane. Pentru că 
nimic, dar absolut nimic, din ce se află pe pă- 
mînt n-a căzut din cer. Totul a fost creat de 
om. Iar creația aceasta a reclamat efort și 
luptă. Adică a cerut, a consumat și a devenit 
istorie. La început de viață - tînăr fiind - a 
fi pătruns de acest adevăr fundamental în-

Vedere exterioară a Universității din Brașov

Coordonatele
moderne
ale integrării

Interviu cu prof. dr. ing. ION CRUDU,
rectorul Universității din Galați

Pregătirile pentru începe
rea noului an de invățămînt 
se apropie de sfîrșit. Vă ru
găm, tovarășe rector, să evî- 
dențiați eforturile depuse 
pentru o mai bună desfășu
rare a procesului instructiv-1 
educativ, euceririle cu care 
se prezintă Universitatea din 
Galați in pragul celui de al 
doilea an al activității sale.

— Anul universitar 1974—1975, 
anul de început al Universității, 
a necesitat eforturi deosebite in 
vederea- rezolvării in cele mal

bune condiții a tuturor proble
melor legate , de pregătirea pro
fesională, politică și ideologică 
a studenților noștri. . Eforturile 
noastre se sprijineau pe convin
gerea; că cerințele cărora trebuie 
să le,facem față nu.-șrau cu 'Mi
mic mai prejos ,în comparație 
cu celelalte universități dirt'țară.

Pășim în 
cu o seamă 
tante între

noul an universitar 
de realizări'impor- 
care : creșterea, nu-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

ZV CE FJ mSTIJI 
PRICEPEREA DE SPECIALISE?

Au trecut mai bine de 8 ani 
și jumătate de la data cind, din 
inițiativa conducerii de partid 
și de stat a fost lansată ampla 
acțiune de organizare științifică 
a producției și a muncii. S-a 
Început, cum era firesc, cu pre
gătirea cadrelor și crearea con
dițiilor materiale necesare apli
cării rapide în practică a celor 
mai moderne mețbde și. tehnici 
de conducere și organizare a 
activității productive. Un mare 
număr de oameni, in special ti
neri economiști și ingineri, au 
urmat cursurile de specializare 
în organizare de la CEPECA. 
Trebuie precizat că, la această 
oră, în peste 50 la sută din în
treprinderi, există cel puțin cite 
un lucrător specializat în orga
nizare. în ce măsură soluțiile 
practice propuse de ei contri
buie la accelerarea dezvoltării 
economiei naționale ? Investiga
țiile făcute în mai multe uni
tăți economice din municipiul 
Pitești ne oferă citeva variante 
în care specialiștii în organizare 
pot răspunde la aceste întrebări.

EFICIENȚA MUNCII UNUI 
' EXPERT

ca expert în 'probleme de orga
nizare a muncii. La cerere, în 
vara anului trecut, a fost înca
drată la serviciul de organizare 
a producției și a muncii. Efi
ciența studiilor elaborate și apli
cate de ing. Eugenia Țino. in
tr-un an, se ridică la peste 6

miliâăne lei. După 5 ani, în a- 
ceastă vară, și-a văzut, în sfir- 
șit, aplicate mășurile de organi
zare propuse prin lucrarea de

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a IlI-a)

• IN CAPITALĂ. O PUTERNICĂ BAZĂ MA 
TERIALĂ PENTRU PRACTICA PRODUCTIVĂ

• BRASOV. ULTIMELE RETUȘURI LA PRE
GĂTIRI DE-O VARĂ

• TULCEA ÎȘI PRIMEȘTE ELEVII
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Cupa „Scînteii tineretului** la tenis
Astăzi
vom
cunoaște
campionii

Dezbaterea „Scînteii tineretului*4

Un exemplu concludent despre 
ce poate să facă un specialist 
în organizare ne oferă ing. Eu
genia Țino, de la „Argeșeana“ 
Pitești. S-a specializat la 
CEPECA. în 1979. Timp de pa
tru ani a fost ignorată cu totul

\

de NICOLAE BALOTĂDeparte de a fi doar un. fapt 
biologic, generația umană este, 
in esența ei, de natură spiritua
lă. Ce îi lega de pildă, pe cei 
din „generația de la *48“ ’ Apar
tenența simplă la aceeași virată 
biologică? Nu. fără îndoială. O 
anumită contemporaneitate, im- 
plicînd participarea la aceleași 
năzuințe, idealuri, comunicarea 
și împărtășirea acelorași idei, 
confruntarea cu aceleași pro
bleme. cu aceiași vrăjmași. Ge
nerația este un fenomen istoric, 
tocmai pentru că derivă din is
torie și determină, totodată, isto
ria spiritului.

Din această natură a 
curge 
tuale 
masa 
și ea

nerațiilor. Dar, fenomen prin ex
celență uman, succesiunea in

cii. Moartea indivizilor nu îm
piedică tezaurizarea experienței 
lor. Printr-un ' întreg complex 
al moștenirilor și al reyiyîscențe- 
lor. generații demult apuse îșl 
manifestă prezență. Vase co
municante se stabilesc prin 
care tradițiile vin din trecut să 
nutrească prezentul. O generație 
nu este niciodată izolată între 
granițele temporale impuse de 
existența ei, biologică. Ea comu
nică cu alte generații, uneori 
depărtate în timp, eu care simte 
afinități, cu care comunică în 
cultivarea unor valori. Căci ge
nerația, ca fenomen spiritual, 
este mai presus de brice o comu
nitate umană investită cu un 
sistem de valori coerent.

—---------------------9-------

Spiritul critic 
și spiritul 

de generație

IN PAGINA a 5-a

A
J®

sa de- 
corolarul legăturii spiri- 
dintre generații. Firește, 
vitală, biologică, cunoaște 
înlănțuirea intre ele a ge-

timp a seriilor implică relații 
temporale complexe. Ființe,apar- 
ținînd unor vîrste diferite re
flectă și creează un spirit al epo (Continuare în pag. a TU-a)

ancheta cultură a tineretului
NOASTRĂ un instrument de educare
în pag. IV
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NOU IN NOUL AN

• In anul școlar 1915—1916 vor fi cuprinși în 
unitățile preșcolare, 815 000 copii (12,1 la sută 
din totalul efectivelor de copii preșcolari), ceea 
ce reprezintă o creștere de 90 000 preșcolari față 
de anul precedent. A crescut numărul copiilor 
cuprinși in grădinițe cu program prelungit, de 
la 188 000 în 1914—1915 la 205 500 in 1915—1916 ; 
s-a amenajat spațiul necesar funcționării gră
dinițelor, s-au prevăzut mijloacele necesare pen
tru îmbunătățirea dotării acestor unități. • In 
anul școlar 1915—1916, in ciclurile primar și
gimnazial vor fi școlarizați 2 938 000 copii, cu 
112 000 mai mulți decît în anul precedent. Numai 
iu clasa I urmează să fie cuprinși aproximativ 
480 000 copii. • Pentru anul școlar 1915—1916, 
au fost editate 190 programe școlare pe obiecte 

Șl ti- 
to-

a 
de

și clase, din care 15 sînt noi. Programele 
manualele noi au fost dezbătute înainte de 
părire in colectivele de specialiști. • Din 
talul de 291140 elevi promovați ai clasei 
VlII-a. 90 la sută au fost cuprinși in anul I 
liceu. S-a realizat indicația conducerii partidului 
de a cuprinde peste 10 Ia sută din numărul ab
solvenților clasei a VIII-a în licee industriale și 
de alte profile (13.16 în licee de specialitate și 
26,24 în licee real-umaniste). • Pentru nevoile 
invățămintului general, liceal și tehnic profesi
onal, s-a prevăzut tipărirea unui număr de 651 
titluri de manuale (din care 11 noi și 181 revizii) 
intr-un tiraj de 23 000 000 exemplare. Pentru anul

școlar 1915—1916, se vor da gratuit elevilor ma
nuale în valoare de 180 000 000 lei. Pină la 23 
august s-a asigurat tipărirea tuturor manualelor.
• Invățămintul își mărește efectivul de cadre 
didactice cu 2 500 învățători, 1100 educatoare și 
6 100 profesori din noua promoție, o In anul I 
al facultăților vor fi cuprinși 35 210 studenți.
• în urma acțiunilor de perfecționare a planu
rilor de invățămint s-a realizat o reducere a 
numărului acestora de Ia 850, cite existau in 
anul trecut, cu deosebiri de la un centru univer
sitar la altul, la 213 planuri, cu caracter unitar, 
pentru anul de invățămint 1915—1916. « In 
planurile pe 1915 ale consiliilor populare județene 
și ale ministerelor care au in subordine școli, 
este prevăzută realizarea de noi școli cu 3 045 
săli de clasă, grădinițe cu 26 190 locuri, ateliere 
cu 11150 locuri de muncă, internate cu 21130 
locuri, pentru invățămintul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal. In numeroase județe, măsu
rile de pregătire mai bună a lucrărilor și grija 
deosebită acordată ritmului de execuție au con
dus la realizarea integrală a capacităților din 
plan incă la sfîrșitul lunii august. Pină la 
deschiderea anului școlar vor fi date în folosință 
circa 2 000 săli de clasă, 13 000 locuri in grădi
nițe, 1 000 locuri de muncă în ateliere, internate 
cu 12 000 locuri, școli speciale cu 1100 locuri și 
case de copii cu 1500 locuri.

A P I T A L A
..... ■

0 PUTERNICĂ BAZĂ MATERIALA
PENTRU PRACTICA PRODUCTIVA
în perioada octombrie 1974 — 

Iunie 1975, acea simbolică uzină 
a Capitalei constituită din zeci
le de ateliere școlare și o forță 
de muncă apreciabilă — de pes
te o sută de mii de elevi — a 
realizat o producție în valoare 
de 128 162 000 lei. Faptul că nu
mai 5 la sută din această va- 
loare reprezintă produsele arti
zanale din textile, lemn și me
tal relevă pașii hotăriți ce se 
fac pentru pregătirea elevilor 
în meserii industriale, de ac
tualitate, care să concorde cu 
cerințele viitoarei forțe de mun
că a Bucureștiului.

Ni se pare relevantă în acest 
sens structura locurilor de 
practică, pentru noul an școlar. 
Din cei 20 000 elevi, cîți vor în
văța în anii I—IV ai liceelor 
real-umaniste, 12 300 vot face 
practică în prelucrări mecanice 
și ajustaj, pe seama scăderii 
numărului prea mare al acelora 
care făceau practică în electro
tehnică și textile ; 15 noi atelie
re. de mașini-unelte, cu 280 
locuri de muncă, vor cuprinde 
instruirea a 3 500 elevi, alte 38 
ateliere de lăcătușerie-ajustaj, 
cu 760 locuri, vor pregăti 9 100 
elevi.

Concepția organizării practicii 
în' noul an școlar va permite 
realizarea în anii 1976 și 1977 
a noi centre de pregătire teh- 
nico-productivă a elevilor întru
nind un complex de ateliere de 
profile din domeniile de bază 
ale economiei Capitalei.

Preocuparea pentru o instrui
re practică corespunzătoare — 
în. condițiile existenței unei baze 
materiale calitative și cantita
tive începe cu cei mai mici 
școlari. Să exemplificăm. Pen
tru ciclul primar — vor fi dăte 
in folosință 32 de ateliere de 
lucru manual realizate după o 
Concepție elaborată de inspec
torii Școlari împreună cu măiș- 
trii-inStructori și inginerii-pro- 
fesori. Uh număr de 129 ateliere 
de lăcătușerie, 79 de electroteh-

nică, 71 de tîmplărie, 15 de ma- 
șini-unelte vor fi folosite în co
mun de elevii din gimnazii și 
licee real-umaniste, fiecare elev 
fiind pus să realizeze lucrări și 
operațiuni pe locurile de muncă 
potrivite vîrstei și pregătirii. în- 
cepind cu anul școlar 1975—1976, 
în aceste ateliere vor. face 
practică în domeniul prelucrării 
metalelor pe lingă băieți, 70 la 
sută din numărul fetelor din 
clasele a Vil-a. a VIII-a și 
75—80 la sută din fetele din 
anii I—IV de liceu real-umanlst. 
în toate școlile generale și li
ceele real-umaniste va 
na cite un atelier de 
gospodărie.

Ne amintim că Ia 
anului școlar au fost atestați ca 
muncitori calificați 6 731 baca
laureat) din liceele real-uma
niste. Meseriile, în ordinea pon
derii lor, fiind : prelucrarea 
metalelor, electrotehnică și 
montaje metalice, și electrice, 
confecții tricotaje, textil, trico
taje, țesut, covoare, Confecții, 
încălțăminte, marochinătie, ope
ratori chimiști. Mare parte din 
aceștia au reușit în învățămin- 
tul superior și postliceal. Sint 
însă bacalaureați cate fie că 
n-au reușit, fie că n-au parti
cipat la concursul de admitere ; 
aceștia urmează să se încadreze 
în muncă. Școlile, împreună cu 
organizațiile U.T.C. și cu repre
zentanți ai întreprinderilor și-au 
propus să alcătuiască colective 
cate să 
situația 
potrivit 
ției 1975, nici unul să nu ră- 
mină în afara muncii. Această 
acțiune programată pentfu pe
rioada septembrie—decembrie,
trebuie să înceapă operativ. Cu 
sublinierea că unitățile în care 
elevii au susținut atestarea tre
buie să se simtă îndatorate să-l 
atragă pe tineri în colectivele 
lor de muncitori, să lucreze în 
meseriile în care s-au pregătit.

funcțio- 
lucru și

Ăfirșitul

se ocupe individual de 
fiecărui bacalaureat ; 

angajamentului promo-

Va fi o bună „amortizare" a 
practicii productive desfășurate 
pe parcursul a patru ani 
liceu.

■•—ULTIMELE RETUȘURI I
LA PREGĂTIRI DE-O VARĂ

Am găsit, la Universitatea 
din Brașov, o atmosferă de 
muncă febrilă. Hărnicia ne-a 
intimpinat chiar de la in
trarea in Universitate. Gru
puri de tineri, înarmați cu 
sape și hirlefe amenajau 
spațiile care înconjoară clă
direa. Am făcut cunoștință cu 
ei și am aflat că sînt „bo
bocii", adică studenții care, 
in acest an, vor păși pentru 
prima dată in amfiteatrele 
diverselor facultăți. Aurora 
Copaciu (studentă in anul 
I la Facultatea construcții 
de mașini) ne-a mărturisit : 
„Pină la festivitatea de des
chidere a cursurilor am ho- 
tărit, împreună cu colegii 
mei, să muncim la amenaja
rea spațiilor verzi din jurul 
clădirilor universității".

Intrind in clădire am 
întimpinați de aceleași 
tense pregătiri care se 
pentru deschiderea cursurilor. 
Ghid și interlocutor l-am a- 
vut pe tovarășul conferenți
ar universitar, dr. ing. Nico
las Țăran, prodecanul Fa
cultății de industrie a lem
nului. Dînsul ne-a spus : 
„Sintem aproape de sfîrșitul 
pregătirilor pentru începerea 
noului an de invățămint. 
Pregătim o expoziție care va 
cuprinde realizările de anul 
trecut ale studenților și ca
re, de fapt, va fi o oglindă 
a muncii tuturor in scopul 
integrării invățămintului cu 
producția. Despre facultatea 
noastră, vă pot da și alte 
amănunte. Am amenajat o 
nouă sală modernă de curs 
(prevăzută cu aparatură de 
înaltă tehnicitate), o sală de 
proiectare a mobilei, un labo
rator mixt de cercetare și un 
laborator de cercetare a pro
iectării și încercării sculelor 
pentru industria lemnulut. 
Tot ca o noutate aș dori să

„TINERE CONDEIE
Juriul concursului de creație literară pentru elevi 

„Tinere condeie**, organizat de C.C. al U.T.C., pre
zidat de poetul Ștefan Augustin Doinaș, a hotărît 
să premieze din cele 1 890 lucrări, aparținînd unui 
număr de 726 autori din toate categoriile de școli, 
următorii autori :

POEZIE — Premiul I : Vivi Anghel, an IV, Li
ceul Găești, jud. Dîmbovița ; Ecaterina Fodor, an 
IV, Liceul „Gh. Șincai14 București; Cleopatra Lo- 
rințiu, an IV, Liceul „Liviu Rebreanu** Bistrița 
Năsâud; Domnița Petri, an IV, Liceul „Liviu Re
breanu*4 Bistrița Nâsăud. Premiul II : Mihaela 
Adam, an IV, Liceul „Gh. Șincai**, bucurești; 
Ioana Crăciun, an IIL Liceul „C. A. Rosetti**, Bucu
rești; Maria Omăt ân IV, Liceul „Gh. Șincai*4, 
București; Mihâelâ Opriș, an IV, Liceul „Gh. La- 
zăr*4. București; Cornel Otescu, an IV, Liceul din 
Făget, jud. Timiș». Premiul III : loan Mardii?, Li
ceul de arte pJ.a$ti£e, Baia Mare, jud. Maramureș; 
Lelia Munteanu, ân III, Liceul nr. 33, -București; 
Dan Popa, an III, Liceul de chimie Gh. Gh.-Dej, 
jud. BacăuFlorin Ptiedescu, an IV, Liedul „Gh. La- 
zfir“, Sibiu : Roze.» Atiia, an III, Liceul „Andrei Mure- 
șan“, Bistrița ftăsaud, Mențiuni ; Di ană Adamek, 
ân III, Liceul nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș; 
Andreicuț Mariana, an IV, Liedul „Gh. Șincai**, 
Baia Mare, jud. Maramureș; Hilda Balint,-an IV, 
Liceul Jir. 2, Buhuși, jud. Bacău; Radu Caragea, 
an Iii, Liceul Roșiori de Vede, jud. Teleorman; 
Ana Carcadel, an IV, Liceul industrie textilă, 
Arad; Laurențiu Drăgușin, an IV, Liceul Roșiori 
de Vede, jud. Teleorman ; Mirela Mândrie, an III, 
Liceul nr. 2, Iași; Elena Pintilie, an II, Liceul eco
nomic, Iași ; Liana Pogăceas, an IV, Liceul Șom- 
cuta Mare, jud. Maramureș; Silviu Dănuț Popa, 
an III, Liceul Caracal, jud. Olt; Gheorghd Sterpu, 
an III, Liceul Gh. Gh.-Dej, jud. Bacău ; Irina 
Vainovski, an III, Liceul „Iulia Hașdeu*4, Bucu
rești; Cătălin Valache, an II, Liceul nr. 3, Iași.

PROZÂ — Premiul I : Kos Agnes, an III, Liceul 
nr. 11 ; Cluj-Napoca. Premiul II : Liviu Papadima, 
an III, Liceul „I. L, Caragiale“, București. Premiul 
in : nu se acordă. Mențiune: Gabriela Bird, an IV, 
Liceul Anina, jud. Caraș Severin; Octavian Du
mitru, an IV, Liceul construcții Bacău; Meszaros 
Ianos, an III, Liceul nr. 11, Cluj-Napoca.

TEATRU — Premiul I : nu se acordă. Premiul II: 
Dragoș Popescu Golgoțiu, an IV, Liceul de arte 
plastice, București. Premiul III : Anca Volculețiu, 
ân. IV, Liceul „Gh. Lazăr“, București.

TULCEA 
își primește elevii

„Clădirile școlare (dacă așa se 
puteau numi n.n.) pe care ie a- 
vem astăzi în județul Tulcea — 
scria I C. Atanasiu in „Expu
nerea situației județului Tulcea 
pe anul 1909" — seamănă mai 
mult a grajduri". Politica parti
dului de repartizare rațională a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul patriei situează Tulcea 
(n rîndul județelor care-și dez
voltă o puternică industrie. își 
modernizează agricultura și își 
crește propriile-i cadre. Pe harta 
economică se-nscriu unități noi : 
Portul industrial, întreprinderile 
de utilaje metalurgice, confecții, 
utilaj chimic, Șantierul naval 
(Tulcea), întreprinderea de pro
duse de sticlă (Măcin) etc. In- 
vățămintul ocupă un loc priori- 
tăr in dezvoltarea de ansamblu 
a județului, in actualul cincinal, 
lui i-aii fost alocate, pentru dez
voltare și modernizare, 420 mi
lioane lei. Construcții hoi. mo
derne. ău luat locul ..grajduri
lor". La 15 septembrie își vor 
deschide porțile 148 de unități 
preșcolare, 140 unități primare 
și gimnaziale, 1 licee răal-uma- 
niită, 7 de specialitate, 4 profe
sionale, 5 școli speciale și spor
tive. Zestrea școlară se îmbo
gățește și se diversifică in ra
port cu cerințele economiei ju
dețului. In acest an elevii bene
ficiază de 22 laboratoare noi de 
fizică, biologie, chimie. La cele 
peste 230 de ateliere școală în 
care se desfășotfră activitatea 
practică, se vor adăuga cele din 
Catcăliu, Slava-Cercheză, Pe- 
ceneaga, Beștepe, Garvăn, Db- 
robanțu realizate prin autodo- 
tare și contribuție bănească. O 
atenție deosebită ă fost acordată 
problemei dotării, asigurării ce

lor mai bune condiții pentru ca 
eldvii să învețe, să-și formeze 
deprinderi, să-și. dezvolte spiri
tul novator. Pină la 1 august, 
de exemplu, s-au cheltuit de la 
buget pentru dotarea atelierelor 
și laboratoarelor cu mobilier și 
material didactic 1 062 000 lei 
(truse de fizică, mijloace audio
vizuale, truse pentru disecții, 
microscoape. mașini, utilaje). 
Au fost organizate ample acțiuni 
de autodotare la care au parti
cipat elevi, profesori, conducă
tori de școli, in cadrul lor s-au 
confecționat și procurat mate
riale didactice in valoare de 
peste 500 000 lei. La rîndul său 
Ministerul Educației și învăță
mântului a repartizat mijloace de 
invățămint care însumează circa 
200 000 4)(i, Ndul ăn de învăță
mînt începe, așadar, sub bune 
auspicii.

Vara aceasta, după cum spune 
și tovarășul Mihai Albotă, ins
pector general școlar, a fost o 
vară fierbinte. După încheierea 
cursurilor, elevi, profesori, pă
rinți au Susținut examene lă o 
disciplină, fără catalog, civica. 
Au muncit fără' preget, la cu
rățenia în clase, efectuarea re
parațiilor. înfrumusețarea Șco
lilor. La Măcin, Peceneagi, 
Greci, Smîrdan lucrările de a- 
menajare a școlilor au fost de 
mult încheiate. La Liceul indus
trial de construcții clopoțelul 
poate suna in orice clipă, Cele 
20 de săli de clasă, 3 labora
toare, 2 cabinete de desen, ate
lierele pentru practică sint pre
gătite pentru startul în noul an 
de invățămint.

