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Intr-o deplină angajare, prin eforturi statornice
SPRE NOI SI ÎNSEMNATE ÎNFĂPTUIRI
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Prin concepție proprie
soluții eficiente

de sporire a productivității
Clteva strunguri, cîteva ma

șini de găurit și aparate de su
dură, o raboteză și mai mulți 
tineri puși pe fapte mari. Pen
tru întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Vaslui atelierul me- 
cano-energetic, căci despre el 
este vorba, reprezintă, dincolo/ 
de destinația sa inițială — între
ținere și reparația utilajelor — 
un avanpost al noului, al gin- 
dirii și creației tehnice origi
nale. Cu atît mai semnificativ 
ni se pare a fi acest aspect cu 
cit majoritatea celor care aduc 
și impun idei noi în producție 
sint tinerii : ingineri stagiari, 
strungari, electricieni, lăcătuși 
cu mai puțin de 3—4 ani vechi
me în cîmpul muncii. Numai în 
cele 8 luni din acest an ei au 
conceput, montat și Introdus in 
fluxul productiv peste 20 de 
mașini și utilaje unicat de. o 
înaltă eficiență economică. Pînă 
la sfîrșitul anului, alte 5 utilaje 
vor fi racordate la procesul pro
ductiv, în acest fel. valoarea 
lucrărilor prin autodotare exe
cutate de acest atelier se va ri
dica la peste 500 000 lei.

La ora la care consemnăm a- 
ceste realizări. în atelierul 4 de 
producție, echipa de lăcătuși și 
sudori condusă de Emil Ma- 
tache efectuează ultimele probe 
tehnologice la o nouă linie de 
pulverizare automată. In bilan
țul activității acestui atelier se 
mai înscriu, de asemenea, dis
pozitivele de capsat tapițeria și 
de acoperit nasturii cu. stofă 
prin care s-a înlocuit munca 
manuală a 20 de muncitori, ma
șina de presat și îmbrăcat per
ne — autor inginerul stagiar E- 
mil Marcu — care a mărit de 
10 ori productivitatea la acest

loc de muncă ș.a. Merite esen
țiale revin desigur, tinerilor, ce
lor care formează marea majo
ritate a creatorilor de nou, celor 
care în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. vor introduce 
în fluxul productiv un nou 
utilaj unicat : mașina de tăiat 
poliuritan. Eficiență antecalcu- 
lată : dublarea productivității 
muncii în acest domeniu, elimi
narea totală a deșeurilor de po
liuritan, renunțarea la Impor
turi.

PA VEL PERFIL
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A reuși 
prea ușor?
de MIHAI STOIAN

în cronica istoriei României contemporane, 
actuala etapă va rămîne înscrisă și prin uriașul 
efort angajat pentru edificarea unui nou țip 
de om — personalitate multilaterală, desăvîrșită 
printr-un înalt nivel de pregătire culturală și 
profesională, printr-o temeinică formație ideo
logică politică marxistă. Se regăsesc în acest 
angajament pe care și l-a asumat întreaga so
cietate, sub conducerea partidului nostru, exi
gențele construcției societății socialiste multi
lateral dezvoltate, preocuparea constantă și 
atentă de făurire a unei conștiințe revoluționa
re aptă să desprindă sensurile adînci ale pre
zentului și viitorului țării, întemeierea gînduri- 
lor și sentimentelor oamenilor pe terenul unuj 
elan constructiv, practic, de creare permanentă 
a noi și noi valori materiale și spirituale care 
îmbogățesc patrimoniul civilizației socialiste 
românești.

Se știe, epoca în care trăim este ilustrată de 
desfășurarea explozivă a revoluției științifice 
și tehnice în toate sectoarele de activitate. Ea 
a provocat și provoacă în continuare rapide și 
profunde mutații pe plan științific, tehnic, e- 
conomic și social. în aceste condiții cu totul 
inedite pe scara istoriei, problema afirmării 
sociale a tinerei generații capătă dimensiuni

MESAJUL

președintele Republicii Socialiste România,
partitipanților ia cea de-a Xll-a Sesiune a Consiliului
Organizației de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice

MOSCOVA

„Oare putem, are rost să-țl 
faci un tel de viată din reu
șita lesnicioasă ?“ Adică, au- 
toeducîndu-ne (și edueîndu-i, 
implicit, pe alții) ne putem 
propune să ne ferim de efort
— și să-i ferim și pe ei — ca 
de foc ? Iată întrebări pe care 
le-am reținut dintr-o discuție 
purtată, la „Flacăra Roșie", 
după orele de muncă, cu un 
utecist renumit în întreprin
dere pentru calitatea produ
selor sale, pe nume Nelu 
Maxim. A reuși înseamnă a 
învinge, a depăși dificultăți, 
inerente, apărute în calea 
spre realizarea scopului mai 
apropiat sau mai îndepărtat. 
Interlocutorul meu lucrează 
la o operație-cheie, deloc 
simplă, deloc comodă, care-i 
pretinde o maximă concen
trare a atenției, pricepere de 
nivel înalt (încadrat la treap
ta eea mai de sus a califică
rii!), care nu-ți lasă ție, indi
vid, nici un dubiu asupra 
propriei capacități, dar nici 
asupra răspunderii pe care 
trebuie s-o incluzi in fiecare 
produs care-ți iese din mîini. 
Ușor ? Nu, greu !

Departe de noi ideea de a 
pleda, acum, pentru căutarea
— cu orice preț — a efortului 
pentru efort, de a propovădui 
o educație de tip spartan. Dar 
nici contrariul nu-i de accep
tat și, mai ales, de... practi
cat ! Căci mai sint — de ce 
n-am recunoaște — tineri 
gata să dea înapoi din fața 
unor greutăți, și adulti gata 
să-i „protejeze", dindu-ie de 
lucru numai ce-i mai ușor. 
Care tinăr dornic să fie pe 
picioarele sale, sigur de el si 
de aptitudinile sale, este de 
acord cu replica unora, de 
tipul : „Lasă, asta s-o facă 
altul, cutare ! Fiindcă ei e 
prea tinăr ca să izbutească". 
Dar cum să izbutească tină- 
rul in cauză, dacă — mereu 
și mereu — i se răpește șan-

țContintiare în pag. a 11-a)

GEORGE CIUCU,
Rectorul Universității — București 

aparte, educația sa fiind strîns legată de asi
milarea cuceririlor dobîndite de omenire prin 
revoluția tehnico-științifică contemporană. Nu 
este vorba, desigur, de o cerință pur jntelec- 
tualistă, de constituirea unei personalități uma
ne contemplative, ci de crearea unor condiții 
tot mai propice implicării tinerei generații în 
efortul practic de trecere de la prezent la vii
tor. însușirea a tot ceea ce este nou, indiferent 
de domeniile de activitate, a devenit astăzi 
cheia de boltă a creșterii contribuției tineri
lor la dezvoltarea de ansamblu a societății, a 
valorificării aptitudinilor cu care sînt înzestrați, 
în sfîrșit, a realizării lor de sine.

Dînd o înaltă apreciere rolului tinerei gene
rații în actualul context al vieții sociale din 
România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „este evident că nu putem porni decît 
de la premisa că tinerei generații ce învață as
tăzi pe băncile școlii îi revine îndatorirea de a 
înfăptui dezvoltarea economică și socială a 
lumii de mîine ; ea va trebui să ducă mai de-

(Continuare in pag. a Il-a)

In secția de montaj centrale automate a Întreprinderii Electromag
netica din Capitală.
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Intreprinderea de prelu
crare a aluminiului din 
Slatina, cunoscută benefi
ciarilor prin calitatea 

- înaltă a produselor reali
zate, își diversifică conti
nuu gama sortimentală 
In imagine : controloa.rea 
de calitate Angelica Gră
dinara executind o ultimă 
verificare la un nou pro

dus

îmi este deosebit de plăcut ca, In numele Con
siliului de Stat, al Guvernului Republicii Socia
liste România și al meu personal, să adresez un 
salut cordial și cele mai bune urări participan- 
ților la cea de-a Xll-a Sesiune a Consiliului Or
ganizației de Solidaritate a Popoarelor Afro- 
Asiatice (O.S.P.A.A.).