La 15 septembrie, Liceul indus
trial metalurgic se mută in noul 
său sediu. Un complex modern.

cuprinzînd 12 săli de clasă, 4 
laboratoare, 8 cabinete, 5 ate
liere. Spuneam că s-a muncit 
mult în această vară. Unele școli, 
cum sint cele din Nlculițel, Nal- 
bânt, Ostrov, Agighiol, Mihai 
Bravu au necesitat reparații ca
pitale. La Nalbant lucrurile s-au 
tărăgănat, așa că la 1 septem
brie, cind reparațiile trebuiau 
Să fie încheiate, se lucra in
tr-un ritm nesatisfăcător. La 
Izvoarele ne-am convins că spi
ritul gospodăresc nu prea face 
casă bună nici cu elevii, dar nici 
Cu dascălii lot. Prin ferestre 
privirea întilnește la început de 
septembrie, murdărie, catedre 
pline de praf, geamuri sparte. 
Organizația U.T.C. nu și-a făcut 
un titlu de mindrie din a mo
biliza tinerii la înfrumusețarea 
școlii. Este foarte greu de înțe
lese cum o construcție nouă, a- 
rătoasă. are nevoie de repara
ții !! Oricum, singura ființă în- 
tilnită, era Anica Geambașu, 
dintr-a Il-a. Sigur, situațiile a- 
căstea fac notă aparte pentru 
că in Tulcea oamenii nu se dau 
in lături de la muncă. Iar cind 
este vorba de școală atunci își 
alătură eforturile de ale celor
lalți.

in Tulcea, județ într-o conti
nuă prefacere și înnoire, in pe
rioada 1976—1980 rețeaua, șco
lară se va mări și diversifica ; 
100 noi săli de clasă, 18 grădi
nițe (2 285 locuri in grădiniței 
1 550 locuri în internate, 630 în 
ateliere, 12 săli de sport, 24 de 
laboratoare. La construcția aces
tora Va fi nevoie de brațele vin- 
joase ale tinerilor, de pasiunea 
elevilor, de exemplul dascălilor.

LIDIA POPESCU

Studenții Iucrind la amenajarea expoziției.

Laboratorul de încercări fizico mecanice

TEODOR POGOCEANU
Fotografii : O. PLECAN

Se lucrează la amenajarea spațiilor din jurul 
Universității.

(Urmare din pag. I) 

seamnă a dobîndi o garanție esențială de îm
plinire omenească.

Drept aceea, ori de-cîte orî orc la ultimul 
etaj al unei construefii noi ori ajung la capă
tul unei creații științifice ori artistice, mă gîn- 
desc că există niște mine dacice la Grădiștea 
Muncelului sau pe Bitca Doamnei lingă Piatra 
Neamț, că avem o cetate la. Suceava și una 
la Lipova, că a scris Neculce și Șincai și Băl- 
cescu și Eminescu și Btâga intr-un grai ce se 
cheamă românesc, grai sfințit de cadențele 
populare ale „Mioriței" și de geniul celui care 
a zămislit „Luceafărul". Și-mi zic: e bine că 
avem o istorie zbuciumată ; e bine că nu ne-a 
fost niciodată ușor, că nicicînd n-am huzurit 
pe perna moale a veacurilor, trăind din pro
dusul muncii oamenilor din colonii ; e foarte 
bine că n-am rîvnit și nici n-am smuls nimic 
de la nimeni și că tot ce<avem e de noi făcut 
și, de nenumărate ori, cu rîuri de singe apă
rat ; și e tot atît de bine că avem conștiința 
lucidă a tot ce am putut săvîrși în vitrege con- 
difii, a tot ce săvîrșirn în zilele prezentului și 
a tot ce vom săvîrși în anii și decadele viito
rului. Aș cuteza să numesc această stare a 
trăi în spirit istoric.

Dacă lîncezeam în apa călduță a belșugului 
ilicit, cum au trăit alții care azi se văd cobo-

A trăi în
amintesc și faptul că, înce- 
pind din acest an, la Combi
natul de prelucrare a lemnu
lui din Brașov va funcționa 
o linie de debitare a cheres
telei care va fi deservită in 
totalitate de către studenți".

Un ultim popas îl facem în 
holul mare al Universității 
— locul unde se amenajează 
expoziția. La loc de cinste 
sint, deja, expuse aparatele 
executate de absolvenții Uni
versității, în fond o materia
lizare a proiectelor lor de 
diplomă. Aceste aparate ur
mează să fie folosite în 
cesul

Cei 
denți 
noul _. . .
găsi cele mai bune condiții 
de viață și studiu, lor neră- 
minindu-le altceva de făcut 
decit să le onoreze prin re
zultate de excepție la învă
țătură și în practica produc
tivă.

mărului de studenți cu peste 
1 000 față de anul universitar 1973 
—1974; înființarea de noi secții de 
specializare (Tehnologia sudării, 
Furnale și oțelării, Electromeca
nică tehnologică, L. Engleză — 
L. Franceză), crearea de grupe 
noi opționale de specializare la 
invățămintul de ingineri (mașini 
și utilaje in industria alimentară, 
pescuitul oceanic). S-a dezvol
tat substanțial baza materială 
prin extinderea spațiilor de în
vățământ cu peste 5 000 m2, prin 
punerea în funcțiune a atelie
rului de microproducție și pro
totipuri, în care 
lucrează stu
denții facultăți
lor de mecanică 
și Invățămint 
pedagogic ; s-au 
reorganizat cele 
5 stații pilot din 
cadrul Facultă
ții de industrii 
alimentare și 
tehnică piscicolă.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată modernizării procesului 
de invățămint, perfecționării 
pregătirii cadrelor didactice, re
organizării catedrelor și omoge
nizării colectivelor de Speciali
tate. S-au obținut încă cinci 
conduceri de doctorat mai aleâ 
în profil mecanic, asigurindu-se 
astfel pregătirea prin doctorat 
în 12 domenii de specialitate.

în prezent, universitatea este 
pregătită să-și primească stu
denții în vederea Începerii nou
lui an universitar.

Universitate lucrează 
multe cadre didactice tinere ; 
peste 50 la sută din corpul nos
tru profesoral are vîrsta între 
30—40 ani. împreună cu cei mai 
în vîrstă, ei formează un corp 
matur, cu experiență, în plină 
putere de muncă și creație. Tine
rii sint animați de dorința afir
mării în munca directă cu stu
denții și în activitatea de Cerce
tare științifică. Cei mai mulți 
dintre tinerii care lucrează lă 
Facultatea de industrii alimen
tare și tehnică piscicolă ori la 
secțiile de construcții navale, 
mașini termice și frigotehnica 
sînt absolvenți ai Universității

spiritul 
istoriei w-

de Invățămint, datorită profun
delor implicații pe care le are 
asupra formării și dezvoltării de 
deprinderi practice, â educării 
studenților prin muncă și pentru 
muncă. Considerăm că rezulta
tele obținute în direcția integră
rii șînt bune, iar experiența db- 
bîndită ne va permite să facem 
din integrare pirghia hotărîtoare 
a întregii noastre activități. încă 
din acest ah, catedra de tehno
logia construcțiilor de mașini își 
desfășoară, CU preponderență, 
activitatea în cadrul Atelierului 
de microproducție și prototipuri, 
iar în următorii ani întreaga 
muncă a catedrei de construcții 

navale și rezis
tența materia
lelor va ff in
tegrată cu aceea 
a Instituțului,. 
de cercetări și -ețț 
proiectări naVaîe - 
(ICEPRONAV). 
Menționăm, de
altfel, că toate 
probele de„ba- , 
zin pe moalele “

noastre. Unii sînt doctori, alții proiectate de ICEPRONAV se e- 
•int doctoranzi. xecută în cadrul Universității și

că măsurătorile de. zgomote și 
vibrații la bordul tuturor nave
lor construite de șantierele na
vale din țață se efectuează de 
către specialiștii din Universita
te de la catedra de mecanică 
aplicată și instalații de bord.

Studenții anilor I—III, sub în
drumarea nemijlocită a "cadrelor 
didactice, participă efectiv la 
mutica productivă desfășurată 
în atelierul de microproducție și 
în stațiile pilot, iar cei din anii 
superiori desfășoară, în colective 
mixte — studenți și profesori —• 
activitate Contractuală de proiec
tare și cercetare. Valoarea echi
valentă a acțiunilor de integrare 
pentru ănul 1975 se cifrează la 
suma de 10,5 milioane lei.

COORDONATELE 
INTEGRĂRII

rînd din hamacul „binelui", nu eram azi Ste
jarul vînjos în lumina soarelui, ci o buruiană 
buiacă ori bleaga, gata oricînd a cădea în 
putrefacție, topindu-se în mîlul din care leneș 
s-a hrănit. Ci noi am crescut,în furtună. Și 
numai istoria știe cîți au tăbărît asupră-ne și 
cîți și de cîte ori ne-au hărtânit hotarele și 
ne-au strivit ogoarele și inimile în copitele 
cailor. Dar aceia s-au dus, iar noi am rămas, 
aici, precum stîncile Carpaților. Firesc este ca 
pentru poporul român, pentru tineri cu deose
bire, istoria să fie o hrană spirituală și un ne
secat izvor de încredere în forțele-i proprii, în 
destinul lor spornic și trainic. Și știm cu toții 
că poporul nostru nu s-a afundat și nu se a- 
fundă în trecut ca să scoată de acolo pelinul 
jelaniei, ci,ca albina cea mai înțeleaptă și mai 
harnică, scoate din caliciul istoriei nectarul 
dătător de putere pentru fagurele cel minunat 
al viitorului.

Da, trăim în spirit istoric. Adică trăim cu 
conștiința limpede a ceea ce am fost, sîntem 
și ne pregătim să fim. Nu ne denigrăm. Nu. 
ne supraevaluăm. Nu ne punem cenușă în cap. 
Și nici nu ne infatuăm.. Sîntem în fiecare zi 
ceea ce am fost și mai mult decît atît, cum 
a spus-o, acum vreo patru veacuri și jumătate, 
Petru Rareș. Trăim în spirit istoric construin- 
du-ne cu elan viitorul, cel mai'luminos viitor. 
Se poate lesne observa că orice moment mare 
al vieții noastre, al poporului nostru, își are 
rădăcinile adînc înfipte în istorie și, înfăptuin- 
du-se, acel moment devine istorie, Ne-am a- 
pârât la Călugăreni eroic și momentul a de
venit istorie. Ne-am bătut pentru libertate și 
unitate națională și momentul a devenit istorie. 
Am cucerit independența, eroizînd în fața re
dutelor de la Plevna, și momentul a devenit

In Universitatea din Galați 
tși desfășoară activitatea și 
multe cadre didactice tinere. 
Ce puteți spune despre reali
zările lor, despre înălțimile 
pe care se străduiesc să le 
cucerească ?

Din cite cunoaștem, la Ga
lați i-au obținut multe înfăp
tuiri pe drumul integrării in
vățămintului cu cercetarea și 
producția. Ce rezultate putem 
consemna și cum vedeți evo
luția acestui proces in viitorul 
an de invățămint ?

— Dispunînd de o bază mate
rială corespunzătoare cerințelor 
Invățămintului modem, Univer
sitatea le. asigură studenților o 
temeinică pregătire de speciali
tate, pe baza Conexiunii organice 
a invățămintului cu producția, 
cercetarea și proiectarea. Pen
tru hoi, integrarea reprezintă 
baza Obiectivă a educației per
manente, axa întregului proces

istojție. .Am înfăptuit. f pu-.cjte jertfe ! —Jjpirea 
•din'1918 și. momențjfl rjț; i»t°rie. Am
cucerit victoria în insurecția de la 23 August 
1944 și momentul s-a cristalizat în cea mai 
frCWoasă istori® Construim revoluționar cuce- 
Tlnid v-i’tofu'! .țultătfStoiȘmîndu4.îs-4storie.
• îfc®iiHn>Xînd gtftdeadlistorie simt
nevoia s5 fredonST uh marțTPSntru că, în 
fond, aceasta-i istoria : un marș spre mîine, 
spre progres, spre visul-de fericire al omenirii.

Trăim în spirit istoric —bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici, cetățeni ai României socialiste 
— pentru Că avem tn inimă minunea artistică 
de la Voroneț și îri minte o mie de planuri prin 
care ne îmbogățim și ne înfrumusețăm țara și 
traiul azi șl mîine, și în toate veacurile ce vor 
veni. Nu-i acesta un entuziasm facil, gratuit, 
ocazional ofi de paradă. E o realitate puter
nică, intrinsecă spiritului poporului nostru ; o 
realitate întemeiată pe concepția ștințifică a 
partidului nostru 
guiește.

Istoria noastră 
ține entuziasmul 
greș și în viitor;

care cu înțelepciune ne diri-

trezește, legitimează, între- 
creator, încrederea ih pro- 

. iar entuziasmul creedza isto
rie dreaptă, cinstită, luminoasă.

f

Nimic nu înjosește mai mult 
ideea de prietenie decit înțele
gerea ej ca un confort moral, 
ca un refugiu din calea adevă
rului, Prietenii care iți dau în
totdeauna dreptate — și. in mo
dul acesta, te apără de îndo
ieli, de remușcări — te prețu
iesc, de fapt, atît de puțin întit 
refuză să se implice in ceea ce 
te frămîntă. iți spun un „da" 
convențional, te aplaudă Și te 
încurajează chiar și atunci cind 
ar trebui să-ți atragă atenția 
că greșești, nu numai din do
rința de a-ți da impresia că 
ești „înțeles", ci și pentru a se 
eschiva de la orice răspundere.

Cind această îngăduință ires
ponsabilă este reciprocă, orice 
barieră din calea agravării ero
rii și a transformării ei în in
fracțiune dispare. „Prietenii", în
tr-o asemenea situație, sint 
emuli în rău. Izolindu-se de so
cietate, creindu-și strimtul lor 
Cod de Valori răsturnate, ei tră
iesc cu iluzia unei solidarități 
frenetice și îmbătătoare, fără 
să-și dea seama că nu se ajută. 
Dacă ar fi singuri, dacă ar ac
ționa pe cont propriu, incă ar 
exista posibilitatea ca, simțind 
dezaprobarea societății, să in- 
țeleagă că greșesc grav sau, cel 
puțin, că nu âli sorți de izbîndă. 
Dar așa, angrenați în raporturi 
de complicitate, ei cred că fac 
parte dintr-o „liime" ți că fap
tele lor sînt îndreptățite.

N-aș fi adus in discuție aceste 
aspecte, asilpră Cărora cultura 
— de la creația populară ți 
pină la operele marilor mora
liști și-a spus de atita vreme 
cuvlntul și față de care normele 
eticii și echității socialiste for
mulează o atitudine clară, ple- 
clnd de la necesitatea promovă
rii intransigenței ți spiritului cri
tic in relațiile dintre oameni, 
dacă o vizită recentă la mili
ția municipiului Ploiești, urmată 
de cunoașterea autorilor unor ac

te antisociale, nu mi-ar fi dove
dit că există incă tineri care, 
spre deosebire de marea majori
tate a celor de aceeași vîrstă 
cu ei, confundă prietenia cu 
complicitatea Și atentează, ast
fel, la o idee dintre cele mai 
înalte. Prietenia lor deșănțată 
a fost corectată cu promptii, 
tudine de prietenia severă a oa
menilor legii, a căror interven
ție binefăcătoare seamănă cu 
aceea a chirurgilor, dar această 
curmare din rădăcină a răului

Gh., dar cind este întrebat 
cum, se sfiește să adâuge eă 
prin semne făcute cu ochiul, 
prin încurajarea intenției lui, 
de asemenea imorale, de â-și 
găsi o iubită de-o noăpte. ,,1-afn 
crezut prieteni" — repetă el dez
nădăjduit, dar uita, că prietenii 
nu înseamnă complicitate, că 
oamenii care cu adebărat sînt 
alături de tine nu te îndeamnă 
să-ți calci în picioare demni
tatea

Spre seară, grupul de „prie

între Niță și Zmeu n-ar fi e- 
xiStdt 6 solidaritate de infrac
tori. un ți mai dezgustător si
mulacru de prietenie. Este 
semnificativ modul în care s-au 
cunoscut și întovărășit ei : Niță, 
deși avea nevastă și doi copii 
in Găiești, trăia in concubinaj 
cu o femeie din Ploiești, cu 
care a trăit ulterior Și Zmeu. 
Pe această „pasiune" comună, 
pe această promiscuitate s-a 
întemeiat „prietenia" lor și este 
de înțeles că relația nu putea

DE LA EALSA PRIETENIE 
EA COMPLICITATE

nu trebuie să ne facă să ră
suflăm ușurați și să uităm să 
mai reflectăm, măcar din cind 
in cind, asupra semnificațiilor 
faptelor „consumate".

O gamă întreagă de degradări 
ale ideii de prietenie este pusă 
in evidență, de pildă, de o in- 
timplare petrecută in ziua de 
6 septembrie in Ploiești. Tină- 
rul Gh. Gh., din Cimpina, a cu
noscut-o lă un restaurant pe 
Ioana Savă (zisă Coca, 21 de 
ani). La masă, intr-o atmosferă 
de „veselie" întreținută de abu
rii alcoolului și fumul țigărilor, 
ea i-a prezentat două cunoștințe 
— Costel Niță (zis Țirii, 24 de 
ani, din Găiești), și loan Zmeu 
(19 ani, din satul Corlătești, co
muna Berceni) — care s-au „îm
prietenit" rapid cu noul preten
dent la ..grațiile" contra cost ale 
Cocăi. „Mi-au ctștigat încrede
rea" — mărturisește acum Gh.

teni" a părăsit restaurantul și 
s-a îndreptat spre casa Cocăi, 
pentru a-și continua petrecerea 
plină de efuziuni sentimentale. 
Pe drum, Gh. Gh. a cumpărat 
băutură și un pachet de dill- 
citiri, iar acasă lă OSpitaliărtț 
amfitrioană a început să dea 
semne de nerăbdare văzînd cd 
atențiile nu-i. sint răsplătite^ 
Zmeu ți Niță l-au poftit ime
diat afară, dar nu s-au mulțu
mit cu atît, ci l-au condus pe 
o stradă întunecată pentru ca 
la un moment dat să-l someze 
să-și golească buzunarele. Cum 
el a refuzat, l-au bătut măr ți 
i-au luat ultimul ban. Apoi, în
suflețiți de plăcerea de a-l chi
nui, l-au, obligat, sub amenința
rea cu o nouă bătaie, mai crun
tă, să .intre în piriul Dîmbu ți 
Să se tirăscă prin mocirlă.

Asemenea fapte, care par de 
necrezut, nu s-ar ft produs dacă

să evolueze decît spre abateri 
și mai grave de la principiile 
morale ale societății.

Din rău nu se dezvoltă decît 
răul. Buni prieteni credeau că 
sint și Ion Petre (zis Cocoș, 20 
de ani, satul Tătărani, comuna 
Bărcănești) și Emil Panait (Zis 
Ilă, 20 de ani, același sat). își 
impărțeau „cinstit" prada obți
nută de la elevii acostați și 
amenințați pe străzi dosnice, 
chefuiau împreună, se averti
zau cind apărea vreun mili
țian. Acum, însă, cind trebuii 
să dea socoteală pentru faptele 
comise, iți aruncă unul in Spa
tele altuia Vina. „CocOș a fOst 
cu ideea" — declară sus și tare 
Emil Panait. „Nu-i adevărat — 
strigă Ion Petre — Ilă m-a 
îndemnat să fac ceea ce am fă
cut!“ Disputa lor penibilă, in 
care pină și numele se schimo
nosesc și se transformă în pore

cle, oferă imaginea reală a ceea 
ce a însemnat amiciția dintre 
ei : o asociere de lași agresivi, 
o înțelegere realizată prin re
curgerea la limbajul comun al 
parazitismului social.

Oamenii cinstiți țin să-și fa
că cunoscuți prietenii, să se mîn- 
dreașcă cu ei. Cind prietenii se 
prefac insă că nu sint prieteni, 
cind întilnirile au loc pe ascuns, 
eite aproape sigur că Intre ei 
există relații de cu totul altă 
natură. Stelian Naiden (22 de 
ani, dih satul'Plbieștiori. comu
na Blejoi) și Nicolae Călin (19 
ani, din Ploiești, strada Criș- 
mărițelor numărul 15) treceau 
întotdeauna „fără să se vadă" 
until pe lingă celălalt ?i se în- 
tilneau „ea din întimplăre" la 
jocurile de nOroc său in față 
tejghelelor din magazinele din 
care își propuneau să fure. A- 
colo „colaborau" pe ascuns, în
credințați că în modul acesta 
Se ajută, că se bucură de un 
devotament reciproc. Deznodă
mântul șirului de fărădelegi — 
arestarea și trimiterea în jude
cată — le-a dovedit însă că o 
asemenea prietenie a însemnat, 
de fapt, o conlucrare în macu
larea propriei lor biografii. 
Scoasă la lumină, divulgată, a- 
CeaStă prietenie s-a veștejii 
deodată, ca o floare ținută prea 
mult timp la întuneric.

De lă unele concesii pe care 
ni le facem într-o prietenie și 
pină la comiterea unor infrac
țiuni este: desigur, o mare dis
tanță. Să nu Uităm insă că. 
treeîndu-ne cu vederea unele 
greșeli, sintem totuși pe calea 
care duce lă imoralitate și că 
e păcat să facem fie și un sin
gur pas pe o asemenea cale. Să 
nu uităm că prietenia înseamnă, 
înainte de toate,- un climat al 
adevărului, al demnității, al in
transigenței etice.

ALEX. ȘTEFANESCU
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ORGANIZARE DEȘĂ V1RȘIȚĂ, 
RĂSPUNDERE EXEMPLARĂ

VALORIFICAREA CREAȚIEI TEHNICE 
ROMÂNEȘTI ÎN ACTIVITATEA DE EXPORT

Nici un obstacol în drumul
recoltei spre hambare]

Din suprafața de aproape 80 mii hectare cultivate cu po
rumb in unitățile agricole cpoperatiste din județul Ialomița, 
pină la mijlocul acestei săptămini s-au recoltat aproximativ 
10 mii hectare. Cu rezultate deosebite se înscriu cooperatorii 
din Scinteia — 330 ha, Progresul — 225 ha, Țăndărei — 220 
ha, Ciochina, Albești, Rasa, Ceacu — cite 200 ha. Din cele 
aproape 40 mii tone recoltate, peste 25 000 tone au fost trans
portate in pătulele proprii și bazele de recepție. La floarea- 
soarelui spre sfirșitul acestei săptămini se prevede finalizarea 
celor 38 568 ha, producția fiind imediat dirijată 
Sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 1100

spre silozuri, 
ha, din cele

13 910 
poate 
șoară 
mentelor comunale, cooperatorii, toată suflarea satelor, este 
angajată energic in bătălia pentru stringerea recoltei. In 
foarte multe comune s-au stabilit concret pe tarlale, loturi 
și echipe, programe de lucru și răspunderi precise, măsuri 
corespunzătoare, in funcție de starea fiecărei culturi în așa 
fel incit drumul recoltei spre hambare să se desfășoare ne
întrerupt, fără obstacole.

CINE RĂSPUNDE DE BUNA 
ORGANIZARE A CAMPANIEI?

și la Rași,

ha cultivate. In contextul acestei situații operative se 
afirma că lucrările pe ogoarele ialomițene se desfă
cu intensitate ; sub conducerea directă a comanda-

în lanurile de porumb ale 
C.A.P. Milosești — 1 208 ha — 
peste 1 000 de brațe de muncă. 
Organizați pe echipe și coma
sați acolo unde știuleții au ajuns 
la maturitate, cooperatorii în
carcă noua recoltă culeasă di- 
î v"t în remorci și eliberează te- 
iviul de coceni. „Toamna este 
bdgată, ne spune Aurel Cioc, 
președintele unității. La floarea- 
soarelui de pe 500 ha am reali
zat o medie de peste 2 400 kg, 
iar la porumb de pe 200 ha 
am recoltat circa 1 600 tone. Fie
care formație de lucru are o 
normă zilnică de recoltat pe care 
și-o respectă cu strictețe". Di
rect angajați în acest efort de 
strîngere la timp și fără pier
deri a recoltei se află și tinerii 
comunei. Ne-o confirmă tovară
șul Radu Boșca, secretarul co
mitetului comunal al U.T.C., care 
ne spune că „toți cei 215 ute- 
ciști sînt cuprinși în campania 
de recoltat. Parcelele lucrate 
de ei în acord global depășesc 
media înregistrată pe unitate".

...La sediul cooperativei agri
cole Rovine, contabilul șef Du
mitru Șutei se scuză că nu știe 
precis unde lucrează echipele. 
„Suprafața este mare și... com
binele Gloria sînt la recoltat 
floarea-soarelui. La porumb nu 
s-a început încă, dar în fiecare 
zi echipele recoltează la tutun". 
In drumul nostru traversăm par
celele cultivate cu tutun. Nici 
vorbă de prezența echipelor. De
altfel, într-o operativă a cen
trului județean pentru cultura 
și contractarea tutunului scrie 
negru pe alb că din 217 tone cit 
trebuiau livrate, numai 107 tone 
ș-au realizat. Situația nu este 
prea... roză. Frunzele au început 
să se înnegrească pe tulpină, ca
litatea și < 
preciindu-se.

zintă situația ___
Sălcioara, Cocora, Reviga. în- 
trebind de stadiul campaniei 
agricole Ia C.A.P. Reviga pe con
tabilul șef. Radu Baciu, acesta 
ne îndrumă spre tovarășul pre
ședinte care este în cimp, dar 
unde anume precis nu se știe. 
„Eu nu știu, mă ocup mai mult 
de scripte". Care o fi rostul cal
culului dacă tovarășul contabil 
șef nu cunoaște problemele con
crete ale campaniei ? Organi
zarea muncii și eficiența eco
nomică nu merg. oare, „mină in 
mină" ? Orice altă discuție a-

rează capacitățile cu circa 600 
tone pe zi. Pentru soluționarea 
acestei probleme au fost solici
tate ajutoare din alte județe. 
„Campania și transportul urgent 
al produselor nu suferă amînare, 
ne spune tovarășul Nicolae Hin- 
cu. directorul I.T.A. Ialomița. De 
aceea am reorganizat graficele 
de transport pentru asigurarea 
capacităților solicitate. Cu toate 
acestea din 3 transporturi zil
nice autocamioanele nu reali
zează decit unul singur datorită 
operațiunilor de incărcare-des- 
cărcare care se execută manual".

cantitatea 
. La fel

lor de
se pre-

RAI D U l NOSTRU
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supra recoltatului ne este refu
zată. „Poziția" ni se pare oare
cum neobișnuită, dacă presupu
nem că undeva, pe tarlale, coo
peratorii din unitatea respec
tivă munceau din greu la strîn- 
sul porumbului. Poate fi vorba 
aici de responsabilitatea tuturor 
pentru bunul mers al campaniei?

Nu credem că este imposibil să 
se găsească o soluție adecvată 
pentru înlăturarea acestui „ob
stacol", iar cele 1 700 de capaci
tăți să fie folosite conform gra
ficelor stabilite.

„TRANSPORTUL MERGE, 
CU DESCĂRCATUL 

E MAI GREU"...

La baza de recepție Cocora, 
tovarășul Pompiliu Radulescu 
ne spune că în general sfecla de 
zahăr este predată conform gra
ficelor stabilite pe zile cu uni
tățile afiliate. Dar, de aici, mai 
departe, drumul sfeclei spre pre
lucrare este îngreunat de lipsa 
mijloacelor de transport (din 10 
autocamioane planificate numai 
3 se prezentaseră în ziua raidu
lui) și mai ales a staționărilor 
îndelungate la descărcare-încăr- 
care. Dealtfel, pe ansamblul 
județului Ialomița întreprinde
rea de transport auto nu ono-

Șl GRIUL FACE PARTE TOT DIN 
ACEASTA CAMPANIE !

Cu o săptămînă înainte de de- 
declanșarea campaniei de însă- 
mînțat a cerealelor păioase in 
județul Ialomița, care va aco
peri o suprafață de peste 100 000 
hectare, a avut loc consfătuirea 
griului la care au participat in
ginerii șefi ai cooperativelor a- 
gricole și ai consiliilor intercoo- 
peratiste. Cu acest prilej s-au 
luat o serie de măsuri privind 
structura soiurilor, densitatea la 
semănat, planta premergătoare, 
calitatea lucrărilor, capabile să 
conducă in 1975—1976 la spori
rea simțitoare a recoltelor medii 
de cereale la hectar. Asistînd 
la dezbaterile care au urmat 
ne-am convins încă o dată de 
utilitatea și valoarea deosebită 
a acestor dialoguri active de lu-

cru la care participă cercetători 
științifici, oameni din producție 
cu experiență avansată, cadre 
de răspundere. Și spunem a- 
ceasta deoarece, în marea lor 
majoritate, specialiștii agronomi 
care lucrează în Bărăganul ialo- 
mițean sint tineri, deci cu atît 
mai mult învățămintele acestei 
consfătuiri trebuie să-și găsească 
un cîmp larg de afirmare și 
transpunere in practică. S-au 
spus lucruri noi privind tehno
logia de producție. Cum va fi 
respectat acest program al cul
turii griului 1975—1976 ? Răs
punsul concret îl vom afla peste 
cîteva zile, la semănat. Dar, 
pină atunci, ne întrebăm cum 
este posibil ca de la această 
importantă dezbatere să 
sească reprezentanții cei 
autorizați dintr-o serie 
unități agricole (Lehliu-sat, 
cora etc.), adică tocmai de 
colo unde nici producțiile 
nu s-au ridicat la nivelul poten
țialului real ?

★
vorba de recoltat, 
depozitat, fie că 
organizarea mun-

10000 ELEVI
PE FRONTUL MUNCII

Foto : CORNEL, TANJALA

■ k W t i f-

lip- 
mai

Fie că este 
transport sau 
este vorba de 
cii sau pregătirea semănatului 
cerealelor păioase, toate consti
tuie verigi inseparabile din dru
mul recoltei spre hambare. O 
departajare a priorităților nu se 
poate face decit în limita succe
siunii înscrise in fișele tehnolo
gice de producție. De aceea, este 
necesar ca pe ogoare să se cu
noască în fiecare moment situa
ția de la orice punct de lucru, 
să se intervină energic pentru 
evitarea întreruperilor.

ȘTEFAN DORGOȘAN

*
*
***

De la începutul acestei luni, 10 000 de elevi din 31 de licee 
ale județului Suceava, precum și studenții Institutului peda
gogic desfășoară o vie activitate pe ogoare. La fermele din 
llișești. Verești, Zvoriștea, Liteni. Vicșani, Rădăuți, Dumbră- 
vița, Dornești sau Pojorîta se lucrează „zi-lumină“ Ia re
coltarea cartofilor, a legumelor și fructelor. Zilnic se înre
gistrează numeroase recorduri. De pildă, la recoltarea carto
filor norma zilnică individuală este de minimum 900—1 000 
kg dar, după primele zile de acomodare cu specificul mun
cii, majoritatea elevilor au ajuns la 1 600 și chiar la 2 000 kg. 
cartofi pe zi. Intre cei mai harnici sînt elevâ de la Grupul 
școlar de industrializare a lemnului Suceava, de la liceele 
„Ștefan cel Mare" și „Petru Rareș“ din aceeași localitate, de 
la liceele din Șiret, Dumbrăveni, Rădăuți, Vicovul de Sus, 
Liteni, Solea, de Ia LiceuT industrial textile-confecții din Făl
ticeni, Liceul economic și Liceul industrial de industrie ali
mentară din Suceava.

ACTIVITATE IMENSĂ-RITM SUSȚINUT
CONSTANȚA

DRAGOMIR HOROMNEA

RECOLTATUL
CARTOFILOR

Pe cîmp grămezi de sfeclă,
iar fabricile așteaptă

ca 
să

Pentru evitarea oricăror pier- 
ri, Direcția generală agricolă 
județului Alba a hotărit 

■voltarea sfeclei de zahăr
'fie corelată cu posibilitățile de
prelucrare ale fabricii din Lu
duș, întocmind in acest sens gra
fice zilnice de livrare, programe 
precise de activitate pentru fie
care unitate in parte. Din 
cate, insă, 
să asigure 
ganizat și 
respectate 
perativele _
septembrie C.A.P. Teiuș trebuia 
să livreze 450 tone de sfeclă, dar 
ea nu a expediat decit 30 tone. 
Cu restanțe la fel de mari 
prezintă cooperativele 
din Galda de Jos, 
dea-Grînoasă. Cisteiu 
nave și altele.

— Datorită ritmului

pă- 
aceste grafice menite 
muncii un cadru or- 
disciplinat nu sint 

riguros de către coo- 
agricole. Pină in 10

fermitate în aplicarea propriilor 
măsuri și hotărîri stabilite. Du
pă numai cîteva zile de muncă, 
cooperatorii din Bucerdea-Grî- 
noasă au sistat recoltatul 
sfeclei pe motiv că nu au cu ce 
să o transporte la baza de recep
ție. Era și firesc să ajungă in
tr-o asemenea situație de vre
me ce au acționat neorganizat, 
la intîmplare. Deciși să termi
ne cu sfecla in cit mai scurt

se " 
agricole 
Bucer- 

de Tir-

De ce nu se respectă 
graficele de livrări 

întocmite ?
necores

punzător de muncă, afirmă to
varășul Vasile Moldovan, șeful 
Centrului de contractare * din 
Sebeș, județul Alba, am rămas 
datori, fabricii din Luduș cu a- 
proape 1500 tone sfeclă. Este 
foarte mult dacă ne gindim că 
aceste restanțe au fost 
late in numai 10 zile.

De ce nu se respectă 
mele ■ de recoltare a , 
Pentru a primi răspuns la în
trebare ne-am deplasat in mai 
multe unități agricole. Concluzia 
a fost peste tot aceeași: lipsa de

acumu-

progra- 
sfeclei ?

timp, conducerea cooperativei 
(președinte Emil Mihu) a masat 
toate forțele la recoltat, uitind 
că aveau obligația să lucreze 
după un grafic, să transporte îfi 
întregime producția la bază. In 
numai cîteva zile au fost re
coltate 25 hectare, dar degeaba, 
in bază nu a intrat decit pro
ducția de pe 18 hectare. Restul 
a rămas pe cîmp. Consecința am 
văzut-o la fața locului : nume
roase mijloace de transport — 
autocamioane, remorci, atelaje 
— stăteau imobilizate lingă cin-

tarul C.A.P., așteptind ore-n șir 
să le vină rindul la descărcat.

Recoltatul sfeclei a fost tem
porar oprit și la C.A.P. Răhău 
tot din lipsa mijloacelor de 
transport. Și aici sfecla a fost 
scoasă fără să se țină seama de 
capacitatea de prelucrare a fa
bricii, acumulindu-se mari sto
curi. care au rămas in cimp. 
In ziua raidului nostru am in- 
tilnit cîteva mașini la transpor
tul acesteia, dar activitatea se 
desfășura anevoios, fiind mobi
lizați la această lucrare doar 
eițiva oameni. Din această 
cauză un autocamion făcea zil
nic două sau cel mult trei curse, 
deși distanța pină la Sebeș este 
numai de 4 km.

In concluzie : in multe unități 
agricole din județul Alba re
coltarea sfeclei de zahăr se des
fășoară necorespunzător, igno- 
rindu-se prevederile din grafi
cele întocmite în comun cu be
neficiarii. Ori este culeasă prea 
devreme, așteptind zile-n șir să 
fie transportată — ceea ce duce 
la deprecierea ei calitativă — 
ori nu este recoltată la terme
nele prevăzute — situație întil- 
nită la C.A.P. Lancrăm, Teiuș, 
Daia și altele dereglîndu-se se
rios activitatea fabricii prelu
crătoare. Ambele tendințe sînt 
dăunătoare și trebuie înlăturate 
cu fermitate.

AL. BALGRADEAN

în județul Constanta, ca ur
mare a respectării întocmai a 
programelor concrete de lucru 
pentru fiecare cultură și forma
țiune de lucru, a participării in 
cimp a tuturor" locuitorilor sate
lor, porumbul a fost recoltat de 
pe circa 29 000 ha din cele 144 000 
ha cultivate pe ansamblul jude
țului._ Cu toate forțele se lu
crează și la recoltarea florii- 
soarelui, a sfeclei de zahăr, a le
gumelor și fructelor. Recoltarea 
sfeclei de zahăr se apropie de 
sfîrșit pe cele 49 000 ha culti
vate. .

ne spune Ion Nițulescu. tehni
cian principal la Direcția agri
colă județeană.

TIMIȘ______ r
SPIRITUL

P. COMȘA

VÎLCEA
în 14 unități agricole din su

dul județului a început recolta
tul porumbului. Echipe mixte de 
cooperatori și mecanizatori lu
crează zilnic de dimineața pină 
seara tîrziu la culesul si depozi
tatul știuleților, iar noaptea se 
eliberează terenurile de coceni. 
Pină in prezent porumbul a fost 
recoltat de pe o suprafață de 
peste 1100 hectare din unitățile 
agricole- din Bălcești. Irimești, 
Făurești. Valea Mare. Concomi
tent cu lucrările de recoltat. în 
aceste localități cooperatorii, me
canizatorii. ceilalți lucrători ai 
ogoarelor pregătesc terenurile 
pentru însămînțările de toamnă. 
Mai mult de jumătate din supra
fața de 23 070 hectare, cit va fi 
însămînțată în această toamnă, 
a fost pregătită pentru noua 
cultură. Din bazele de recepție 
se ridică acum ultimele cantități 
de semințe, iar laboratoarele lu
crează intens pentru elaborarea 
la timp a buletinelor de probă.

Pe ogoarele consiliului inter- 
cooperatist Cenei. recoltarea 
florii-soarelui, a sfeclei de za
hăr și a porumbului este ur
mată imediat de eliberarea tere
nului și pregătirea sa pentru in- 
sămînțarea culturilor de toam
nă. Se lucrează pe echipe, ur- 
mărindu-se obținerea unei ma
xime eficiente. Așa, de pildă, la 
Uivar, una dintre cele 2 echipe 
complexe din cadrul C.A.P.-ului, 
condusă de brigadierul Iosif 
Grawitsch a recoltat și transpor
tat intr-o singură zi 2 vagoane 
de roșii și unul de ardei. Cea
laltă echipă, avîndu-1 în frunte 
pe primarul Gașpar Schmid, și 
pe președintele C.A.P.. Mircea 
Păun, asigură ca recoltatul sfe
clei de zahăr să se mențină per
manent în graficul de livrare 
stabilit. Dealtfel, referindu-ne 
la această cultură care pe raza 
Consiliului intercooperatist ocupă 
o suprafață de 1 027 ha, este de 
menționat ritmicitatea exem
plară în desfășurarea lucrărilor. 
Aceeași este situația si la floa
rea-soarelui unde, datorită me
canizării. recolta a fost strîrisă 
de pe 80 la sută din suprafață. 
Concomitent cu aceste eforturi, 
mecanizatorii lucrează intens la 
pregătirile pentru însămintări. 
Datorită zilelor frumoase din a- 
ceastă săptămînă. mai bine de 70 
la sută din suprafața prevăzută 
a fi cultivată cu păioase a fost 
pregătită. Orzul pentru masa 
verde a fost însămintat pe 
400 ha iar hotărîrea lor este ca 
pină la 1 octombrie această lu
crare să fie în întregime înche
iată.

ION DANCEA

DE
INIȚIATIVA
IȘI SPUNE 
CUVÎNTUL

CUVÎNTUL DAT
(Urmare din pag. I)

cinilor de plan. Tocmai de a- 
ceea am vrea să formăm o a- 
semenea echipă și la bateria 4 
de cocsificare".

— Ca să-i cunoașteți pe ti
nerii de la noi, trebuie să-l cu
noașteți mai intii pe Constantin 
Iordache, ne declară cu fermi
tate maistrul Gh. Manolache de 
la sectorul de încălzire a ba
teriilor, secretarul organizației 
de partid pe schimbul C.

— De ce neapărat pe Con
stantin Iordache ?

. — Fiindcă el a știut să învețe 
cel mai bine din experiența ce
lor mai in virstă și însumează 
calitățile și aspirațiile multor 
colegi de-ai săi. Pentru a fi în
țeles, să trecem pe un teren 
concret. Intr-o zi eu nu eram 
în uzină, gram liber. Atunci s-a 
ivit o situație dificilă. _ La co
mutarea sensului de încălzire 
s-a produs o defecțiune. In a- 
semenea cazuri se impune mul
tă operativitate, se cere o deo
sebită siguranță. Constantin 
Iordache a acționat ireproșabil. 
Are apoi un deosebit simț de a 
preveni staționările. La noi, ca 
să dau iar un exemplu, se fac 
două măsurători la încălzire. 
După prima măsurătoare, chiar 
dacă rezultatele sint. bune și 
șș-ar mai avea deci nici un mo

tiv să intervină la regimul hi
draulic, el, C. Iordache, nu se 
liniștește. Se interesează tot 
timpul ce se întimplă în secto
rul'de exploatare ca nu cumva 
o dereglare de acolo să provoa
ce perturbații aici la noi. Acest 
fapt ne dă dreptul să spunem 
că zeci de tone de cocs produs 
de uzină suplimentar i se dato
rează în întregime lui.

Intirziem citeva minute și cu 
tovarășul Fănică Drugan de la 
atelierul mecanic. Îmbunătățiri
le pe care le-a adus procesului 
tehnologic și realizarea unor 
dispozitive care asigură crește
rea productivității muncii l-au 
făcut cunoscut in întreaga u- 
zină. La mașina de șarjare, prin 
modificările propuse de acest 
tinăr. s-au înlăturat multe ore 
de staționare. Un circular de 
tăiat materialele electroizolante 
realizat de el după o idee pro
prie asigură importante econo
mii de materiale, de timp, de 
forță de muncă.

Cocsarii gălățeni s-au angajat 
să producă suplimentar în fle
care zi 200 tone cocs metalurgic. 
$i reușesc să-și respecte anga
jamentul fiindcă toți lucrează 
precum Iordache și Drugan, 
precum cei 6, precum cei 12, 
pasionați de meserie, cu un 
înalt simț al datoriei.

(Urmare din pdg. I)

absolvire a cursului de la 
CEPECA. Ca urmare, la vopsi- 
toria de pale, producția zilnică 
s-a dublat. Peste tot unde a in
tervenit expertul în organizare, 
ing. Eugenia Tino, s-au obținut 
mari economii de manoperă, 
materiale, au rezultat importan
te sporuri de producție. La sec
torul repasat. de pildă, eficiența 
măsurilor aplicate din iulie 1974 
pină acum este de peste 3 mi
lioane lei. în acest an a elabo
rat, la cererea centralei, un stu
diu de organizare a unui loc de 
muncă model pentru ringuri, 
care determină o creștere a 
productivității muncii, pe aces
te mașini, cu 10 la sută. Prin 
aplicarea măsurilor propuse în 
toate întreprinderile din centrala 
linii se va obține, în plus, o 
producție în valoare de 2 milioa
ne lei pe an. împreună cu două 
tinere pe care le inițiază în 
probleme de organizare, ing. 
Eugenia Tino elaborează acum 
un studiu de diagnostic ergono
mie al principalelor locuri de 
muncă și sectoare de producție 
din întreprindere.

Iată deci, cît de folositoare, de 
eficientă poate fi munca unui 
pasionat specialist în organizare.

STUDII DE ORGANIZARE...
PENTRU SERTARE

Economistul Mihai Munjiu, 
șeful serviciului de organizare a

producției și a muncii de la 
Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești, s-a speciali
zat la CEPECA în 1972. La 31 de 
ani devenise primul analist-pro- 
gramafor din combinat, primul 
om inițiat în probleme de in
formatică. în lucrarea de absol
vire a propus schema logică și 
programul necesar pentru intro
ducerea pe calculator a condu
cerii unei părți importante din 
procesul de producție. Dar pro
gramul a rămas uitat într-un

informatică. Eu sînt ocupat pînă 
peste cap cu alte treburi". Op
tică cel puțin curioasă dacă a- 
vem în vedere că economistul 
Mihai Munjiu a fost numit șef 
al serviciului organizare tocmai 
pentru a lua măsurile strict ne
cesare de perfecționare a orga
nizării în vederea introducerii 
informaticii. Ne interesăm dacă 
în acești trei ani de cînd s-a 
specializat la CEPECA a elabo
rat vreun studiu de organizare. 
„Da, am făcut unul, în 1972, dar

*

*

*

*

*

*

La C.A.P. Lăzarea, la ora. 20, 
înainte de începerea ședinței co
mandamentului. discutăm cu Iu- 
liu Kulcsear. secretarul comite
tului comunal al U.T.C. „La noi 
problema numărul 1 este in a- 
ceste zile recoltarea cartofilor. 
Un obiectiv care ne preocupă în 
egală măsură și pe noi tinerii. 
Iată, de pildă, în recenta adu
nare de alegeri de la S.M.A.. 
mecanizatorul Arpad Polgar și-a 
luat angajamentul să recolteze 
în orele de peste program 5 hec
tare de cartofi ; mecanicii de la 
atelierul de întreținere lucrează 
in fiecare zi o oră în plus pen
tru’ a preveni eventualele defec
țiuni și a limita la maximum 
stagnările mașinilor agricole : 
împreună cu comitetul U.T.C. de 
la Fabrica de mobilă din Gheor- 
ghieni. unitate în care lucrează 
mulți tineri din comuna noastră, 
am hotărît să declarăm dumi
nică „zi record" in agricultură. 
Ea va fi o veritabilă competiție 
de muncă desfășurată sub ge
nericul „Cel mai harnic culegă
tor de cartofi".

MIRCEA BORDA

poate face parte din ea pentru 
că nu s-a ocupat niciodată de 
astfel de probleme, nu-1 intere
sează.

VOM PROIECTA MOTOARE
ELECTRICE CU 

CALCULATORUL

Pentru inginera Maria Baroga, 
specializarea la CEPECA a în
semnat descoperirea unei pa
siuni : proiectarea motoarelor

ÎN CE VĂ INVESTIȚI 
PRICEPEREA DE SPECIALIST?

sertar, nu a încercat nimeni să-l 
folosească. „După un an s-a 
elaborat altul, pentru că al meu 
nu mai corespundea cu datele 
din teren, ne spune M. Munjiu. 
Dar l-au făcut alții pentru că, 
să vă spun drept, informatica a 
ieșit definitiv din sfera preocu
părilor mele. Ce-am învățat 
acolo, la CEPECA, am uitat în 
6 luni. Nici limbajele FORTRAN 
și COBOL nu le mai știu. N-aș 
mai putea face un program pen
tru calculator. Am uitat tot. Sînt 
alții care s-au pregătit pentru

nu s-a aplicat. Propuneam ra
ționalizarea circuitului de evi
dență in întregul combinat. 
L-am multiplicat și l-am repar
tizat șefilor de compartimente. 
S-a pierdut prin sertare. Ni
meni nu mai știe de el... Poate 
au învelit mîncarea cu el sau 
l-au aruncat, că nu mai există 
nici un exemplar, la nici un 
sector". în combinat există, to
tuși, după cum ne spune Neacșu 
Ivan, secretarul comitetului de 
partid, o echipă de specialiști 
In informatică. Mihai Munjiu nu

electrice cu ajutorul calculato
rului. După terminarea facultății 
lucrase timp de 4 ani in proiec
tare. Apoi, în 1973, a fost tri
misă la CEPECA pentru a de
veni programator SPAD (siste
me de prelucrare automată a 
datelor), în ideea că, într-un 
viitor apropiat, la întreprin
derea de motoare electrice din 
Pitești, proiectarea principalelor 
produse se va face cu ajutorul 
calculatorului. în lucrarea de 
absolvire a cursului de speciali
zare a elaborat programul de

0 DEMONSTRAȚIE
A PRESTIGIULUI CiȘTIGAT, 

DAR Șl A DISPONI
BILITĂȚILOR EXISTENTE 

f

Ancheta ta IPROCHIM și ICPILA

S-a dovedit că valorificarea inteligenței tehnice, a creației 
originale în activitatea de comerț exterior reprezintă. pen
tru știință, pentru economia noastră națională, o posibilitate 
cu largi dimensiuni. Receptivi la indicațiile conducerii parti
dului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind intensifi
carea eforturilor în acest domeniu, cadrele de specialiști din 
cercetare și proiectare și-au sporit continuu contribuția în bi
lanțul realizărilor de pînă acum. Ofertele multor institute spe
cializate au devenit puternic competitive, iar rezultatele con
firmă rentabilitatea certă a acestei activități. Proiectanții, teh
nologii, furnizorii de echipamente, constructorii noștri primesc 
tot mai numeroase cereri din multe țări ale lumii pentru con
strucția de obiective industriale cu diverse profile, pe care se 
străduiesc să le onoreze cu cea mai înaltă competență. An
cheta noastră în două institute din Capitală atestă nu numai 
bunele realizări obținute pînă în prezent, dar și disponibili
tățile existente pentru amplificarea participării lor în comer
țul nostru exterior, în colaborarea și cooperarea noastră 
internațională.