România acordă o importanță deosebită lucră
rilor Sesiunii dumneavoastră, care a înscris pe 
ordinea de zi dezbaterea unor probleme de mare 
însemnătate pentru întărirea unității și solidari
tății forțelor antiimperialiste și progresiste de 
pretutindeni, a popoarelor din Africa și Asia în 
lupta pentru lichidarea definitivă a politicii co
lonialiste și neocolonialist?, de dominație și asu
prire, pentru eliberare națională, pentru cuceri
rea și consolidarea independenței naționale, a 
dreptului sacru la dezvoltarea liberă, de-sine-stă- 
tătoare.

Poporul român, care a dus, timp de secole, o 
luptă grea, plină de jertfe împotriva dominației 
străine, pentru emanciparea sa națională și so
cială, și-a manifestat întotdeauna deplina sa 
solidaritate și a acordat un larg sprijin — po
litic, diplomatic, moral și material — popoare
lor africane și asiatice în lupta lor pentru eli
berarea de sub dominația imperialismului și co
lonialismului, pentru dobindirea dreptului lor la 
viață liberă, independentă.

împreună cu toate forțele iubitoare de pace și 
progres din întreaga lume, poporul nostru a sa
lutat cu multă căldură victoriile istorice ale po
poarelor vietnamez și cambodgian împotriva in
tervenției imperialiste, care au deschis calea 
dezvoltării libere a acestor popoare, pe drumul 
progresului lor economic și social. Am salutat, 
de asemenea, cu multă satisfacție și bucurie 
victoriile popoarelor din Guineea-Bissau, Mo- 
zambic, Insulele Capului Verde, Sao Tome și 
Principe, care și-au dobindit independența na
țională ; România dorește, din toată inima, ca și 
poporul angolez să-și realizeze cit mai curind 
idealul său național de a trăi intr-o Angola li
beră, independentă și unită.

Profund solidară cu cauza popoarelor care 
luptă împotriva dominației și asupririi de orice 
fel. România va sprijini, ca și pînă acum, po
poarele din Namibia, Rhodesia, Africa de Sud 
și din alte zone ale lumii, în eforturile lor pen
tru libertate și abolirea politicii de discriminare 
rasială și apartheid.

România socialistă a extins în mod deosebit, 
mai ales în ultimii ani, raporturile sale cu sta
tele afro-asiatice care militează pentru propă
șirea lor economico-soeiaiă independentă, pro- 
movînd o largă conlucrare cu acestea Pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific, cultural, al 
invățămîntului, precum și in alte domenii de 
activitate.

Considerind că menținerea stării de încordare 
și conflict contravine cerințelor păcii și securită
ții in lume, țara noastră a militat și militează 
cu consecvență pentru făurirea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu. România con
sideră că sint necesare, in continuare, eforturi și 
mai intense, și mai stăruitoare pentru lichidarea 
conflictului, pornindu-se de la necesitatea re
tragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate, 
în urma războiului din 1967, a rezolvării proble
melor poporului palestinian prin recunoașterea

dreptului acestuia de a-și organiza viața in mod 
liber, de a-și constitui un stat independent.

Lucrările actualei sesiuni a Consiliului 
O.S.P.A.A. au loc într-o epocă de ample trans
formări revoluționare, naționale și sociale, de 
profunde mutații în viața internațională, în ra
portul de forțe pe plan mondial. Se afirmă tot 
mai viguros voința popoarelor de a fi stăpîne 
pe propriile destine, pe bogățiile lor naționale, 
de a înlătura vechea politică imperialistă de 
asuprire și inegalitate, de a instaura noi rapor
turi internaționale întemeiate pe egalitate și 
echitate, de a făuri o lume mai bună și mai 
dreaptă. Considerăm că pentru afirmarea cursu
lui nou, pozitiv, care se manifestă 
viața internațională, este necesar să 
ficată lupta unită a tuturor forțelor 
antiimperialiste, pentru a determina 
fermă în relațiile internaționale a . 
independenței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a fi deplin 
stăpin pe destinele sale. Mai mult ca oricînd, 
este necesară participarea activă a tuturor po
poarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni la 
viața internațională, la soluționarea în spiritul 
păcii și progresului a marilor probleme care con
fruntă astăzi omenirea.