O demonstrație cît se poate de 
convingătoare : valoarea lucră
rilor executate pentru export da 
către lucrătorii de la IPROCHIM 
a crescut în acest an de 13 ori 
față de anul 1970. Este o creștere 
substanțială datorată experien
ței acumulate, calității lucrări
lor executate și performanțelor 
utilajelor realizate de industria 
noastră.

La cele cîteva obiective rea
lizate în urmă cu 4—5 ani, cum 
sînt instalația de sodă calcina
tă din Alexandria — Egipt, in
stalația de superfosfați simplu 
granulat din Turcia, instalația 
de acid sulfuric din aceeași ța
ră, instalația de sodă calcinată 
din Iran, instalația de clor sul
fonic din Egipt etc, se adaugă 
acum alte importante între
prinderi și instalații în R.P.D. 
Coreeană, în Siria, Egipt, Li
ban etc aflate în stadiul de fi
nisare a proiectelor.

— Trebuie să menționez că 
ofertele noastre au fost selec
tate dintre multe alte proiecte 
străine — precizează ing. Du
mitru Cănilă, directorul institu
tului — și ele au obținut ciș- 
tig de cauză prin nivelul tehnic 
superior al concepțiilor tehnolo
gice românești ale instalațiilor și 
utilajelor produse în România. 
Pe deplin satisfăcuți de lucrări
le anterioare, beneficiarii ex
terni ne cer noi extinderi, noi 
obiective, ceea ce înseatnnă pen
tru noi o piață cîștigată, un 
prestigiu verificat.

Pe bună dreptate, interlocuto
rii noștri de la IPROCHIM 
subliniază faptul că toate insta
lațiile ce fac obiectul exportului 
au un proces tehnologic propriu, 
original, rezultat al cercetării 
românești, elaborat, experimen
tat și verificat în stațiile pilot 
și în instalațiile industriale în 
funcțiune. Așa se explică ran
damentul lor maxim, intrarea

nu-i de mirare că mulți dintre 
ei au primit responsabilitatea de 
șefi de proiecte ori alte sarcini 
de mare răspundere, pe care le 
îndeplinesc cu probitate.

O dinamică similară a cu
noscut activitatea pentru co
merț exterior și în Institutul da 
cercetări și proiectări pentru in
dustria lianților și azbocimen
tului, care in acest an se ridică 
la 41 la sută din sarcinile ge
nerale. Fabrici de ciment în 
Somalia, R.P.D. Coreeană, Iugo
slavia, Liban, Algeria, R. D. 
Vietnam, Siria, Bulgaria etc., 
aflate in lucru, sint tot atitea 
prestigii ale acestei ramuri a 
cercetării, a proiectării și indus
triei noastre.

— Aș vrea să rețineți, ne spu
ne ing. Costică Doagă, din com
partimentul de export, că pre
țul unei instalații complexe rea
lizată de construcția noastră de 
mașini crește cu 50—60 la sută 
dacă este livrată în cadrul unui 
obiectiv economic complet, cum 
sînt aceste fabrici de ciment pe 
care le proiectăm noi in între
gime. De aici rentabilitatea 
crescîndă a activității noastre de 
comerț exterior. Fără îndoială 
că datorită atenției deosebite pe 
care a acordat-o partidul și sta
tul nostru încă de la început 
dezvoltării industriei materiale
lor de construcții, noi am dobin- 
dit în decursul anilor o expe
riență care acum ne permite 
să concurăm, cu bune rezultate 
orice altă firmă de peste hotare. 
Toată tehnologia de fabricație 
este românească și tot mai pu
ține sînt utilajele de comple
tare pe care le importăm, în- 
scriindu-ne și pe această linie 
in exigențele conducerii parti
dului.

Pentru desfășurarea în condi
ții optime a activității destinate 
exportului, în cadrul institutul 
lui s-a alcătuit un colectiv de

IPROCHIM
Curba creșterii 

valorice a exportului 
de instalații chimice ;

1970 — 100%
1971 — 114°,
1972 — 128%
1973 — 134%
1974 — 140"o
1975 — de 12 ori

ICPILA
Ponderea exportului 

în activitatea 
institutului :
1971 — 9%
1972 — 11%
1973 — 18"o
1974 — 27%
1975 — 41%

lor in parametrii proiectați în
tr-o perioadă scurtă.

— Vă rugăm să vă referiți pe 
scurt la contribuția tinerilor» 
cercetători și proiectanți, în e- 
fortul general al colectivului, 
pentru asigurarea calității lu
crărilor. pentru urgentarea lor.

— Trebuie să precizăm, ne 
spune ing. Elena Constantines- 
cu din compartimentul export, 
că institutul nostru, în calitate 
de proiectant general, însumea
ză rezultatele muncii a mii de 
specialiști de la ICECHIM, de 
la ICCF — București, 1CCF — 
Cluj-Napoca, IPUC — București 
etc., care participă la elaborarea 
tehnologiilor, la definitivarea 
proiectelor de ansamblu. în mai 
toate aceste institute, ponderea 
mare o au tinerii. La noi la 
IPROCHIM ei reprezintă peste 
50 la sută din colectiv, de aceea

determinare, cu ajutorul calcu
latorului, a caracteristicilor de 
pornire a motoarelor electrice 
asincrone. Revenind în între
prindere în loc să fie folosită 
pentru ce a fost specializată, în 
loc să i se dea posibilitatea să 
lucreze ca programator în pro
iectare. este repartizată la ser
viciul de organizare. Aici a făcut 
o analiză minuțioasă și compe
tentă a sistemului informațional 
din întreprindere în urma căreia 
numărul de documente care cir
culă între diferitele comparti
mente a fost redus cu aproape 
200. Colaborează cu Centrul te
ritorial de calcul la elaborarea 
unor programe de pregătire și 
lansare a producției cu calcula
torul. Pasiunea ei a rămas însă 
elaborarea programelor pentru 
proiectarea pe calculator. Este 
un domeniu nou, foarte intere
sant. în care se pot obține re
zultate foarte utile pentru între
prindere. pentru economie. Re
gretă că nu este folosită încă 
pentru așa ceva. în acest an 
conducerea unității a apelat la 
specialiștii de la Institutul de 
cercetări și proiectări energetice 
pentru a concepe primele pro
grame de proiectare a motoare
lor electrice pe calculator. în 
cincinalul viitor întreprinderea 
va avea oficiu de calcul și calcu
lator proprii. Speră că atunci 
va putea lucra Ia proiectarea 
motoarelor electrice pe calcula
tor. Se pregătește pentru această 
perspectivă.

cercetători și proiectanți format 
din cei mai buni specialiști. Ti
nerii sînt și aici bine repre- 
zentați : inginerii Dumitru Bă
lan, Radu Bărbulescu, Dinu Io- 
nescu, șefi de proiecte, etc, sint 
deseori aduși în discuție ca e- 
xemple de inventivitate, com
petență și pasiune în afirmarea 
creației tehnice românești in lu
me. O condiție a realizării în 
timp și la parametri calitativi 
corespunzători a contractelor în
cheiate o constituie colaborarea 
strînsă dintre proiectanți și fur
nizorii de utilaje, respectiv în
treprinderile 23 August, IMGB, 
„Vulcan" — București, uzina din 
Bistrița-Năsăud etc, și direc
torul institutului, ing. Gheorghe 
Vasilescu, apreciază, intr-ade
văr, conlucrarea și seriozitatea 
cu care aceste întreprinderi e- 
xecută și furnizează utilajele și 
instalațiile necesare.

— Din acest punct de vedere 
— spune el — sarcinile noastre 
pe acest an sînt toate în gra
fic și ne pregătim temeinic în 
vederea abordării lucrărilor pre
văzute pentru anul viitor.

Reiese, așadar, că viitorul 
cincinal 1976-1980 va de
buta pentru ambele institu
te cu sarcini mult sporite. 
Se estimează, pe baza tra
tativelor în curs sau deja 
încheiate, că volumul lucră
rilor de cercetare și pro
iectare pentru export va 
crește cu 50-60 la sută 
comparativ cu anul curent. 
Aceasta implică din partea 
tinerilor specialiști care lu
crează în acest domeniu o 
angajare cu toate forțele în 
pregătirea și realizarea vii
toarelor lucrări, în autoper- 
fecționarea profesională. 
Tinerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderi
le furnizoare de mașini și 
utilaje destinate obiective
lor ce urmează să se con
struiască în străinătate, tre
buie să participe la rindul 
lor cu eforturi sporite pen
tru ca toate comenzile lan
sate în fabricație să fie e- 
xecutate la timp și la cei 
mai înalți parametri calita
tivi.

ROMULUS LAL

I
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CASA DE CULTURĂ A TINERETULUI
UN INSTRUMENT DE EDUCARE

INSUFICIENT UTILIZAT
La Clubul T 4, seara recrea- 

tiv-distractivă din 4 sep
tembrie nu putem spune că 
s-a realizat Conform inten
țiilor organizatorilor. Progra
mul serii, în virtutea structurii 
sale obișnuite, anunța: momen
te de brigadă, cuplete satirice, 
parada soliștilor de muzică 
ușoară ai clubului și, bineînțe
les, dans. însă pină la ora 20 
nici unul din aceste numere nu 
s-a desfășurat din lipsă de pu
blic. în hol, in sala de dans, in 
fața televizorului, la mesele de 
tenis și de șah, abia am nu
mărat 30 de tineri. „în perioa
da estivală, îndeosebi in zilele 
de joi, afluența tinerilor la se
rile distractive este foarte re
dusă, ne spunea metodistul du
mitru Ciubotaru. Cu toate aces
tea noi ne pregătim de fifecare 
dată, sîntem în așteptarea pu
blicului cu programe noi, bine 
puse la punct".

La ora 17 cînd am intrat în 
clubul din strada Turturele nr. 
11, cele trei formații artistice : 
brigada, grupul de soliști vocali 
■ți formația instrumentală „Rit
mic T 4“ care concurau la .rea
lizarea programului serii își în
cepuseră activitatea. Se repeta 
cu seriozitate repertoriul la zl 
La subsol, în cercul de muzica 
ușoară 15 soliști se pregăteau 
pentru spectacol. Domnea o at
mosferă de lucru. La cîteva 
mese, fetele își copiau în carne
țele texte noi, descifrau parti
turi. Instruiți -și îndrumați de 
cunoscutul pianist Jerry Podgo- 
reanu, tinerii stimulați de com
petența și exigența instructoru
lui. vădeau un deosebit interes 
față de fiecare nou element în
vățat. Clubul tineretului 
strada Turturele este căutat as' 
tăzi și pentru cercul său 
muzică. Si nu exagerăm deloc 
spunînd că am găsit aici o mică 
școală pentru iubitorii cîntecu- 
lui.

„Toți tinerii care vin la cer
cul nostru, ne-a spus instructo
rul Jerry Podgoreanu. sînt ama
tori. nu cunosc notele, știu me
lodiile după ureche, de la radio, 
de pe discuri. Aici ei învață 
muzica corect, după partitura 
originală. îndrumarea lor nu se 
rezumă la transmiterea unor 
cunoștințe tehnice, ci sint aju
tați să-și formeze un stil pro
priu. Activitatea cercului am 
corelat-o cu activitatea forma
ției instrumentale a clubului. 
După orele de studiu soliștii 
trec imediat pe scenă și cîntă 
acompaniați de orchestră, in 
fața publicului". Atmosfera de 
emulație, calitatea muncii în 
cadrul cercului se datoresc și 
prezenței consecvente în club a 
tinărului și talentatului compo
zitor Marcel Dragomir, autorul 
cunoscutelor cîntece „Adoles
cenții", „Nu vreau să-mi dai 
infinitul", „Cînd băieții ne 
vesc", „Joc de neuitat" etc. 
ra recreativ-distractivă nu 
putea spune că a avut loc. 
gramul s-a desfășurat nu 
scenă, ci în „laborator". Tinerii 
artiști amatori, și-au rostit re
plicile, cupletele în brigadă, so
liștii și orchestra au cintat pen
tru prieteni. O activitate in 
sine, fără confruntarea cu pu
blicul își pierde astfel, pfe 
parcurs, suflul. Și nu este o 
simplă intimplare. Adeseori vi-

zitînd clubul de la Turturele 
am constatat același neajuns.
CINE RĂSPUNDE DE RUPTURA 

DINTRE CLUB 
Șl ORGANIZAȚII t

din
de

pri- 
Sea- 
s-ar 
Pro- 

pe

tunde.

actualitatea
es: I., l..l.ll. I.

între club și cele 900 organi
zații U.T.C. din sector există o 
evidentă ruptură. Care sînt 
cauzele ei, cine răspunde de a- 
ceastă nedorită separare ? Am 
discutat cu multi tineri din în
treprinderile sectorului, le-am 
adresat întrebarea și am con
statat că nu frecventează clubul 
pentru 
cunosc, 
părerea 
este o 
ședințe ! De 
log eficient 
programelor 
ciari, se fac 
cretarii. activul
U.T.C. Multi dintre ei sînt pre- 
zenți la club îndeosebi cu pri
lejul unor ședințe sau al unor 
adunări festive. Stînd de vorbă 
cu secretarii Silviu Odobasian 
de la I.M.B. din C.I.N.C.C.L., 
Andrei Ion de la Policolor și 
Radu Tudor de la I.O.R., am 
aflat că ei înșiși nu cunosc pro
gramul clubului, că tinerii par
ticipă la acțiuni atunci cînd sînt 
„mobilizați", că multe dintre 
ele au avut ecou în rîndul par- 
ticipanților... 
cicluri tematice, 
bucură de un real 
anume : La vîrsta 
punderi, România 
nele globului și 
contemporaneitatea.
într-o gamă largă de acțiuni — 
dezbateri, expuneri, mese ro-

că pur și simplu nu-1 
Sau. am mai intîlnit 

potrivit căreia clubul 
instituție unde se țin 

absența unui dia- 
între organizatorii 
clubului și benefi- 
răspunzători și se- 

comitetelor

13 
se 
Și

Dintre cele 
doar 3 

interes, . 
marilor răs- 
pe meridia- 

Tineretul și 
Realizate

concursuri etc. — cu 
participarea unor prestigioși 
colaboratori, cele trei cicluri au 
un public asigurat insă mai 
ales prin mobilizarea tinerilor. 
Este aici, pe de o parte, o de
ficiență a muncii conducătorilor 
clubului care nu respectă întot
deauna datele din program, 
desfășurarea ciclică a acțiunilor 
$i. pe de altă parte, interesul 
minim al activului din între
prinderi și instituții față de a- 
ceastă instituție a culturii de 
masă. în pofida calității multor 
manifestări nu s-a reușit incă 
formarea unui public perma
nent. Faptul se explică atit prin 
neritmicitatea acțiunilor de an
vergură, cu un conținut racor
dat Ia problemele reale ale ti
nerilor, cît și prin neparticipa- 
rea activiștilor din școli, între
prinderi și instituții in postură 
de oameni de concepție, de or
ganizatori și coordonatori ai 
programelor. Faptele constatate, 
situațiile relatate de „benefi
ciari" le-am prezentat tovară
șului Gheorghe Garoafă, prim 
secretar al Comitetului U.T.C. 
al sectorului 4. Iată ce ne-a 
răspuns :

— O mare parte de vină ne 
revine și nouă pentru că nu am 
reușit să valorificăm acest in
strument de educare și de for
mare a tineretului. Planurile 
de activitate sînt de multe ori 
rutiniere, lipsite de pulsul vie
ții, al preocupărilor tinerilor. 
Nu o dată am constatat că după 
unele acțiuni tinerii plecau plic
tisiți. cu sentimentul că și-au 
pierdut timpul. între club și 
organizații există, intr-adevăr, 
o ruptură și aici se fac răspun-

zători toți secretarii de organi
zații care nu antrenează tinere
tul la activități specifice petre
cerii timpului liber. Avem in 
sector 3 008 de cadre. Cîte din
tre ele colaborează cu clubul, 
cile s-au gindit să realizeze 
măcar o singură dată o acțiune 
la club pentru tinerii din colec
tivul din care fac parte ? In ul
tima ședință de secretariat am 
hotărit ca fiecare activist al co
mitetului de sector să răspundă 
săptăminal de organizarea unei 
acțiuni Ia club. De asemenea, 
lunar, vom invita secretarii de 
comitete la întocmirea planului 
de activitate al clubului pentru 
a-i determina astfel să facă ei 
înșiși propuneri de teme, sau 
să Ie transmită pe cele ale tine
rilor din întreprinderi de a-și 
asuma, totodată, răspunderea 
organizării unor activități. Sînt 
cîțiva activiști în sectorul nos
tru. ca de exemplu secretarii 
Niculescu Marian, de Ia coope
rativa „Artă și precizie", Stefă- 
nescu Simina, de la întreprin
derea „Miraj", Hulub Dumitru 
și Cîrciumaru Marin de la con
strucții care desfășoară o acti
vitate susținută în organizații 
și frecvent solicită să le punem 
la dispoziție clubul pentru ac
țiuni proprii. Dar cu o floare 

‘nu se face primăvară.
în întîmpinarea Congresului al 

X-lea al U.T.C. am stabilit un 
plan de acțiuni politice, cultural- 
educative pe care vom urmări 
să-l realizăm cu participarea și 
colaborarea directă a organiza
țiilor de tineret din sectorul 
nostru.

• IN CINSTEA CONGRE
SULUI AL X-LEA AL U.T.C. 
și Conferinței a X-a 
U.A.S.C.R., numeroși 
neri de pe întregul 
prins al patriei desfă
șoară largi acțiuni de muncă 
patriotică, contribuind în 
acest fel la realizarea unor 
noi obiective din economie și 
agricultură. în județul Alba, 
de pildă, ci au colectat și tri
mis unităților siderurgice 
10 475 tone metale vechi, au 
strins și predat centrelor de 
industrializare și valorificare 
338 tone hirtie. 60 tone de
șeuri textile, 481,300 amba
laje din sticlă. Totodată, ti
nerii din acest județ au efec
tuat lucrări de desecare și 
îndiguire pe o suprafață de 
486 ha și au lucrat la cură
țirea a peste 42 000 ha pă
șuni și finețe naturale. Va
loarea totală a lucrărilor 
efectuate de Ia începutul a- 
nului de către tinerii din 
orașele și satele județului se 
ridică la aproape 65 milioane 
Iei.

r' itiTii.tiKVii'i «îiiiâ

Microvioara

Pină de curînd se credea, 
și poate se mai crede încă, 
că cea mai mică vioară din 
lume este cea construită de 
englezul T. B. POLLARD 
din Rokfezry Birkenead. Ea 
are o lungime de 12 cm. Ti- 
nărui maistru lutier Florea 
Precup, de la secția de in
strumente muzicale din Re
ghin, ne contrazice. Cea mai 
mică vioară construită de el 
măsoară doar 3,2 cm lungi
me. De menfionat este fap
tul că nu lipsește din ea 
nici o parte componentă a 
unei viori normale. Spre a-i 
convinge pe cititori, am foto
grafiat-o alături de suratele 
ei mai mari, realizate de ace
lași constructor de viori, de 
6,4 și respectiv, 10 cm. (M. B.).

Gheorghe Văleanu”. Le dorim 
tinerilor cutezători să ajungă 
cel puțin la nivelul maeștrilor 
care i-au învățat să zboare.

ALINA POPOVICI

Premisa operei durabile
(Urmare din pag. I)

O inițiativă culturală (artistic- 
literară. filosofic-știintifică. so- 
cial-politică), avînd conștiința 
de a fi un început, și-a căutat 
întotdeauna strămoșii, și-a re
vendicat în mod necesar o tra
diție. Simțim nevoia unui tărîm 
ferm sub picioarele noastre pen
tru a putea clădi pe el. O ge
nerație care ar voi să distrugă, 
să abolească tot ce a fost îna
intea ei s-ar condamna la un 
nihilism steril. Omul Renașterii 
descoperind capodoperele Anti
chității se descoperea pe sine. 
Clasicismul iși justifica setea de 
ordine și regulile prin poetica 
Antichității. Romantismul, des- 
chizindu-se pentru lumea „goti
cului", pentru exotic, pentru fol
clor s-a revendicat de la aceste 
surse, inspirîndu-se din ele. In 
secolul nostru, curentele, școlile 
literare sau artistice, cercurile 
avangardiste cele mai ireveren
țioase față de trecut și-au găsit 
totuși prefigurări în acel trecut. 
Niciodată poate n-a fost mai 
dezvoltat ca in secolul nostru un 
anume simț istoric, simț care 
presupune nu numai o percepere 
a caracterului trecut al trecutu
lui. ci al prezenței sale.

Știm, desigur, că o dublă is
pită încearcă orice generație ca 
și orice individ creator. Pe de-o 
parte, ispita căutării, cu orice 
preț, a originalității. Fiecare ge
nerație nouă cunoaște tentația

începutului absolut. Si această 
tentație își are roștul ei în inci
tarea apetitului de a inova, de a 
porni pe drumuri noi. de a de
frișa terenuri neexplorate. Nimic 
mai firesc — mai adine înscris 
în firea omului deeît acest im
bold al unei tinere generații de 
a dori să transforme lumea 
după chipul și asemănarea 
idealurilor ei. O generație care 
n-ar porni la drum cu o aseme
nea aspirație, care s-ar mulț imi 
să repete gesturile consacrate 
ale predecesorilor s-ar condam
na la un sterp epigonism. A- 
ceasta este a doua tentație, al 
doilea pericol care poate pindi o 
generație : pierderea într-un mi
metism docil, repetarea aidoma 
a experiențelor, a formelor con
sacrate din trecut. Așadar, rup
tura de orice tradiție, ca și pro
liferarea abuzivă, repetarea ste
reotipă a gesturilor odată săvir- 
șite sînt la fel de dăunătoare 
realizării depline a unei^gcnc' 
rații. Dacă setea intemperantă 
de inovare, prin eliminarea ori
cărei tradiții produce forme ex
centrice. izolate, lipsite de or- ■ 
ganicitate. repetiția mecanică a 
unor inițiative odinioară vii 
poate ucide spontaneitatea crea
toare. Epigonul fiind lipsit de 
originalitate, însăși tradiția pe 
care aparent o slujește moare 
într-însul. Tot ceea ce transmite 
în timp, de la o generație la 
alta, trebuie verificat.

G. Călinescu scria cîndva:
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MUNCA DE PARTID
Revista acordă un spațiu larg 

problemelor privind începerea 
noului an de studiu in invăță- 
mintul politico-ideologic de 
partid.

Articolul „Un nou an de stu
diu in invățămintul politico- 
ideologic de partid", face am
ple referiri la preocupările ac
tuale privind asigurarea unui 
bogat conținut de idei, a unui 
mod eficient de organizare șl 
'desfășurare, a condițiilor opti
me pentru un studiu politico- 
ideologic aprofundat, eficient.

Publicind „Programa orienta
tivă a invățămintului politico- 
ideologic de partid", revista sub
liniază prevederea din instruc
țiunile Secretariatului C.C. al 
P.C.R. referitoare la caracterul 
orientativ al acestuia, precizînd 
că este important ca organele 
și organizațiile de partid, în 
funcție de specificul condițiilor 
concret-locale, de nivelul pre
gătirii cursanților, să aducă îm
bunătățirile, corectivele pe care 
le consideră necesare, astfel in
cit această programă să răspun
dă în cit mai mare măsură sar
cinilor actuale ale pregătirii po- 
litico-ideologice a membrilor de 
partid, a celorlalți oameni ai 
muncii.

• Afirmarea susținută a fe
meilor în viața social-poli- 
țică și obștească

— Din activitatea organizații- 
de masă și obștești
Biroul grupei sindicale — 
organ colectiv
Tineretul în fața unor răs
punderi majore
Din tezaurul experienței 

înaintate
— Integrare organică în în

treaga activitate economico-so- 
cială

— Perfecționarea muncii or

lor

ganizatorice a vieții interne de 
partid

— în slujba birourilor organi
zațiilor de bază

— Educația comunistă a ma
selor

• Cînd sînt ignorate cerințe 
ale agitației vizuale

• Formarea de convingeri ma- 
terialist-științifice trainice

- In consens cu principiile și 
normele muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității 
socialiste

— Răspunsuri la întrebările 
cititorilor.

„Tradiția este numai acea conti
nuare firească între generațiile 
unei aceleiași nații ieșită din 
factori ascunși, nedetermina
bili...". O legătură firească intre 
generații ! Intr-adevăr, tradiția 
reprezintă ceea ce se transmite 
și ceea ce transmite. Creatorii 
anonimi ai poeziei populare zac 
demult sub pămîntul înierbat al 
plaiurilor noastre. Din generație 
în generație, înflorind iarăși și 
iarăși, in mereu alte variante, 
poezia rostită a păstrat spiritul 
unui popor și limba lui. germi- 
nind mereu pe alte planuri, fe- 
cundînd și formînd sufletele. A- 
ceste virtuți sînt esențiale ori
cărei tradiții ce nu se reduce Ia 
un canon de precepte moarte sau 
de bunuri dezafectate, fiind ca
pacitatea de a fecunda și de a 
forma. Dar tocmai de această 
capacitate are nevoie orice ge
nerație nouă. Pentru a deveni 
ea însăși, o generație are nevoie 
de principii germinatoare și for
matoare. Cultura toată în raport 
cu succesiunea generațiilor este 
o asemenea matrice. Singurul 
amendament pe care-1 putem a- 
duce tezei exprimate de G. Că- 
linescu este că tradiția nu rezidă 
doar în factori ascunși și nede- 
terminabili, că putem și este 
chiar necesar să scoatem la ivea
lă. să descoperim acei „factori 
ascunși ai continuității". Pentru 
ca ei să devină însă factorii 
unei tradiții rodnice, care să a- 
sigure legătura între generații, 
trebuie revelați, iar conținutu
rile pe care le determină tre
buie receptate în deplina con
știință. Hegel afirma, pe drept 
cuvînt. că ceea ce se cunoaște 
pe sine e superior fată de ceea 
ce nu se cunoaște. O generație 
implică. în mod necesar, con
știința unei generații.

Este una din datoriile esen
țiale — de vitală 
— ale generațiilor
cultiva conștient, de a prelua cri
tic. nu ca pe un legămînt pa
siv, nu ca pe o fatalitate, datul 
tradiției. O generație ca și un 
om, face, creează, și făcind se 
face, se creează pe sine. Profilul 
unei generații poartă, ca într-un 
filigran, efigia generațiilor tre
cute. încorporate intr-insa. Acest 
profil se proiectează, ca o epură 
în viitor. Tradiția este pentru 
orice generație, în primul rînd, 
căutarea activă a unei tradiții. 
Numai găsind-o, membrii unei 
generații se găsesc pe sine.

însemnătate 
noi. de a

„Pagini 
din istoria U.T.C

• LA RÎNDUL LOR, tine
rii de pe platforma indus
trială de Ia Săvinești s-au 
constituit în 40 de brigăzi, 
formate din cîte 35 de echi
pieri, care execută, în afara 
orelor de program, lucrări de 
revizii și reparații la insta
lații și utilaje, in scopul asi
gurării funcționării echipa
mentelor tehnologice peste 
parametrii actuali.

• DUMINICA, 180 TINERI 
din municipiul Satu Mare, 
organizează o amplă acțiu
ne de colectare a metalelor 
de la populație. Alți tineri 
vor efectua ore de muncă 
patriotică în sprijinul pro
ducției. Printr-o asemenea 
acțiune, cei peste 100 ute- 
ciști de la întreprinderea 
„Solidaritatea" vor realiza o 
producție în valoare de circa 
30 000 lei.

• ACȚIUNILE DE MUN
CA patriotică ale uteciștilor 
din Ocna Sibiului vor fi con
centrate. miine, la șantierul 
bazei sportive a tineretului. 
Peste 100 de tineri vor con
tinua activitatea desfășurată 
in vară de organizațiile U.T.C. 
ale orașului, la terenul de 
fotbal, pista de atletism, alte 
lucrări.
• ȘI TINERII DIN MOTRU 

se mindresc cu realizări de 
prestigiu. Din bilanțul de 
pină acum al muncii tineri
lor mineri de aici notăm, de 
pildă, faptul că ei au strins 
și expediat către oțelării 
tone metale vechi și au 
deplinit în proporție de 
la sută planul economic,
rîndul lor. tinerii din locali
tatea montană Runcu au ra
portat depășirea cu 48 Ia 
sută a planului economic, iar 
cei din Roșia de Amaradia 
— cu 10 la sută.

în perioada premergătoare 
Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
tot mai mulți tineri din Capitală 
și din tară vizitează Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România.

— Vizitatorii, ne spune tova
rășul Ion Ardeleanu, director ad
junct al muzeului, solicită 
special expuneri referitoare 
monumentele importante 
istoria glorioasă a tinerilor ute- 
ciști și aspecte ale participării 
multilaterale a tinerilor de azi, 
mobilizați de organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților comu
niști, sub conducerea partidului, 
la înfăptuirea mărețelor obiecti
ve trasate de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. Cu deosebit interes, 
grupurile de tineri se opresc în 
expoziția „Pagini din istoria 
U.T.C.", reîntregită si completa
tă cu noile evenimente din viața 
tineretului. Totodată, s-a înmul
țit numărul acțiunilor educative 
organizate de unele sectoare ale 
Capitalei. Frecvent, tinerii din

sectoarele 3 și 4 de pildă, orga
nizează în muzeu acțiuni legate 
de inmînarea carnetelor U.T.C., 
și celor care s-au evidențiat în 
mod deosebit. în afara mani
festărilor „la sediu", 
muzeului sînt pregătiți pentru a 
face expuneri în școli, 
cultură ale tineretului, la clubu
rile unor întreprinderi. Smtem 
pregătiți pentru a satisface orice 
solicitare a tinerilor. S-a efectu
at deja un instructaj și s-a pre
gătit corespunzător personalul 
de popularizare.

lectorii

case de
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Vie activitate 
la „Focul viu"

Cercul de speologie al B.T.T. 
— „Focul viu" — și-a orientat 
activitatea în campania de vară 
spre cunoașterea cit mai pro
fundă a vestitei peșteri ■ Polo- 
vragi. Explorările intense au 
dus la descoperirea unei rețele 
mult mai vaste de galerii (în• 
decembrie 1974, cînd începeau 
lucrările, peștera era cunoscu
tă pe o lungime de aproximativ 
1,2 km), care însumează, în pre
zent, 8,5 km. Totodată, tinerii 
speologi amatori au realizat 
planul complet al rețelei de ga
lerii, după care au inițiat lu
crări complexe de cercetare în 
subteran cît și la suprafața te
renului, menite să dea o ima
gine cit se poate de completă 
acestei peșteri și peisajului na
tural al Cheilor Oltețului. Roa
dele acestor vii cercetări vor 
constitui substanța unui mate
rial monografic asupra zonei 
investigate. în afară de pește
ra Polovragi, tinerii speologi au . 
mai explorat și cercetat, în 
Cheile Oltețului, nu mai puțin 
de 14 peșteri, unele complet ne
cunoscute. Cele mai mari — de
numite de ei Peștera Liliecilor 
și Peștera Urșilor — avînd o 
lungime între 450—800 m.l.

SUMARUL REVISTEI MAI 
CUPRINDE :

— Măsuri energice pentru exe
cutarea exemplară a lucrărilor 
agricole de toamnă

— înfăptuirea tuturor sarcini
lor de producție

— Exigențe 
rea in partid

— Cum se 
conducător al
nizațiilor de partid

sporite la primi*

înfăptuiește rolul 
organelor si orga-

ds 
d»

Terenul, principalul loe 
acțiune al activistului 
partid
Dezbateri responsabile 
organizațiile de partid 
la sate
O organizare care servește 
mai bine întăririi spiritului 
de echipă In cooperativa 
agricolă

In 
de

SIMBATA, 13 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
11,00 Ora copiilor. 12,00 Teleci- 

nemateca. 13,30 Telex. 13,35 Pre
ferințele dv, muzicale sînt șl pre
ferințele noastre. 14.25 Univers ști
ințific. 14,55 Moment folcloric. 
15,05 Virstele peliculei. 16,00 Fot
bal: F.C. Constanța — Dinamo 
București. (Campionatul național, 
divizia A). Transmisiune directă 
de la Constanța. 17,50 Caleidoscop 
cultural-artistic. 18,00 Club T... 
merge la școală. 18.45 Descoperi
rea României. Poem dramatic de 
Adrian Păunescu. 19.35 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Tele- 
enciclopedia. 20.45 Film serial: 
„Columbo". 22,20 24 de ore; Sport. 
22,40 Seară cu melodii — Emisiu
ne muzical-distractivă. 23,00 închi
derea programului.

DUMINICA 14 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 140 Cra
vatele roșii. 9.35 Film serial pen
tru copii : Daktari. 10,00 Viata sa
tului. 11,15 Ce știm și ce nu știm 
despre... 11,45
12.30 De strajă patriei. 13,00 Telex.
13.05 Album ............................. .**
Fotbal magazin. 17,45 Baladă pen
tru acest pămint. 18.05 Film serial 
UFO. 18.55 Publicitate. 19.00 Lu
mea copiilor. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Un loc nu
mit Densuș... 20,20 Festivalul co
mediei cinematografice la ȚV : A 
dispărut o navă. 21,45 
muzlcal-coregrafic. 22,10

Ora melomanului. 21.10 Portretul 
certitudinilor și viselor noastre. 
21,30 Viena pe... note.

LUNI 15 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,20 Documen

tar. Imagini din Costa Rlca. 16,30 
Emisiune în limba maghiară. 19,00 
Marea Britanie — oameni și 
locuri. 19,15 Publicitate. 19,20 1001

MARȚI 16 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Arta pe 
înțelesul tuturor (reluare). 10.20 
Film artistic (reluare) : Cinema
tograful de altădată. 11,50 Telex. 
16.30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 
Film documentar. Emoțiile au 
crescut. 17,25 Scena. Emisiune de 
actualitate șl critică teatrală. 19,45

zică ușoară. 11.00 Arta monumen
tală și estetica vieții cotidiene 
(reluare) . 11,20 Drumuri către 
Sucldava. 11,40 Biografii posibile, 
11,55 Telex. 16,30 Teleșcoală. 17,00 
Telex. 17,05 Tineri soliști de mu
zică populară partlcipanți la festi
valul „Steaua litoralului". 17.20 
Publicitate. 17.25 Fotbal. Rapid 
București — Anderlecht Bruxelles 
(Cupa Cupelor). Transmisiune di
rectă de pe Stadionul „23 August".

SÂPTÂMÎNA T.V. « 19 SEPTEMBRIE

Bucuriile muzicii.

duminical. 16,00

Mozaic
24 de ore.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu

Concert susținut de orchestra 
Simfonică din Bamberg. 20.00 De
sene animate pentru copii. 20,25

simfonic.

de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Cel 
mai bun continuă. . Concurs de 
cultură generală și pregătire 
multilaterală. 20,55 Din nou la 
școală. Din nou în amfiteatru. 
Emisiune specială consacrată des
chiderii anului școlar și universi
tar. 21.20 Roman-foileton : Milioa
nele lui Privalov. Ultimul episod. 
20,00 Varietăți -- ---— ---- — 
de ore.
PROGRAMUL

17,00 Telex.
place... opereta. Arii șl duete din 
operete. 17 30 Publicitate. 17,35 
Urmele nu se șterg niciodată. 
Premieră TV. 19.00 Baladă pentru 
acest pămint (reluare). 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20.25 Teatru serial TV. 
Mușatinii. Episodul 8 : „Viforul". 
21.20 Telex. 21.25 Documentar TV. 
Sub zodia Incandescenței. 21,45 
Portativ ’75.

pe 16 mm. 22,10 24

II
17,05 Unora le

Hal Ia joc ! Cîntece șt dansuri 
populare. 18,15 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 19,00 
Teleglob. Imagini mexicane. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Ancheta socială TV. Pămîntul — 
avuție națională. 20,30 Seară de 
teatru : Autoportret. 21.50 O în- 
tîlnire muzicală cu Sanndy Dun
can, Ann Georges, Jack Jones, 
Rod Mckvel.

19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Interpretul preferat : Doina Spăta- 
ru-Olinescu,, 20,50 Publicitate. 20,55 
Fotbal. Real Madrid — Dinamo 
București (Cupa Campionilor Eu
ropeni). Transmisiune directă de la 
Madrid. (în pauză 24 de ore).

PROGRAMUL II

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Calea cea 
lungă. 20,45 Tezaur de cîntee 
românesc. 21,10 Telex. 21,15 Ce 
știm șl ce nu știm despre... 21,45 
Din filmoteca TV.

20,00 Pagini de umor. Ce vrăji 
a mal făcut nevasta mea. 20.25 
Studio ’75 și... tinerii din sectorul 
5 al Capitalei. 20,45 Film artistic : 
Inspectorul de poliție. 22,05 Va- 
riațiuni coregrafice.

JOI 18 SEPTEMBRIE

MIERCURI 17 SEPTEMBRIE PROGRAMUL I

PROGRAMUL I

8.00 Teleșcoală. 10.00 Biblioteca 
pentru toți (reluare). 10,50 Mu-

16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 
17,05 Ventilatorul. .Miniatură cine
matografică. 17,15 Din țările socia
liste. 17,25 Cintece și jocuri popu-

Tinerii cooperația
meșteșugărească din Sibiu 
întreprind la sfirșit de săp- 
tămiă o excursie la Bilea- 
lac.

Fetele de la „Mătasea ro
șie" din Cisnădie fac o dru
meție la Poiana Neamțului. 
Imaginea alăturată („Vaduri 
pe Valea Crișului"), se vrea 
o invitație la drumeție pen
tru toți tinerii.

Aripi tinere
Pe adresa Actualității pentru 

tineret, Mircea Petreanu din Pi
tești comunică: „în cursul aces
tei veri, la aeroclubul „Henri 
Coandă" din Pitești, înființat în 
primăvara acestui an, s-au ini
țiat în tainele parașutismului și 
zborului fără motor 70 de ti
neri — elevi, muncitori, stu- 
denți — din toată țara. Printre 
cei care au contribuit la breve
tarea promoției 1975 se numără 
și instructorii Ion Roșu, mais
tru emerit al sportului, cu pes
te 3 500 lansări, Mircea Con- 
stantinescu, Mihai Moțoc și

Meteorologul serviciu,
Gheorghița Petre, ne comunică: 
in următoarele trei zile vremea 
va fi, in general, instabilă, ex- 
ceptind ■ nord-estul țării, unde 
la începutul intervalului se 
menține frumoasă. Cerul va fi 
variabil, cu înnourări mai ac
centuate în jumătatea de nord- 
vest a țării, unde și ploile vor 
fi mai frecvente. Vintul va pre
zenta intensificări locale din 
sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
7—17 grade, iar cele maxime în
tre 18—26 grade, local mai ri
dicate la începutul intervalului.

13 SEPTEMBRIE-ZIUA POMPIERILOR
La Casa de cultură a Ministe

rului de Interne a avut loc, vi
neri după-amiază. o adunare 
festivă, consacrată zilei de 13 
septembrie — Ziua pompierilor 
din Republica Socialistă Româ
nia.

La festivitate au participat ge
neral locotenent Alexandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului de 
interne, general maior Constan
tin Olteanu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., generali 
și ofițeri, conducători ai unor 
întreprinderi bucureștene.

Cu acest prilej, colonelul Ște
fan Serean, secretarul Consiliu
lui politic al trupelor de 
pompieri, a evocat glorioasele 
tradiții de luptă ale pompierilor 
români, a relevat contribuția pe 
care aceștia o aduc la apărarea 
avuției naționale, a vieții și bu
nurilor cetățenilor împotriva in
cendiilor.

Participanțiî la adunare au a- 
doptat textul unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, In

oare se exprimă hotkrjrea 
pompierilor de a sluji cu devo
tament nețărmurit patria ao- 
cialistă. neprecupețind nici _
efort pentru îndeplinirea cu 
înaltă responsabilitate și fermi
tate a misiunilor încredințate.

Cu același prilej, in holul Ca
sei de cultură a Ministerului de 
Interne a fost deschisă o expo
ziție de fotografii. înfățișînd i- 
magini din tradițiile de luptă ale 
pompierilor, din viața si activi
tatea acestora.

un

SUB SEMNUL UNEI NOBILE TRADIȚII
Toamna, în septembrie, 

ne-am obișnuit să sărbătorim 
legendara bătălie a pompierilor 
militari din Dealul Spirii, intra
tă în istoria neamului, scrisă 
cu sînge și scrisă cu foc. De 
atunci, din sîngeroasa zi de 13 
septembrie 1848 cînd la Agie au 
început să sune goarnele și să 
bată tobele de alarmă, Dealul 
Spirii a rămas timplă de istorie 
pină dincolo de moarte și de 
timn.

„în după amiaza aceea, scria 
căpitanul Pavel Zăgănescu, co
mandantul detașamentelor de 
pompieri, au ieșit la alarmă 
160 de soldați. Luați-ne și pe 
noi. au cerut cei rămași, nu ne 
lăsați în cazarmă ca pe niște 
netrebnici, căci dacă acolo, în 
Dealul Spirii va fi un război, 
noi vrem să murim cu frații noș
tri". Două plutoane, purtînd în 
frunte drapelul tricolor obținut 
pe Cîmpia Filaretului, la 15 iu
nie, sub faldurile căruia pom
pierii juraseră credință revolu
ției s-au făcut zid viu în fața 
otomanilor de 20 de ori mai nu
meroși. porniți să treacă prin 
foc și sabie Bucureștiul. ■

13. Septembrie, a rămas de 
atunci, pentru noi, ziua pom
pierilor din România.

„... Avem 
ostași de o mare 
profesională. îmi spune, la Co
mandamentul pompierilor, se
cretarul Consiliului politic al 
trupelor de pompieri, ofițerul 
Stefan Serean. Perfecționarea 
lor continuă este și rămine o 
premisă a rezultatelor obținute 
și scontate de comandamentul

astăzi cadre și 
competentă

lare interpretate de ansamblul 
folcloric „Miorița" din Cluj- 
Napoca. 17.50 Enciclopedie pentru 
tineret. 18,20 Publicitate. 18,25 Biju
terii muzicale. 18,45 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Reflector. 20,20 Mu
zică ușoară. 20.35 Revista literar- 
artistică TV. 21.15 Publicitate. 21.20 
Recital Yves Montand. 21.55 Ca
dran economic mondial. 22,10 24
de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 20,55 
Film serial. Columbo (reluare).

VINERI 19 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală. 17,00 Baschet 
masculin. România — Grecia 
(Campionatul balcanic). Transmi
siune directă de la Sala Floreasca.
18.20 Emisiune în limba germană.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Univers științific. 20,30 Film 
artistic : Despre o anume fericire. 
22,00 Muzică ușoară. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Dans și muzică 
ușoară. 17,30 Film artistic : 9 zile 
dlntr-un an. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Treptele afirmă
rii. 20.20 Un milion de personaje 
pentru un singur film. 20.40 Viața 
economică a Capitalei. 21,05 Telex. 
21,10 Opereta La Calul Bălan de 
R. Benatzky (partea a II-a a 
spectacolului).

’t

nostru. Acest lucru îl atestă 
și faptul că Ia sfîrșitul ciclului 
de instrucție recent încheiat, un 
însemnat număr de grupe, plu
toane și companii au obținut 
diploma de „Subunitate de 
frunte", iar peste 50 la sută din 
numărul militarilor în termen 
poartă cu mîndrie insigna „Mi
litar de frunte". Pentru răs
punderea cu care și-au făcut 
datoria în acest an, un număr 
de 14 subunități au fost citate 
prin Ordin de zi pe Comanda
mentul pompierilor iar un nu
măr de 103 militari au fost dis
tinși cu semnul onorific „Frun
taș în paza contra incendiilor".

... La una din subunitățile 
grupului de pompieri al muni
cipiului București am răsfoit 
„pe viu" jurnalul faptelor din 
subunitate. O secvență din mul
te altele :

Alarmă ! Ordine scurte. Mi
litarii țîșnesc ca din pămint. 
Momente încărcate de palpita
ții, de răspundere. Se acțio
nează febril, uimitor de precis, 
sincronizat. Mă uit la ceas. 40 
de secunde. Nu-mi vine să 
cred. încă 10 secunde și în re
mize, motoarele uriașelor ma
șini de intervenție — adevărate 
uzine pe roți — și ale autospe
cialelor sînt gata de plecare.

E un caporal. Un flăcău îm
plinit. energic. Pe vestă strălu
cesc insignele de: „Militar de 
frunte" și „Fruntaș In paza con
tra incendiilor". Zîmbește. E 
mai curind zîmbetul unui ado
lescent deeît al unui bărbat. îl 
cheamă Afanase Preduț, 
Costești-Argeș, și aici, în, 
nitate, e comandantul 
din grupe.

— 13 septembrie, ziua 
tră, îmi spune, o întîmpinăm 
prin muncă și succese în pre
gătirea de luptă și politică. Nu 
poți trece oricum prin armată, 
împreună cu soldații pe care-1 
am in subordine formăm o e- 
chipă, o familie bine sudată, în 
adevăratul sens al cuvîntului. 
animată de hotărîrea de a ne 
menține titlul de „Subunitate 
de frunte", cucerit cu multă su
doare. Lupta cu focul, cu se
cundele, cere măiestrie, inteli-

gență, efort prelungit. Succesul 
se clădește pe temelia solidă a 
disciplinei.