Apreciem că o problemă majoră a vieții In
ternaționale contemporane care trebuie să-și 
găsească o rezolvare cit mai grabnică, prin efor
turile tuturor popoarelor, este lichidarea stării 
de subdezvoltare în care se mai află unele po
poare din Africa și Asia, a marilor decalaje e- 
conomice și sociale, create îndeosebi ca urmare 
a politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. Devine astăzi tot mai evident câ men
ținerea acestei vechi politici, care a împărțit lu
mea în țări bogate și țări sărace, duce inevitabil 
la adîncirea instabilității politice și economice 
internaționale, la accentuarea surselor de ten
siune și conflict. Iată de ce România apreciază 
că se impune intensificarea eforturilor tuturor 
statelor in vederea instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, a unor re
lații noi. cu adevărat democratice și echitabile, 
care să ducă la accelerarea progresului economie 
și social al tuturor popoarelor, în primul rind 
al celor rămase în urmă, să asigure fiecărei na
țiuni accesul larg și neîngrădit la cuceririle ști
inței și culturii moderne, ale civilizației con
temporane.

România își exprimă convingerea fermă că, ac- 
ționînd strins unite, popoarele din întreaga lu
me, toate forțele progresiste, democratice, anti
imperialiste pot asigura rezolvarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane în interesul 
tuturor națiunilor, al cauzei păcii și securității 
internaționale.

Avînd deplina încredere că actuala reuniune a 
Consiliului. O.S.P.A.A. va contribui la întărirea 
solidarității și unității popoarelor din Africa și 
Asia, a forțelor înaintate progresiste din în
treaga lume în lupta pentru triumful idealur^or 
libertății și independenței naționale, democra
ției, păcii și progresului, urez succes deplin lu
crărilor sesiunii dumneavoastră !

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astâzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de

radio și televiziune vor transmite direct de la Pa

latul Republicii ceremonia semnării documentelor

oficiale româno-engleze,

Pe agenda de lucru
a școlii și organizației U.T.C

LA ÎNCEPUT DE AN

problemele sociale
UNDE IAU MASA ELEVII ?

„clasic" : 
internatu-

Se poate răspunde 
acasă, sau la cantina 
lui. Dar nu toii elevii care lo
cuiesc in alte localități ori mai 
departe de școală, sint interni. 
După cum foarte mulți dintre 
cei externi au părinți ocupați in 
cimpul muncii, cărora le vine 
mai greu să se ocupe de supra
vegherea programului — și a 
meselor — după orele de școala. 
De mai multă 
școli au preluat 
extindă rolul de 
supraveghetor 
elevilor și după 
Acestea au 
gramul prelungit, semiinterna- 
tul, incluzind și servirea me
sei, asigurată fie la școală, fie 
la pensiuni pentru elevi. Siste-

mul a dat rezultate și firesc ar 
fi ca el să fie extins cu. mai 
multă îndrăzneală, în folosul e- 
levilor, al procesului inștructiv- 
educativ, al familiei. Va fi ex
tins ? Ne interesăm care 
răspunsul la întrebare in 
iești, Buzău și Brașov.

Zilele acestea, comisiile 
le din școli au aprobat cererile 
elevilor pentru internat. Au 
prioritate cei care provin din 
alte județe sau locuiesc la o dis

este
Plo-

socia-

tentă mai mare de școală, 
cu o situație familiară deose
bită. Ce se va întimpla însă cu 
ceilalți ale căror cereri nu au 
putut fi rezolvate în mod favo
rabil ? Unii vor sta la gazdă, în 
oraș, cei mai multi, însă, vor 
face naveta, și nu sint rare ca-

astăzi în 
fie intensi- 
progresiste, 
respectarea 
principiilor

Vreme, unele 
obligația să-și 
îndrumător și 
al activităților 
orele de clasă, 

experimentat pro-

Procesul prefacerii omului este teribil 
de vast, de interesant și numai cel căruia 
îi lipsește adîncul simț al dialecticii vii 
poate cădea în extreme, fie grăbit op- 