Un. angajament. Pentru că 
omagiul cel mai emoționant 
față de trecutul, prezentul și 
viitorul țării il măsoară prin 
pregătirea lui. prin străduința 
lui de a fi oricînd gata să-și 
Îndeplinească misiunea.

S-a întimplat vara aceasta. 
Din cauza viiturii puternice a- 
pele au avariat o importantă 
linie de înaltă tensiune. Exist* 
pericolul stagnării ț>roducției 
intr-un mare număr de între
prinderi, 
funcțiune 
Oltul pe 
sau înot, 
tașul Constantin Gheorghe 
compania de pompieri Rimnicu 
N-ilcea făcea parte din. grupa de 
intervenții. Răspunsul a venit 
prompt : Eu ! Au fost clipe gre
le. Clipe în care forța fizică se 
afla la limitele ei. A intervenit 
insă conștiința datoriei. flacăT* 
aceea fierbinte care sălășluiește 
în fiecare ostaș, de a se arăta 
demn, curajos, mindru. între
prinzător, iscusit. Pentru fapta 
sa eroică. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
L-a acordat Diploma de onoare, 

onoare ale C.C. 
mai fost acor- 

fapte 
Vaieriu

Polec 
subofițerilor Păun

Pentru repunerea in 
a liniei trebuia trecut 
un cablu suspendat 
Cine se oferă ? Frun- 

din

e din 
subu- 
uneia
noas-

Diplome de 
al U.T.C. au 
date pentru 
ofițerilor : 
Gheorghe Dima, 
rea, " ‘ 
fu. Petre Pop. caporalului 
dislau Rezic și soldatului 
șile Drobota despre care 
aflat că au salvat viețile a 
de oameni.

Nume de tineri și fapte care, 
prin dăruirea lor angajează. 
Gînduri care au în. ele o lume 
fericită pe care ei. pompierii, 
aidoma tuturor militarilor țării 
o întrezăresc, pe care învață să 
o apere și să o edifice.

Cu forța brațelor și a 
lor, cu forța dragostei 
patrie, pentru adevăr și 
eu imensa forță a faptelor.

deosebite 
Iliescu, 

Flo- 
Chi- 
La- 
Va- 
am 

sute

dăruirii 
pentru 

frumos.

BENONE NEAGOE
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
I

MUNICIPIUL
CLUJ-NAPOCA

a primit delegația A REALIZAT

Partidului Dreptății din Turcia SARCINILE
ACTUALULUI

Cupa „Scînteii tineretului" la tenis

Astăzi vom cunoaște
campionii

(Urmare din pag. I)
venite, pentru a se identifica 
noi domenii de colaborare între 
țările noastre,, cu convingerea 
că deosebirile de orînduire so
cială nu pot și nu trebuie să 
constituie un obstacol in calea 

' dezvoltării, conlucrării și priete
niei dintre popoarele român și 
turc.

Au fost abordate, în același 
timp, probleme actuale ale vieții 
politice internaționale.

în mod deosebit a fost evocată 
importanța încheierii cu succes 
a întâlnirii la nivelul cel mai 
înalt a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
subliniindu-se necesitatea de a 
se acționa cu fermitate pentru 
traducerea în viață a documen
telor adoptate cu acest prilej, 
ceea 
mult o conlucrare mai 
intre statele continentului nos
tru, deci și între România și 
Turcia. S-a apreciat că evoluția 
pozitivă a situației internațio
nale reflectă schimbările 
care s-au produs 
în raporturile de 
mondial, direcția 
acestor mutații 
afirmarea voinței ^ .. . ..__  _
x fi stăpfne pe bogățiile națlo- 
ale, pe destinele lor, de a se 

lezvolta- independent.

ce impune cu atît mai 
strinsă

mari 
și se produc 
forțe pe plan 
principală a 
reprezentînd-o 
popoarelor de

în același timp, s-a subliniat 
că lumea contemporană este 
confruntată de numeroase pro
bleme care trebuie soluționate 
în interesul popoarelor, ceea 
ce impune ca statele mici și mij
locii, țările în curs de dezvolta
re, cele nealiniate să-și unească 
și mai mult eforturile pentru a 
asigura un curs pozitiv in viața 
internațională.

în cadrul convorbirii, ambele 
părți s-au pronunțat pentru eli
minarea surselor de încordare 
și conflict și reglementarea po
litică a problemelor litigioase, 
în acest context s-a relevat ne
cesitatea unei soluționări cit mai 
grabnice, pe cale politică, paș
nică a situației din Cipru, care 
să asigure integritatea, suvera
nitatea și independența țării, 
ceea ce presupune înțelegerea și 
conlucrarea pașnică între cele 
două comunități. în ceea ce pri
vește situația din Orientul Mij
lociu, s-a relevat că se impune 
intensificarea eforturilor pentru 
a se ajunge la o soluționare cit 
mai rapidă a conflictului din zo
nă. care să ducă la retragerea 
israelului din teritoriile ocupate 
in urma războiului din 1967, la 
rezolvarea problemei poporului 
palestinian prin crearea unui 
stat palestinian independent.

Schimbul de opinii a relevat 
că soluționarea problemelor e-

conamice internaționale, a sub
dezvoltării, a materiilor prime, 
a energiei impune o nouă ordi
ne economică și politică inter
națională. în această ordine de 
idei, s-a apreciat că întreaga 
politică de destindere, de asigu
rare a păcii este nemijlocit le
gată de rezolvarea problemelor 
fundamentale economice ale lu
mii.

Convorbirea consacrată proble
melor actuale ale vieții interna
ționale a relevat dorința de co
laborare și în acest domeniu în
tre România și Turcia, faptul 
că ele trebuie să conlucreze 
strlns pe arena internațională 
pentru Înfăptuirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

în încheierea întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat din nou convingerea 
că relațiile dintre România și 
Turcia se vor dezvolta tot mai 
puternic, că vizita delegației 
Partidului Dreptății se înscrie 
în acest spirit, servind celor 
două popoare, cauzei păcii și 
colaborării în. Balcani și în în
treaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspeți ca la înapo
ierea în patrie să transmită po
porului prieten turc urări de 
bunăstare, pace și progres.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

CINCINAL

Vizita delegației Partidului Dreptății din Turcia
Consiliul Național al Frontului 

Unității Socialiste a oferit, vi
neri, un dejun oficial in onoa
rea delegației Partidului Drep
tății din Turcia, condusă de Sa
bit Osman Avei, vicepreședinte 
al Partidului Dreptății, deputat.

Au participat Stefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, Eugen Jebeleanu. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F:U.S.. Ion Cîrcei, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al F.U.S., 
Ilie Șalapa. mejnbru al Comisiei 
Centrale - - - •
P.C.R., 
pentru , 
economico-financiară a 
Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperarea economică

de Revizie a C.C. al 
președintele Comisiei 
industrie și activitatea 

M.A.N..

Internațională a M.A.N.. mem
bru al Consiliului Național al 
F.U.S., Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului 
exterior și cooperării 
internaționale.

Au luat parte, de 
Osman Dermsu, 
Turciei Ia 
bri ai ambasadei.

în timpul dejunului, Ștefan 
Voitec și Sabit Osman Avei au 
toastat în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Fahri Ko- 
ruturk, pentru continua dezvol
tare a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Turcia, pentru pace și înțelegere 
intre popoare.

Delegația Partidului Dreptății 
din Turcia, condusă de Sabit 
Osman Avei, vicepreședinte al 
Partidului Dreptății, deputat, a 
avut, în cursul dimineții de vi
neri, o întrevedere cu Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

comerțului 
economice
asemenea, 

ambasadorul 
București, și mem-

în continuare, delegația a avut 
o întrevedere cu Ion Cosma, mi
nistrul turismului, și general- 
locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport. 
Au fost discutate probleme de 
interes comun privind dezvolta
rea turismului și a activităților 
sportive în 
țări.

Delegația 
Constantin 
ministrului 
și cooperării economice interna
ționale, probleme ale dezvoltării 
relațiilor economice și cooperării 
pe multiple planuri intre cele 
două țări. F

cadrul celor două
a discutat apoi cu 
Stanciu, adjunct al 

comerțului exterior

★
Ambasadorul Turciei la Bucu

rești, Osman Derinsu. a oferit, 
vineri, un dineu oficial cu pri
lejul vizitei în țara noastră a 
delegației Partidului Dreptății 
din Turcia.

Oamenii muncii din munici
piul Cluj-Napoca r~;.J.__ 1
realizarea sarcinilor ce le-au re
venit din actualul cincinal. în 
anii cincinalului producția 
globală industrială a municipiu
lui a crescut intr-un ritm me
diu anual de 13,7 la sută, față 
de 11 la sută cit fusese prevă
zut în plan. Peste două treimi 
din sporul de producție s-a 
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Pe cele opt 
luni ale anului în curs, preve
derile au fost depășite cu 624 
lei pe fiecare lucrător. In cursul 
cincinalului au fost asimilate, 
de asemenea, 650 noi produse, 
circa 50 la sută din producția 
anului acesta constind din pro
duse noi sau modernizate. Di
versificarea și ridicarea para
metrilor calitativi ai produselor 
au condus la sporirea continuă 
a contribuției municipiului la 
exportul de mărfuri. Clujul-Na- 
poca livrează astăzi de 3 ori mai 
multe produse decît în 1970, în 
50 de țări ale lumii.

Cu acest prilej, Comitetul 
municipal de partid a transmis 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care se spune, printre altele : 
Rezultatele eforturilor depuse 
de colectivele de oameni ai 
muncii din industria municipiu
lui Cluj-Napoca se concretizează 
astăzi în îndeplinirea prevederi
lor producției industriale pentru 
cincinalul actual, existînd con
diții pentru obținerea 
portante producții 
tare.

In aceste momente 
bilanț — se spune în __
— dățn glas celor mai profunde 
sentimente de stimă și prețuire, 
de devotament, dragoste și re
cunoștință față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar ge
neral, inițiatorul și conducăto
rul nemijlocit al întrecerii de 
amploare națională pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Cu gindul, cu fapta, cu 
întreaga voință și hotărire, co
muniștii, colectivele de muncă 
din municipiul Cluj-Napoca — 
români, maghiari și de alte na
ționalități — se alătură efortu
rilor întregului popor Îndreptate 
spre infăptuirea prevederilor 
Programului partidului nostru, 
a Direciivelor Congresului al 
XI-lea, prevederi ce prefigurea
ză ascensiunea viitoare a patriei 
noastre pe noi trepte de lumină, 
cultură și umanism.

raportează

producția

unei im- 
suplimen-
de rodnic 
telegramă

COSTINEȘTI
(prin telefon)

întrecerile finalesale Cupei 
„Scînteii tineretului" la tenis, 
dedicate Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., au continuat ieri sub 
semnul unor dispute pasionante 
al unor evoluții și rezultate care 
evidențiază valoarea competiției 
și largul ecou de care se bucură. 
„Evenimentele" finale de la 
Costinești s-au constituit pe alt 
plan și într-un foarte sensibil 
barometru care măsoară popu
laritatea acestui sport, aria sa 
geografică de răspîndire. adeziu
nea fierbinte pe care o manifes
tă tinerii pentru a-1 practica și 
mai vîrstnicii, pentru a-i sprijini. 
Astfel, nivelul valoric al com
petiției și concurenților, numă
rul mare de elemente talentate 
cu reale aptitudini și perspec
tive au determinat conducerea 
Federației — prezentă aici prin 
președintele ei. tovarășul gene
ral maior Nicolae Stan, și secre
tarul general, tovarășul Alexan
dru Lăzărescu — să organizeze 
ad-hoc un colectiv de specialiști 
— și ei prezenți aici — care să 
urmărească și să ia în evidență 
pe toți concurenții care au evo
luții bune și obțin rezultate cu 
garanții pentru tenisul de per
formanță. S-a și discutat pen
tru a fi îndrumați cîțiva dintre 
ei spre secțiile de performanță. 
Dar asupra acestei chestiuni, 
după ce colectivul amintit 
prezintă bilanțul, vom mai 
veni.

Trecînd la întîlnirile din 
de-a treia zi de întreceri, să 
cepem cu cîteva superlative. 
Foarte multe meciuri au durat 
peste două ore, semn că ambi
țiile au fost aprinse, valorile 
apropiate, ceea ce a generat un 
spectacol sportiv de nivel ridicat, 
cu spectaculoase răsturnări de si
tuații cu avantaje rapid spulbe
rate, cu decalaje repede refăcu
te. Recordul de durată îl deține 
întîlnirea argeșeanului Gabriel 
Săndulescu și prahoveanului 
Dinu Vulpescu : două ore și 35

de minute și să nu uităm că s-au 
jucat doar două din trei se
turi. A ciștigat elevul din 
Pitești. Imediat a telefonat 
acasă și ieri dimineață tatăl 
lui sosise aici. Așa le fu
sese înțelegerea : după două 
victorii va veni ! Cele mai pu
ține puncte le-a pierdut re
prezentanta categoriei 11—14 ani, 
gălățeanca Mihaela Dumitriu — 
un singur set în trei întîlniri, și 
constănțeanul Demir Negivet — 
aceeași performanță.

Dar in vreme ce Mihaela a 
ajuns în finală, Demir a pierdut 
această șansă. Nu-i nimic, 
„Cupa Scinteii tineretului" se 
reeditează in fiecare an. Cel mai 
lung set 13—11 a durat peste o 
oră și s-a înregistrat in meciul 
Oct. Ezacu (București) — Geor
ge Croitoru (Ilfov), cîștigat pină 
la urmă de primul cu 2—1. Și 
o curiozitate : în semifinală 
campionul de anul trecut, Mihai 
Ciuntea (Neamț) îl va întîlni pe 
Al. Roșu (Hunedoara), adversa
rul său din finala primei ediții. 
Deci, o interesantă reeditare. 
Cel mai bun arbitru este și cel 
mai tânăr — 12 ani : elevul 
Palaloga Mircea din Constanța,

Concurenții din județul Mehedinți la „atelierul" de racordare 
a rachetelor

primei cu 2—0 (6—3, 6—2). Ceea 
ce impresionează în mod deose
bit este faptul că acești copii 
oriunde ar merge nu se despart

FINALIȘTII

își 
re-

cea 
în-

CATEG. 11—14 ANI, fete : finaliste : Mihaela Dumitriu (Ga
lați) și Maria Toth (Bihor) care a învins-o în semifinală pe 
Mihaela Petcu cu 2—0 (6—2, 6—2) ; băieți : finaliști — Marius 
Mag (Bihor) care l-a învins în semifinală pe Constantinesou Dan 
(București) cu 2—0 (6—1, 6—3). El va intîlni pe învingătorul din 
semifinala Ion Miheț (Hunedoara) — Sorin Chiriță (Prahova).

CATEG. 15—18 ANI, fete : semifinaliste : Marica Diamandis 
(Dolj) — Moțica Adriana (Arad) și Ciorac Gabriela (Bacău) — 
Valeria Preda (Hunedoara) ; băieți: semifinale : Ciuntea Mihai 
(Neamț), campionul de anul trecut, — Alex. Roșu (Hunedoara) 
și Adrian Ionescu (Prahova) — Daniel Stănescu (Dîmbovița).

CATEG. 19—25 ANI, fete : semifinaliste : Viorica Grămuș 
(Olt) — Florentina Tantea (Caraș-Severin) și Doina Ignat (Pra
hova) — Florica Ploscaru (Timiș) ; băieți : finaliști : Zisis Dia
mandis (Dolj) care îl va intilni_pe învingătorul din semifinala : 
Gabriel Săndulescu (Argeș) — Richard Lorincz (Alba).

-A
încheierea lucrărilor

celei de-a IH-a Conferințe PRIMIRE

generale a Societății
europene de fizică

Vineri seara au luat sfirșit) la- 
Centrul național ’ x'de fizică 
Mâgurele-Bucureșfi, lucrările oa
lei de-a treia Confefînțe gene4' 
rale a Societății. . europene de 
'izică.

în cadrul ședinței de închidere 
zare a avut loc cu acest prilej, 
prof. B. G. H. Casimir, președin
tele Societății europene de fizică, 
a rugat să fie transmise pre
ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde mul
țumiri pentru înaltul patronaj 
cu care a onorat lucrările con
ferinței, pentru luminosul mesaj 
adresat participanților, pentru 
înalta valoare umanistă, și mo
bilizatoare a principiilor' pe care 
le-ă formulat, pentru privilegiul 
oferit personalităților de frunte 
participante la conferință de a 
se fi lntilnit cu șeful statului ro
mân — întilnire care a constituit 
un ftuctUos și stimulator schimb 
dă idei asupra răspunderilor 
profesionale și sociale ce revin 
fizicienilor de pretutindeni, 
tuturor oamenilor de știință îh 
cadrul eforturilor națiunilor lu- 
fnii de a se soluționa problemele 
majoră cu care sint confruntate 
astăzi.

Președintele Societății europe
ne de fizică a dât apoi citire 
unui document elaborat de un 
grup de participanți la confe
rință. printre care reprezentanții 
Comitetului național român, prin 
care se adresează tuturor socie
tăților naționale de fizică din 
Europa și din întreaga lume che
marea ca. în cadrul importante
lor răspunderi profesionale și 
sociale ce le revin față de desti
nele tuturor națiunilor, să acțio
neze ferm pentru ca toate Cuce
ririle științei și tehnologiei să 
servească în exclusivitate pro
gresului Și bunăstării popoarelor, 
făuririi uilei lumi fără războaie, 
fără arme nucleare, mai drepte 
și mai bune.

Apreciind contribuția partici- 
pănților români la formularea 
concluziilor de lucru ale Confe
rinței, utile întregii comunități 
a fizicienilor europehi. de pre
tutindeni, prof. B. G. H. Câsimir 
a arătat că va supune documen
tul dezbaterilor Consiliului Exe
cutiv al Societății europene de 
fizică și va solicita aprobarea sa 
de către societățile naționale de 
fizică îfi vederea găsirii celor 
mai potrivite căi pentru tradu-

pe

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, îh- 
dreptîndu-se spre Ronia, to
varășul Nicolae Constantin, 
activist al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la reuniunea Comitetului 
Executiv și la Adunarea ge
nerală ale Federației inter
naționale a sportului univer
sitar (F.I.S.U.)

cerea in viață a principiilor 
care le conține.

Prof. G. Bernardini, unul din 
fondatorii Societății europene de 
fizică și primul ei președinte, 
președintele Societății italiene 
de fizică, a adresat, la rincjul 
său, mulțumiri președintelui Re
publicii Socialiste România, 
NiCOlae Ceaușescu, pentru înal
tul său patronaj, pentru mesajul 
adresat patticipahților la confe
rință, pentru condițiile bune 
create desfășurării lucrărilor ei.

Luînd cuvintul, acad. prof. Ion 
Ursu, președintele Comitetului 
internațional de' organizare a 
conferinței, vicepreședinte al 
Societății europene de fizică, s-a 
angajat să transmită din partea 
participanților la conferință, a 
tuturor fizicienilor europeni, 
cele mai calde mulțumiri pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru înaltul său patronaj care 
a onorat lucrările conferinței, 
pentru mesajul adresat, bogată 
sursă de învățăminte, pentru în
tâlnirea cu personalități marcan
te ale fizicii europene și mon
diale, reprezentanți ai conferin
ței, întilnire care a constituit un 
rodnic schimb de vederi, pentru 
nobila chemare pe care a adre
sat-o comunității fizicienilor eu
ropeni, tuturor oâmenilor de 
știință, de a se angaja plenar 
cu toate mijloacele de care dis
pun în rezolvarea problemelor 
majore care confruntă azi ome
nirea — energia, materiile pri
me, hrana, apa, calitatea mediu
lui înconjurător, dezarmarea 
nucleară, pacea.

★
Vineri dimineață, în ultima zi 

a lucrărilor celei de-a treia 
Conferințe generale a Societă
ții europene de fizică a avut 
loc o sesiune științifică plenară. 
Au fost abordate probletne pri
vind structură energiei (G. 
Nicolis — Belgia), transportul și 
stocarea energiei (C. Marchetti 
— Luxemburg, și interăcțiile 
cu ioni grei la Energii mari (A. 
Boldin — U.R.S.S.).

în CUrsul după-amiezii s-a 
desfășurat o masă rotundă îft 
cadrul Căfeiâ au fost discutate 
unele aspecte legate de eleCtro- 
dinamica cuantică în cimpuri 
intense, stări Colective nucleare, 
precum și fdrffie curioase ale 
nucleelor atomice.

Lucrările pe secțiuni s-au 
axat pe probleme referitoare la 
fizica particulelor elementare 
(particulele elementare și nu
cleele, perspectiva teoriilor de 
cîmp unificate), energia în astro- 
fizică (radiosurse extragalactice, 
surse de energie în nucleele ga
lactice active, pulsarii și teofiă 
pulsarilor), ’ îrivățămîntul de fi
zică (tendințe europene in invă- 
țămintul de fizică, tendințe 
in știința educației, învățămîn- 
tul postuniversitar, relația fizi- 
că-educație). Au fost, totoda
tă, dezbătute aspecte ale pro
ducerii energiei, cercetării unor 
tehnologii de utilizare eficientă 
a energiei, inventarierii și eva
luării surselor energetice.

Tovarășul Paul Niculescu, 
vioeprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și invăță- 
mîntului, a primit, vineri dimi
neața. delegația oamenilor de 
știință, condusă de prof. Tzen 
Go-Cin, șef de secție la Institu
tul de cercetări biofizice al Aca
demiei de științe din R. P. Chi
neză, care â participat lă cel 
de-al Hl-lea Congres internațio
nal de cibernetică și sisteme, și 
a efectuat o vizită în tara noas
tră.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-a exprimat dorința de a 
dezvolta colaborarea între cele 
două țări îh domeniul învâță- 
mlntului și științei.

La întrevedere a participat 
Gheorghe Dolgu, rectorul Aca
demiei de studii economice din 
București.

în cursul 
oaspeții au 
îhvățămîht. 
tare, centre 
social-cUlturale din București, 
Ploiești, Cluj-Napoca și Con
stanța.

în timpul șederii în România, 
a încheiat interlocutorul, am vi
zitat mai multe obiective In
dustriale — combinate petro
chimice, întreprinderi de trac
toare și de mașini de teren, ra
finării — și am fost foarte im
presionat de dezvoltarea econo
mică a României. . Remarcabil 
pentru mine este și faptul că 
toate aceste realizări au la bază 
munoa și efortul propriului dum
neavoastră popor. Nu aș dori 
să închei fără a sublinia câ 
România este o țară prietenoasă 
și ospitalieră, dornică să pri
mească prieteni și să extindă 
relațiile cu alte țări.

O NOUA LINIE

AERIANĂ

șederii în România, 
vizitat institute de 
instituții de cerce- 
de calcul, obiective

PLECARE
Fiii-Ministrul comerțului din 

pine, Troadio Quiazon, care a 
făcut 6 vizită lrr țara noastră în
fruntea unei delegații economice 
guvernamentale filipineze, a pă
răsit, în cursul după-amiezii de 
vidări, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Ion Pățân, viceprim-rhinisttu al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, Roman. 
Moldovân, președintele Camerei 
de Comerț și industrie, Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facărilor Externe, ai I.R.R.C.S., 
de alte persoane oficiale.

Aii fost de față Leticia Ramos 
Shahani, ambasadorul Republi
cii Filipine la București, șl 
membri ai ambasadei.