Uriașa 
face să

OAMENII
DE LA COTA ZERO
La cota zero — adică de aco

lo de unde începe orice numă
rătoare. La cota zero, adică de 
acolo de unde începe să crească 
țara in sus, adică de acolo de 
unde ea își visează propriul re
lief și forma sa armonioasă în 
care se închide, rotund. La cota 
zero, adică la nivelul mării, la 
cota zero, adică la granița intre 
mișcare eternă, zbuciumată, și 
cealaltă mișcare, umană, mișca
re continuă și armonioasă ca 
limba, in care se pronunță nu
mele mișcării. La cota zero, adi
că la Constanța. Un coleg repor-

ter îmi spunea zimbind că pri
mul lucru pe care-l face atunci 
cînd merge intr-un reportaj este 
să se familiarizeze cu „aerul lo
cului". Ce aer este la Constanța? 
Orașul acesta pe care-l știți cu 
toții, orașul acesta care are un 
prezent continuu, de parcă isto
ria sa străveche și eternitatea sa 
fără timp s-ar dizloca spectacu
los intr-o stare de a fi, fără ac
cidente, intr-o stare bucuroasă 
a sufletului nostru împătimit de 
mare. Aici este solitarul ojimp 
al lui Osiris, in care bucuria e 
strigăt și melancolia, ca nică-

ieri, noapte, aici, în orașul cu 
cele mai multe zile însorite pe 
an din țară. Ce culoare are ae
rul Constanței ? Pentru fiecare 
dintre dumneavoastră alta, pen
tru locuitorii lui, culoarea stifle- 
telor lor marine. Constănțeni, 
prin alte locuri ale țării, veți 
găsi puțini. Există un frumos 
„blestem al mării" care nu ad
mite desprinderea de țărm. Au

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

timiste, fie apăsat întristătoare, 
forjă care este viața adevărată 
clocotească în interioru-i, la 
înaltele temperaturi ale acțiu
nii sociale, cele mai diverse mi
nerale simbolice fără ca, totuși, 
să se reverse imediat nici nu
mai oțelul pur, nici doar zgura 
și sterilul. Realiști prin pătrun
derea dialectică a demiurgicu- 
lui clocot de care vorbim nu 
putem însă să nu vedem că 
progresul este evident și că, în 
ciuda încă a numărului mare 
de șmecheri, de interesați ego
iști, de indivizi lipsiți de onoa
re, de ariviști, mincinoși sau le
neși care mai populează universul nos
tru, linia urcă spre cote inspiratoare de 
încredere.

Recunoaștem, desigur, aici efectele 
unei înțelepte politici desfășurate de 
partidul nostru pentru ca ceea ce se 
construiește în om să nu fie mai prejos 
decît cele din afara omului. O bătălie 
nobilă se desfășoară în toată țara, an
gajată pînă în cele mai mici colective 
și mi se pare genială perseverența cu 
care se insistă asupra elucidării rapor-

ION MIHALACHE 
LIDIA POPESCU

(Coniinuare în pag. a Il-a) Vara prelungită la Craiova.

tului dintre munca omului și cîștigul lui 
material. Morala a început, mină în 
mînă cu progresul, de la înțelegerea 
acestui criteriu, întotdeauna omul curat, 
omul drept neadmițînd să primească 
decît în măsura în care dă. Problema

SOCIETĂȚI DE 
BINEFACERE ?

de Eugen Florescu

însă se impune astăzi sub multiple laturi 
fiindcă, paradoxal, o stupidă buruiană 
își descoperă uneori un teren călduț 
tocmai lingă planta cea mai frumoasă 
pe care am crescut-o, grija față de om. 
In timp ce milioane de semeni cinstiți 
dovedesc acel frumos scrupul al între
bărilor „merit aprecierile ?”, „dau cit 
pot mici jucători necinstiți, la o ru
letă de ei închipuită nu știu cum să tră
iască cit mai bine mimînd gestul muncii 
pentru ochii celor ce n-au timp să fie

prea atenți la existența lor. Sînt printre 
ei și indivizi care pot, dar pe care-i 
minează parșiva mentalitate a exploa
tării grijii sociale și a democrației, in 
„colechv" li se pare lor că găsesc o 
ascunzătoare cum nu sperau să aibă 

nici șmecherii versați, dar in
dividualiști de altădată. Foarte 
interesantă este prezență în a- 
șemenea mici grupe și a unor 
indivizi care nu pot, pe care 
mintea, grea ca bolovanul, i-ar 
duce imediat la fund și în le
gătură cu care te întrebi nedu
merit : cum de rezistă ? ‘ Răs
punsul e simplu. Prin obrăzni
cie. Mai proastă ca lipitoarea 
nu se cunoaște ființă, dar nici 
obrăznicătură mai perseve
rentă și mai cu tupeu în a-și 
lipi ventuza. Și a suge.