în declarația făcută înaintea 
plecării redactorului „Agerpres" 
loan Ivanici, ministrul filipinez 
al comerțului a spus : „Am 
avut onoarea să fiu primit de 
Excelența Sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest 
prilâj, au fost evidențiate efor
turile care se depun de către 
ambele părți în vederea dezvol
tării și extinderii comerțu
lui direct, ca și preocu
parea pentru promovarea u- 
nor fbrme noi de cooperare e- 
coflbmică între țările . noastre, 
în avantajul reciproc. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a subli
niat că este necesar a fi exami
nate posibilitățile existente pen
tru constituirea unor societăți 
mixte de producție în domenii 
de interes comun. potrivit re
glementărilor în. vigoare din fie
care țară".

Referindu-se la colaborarea 
rdrhâno-filipineză, Oaspetele a 
relevat că România și Filipine 
promovează cu consecventă în 
relațiile lor principiile unanim 
recunoscute și că diferențele de 
sistem Social nu ridică probleme 
de nici un ordin. Tocmai de 
aceea, a spus vorbitorul, relațiile 
dintre țările noastre sint since
re, prietenești.

Vineri la amiază a avut loc 
deschiderea liniei aeriene inter
continentale București—Tripoli. 
Plecarea din București are loc. 
în fiecare vineri, la Ora 13,00, 
sosirea în capitala libiană la 
ora 17,25, iar întoarcerea pe O- 
topeni în aceeași zi, la ora 23,25. 
Tripoli este a 7-a capitală arabă 
cu care Bucureștiul are legături 
aeriene directe, după Cairo, 
Beirut, Amman, Damasc, Alger 
și Kuweit.

Cu începere de la această dată, 
avioanele companiei TAROM e- 
fectuează curse regulate in 29 
de capitale și orașe principale 
din Europa, Asia, Africa și A- 
merica de Nord. Extinderea per
manentă a rețelei lihiilor aeriene 
internaționale se reflectă și în 
faptul că, în acest an, potrivit 
estimărilor serviciilor de prog
noză comercială din sectorul 
aeronautic, TAROM-ul va trans
porta peste 1 milion de călători.
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care a condus pină aseară cele 
mai multe partide — 15 — achi- 
tlndu-se excelent de această di
ficilă misiune. Meciul cel mai 
frumos al zilei la categ. 11—14 
ani, fete, a avut loc între favo
rita nr. 1, Mihaela Dumitriu 
(Galați) șl Camelia Ghineț 
(București), încheiat cu victoria

de rachete. Chiar dacă se duc 
seara la ringul de dans sau la 
spectacol. Trecînd peste aceste 
aspecte trebuie să arătăm că și 
ieri s-a produs o mare surpriză. 
După victoria obținută în fața 
campioanei de anul trecut, eleva 
din Sighetul Marmației, Eva 
Krajla devenise vedeta compe-

DIN CARNETUL REPORTERULUI
Antrenorul e nemulțumit. 

Dorohoi sint aproape 
campionii care repre- 

Botoșani. De 
antrenorul

• 
Din 
toți 
zintă județul 
aici este și antrenorul in
structor Alexandru Avramiuc, 
intre ei se aflau și frații ge
meni Liviu și Adrian — 14 
ani. Primul este campion pe 
județ al Cupei „Scinteii ti
neretului". Al doilea, a CÎfti- 
gat cupa speranțelor fi a ve
nit plătindu-i drumul părin
ții ca să-l antreneze pe fra
tele său. Dar să-i dăm au- 
vintul antrenorului.

— Particip pentru a doua 
oară la finala Cupei ..Scîn
teii tineretului". Nivelul de 
acum este mult deasupra va
lorii tehnice de anul trecut. 
Am luat 15 zile concediu ca 
să-i pregătesc. La finala pe 
județ au mers foarte bine și 
am crezut că sintem cu stea 
in frunte. Am veriit la Cos
tinești foarte siguri de nbi. 
Aici insă ne-am cam deza
măgit. Sint județe mai bune. 
Se joacă tenis in România ! 
Din cinci cu care am intrat 
în primul tur nu a promovat 
nici unul.

• O cupă pentru cel mai 
bun sportiv din Maramureș. 
Intre spectatorii finalelor, 
l-am reintîlnit pe avocatul 
pensionar Tiberiu Grad, din 
București. Ne căuta de zor. 
El a venit pe litoral special 
să vadă întrecerile. S-a în
drăgostit de competiție, după 
cum ne-â declarat — încă de 
anul trecut. De fapt, senti
mentul acesta rezidă intr-o 
pasiune statornică pentru te
nis. A fost sportiv de per
formanță și anul acesta îm
plinește 50 de ani de cînd 
joacă tenis. Deci, de o jumă
tate de secol tăinuiește ra-

0 UNIFORMA NOUĂ!
Și în acest an magazinele 

comerțului de stat sint apro
vizionate cu articole vesti
mentare necesare elevilor a- 
cum la deschiderea noului an 
școlar.

PUTEȚI CUMPĂRA :

Pentru băieți
— pantaloni seurfi 

doc pentru
din 

clasele I—VIII

— șorțulețe 
pentru clasele

— cămăși 
pionier

din zefir alb de

din zefir, în ca-— cămăși 
rouri, pentru clasele I—VIII

— costume din stofă pen
tru clasele I—XII

— pantaloni din stofă pen
tru clasele I—XII
Pentru fete

— rochițe pentru preșcolari

cheta cu aceeași tinerețe fi 
ambiție. El a adus o cupă pe 
care o oferă „celui mal tînăr 
și mai tehnic jucător din Ma
ramureș, care a obținut cele 
mai bune performanțe".

• Schimb de experiență. 
Miercuri seara a avut loc 
aici la Costinești o întilnire 
a tuturor antrenorilor-in- 
structori sosiți cu sportivii 
din toate județele țării, con
vocată de organizatorii com
petiției la care au participat 
reprezentanți ai conducerii 
Federației de tenis. S-au dis
cutat cîteva probleme de 
stringentă actualitate privind 
dezvoltarea activității de 
masă șt de performanță în 
sportul alb. S-au făcut pro
puneri foarte interesante în 
direcția stimulării tinerilor 
care se remarcă în competiții 
de masă pentru tenis astfel 
ca aceștia să pășească cu mai 
multă siguranță beneficiind 
de un sprijin competent pe 
drumul marii performanțe.

• Marii noștri performeri 
— în mijlocul tinerilor noștri 
campioni. Ieri după amiază 
a avut loc pe terenul central 
de aici de la Costinești o de
monstrație de tenis ai căror 
protagoniști — invitați de or
ganizatorii Cupei „Scinteii ti
neretului" — au fost compo
nența loturilor noastre națio
nale : Mariana Simionescu fi 
Virginia Ruzici, sosite recent 
din S.U.A., Toma 
Dumitru Hărădău. 
mai bine de tenis 
Clasă, urmărită cu
emoție de cei 240 de finaliști, 
de numeroși tineri âflați in 
vacanță la Costinești. Înainte 
ți după demonstrație, com
ponența lotului național s-au

Ovici ți 
O oră și 
de înaltă 
atenție și

întreținut cu tinerii campioni 
ai județelor, au schimbat pă
reri și impresii despre tenis 
și despre Cupa „Scinteii ti
neretului" și, desigur, despre 
meciurile Vizionate, au răs
puns la întrebările puse.

• Gala de filme sportive. 
Joi, incepînd de la orele 
20, participanții la competi
ție, precum și un mare nu
măr de tineri din stațiunea 
Costinești au vizionat o gală 
de filme sportive, printre ca
re : „Rachete de argint" (Ion 
Tiriac și Iile Năstase), „Vrei 
să joci tenis un film 
despre tehnica și tactica jo- 

de 
din 
de

tiției. Dar după o zi a fi fost 
detronată. O altă fată, craio- 
veanca Marica Diamandis (15 
ani) a învins-o ieri cu 2—1 (3—6, 
6—0, 6—3) într-o întilnire pasio
nantă, cu multe momente dra
matice, intrînd astfel, ea în gra
țiile spectatorilor. Apariția ei 
arată o dată în plus cite talen
te stau ascunse în anonimat. 
Din galeria vedetelor face parte 
și fratele său, Zizis Diamandis 
(categ. 19—25 ani) care a cîștigat 
primele 3 meciuri cu același 
scor 2—0. Acesta a avut o con
tribuție serioasă la succesul «o- 
rei sale cu sfaturile tehnice și 
cu îndemnurile la luptă venite 
prompt de pe margine. Ciudată 
coincidență, în semifinală el l-a 
lntilnit pe reprezentantul jude
țului vecin, Gorj, cu care a ju
cat o singură dată fiind învins 
de gorjan. Dar și-a luat revan
șa. A obținut victoria cu 2—0 
(6—3, 6—3) și s-a calificat în 
finală.

Firește, ar merita să prezen
tăm fiecare meci în parte. Multe 
dintre cele peste 200 de întîlniri 
desfășurate pină aseară au fost 
adevărate revelații, atît ca nivel 
tehnic, cit și ca frumusețe a 
disputei. Timpul și spațiul nu 
ne-o permite. Cu regretul că 
i-am nedreptățit pe unii din a- 
cest punct de vedere, al popu
larizării isprăvilor de care au 
fost în stare, publicăm numele 
celor care se vor întîlni în par
tidele finale și semifinale (din 
cauza întunericului s-au între
rupt) care se vor desfășura în 
cursul dimineții de astăzi și care 
vor' decide campionii ediției a 
II-a, 1975, ai „Cupei Scînteii ti
neretului" la tenis.

VASILE CĂBULEA
Fotografii: VASILE RANGA

FOTBAL

ETAPA A VI-A
A CAMPIONATULUI

cului de tenis, ilustrate 
cele mat mari rachete 
lume. Gala s-a bucurat 
un deosebit succes.

DIVIZIEI A
• A venit cu bunică. Tur

neul final de la Costinești 
oferă reporterului la tot pa
sul subiecte care se remarcă 
prin inedit si senzațional. 
Cea mai finiră concurentă 
de la categoria 11—14 aM 
este Camelia Ghineț, elevă 
în clasa a Vl-a la Liceul nr, 
25 din București. Ea este în
soțită de bunica sa, Ana Bo- 
gorodița in virstă de 70 de 
ani. Bunica stă pe marginea 
terenului in picioare, o încu
rajează, cere Cameliei să fie 
calmă și atentă. Bunica doar
me în cort cu nepoata, fi-a 
adus de miheare de acasă ca 
să nu fie nevoită să o 
singură nici o clipă pe 
melta. Ne-a mărturisit 
place mult ce vede aici,
dul cum se întrec tinerii, ce 
frumos vorbesc și cintă sea
ra cînd se vizitează uhii 
alții la corturi.

lase 
Ca- 
câ-i 
mo-

Astăzi, în cadrul etapei a șa
sea a campionatului diviziei A 
la fotbal, se vor disputa patru 
partide. Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, cu începere 
de la ora 17,45, este programat 
jocul dintre echipele Rapid și 
F.C. Bihor. în țară, de la ora 
16, se vor desfășura următoare
le meciuri : A.S.A. Tg. Mureș 
— S.C. Bacău ; Universitatea 
Craiova — Politehnica Timișoa
ra și F.C. Constanța — Dinamo.

Celelalte cinci jocuri ale eta
pei se vor disputa duminică, 
după următorul program : F.C. 
Argeș Pitești — F.C.M. Reșița ; 
F.C. Olimpia Satu Mare — U.T. 
Arad ; Jiul Petroșani — C.F.R. 
Cluj-Napoca ; Universita
tea Cluj-Napoca — Steaua ; 
Sportul studențesc — Politehni
ca Iași.

Posturile 
transmite, 
din repriza 
A.S.A. tg. 
câu. Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara și F.C. 
Constanța — Dinamo . &ucu- 
rești. Transmisia se va face pe 
programul I, cu începere de lâ 
ora 16,45.

noastre de radio vor 
alternativ, aspecte 
a doua a meciurilor 
Mureș — S.C. Ba-

— halate de protecție 
olandinâ

— rochițe din zefir în ca
rouri pentru clasele I—IV

— fuste plisate pentru piO' 
niere.

— bluze din 
tru clasele V—XII

— sarafane din stofă 
tru clasele V—XII •

— bluze din zefir alb 
tru pioniere

— sarafane „Samura" 
tru clasele V—VIII

olandină

din olandină 
I—IV

Pentru tinerii care pârtiei, 
pă la pregătirea pentru apă
rarea patriei se găsesc Cos
tume complete, formate din : 
bluzon, pantalon și bafte.

RECOM

• LA MINSK au continuat 
ieri campionatele mondiale de 
lupte greco-roniane, competiție 
in care sportivii români au ob
ținut noi victorii menținindu-se 
in cursa pentru medalii. Gheor
ghe Berceanu (categ. 48 kg) l-a 
întrecut pe polonezul Aleksandr 
Zaencikowski, Constantin Ale
xandru (categ. 52 kg) a cîștigat 
înainte de limită la grecul Holi- 
dis, Ion Păun (categ. 62 kg) l-a 
învins prin tuș pe iugoslavul 
Vukov, iar Ion Enache (categ. 
82 kg) a repurtat o victorie netă 
in fața francezului Bouchoule. 
In limitele categoriei 57 kg, ion 
Dulică a obținut decizia Ia punc
te în meciul cu Ștefanov (Bul
garia), iar la categoria peste 100 
kg, Roman Codreanu l-a invins 
prin tuș pe japonezul Matunaga. 
Nicolae Martinescu (câteg 100 
kg) a cîștigat iiiainte de limită 
în turul doi Întâlnirea cu Mara 
(Cehoslovacia). Cinci luptători 
români : Gheorghe Berceanu. Ion 
Păun. Ion Enache, Constantin 
Alexandru și Roman Codreanu 
continuă întrecerea fără nici un 
punct penalizare.

• ÎN PRIMA zi a turneului 
internațional masculin de bas
chet de la Budapesta, echipa 
Steaua București a întrecut cu 
scorul de 94—73 (42—34) forma
ția maghiară Ganz-Mavag. 
Principalii realizatori ai echipei 
române au fost : Tarău (18), 
Dumitru și Zdrenghea (cite 14). 
într-un alt meci, formația Ilon- 
ved Budapesta a învins cu sco
rul de 98—81 (50—34) pe Legia 
Varșovia.
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Necesitatea promovării 
emancipării economice depline 
a statelor în curs de dezvoltare

„Scînteia tineretului'*
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Joi seara, plenara Adunării Generale a celei de-a 7-a Sesiuni 
extraordinare ă O.N.U. și-a încheiat dezbaterile de politică gene
rală și a hotărît să-și prelungească lucrările cu una sau două 
zile lucrătoare, adică pînă cel tîrziu la 15 septembrie, pentru a da 
posibilitate Comitetului ad-hoc, însărcinat cu elaborarea docu
mentelor finale ale sesiunii, să-și termine activitatea.

în cele 22 de ședințe plenare 
ale Adunării Generale, care au 
avut loc în intervalul a zece 
zile lucrătoare și au fost rezer
vate prezentării punctelor de 
vedere ale statelor membre asu
pra stării economiei lumii, au 
luat, cuvîrțtul 108 șefi de delega
ții, în majoritate miniștri de ex
terne sau detinînd portofolii 
economice în guverne.

Unicul punct al agendei dez
baterilor l-a constituit „Dezvol
tarea și cooperarea economică 
internațională", cu subpunctele ; 
comerțul internațional, reforma 
sistemului monetar și transferul 
de resurse reale pentru finan
țarea dezvoltării țărilor în curs 
de dezvoltare, știința și tehno
logia. industrializarea, alimenta
ția și agricultura, și restructura
rea sectoarelor economic și so
cial ale sistemului Națiunilor 
Unite.

Dezbaterile au evidențiat preg
nant, între altele, discriminările 
și inechitățile la care sint su
puse statele în curs de dezvol
tare în actuala ordine economică 
internațională, agravarea deca
lajelor economice, eșecul strate
giei ' internațion ale a dezvoltării 
de a facilita progresul economic 
și social în țările în curs de 
dezvoltare, persistența depen
dentelor în relațiile lor cu țările 
industrializate, înrăutățirea po
ziției statelor sărace în. comerțul 
mondial, repercusiunile grave 
asupra acestora ale inflației și 
recesiunii, exportate lor de că
tre țările avansate din punct de 
vedere industrial.

Apreciind dă multe state capi" 
taliste și-au edificat prosperita
tea pe exploatarea de secole a 
rhîinii, de lucru și bogățiilor ac
tualelor state în curs de dezvol
tare și că a sosit de mult timpul 
ea acestea să plătească măcar 
pentru o parte a resurselor u- 
mane și materiale exploatate, 
reprezentanții țărilor lumii a 
treia au subliniat, că sint nece
sare nu numai ajutoare, ci si 
măsuri concrete pentru refor
marea radicală a întregului edi
ficiu inadecvat al relațiilor eco- 
Homice și comerciale internațio
nale — care a permis îmbogă
țirea unor state pe seama pau
perizării altora. în context, s-a 
subliniat că ajutoarele date au 
fost compensate prin vinderea în. 
pierdere a materiilor prime și 
produselor de bază ale statelor 
în curs de dezvoltare către sta
tele așa-zis donatoare.

Unul dintre scopurile cardinale 
ale edificării noii ordini econo
mice internaționale trebuie _să 
fie — potrivit declarațiilor majo
rității vorbitorilor — promova-

rea emancipării economice de
pline a statelor în curs de dez
voltare prin redobîndirea con
trolului asupra resurselor lor na
turale. bogățiilor și mijloacelor 
dezvoltării economice, prin pu
nerea relațiilor lor eu statele in*, 
dustrializate pe baze echitabile 
și juste.

în cadrul dezbaterilor din ple
nară, au fost avansate numeroa
se propuneri și recomandau de' 
măsuri concrete vizînd transfe
rul de resurse reale financiare, 
de tehnologie și știintă către 
statele in curs de dezvoltare, 
restructurarea sistemelor mone
tar și comercial internaționale, 
stabilizarea și indexarea pretu
rilor produselor de bază și ma
terii prime, reevaluarea organis
melor economic și social din 
sistemul O.N.U.

• REPREZENTANTUL per
manent al U.R.S.S. la O.N.U. a 
înminat secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, scrisoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, A. A. Gro- 
mîko, în care se solicită include
rea pe ordinea de zi a celei de 
a XXX-a sesiuni a Adunării 
Generale a problemei referitoa
re la „încheierea unui acord in
ternațional privind interzicerea 
generală și totală a .experien
țelor cu arma nucleară" — re
latează agenția TASS.

România la Tirgul 

de la Zagreb

în capitala Croației a fost 
inaugurată, vineri, ediția de 
toamnă a Tirgului interna
țional de la Zagreb — im
portantă manifestare eco
nomică Ia care sint prezen
tate cele mai noi realizări 
în domeniul producției ma
teriale.

Pe un spațiu de 270 000 mp. 
sint expuse peste 300 000 
produse aparținînd unui nu
măr de 6 300 firme de pe 
toate continentele și din țara- 
gazdă.

România se prezintă la a- 
ceastă manifestare de presti
giu cu o gamă variată de 
produse care reflectă marile 
realizări obținute de econo
mia țării noastre, posibilită
țile ei de a contribui la dez
voltarea continuă a schimbu
rilor comerciale internațio-
nale.

întreprinderile românești de 
comerț exterior expun, pe o 
suprafață de peste 2 000 mp. 
produse din cele mai diferite 
sectoare de activitate — con
strucții de mașini, industriile 
electrotehnică, extractivă, 
metalurgică, ușoară, agroali- 
mentară, precum și produse 
de artizanat.

La standul țării noastre, 
vizitatorii au, de asemenea, 
posibilitatea de a se informa 
în legătură cu puternica bază 
turistică aflată Ia dispoziția 
vizitatorilor de peste hotare.

ÎNCHEIEREA VIZITEI

în . cursul vizitei întreprinse în 
Japonia, tovarășul Dumitru Po
pescu. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a avut o întrevedere, cu Michio 
Nagai, ministrul nipon al educa
ției. în cadrul convorbirilor a 
fost reliefată importanța istorică 
a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în Japonia, din cursul 
acestui an, pentru amplificarea 
pe multiple planuri a relațiilor 
de. colaborare și conlucrare re
ciproc avantajoasă între cele 
două țări. în acest cadru s-au 
creat condiții deosebite și pen
tru intensificarea schimburilor 
și cooperării culturale româno- 
japoneze. Apreciindu-se ca po
zitiv stadiul relațiilor dintre cele 
două țări în această direcție, in 
cursul discuțiilor s-au evidențiat 
noi și largi posibilități de inten
sificare a raporturilor în dome
niile învățămintului, 
culturii și artei între 
țări.

plecare, pe aeroportul interna
țional Haneda, delegația a fost 
salutată de Tetsuzo Fuwa. mem
bru al Prezidiului Permanent al 
C.C., șef al Secretariatului C.C. 
al P.C.J., Toshio Sakaki, mem
bru al Prezidiului Permanent al 
Secretariatului C.C. al P.C.J., 
Ichiro Sunama, membru al Pre
zidiului Permanent, Hiroshi Ki- 
kunami, membru al Secretaria
tului C.C., șef al Secției inter
naționale a C.C. al P.C.J., Fumio 
Yamashita. membru al C.C. al 
P.C.J.. activiști de partid.
. Au fost prezenți Nicolae Fi- 
nanțu, ambasadorul României la 
Tokio, membri ai ambasadei.

științei, 
cele două

Cooperarea economică TINERETUL LUMII

romano-peruana

★
Delegația Partidului 

Român, condusă de
Comunist 
tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
a întreprins o vizită în Japonia, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ja
ponia, a părăsit vineri Tokio. La

Primul ministru 
al Marii Britanii 

l-a primit pe amba 
sadorul României

• ÎN LEGĂTURA cu apropia
ta sa vizită in România, primul 
ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, I-a primit vineri 
pe ambasadorul țării noastre la 
Londra, Pretor Popa.

La întreprinderea minieră 
mixtă peruano-română „An- 
tamina", situată în Munții 
Anzi la o altitudine de peste 
4 200 metri, au fost terminate 
lucrările de foraj cu carac
ter explorator, care au în
ceput în semestrul al doilea 
al anului 1974.

„Antamina" reprezintă o 
expresie elocventă a dezvol
tării relațiilor de cooperare 
economică, și tehnică dintre 
România și Peru. Etapa ex
plorărilor de minereu de cu
pru și de zinc de la „Anta- 
mina“ a constat, în principal, 
din lucrări miniere subtera
ne și foraje. Timp de 11 luni 
s-au executat aproape 13 000 
metri de foraje, realizîndu-se 
viteze comerciale de pînă la 
800 de metri-granic-lună. A- 
ceste succese s-au obținut 
prin colaborarea fructuoasă 
dintre specialiștii români și 
peruani. Rezultatele lucrări
lor de explorare evaluate pî
nă Ia or.a actuală sint pro
mițătoare în privința cantită
ții și calității minereuri
lor puse în evidență. 
Toate operațiunile din 
această etapă au fost execu
tate cu mașini și utilaje din 
țara noastră care s-au impus 
prin calităților lor tehnice și 
funcționale, bucurîndu-se de 
cele mai bune aprecieri.