Oamenii cinstiți, desigur, nu suportă 
să fie mușcați astfel și plesnitura e a- 
desea categorică. Ei pun în față, fie
căruia, nota de decont. Evident, n-ar fi 
dialectic să nu spunem că obrăznicătura 
nu se lasă nici ea, luptă pentru binele 
ei. Ea nu face calcule, ea sare în cîrca 
fiiosofieî, face apel la omenie, taxează 
drept brutalitate și nedemocrație sanc
țiunile exigente. Un arsenal întreg de

(Continuate în pag. a V-aj
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Folosirea din 
cel mai bun 
aprobării de

i plin a spațiului existent, 
argument pentru obținerea 
a construi un nou cămin

Tinerilor li se creează toate 
condițiile pentru transformarea 
integrării în producție într-un 
moment important al integrării 
sociale. în afară de locurile de 
muncă propriu-zise, Ii se pun la 
dispoziție școli și cămine, can
tine și mijloace de transport, 
cluburi și terenuri sportive, a- 
dică tot ceea ce, cu o formulă ge
nerică, s-ar putea numi „locuri 
de viață", moderne și conforta
bile. In acest context, conduce
rile întreprinderilor, organizați
ile U.T.C., comitetele sindicale, 
toți factorii cărora, fie și indi
rect, le revine sarcina promovă
rii și îndrumării tineretului tre
buie să acționeze pentru valori
ficarea deplină și judicioasă a 
condițiilor create. Orice folosire 
abuzivă a fondurilor sau, dimpo
trivă, orice intîrziere în reali
zarea investițiilor echivalează 
cu o „sincopă" in ritmul ener
gic, bine gindit al integrării noii 
generații în activitatea produc
tivă și în viața socială.

Un raid întreprins recent in 
mai multe întreprinderi din ju
dețul Prahova cărora li s-a a- 
probat construirea unor cămine 
de nefamiliști a scos in evidență 
competența și răspunderea cu 
care, în majoritatea cazurilor, 
se aplică aceste principii ele
mentare, dar și abaterile comise 
de unii adepți ai planificărilor ) 
„intuitive", neștiințifice sau, pur 
și simplu, ai zicătorii de uz perso
nal „nu face azi ceea ce poți 
lăsa pe mîine".

Conform, datelor deținute de 
Comitetul județean al U.T.C., 
pentru 1975. la nivelul întregu
lui județ, au fost prevăzue lu
crări de construcție la un nu
măr de 30 de cămine, cu o ca
pacitate de 6432 de locuri, 20 din
tre ele, cu‘3827 de locuri, urmînd 
a fi date in folosință In cursul 
acestui an. Să 
asemenea cifre, 
au darul de a 
rece dau o idee
rea eforturilor îndreptate în di
recții asigurării unei existențe 
Civilizate a tinerilor. De altfel, 
cele mai multe întreprinderi au 
demonstrat, prin fapte, că im
portanța realizării unor obiec
tive de acest gen a fost înțelea
să. Noul cămin ai între
prinderii „Dorobanțul" și-a

recunoaștem că 
prin ele insele, 
mobiliza, deoa- 
despre amploa-

primit 
înainte 
întreprinderi ca fabrica de pos
tav și fabrica de sticlă din A- 
zuga, Trustul de construcții mon
taj „Prahova", Combinatul pe
trochimic Teleajen, Direcția'ju
dețeană de poștă și telecomuni
cații, întreprinderea de utilaj 
minier Filipeștii de Pădure, 
I.A.S. Urlați, I.A.S. Băicoi, con
strucția 
se află 
față de 
iice.