VACANȚĂ FORȚATĂ

SI CLASE
SUPRAAGLOMERATE

Louis
in va

Peste 960000 elevi 
din New York, 530 000 

■ din Chicago, alte mii 
din Boston și 
viile se gâsesc
canțâ forțată, școlile 
lor fiind închise 
mare a puternicelor 
mișcări greviste ale ca
drelor didactice de la 
școlile publice.

ca ur-

Conferința
Uniunii Interparlamentare

Festival Hali 
încheiat lu-

î
î
1 nii au me
1 HAM&AR.

i

doi mi- 
protocol 

cooperării 
în dome-

în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Statele Unite, An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului și ministrul a- 
gricuiturii și industriei alimentare, a avut, joi, Ia Washington, o 
întrevedere cu ministrul agriculturii al S.U.A., Earl Butz.

tușev, secretar al C.C. 
P.C.U.S.. și M. A. Leseciko, 
cepreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

La întilnire a avut loc un 
schimb de păreri în problemele 
dezvoltării în continuare a co-

S.U.A.: întrevederi ale ministrului român
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Cu acest prilej, cei 
niștri au semnat un 
privind extinderea 
dintre cele două țări 
niul agriculturii, pe baze egale
și reciproc avantajoase, și un 
alt protocol vizind dezvoltarea 
comerțului cu produse agroali- 
mentare între România și S.U.A.

In aceeași zi, Angelo Micu- 
lescu a avut întrevederi cu Wil
liam Cassey. președintele Băn
cii Export-Import, cu Marshall 
Mays, președintele Corporației 
pentru investiții de capital par
ticular in străinătate (O.P.I.C.), 
precum și cu Thomas Morgan, 
președintele Comitetului pentru 
probleme internaționale și Tho-

ÎNTÎLNIREA REPREZENTANȚILOR 
TARILOR MEMBRE ALE C. A. E. R

în perioada 10—12 septembrie 
1975, a avut loc la Moscova o 
întilnire a secretarilor comitete
lor centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și locții
torilor șefilor guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R. La întîlni- 
re au participat : din partea R.P. 
Bulgaria — G. Filipov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B., și K. Zarev, vice 
președinte al Consiliului de Mi
niștri : din partea R.S. Ceho
slovace — J. Kempny, membru 
al Prezidiului, secretar al, C.C. al 
P.C.C., și R. Rohlicek, vicepre
ședinte al Guvernului R.S.C.; din 
partea Republicii Cuba — C. Ro- 
driguez, secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, viceprim-ministru al 
Republicii Cuba ; din partea 
R. D. Germane •— P. Verner, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.', și G. 
Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G. ; din 
partea R. P. Mongole — D. Mo- 
lomjanț, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. ; din partea R. P. 
Polone — J. Szydlak, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., și K. 
Olszewski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.P.; 
din partea Republicii Socialiste 
România — Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al Guvernului R.S.R. ; 
din partea R.P. Ungare — K. 
Nemeth, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U. 
și G. Szeker, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.U.; 
din partea U.R.S.S. — K. F. .Ka- 

al 
vi
de

laborării economice dintre țări
le membre ale C.A.E.R.

întîlnirea s-a desfășurat în 
spiritul prieteniei și solidarității.

★
Vineri seara, tovarășii Cornel 

Burtică și Mihai Marinescu s-au 
înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au ve
nit în întîmpinare tovarășii Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., alte 
persoane oficiale.

Era de față N. V. Maslennikov, 
ministru consilier la Ambasada 
Uniunii Sovietice la București.

Vineri, la Royal 
din Londra, s-au 
crările celei de-a 62-a Conferin
țe a Uniunii Interparlamentare, 
la care au participat parlamen
tari din aproape 70 de țări ale 
lumii. Delegația română a fost 
formată din deputății Corneliu 
Mănescu, Tudor Drăganu și 
Mihai Hașeganu.

Conferința a dezbătut proble
me deosebit de importante ale 
vieții internaționale contempo
rane, între care cele privind de
zarmarea și, în primul rînd. 
dezarmarea nucleară, cooperarea 
internațională și dezvoltarea, 
situația • din Orientul Apropiat, 
abolirea definitivă a colonialis
mului etc.

în timpul lucrărilor, numeroși 
delegați au subliniat contribu
ția României la eforturile în
treprinse pe plan international 
în vederea continuării procesu
lui destinderii, pentru înfăp-

SIMBATA, 13 SEPTEMBRIE 1975

ELIXIRUL TINEREȚII: Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15); “ ’
(orele 9.15; 11,30; 13,45; ' 
20,30); Modern (orele
13,30; 16; 18,15; 20,30).

SOȚIA LUI JEAN : 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 
20,30); Grivița 
13,30; 16; 18,15; 
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 copil.

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).

16;
9;

Scala 
18,15; 
11,15;

Capitol 
16; 18,15: 

(orele 9; 11,15; 
20,30); Grădina

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

mas Foley; președintele Comi
tetului pentru agricultură ale Ca
merei Reprezentanților.

Viceprim-ministrul guvernului 
român a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei române, la 
care au participat Carl Albert, 
președintele Camerei Repre
zentanților, Roger Morton, mi
nistrul comerțului, Richard Bell, 
asistent al ministrului agricul
turii pentru relații internaționa
le și programe de mărfuri, John 
Armitage, adjunct al secretaru
lui de stat pentru Europa, Wil
liam Cassey. Marshall Mays, 
Thomas Foley, congresmeni, 
oameni de afaceri, ziariști.

• ÎN CAPITALA R. D. GER
MANE a avut loc, vineri, sesiu
nea Consiliului general al Fede
rației internaționale a luptători
lor din rezistență. (F.I.R.), con
sacrată aniversării a 30 de ani 
de la victoria asupra fascismu
lui. în deschiderea sesiunii, 
Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a rostit un cuvînt de salut in 
fața reprezentanților organizații
lor de luptători antifasciști din 
peste 20 de țări.

La lucrările sesiunii a luat 
parte Nicolae Guină, președinte 
al Comitetului foștilor luptători 
antifasciști din Republica Socia
listă România, vicepreședinte al 
F.I.R. Participanții la sesiunea 
Consiliului au fost primiți de 
Wilii Stoph. președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

tuirea dezarmării, pentru in
staurarea unei noi ordini poli
tice și economice în lume, 
pentru extinderea cooperării și 
întărirea securității în Europa 
și pe alte continente.

Ample dezbateri au avut loc 
pe marginea rezoluției referitoa
re la Orientul Apropiat. Con
ferința s-a pronunțat pentru 
soluționarea politică a conflic
tului și pentru înfăptuirea de 
noi pași în direcția soluționării 
definitive. în ansamblu, a con
flictului.

Cu o mare majoritate de vo
turi, Copsiliul interparlamentar 
a hotărit invitarea, cu titlu de 
observator, a Consiliului Natio
nal Palestinian la toate reuniu
nile Uniunii Interparlamentare 
care vor avea loc anul viitor. 
Delegația română s-a pronunțat 
ferm pentru participarea re
prezentanților Consiliului Na
țional Palestinian la reuniu
nile Uniunii Interparlamentare.

• LAURII VICTORIEI. In orașul polonez Zakopane s-a des
fășurat Festivalul internațional al folclorului regiunilor ; mon
tane, la care au participat 23 de formații de amatori din 16 
țări, printre care și România. Juriul festivalului a acordat cea 
mal Înaltă distincție ansamblului românesc „Mureșul", care, 
după aprecierea ziarului „Zycie Warszawy", „nu a avut egal 
in frumusețe ..și autenticitate". Aceiași ziar subliniază ca „româ
nii, au meritat Pe deplin laurii? victoriei" o TEZAURUL DIN... 

t .'. arheolog britanic amator a descoperit, în apro
piere de localitatea Peterborough, pe locul fostei așezări ro
mâne Durobrivae, 25 de obiecte, pe care, crezindu-le din plumb, 
le-a abandonat într-un hambar. Mare i-a fost surpriza cînd un 
expert de la „British Museum" examinîndu-le a declarat că 
sint din argint, provenind din secolul al III-lea. Evaluate la 
65 000 lire sterline — valoarea lor artistică șl istorică fiind, bine
înțeles, mult mai mare — piesele au o vechime de cel puțin 
trei secole înaintea altor obiecte similare descoperite. în cursul 
săpăturilor arheologice în Italia și Turcia • ORA DE VARĂ, 
ORA DE IARNA IN FRANȚA. Ora legală va fi avansată, in 
Franța cu 60 de minute, începlnd cu 28 martie 1976, pină la 26 
septembrie, a anunțat ministerul francez al industriei și știin
ței. Se apreciază că aceasta va permite diminuarea consumu
lui de energie electrică în timpul serii. Ora de vară va con
tribui, de asemenea, la ameliorarea circulației rutiere, în spe
cial la sfîrșitul zilei, cînd traficul rutier este maxim. Marea 
Britanie. Irlanda, Italia si Spania practică deja acest sistem 
• SE CAUTA UN SHERLOCK HOLMES... Aeroportul londo
nez Heathrow a devenit locul de predilecție unde operează 
hoți profesioniști, care în 9 luni au furat obiecte în valoare 
de’ circa un milion lire sterline. Poliția aeroportului. înregis- 
trind cel puțin două plingeri pentru fiecare zbor pe zi, a con
statat o sporire a cifrei acestui gen „de afaceri" cu 30 la sută 
pe an. Autoritățile recrutează în prezent aproximativ 100 de 
detectivi pentru a depista răufăcătorii • OPT KILOGRAME, 
IN TREI SĂPTĂMÎNI. La clinica de chirurgie Infantilă a Aca
demiei medicale din Varșovia, pentru combaterea obezității, unul 
pacient de 15 ani, în greutate de 146 kilograme, i-a fost efec
tuată o operație, scoțîndu-i-se „din circuit" o importantă parte 
a intestinului subțire. El a slăbit. în trei săptăjnini. cu opt 
kilograme. Medicii consideră că pentru atingerea greutății nor
male — 52 de kilograme — va ii necesară o perioadă de... 
doi ani. Asemenea operații sint indicate numai în anumite 
cazuri de obezitate, atunci cînd greutatea normală a corpului 
este depășită de două sau chiar de trei ori și cînd alte metode se 
dovedesc ineficiente.

R. P. POLONA ; Aspect de 
muncă dintr-una din secțiile 
mecanice ale Uzinei de 
chipament industrial greu 
Zremb - Makrum, din 

Bydgoszcz

începutul anului școlar a 
coincis cu expirarea con
tractelor colective de muncă 
ale profesorilor și municipa
litățile marilor orașe ame
ricane, care au de înfrun
tat grave crize financiare, 
au impus reduceri drastice 
în bugetul de învățămînt, 
măsură care are ca efect 
concret concedierea a mii de 
profesori. Numai New York- 
ul a operat o reducere de 
230 milioane dolari, ceea ce 
a antrenat desființarea a 
7 000 de posturi în luna a- 
ceasta și amenință existența 
altor 5 000 în lunile care 
au rămas pînă la sfîrșitul a- 
nului. Ca urmare, în semn de 
protest față de concedierea 
colegilor lor, 65 000 profe
sori newyorkezi nu s-au pre
zentat la catedre. Și aceas
ta în ciuda hotărîrii Curții 
supreme a statului New 
York privind reluarea, ne
condiționată a lucrului, în 
virtutea „legii Taylor" care 
interzice salariaților din ser
viciile publice să declare 
grevă. Tntr-o situație simila
ră, amenințați cu reducerea 
locurilor lor de muncă, se 
află și cadrele didactice din 
alte mari centre urbane a- 
mericane. La Chicago, de 
exemplu, 27 000 profesori își 
continuă greva începută, cu 
10 zile în urmă în sprijinul 
revendicărilor lor privind 
garantarea locurilor de 
muncă și îmbunătățirea con
dițiilor de învățămînt.

Drept consecință a redu
cerilor de personal s-a a- 
juns la o prelungire fără 
precedent a serviciului co
tidian prestat de un profe
sor ; acesta este obligat, în 
prezent, să predea în me
die 6 ore și 20 minute pe zi. 
Negocierile care se desfă
șoară între Federația unită 
a profesorilor (U.F.T.) și re
prezentanții Comisiei școla
re (Board of education) nu 
s-au soldat cu nici un re-

zultat. Președintele U.F.T., 
Albert Shanker, subliniind 
hotărîrea cadrelor didactice 
de a obține un nou con- . 
tract care să_ garanteze . 
drepturile lor, lăsa să se în
trevadă că mișcarea gre
vistă va fi de lungă durată 
(FRANCE PRESSE).

Diminuarea efectivelor ca
drelor didactice are conse
cințe imediate, deosebit de 
grave, asupra desfășurării 
procesului de învăfămînt. 
Clasele celor 950 de școli 
publice newyorkeie, (New 
York-ul reprezintă cea mai 
importantă circumscripție 
școlară a Statelor Unite), ca 
și ale celor 600 școli din

După ce, marți, Camera 
Reprezentanților adopta
se. cu o majoritate depă
șind cele două treimi ne
cesare, proiectul legii bu
getului pentru învățămînt 
și educație, Senatul a a- 
probat miercuri, in ace
leași condiții, documentul 
respectiv, care devine in 
mod automat lege. Ante
rior, Gerald î'ord s-a opus 
prin veto acăsttli proiect 
considerind că suma pre
văzută (7,9 miliarde do
lari) este mult prea ridi
cată în condițiile aplicării 
unei politici de austerita
te economică a adminis
trației federale.
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Chicago, închise la ora ac
tuală, vor deveni neîncăpă
toare. Din cauza lipsei de 
profesori, elevii vor fi obli
gați să se înghesuie în clase 
supraaglomerate, cîte 60 
sau mai mulți, în fiecare 
sală de curs.

Greve similare celor din 
New York, Chicago, Boston 
și Louisville sint in plină 
desfășurare în 12 state a- 
mericane, acțiunea grevistă
- a treia în ultimii 10 ani,
- avînd ca efect pe plan 
național dublarea număru
lui elevilor care nu și-au 
deschis manualele în acest 
început de ari școlar. Ulti
mele știri transmise de a- 
genții relevă că în semn de 
solidaritate cu greviștii, ca
drele didactice ale școlilor 
particulare au decis la rîn
dul lor să-și înceteze acti
vitatea la expirarea contrac
telor, care va surveni marți. 
Alte acțiuni revendicative 
s-au semnalat în districte 
școlare din statele Rhode 
Island, Pennsylvania, New 
Jersey, Ohio, California și 
Massachusetts.

DOINA TOPOR

LISABONA: Continuă consultările
in vederea formării unui nou guvern

• Ședința de lucru a Consiliului Revoluției
La Lisabona continuă con

sultările politice în vederea for
mării unui cabinet de unitate 
națională, în vederea soluționă
rii crizei guvernamentale. în 
acest scop, președintele Costa 
Gomes, și premierul desemnat, 
Jose Pinheiro de Azevedo, au 
avut convorbiri separate cu de
legații ale Partidului Comunist, 
Partidului Socialist și Partidu
lui Popular Democratic. Po
trivit unor precizări oficiale,' 
aceste consultări vizează con
stituirea unui guvern de uni
tate națională, format din . re
prezentanți ai partidelor politi
ce progresiste, care vor participa 
cu titlu individual, guvern ce
va avea misiunea de a acționa 
pentru solutionarea crizei poli
tice ce durează de mai multe 
săptămîni.

în paralel, s avut loc, sub 
președinția șefului statului, o 
reuniune de lucru a Consiliului 
Revoluției, care a examinat . si
tuația politică din țară și unele 
probleme curente. în cadrul , șe
dinței Consiliului, premierul de
semnat al Portugaliei, Jose Pin
heiro de Azevedo, a informat

HYPERION: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLUVIU FARA 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 19,31).

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

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

ALO, TAXI !: Giulești (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; 18); 
Grădina Bucegi (ora 19,45).

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

SCUFUNDARE LA MARE ADlN- 
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 FARA 
ARMĂ: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

MUNTELE ASCUNS: Pacea
(ora 20).

PIAF: Cotroceni (orele 10; 12; 
14; 16; 20).

NU TE VOI IUBI: Crîngașl 
(ora 17).

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

OMUL DIN LARAMIE: Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20,15).

OAMENII DE PE FLAMINGO : 
Moșilor (orele 15,30; 18): Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

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

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

INFRÎNGEREA LUI L.

KISON: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20); Grădina Arta (ora 19,30).

BALUL DE SIMBATA SEARA! 
Viran (orele. 15.30; 18).

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

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

ELIXIRUL TINEREȚII: Grădina 
Modern (ora 19.30).

OCHII SHIVANEI: Grădina VI- 
tan (ora 19.301.

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

WLL-

SIMBATA, 13 SEPTEMBRIE 1975
Teatrul Național (Sala Mare): 

OAMENI ȘI ȘOARECI — ora 19.30; 
(Sala Mică) : TRAVESTI — ora 
19.30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): JOC 
DE PISICI — ora 19,30; (Sala Stu
dio): ELISABETA I — ora 19.30: 
A.R.I.A. (la Palatul Sporturilor și 
Culturii) : CONCERT INTERNA
ȚIONAL cu muzică ușoară și in
terpret! din 19 țări — orele 17 șl

Teatrul „Ion Vasilescu 
Teatrul de vară Herăstrău) :
ȘCOALA BlRFEI.ILOR — ora 19.30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Grădina
Boema) ; IN GRADINA BUCU
RIILOR — ora 19,30; (Sala Savoy) : 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS !
— ora 19.30: Circul „București" : 
CIRCUL MARE DIN VARȘOVIA
— orele 16 șl 19.30; ' Ansamblul 
..Rapsodia Română" : ȚARĂ BO- 
GATA-N FRUMUSEȚI.— ora 18,30.
DUMINICA, 14 SEPTEMBRIE 1975

Teatrul Național (Sala Mare) : 
COANA CHIRIȚA — ora 19.30; 
(Sala Mică): MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 19.30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): JOC DE PI
SICI — ora 19,30; (Sala Studio): 
ELISABETA I — ora 19,30; A.R.I.A. 

. (la Palatul Sporturilor și ■ Cultu
rii) : CONCERT INTERNAȚIONAL 
cu muzică ușoară și interprețl din 
19 țări — orgie. 17 și 20: Tea
trul „Ion Vasilescu" (la Teatrul 
de vară Herăstrău): ȘCQALA 
BIRFELILOR — ora 19,30: Tea
trul „Țăndărică" (Sala Academia): 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA? — ora 11: Teatrul „C. Tâ- 
nase" (Grădina Boema): IN GRĂ
DINA BUCURIILOR — ora 19.30; 
(Sala Savoy): UN BĂIAT DE
ZAHĂR... ARS ! — ora 19,30: Cir
cul „București": CIRCUL MARE 
DIN VARȘOVIA — orele 16 șl 
19,30.

despre stadiul eforturilor pentru 
formarea noului guvern. După 
cum s-a precizat intr-un co
municat oficial, reluat de agen
ția portugheză A.N.I., Consiliul 
Revoluției a luat notă cu sa
tisfacție de rezultatul acestor 
consultări. Vineri, Jose Pinheiro 
de Azevedo și-a exprimat spe
ranța. într-o declarație făcută 
presei, că va fi în măsură să 
anunțe componența guvernului 
său în cursul zilei de sîmbătă. 
Potrivit declarației unei ofi
cialități portugheze, reluată de 
agenția U.P.I., anunțarea listei 
noului guvern este legată, de 
clarificarea unor puncte între 
partidele ce vor avea reprezen
tanți în guvern. Luînd cuvîntul 
la un miting organizat în lo
calitatea Amadora. din apropie
re de Lisabona, secretarul ge
neral al Partidului Comunist, 
Alvaro Cunhal; a arătat că par
tidul său va accepta participa
rea unor miniștri comuniști, cu 
titlu individual,: la viitorul gu
vern condus de Jose Pinheiro 
de Azevedo, subliniind, totoda
tă, necesitatea ca guvernul să 
garanteze cuceririle revoluționa
re ale oamenilor muncii.

SITUAȚIA DIN LIBAN
Unități ale armatei liba

neze au ocupat poziții între 
Tripoli și Zghorta, localități 
care, timp de cîteva zile, au 
fost teatrul, unor puternice 
incidente între diferite frac
țiuni rivale. Această măsură 
a fost decisă în cursul a două 
reuniuni succesive ale guver
nului libanez, care a hotărît, 
de asemenea, să rămînă în 
sesiune permanentă pentru a 
putea urmări aplicarea mă
surilor vizînd restabilirea or
dinii. și securității în. nordul 
Libanului.

Pe de altă parte, după cum 
relatează agenția Reuter, po
liția libaneză a declarat că 
în cursul nopții de joi spre 
vineri în localitatea nord-li- 
banșză Beit Millat au avut 
loc schimburi de focuri sol
date cu șase morți și 15 ră
niți.

ORIENTUL
GENEVA. — Vineri au conti

nuat la Geneva negocierile din
tre delegațiile Egiptului și 
Israelului consacrate elaborării 
modalităților concrete de punere 
în aplicare a acordului interi
mar de dezangajare în Sinai in
tervenit între cele două țări.

CAIRO. — „Al doilea acord de 
dezangajare a forțelor în Sinai 
nu este decît un acord interi
mar, militar, și va fi urmat de 
alte acorduri care vor permite 
eliberarea totală a teritoriilor 
arabe ocupate și o soluționare 
echitabilă a problemei palesti- 
niene“ — a declarat primul mi
nistru al Egiptului, Mamdouh 
Salem, intr-un discurs rostit în 
fața cadrelor politice și popu
lare din guvernoratul Guizeh, 
relatează agenția M.E.N.

Premierul Mamdouh Salem a 
arătat, totodată, că Israelul va 
elibera treptat regiunile pe care
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Reuniune 
a guvernului 
cambodgian

După cum anunță postul de 
radio „Frontul. Unit Național al 
Cambodgiei", la Pnom Penh a 
avut Joc o reuniune a miniștri
lor Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, prezi
dată de șeful statului, Norodom 
Sianuk. Membrii guvernului au 
prezentat informări privind rea
lizările obținute în construcția 
țării. S-a evidențiat că în pe
rioada care a trecut de la eli
berarea totală a țării a fost 
realizat un amplu program de 
reconstrucție a unor obiective 
industriale, șosele și căi ferate, 
centrale electrice. S-a raportat 
că au fost redate producției 70 
de întreprinderi industriale, au 
fost repuse în funcțiune 400 de 
sisteme de irigații pentru agri
cultură, au fost refăcute toate 
căile rutiere ce leagă capitala 
țării de provinciile învecinate, 
s-a redat trafietilui principalul 
aeroport al țării — Pochentong.

în cadrul ședinței guvernului 
s-a subliniat că rezultatele ob
ținute pînă acum constituie o 
bază reală pentru dezvoltarea, 
în continuare, a economiei țării.

APROPIAT
Ie-a ocupat in timpul războiului 
din 1967. „pînă ce vom ajunge 
la eliberarea teritoriilor arabe și 
la restabilirea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian".

La rîndul său, vicepremierul 
și ministrul egiptean al aface
rilor externe, Ismail Fahmy, — 
relevă agenția M.E.N. — a de
clarat într-un interviu acordat 
ziarului kuweitian „El Kabas" 
că „țara sa susține orice iniția
tivă menită să ducă la reali
zarea unui al doilea acord de 
dezangajare a forțelor militare 
în Golan". Președintele Anwar 
Sadat — a subliniat ministrul 
de externe — a declarat nu o 
dată, înainte și după încheierea 
celui de-al doilea acord de 
dezangajare în Sinai, că Egiptul 
nu a renunțat la apărarea cau
zei eliberării teritoriilor arabe 
ocupate și Ia restabilirea drep
turilor legitime ale poporului 
palestinian.
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