Cu totul alta și, prin 
neîmbucurătoare este situația la 
Combinatul petrochimic Brazi, 
întreprinderea „Flacăra", Fabrica 
de sticlărie „Prahova", „Neptun", 
I.M.F. Sinaia, ale căror cămine, 
cu termene de predare în 1975 
sau în primul semestru al anu
lui viitor, nu au pregătite, în pre
zent, nici fundațiile. Explicați
ile diferă de la caz la caz. Com
binatul petrochimic Brazi nu dis
pune de condiții de execuție în 
regie proprie (așa cum prevede 
noua "filă de plan), „Flacăra" n-a 
obținut încă documentația, la 
„Neptun" aprobarea a venit 
printr-un transfer de ultimă 
oră. iar la I.M.F. încă nu s-a 
primit un răspuns la teancul de 
scrisori expediate pe adresa 
M.I.C.M.G. (ultima, cu nr. 12424 
din 29—IV—1975) prin care Se 
cere «onsimțămîntul de-a nu se 
mai construi căminul la Breaza, 
ci la Sinaia, unde este necesar. 
Fără a intra acum în amănunte, 
fără a mai vedea cit de justi
ficate sînt... justificările, trebuie 
subliniat că imperativul momen
tului îl constituie trecerea grab
nică la acțiune și recuperarea
Intîrzierilor.

O mentalitate cel puțin ciu
dată se manifestă la Combina
tul de îngrășămine chimice din 
Valea Călugărească. Aici, există 
încă din iulie 1974 un cămin cu 
304 locuri, din care aproximativ 
100 au stat mal tot timpul ne
ocupate. Cu toate acestea, con
ducerea întreprinderii a solicitat 
insistent și pină la urmă a obți
nut, din partea ministerului de 
resort, aprobarea pentru con
struirea unui nou cămin. L-am 
întrebat pe directorul C.I.C.-ului, 
tovarășul Titus Sburlan, care a 
fost rațiunea acestei cereri ne-

locatarii cu o 
de termen, iar

blocurilor pentru tineri 
intr-un stadiu 
datele indicate

avansat 
de gra-
urmare,

răbdătoare. Argumentele invo
cate — intenția de a reduce de
ficitul de forță de muncă și 
fluctuația cadrelor prin crearea 
unor condiții „cit mai bune", ne
cesitatea de a asigura cazarea ti
nerilor care vor mai fi angajați 
în viitorii ani. pe măsura extin
derii capacității de producție etc, 
— sint, desigur, judicioase și te
meinicia lor ‘ mi-a fost confir
mată și de tovarășul Constantin 
Stănescu, director adjunct al 
Direcției de investiții din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice. 
Raportate însă la realitatea celor 
o sută de paturi goale, aceste 
argumente își pierd din puterea 
lor de convingere. Dacă spațiul 
de cazare constituie o problemă 
de prim ordin pentru bunul mers 
al producției, de ce nu se între
prind acțiuni mai eficiente în 
direcția folosirii din plin a celui 
existent ? Și apoi, se ivește o 
altă întrebare : în condițiile 
mult lnvooatului regim de ur
gență, cum se face că nici în 
momentul de față, odată apro
barea obținută, nu au început 
lucrările de construire a noului 
cămin ?

Cîteva concluzii se impun. în
treprinderile care, din diferite 
motive, se află în urmă cu obți
nerea documentației, deschiderea 
finanțării și. implicit, începerea 
construirii căminelor trebuie să 
reducă de urgență din întîrzieri 
și să se înscrie în ritmul prevă
zut de grafice. în acest scop, se 
impune ca activiștii din Comite
tul județean al U.T.C. să desfă
șoare o muncă și mai intensă 
pentru cunoașterea îndeaproape 
a situației, astfel încît să poată 
combate prompt cazurile de de
lăsare, dar și cele de frenezie 
achizitivă. Totodată, este nece
sar ca organizațiile U.T.C. din 
întreprinderi, care cunosc direct, 
din viața de zi cu zi, dinamica 
creșterii efectivului de tineri și 
care au reprezentanți in comite
tele oamenilor muncii, să-și 
cunoscut din timp punctul 
vedere asupra numărului 
locuri de care e nevoie și
pra termenelor la care trebuie 
predate căminele, întărindu-și 
opiniile printr-o participare e- 
fectivă la lucrările de conStruc-

facă 
de 
de 

asu-

EDUCAȚIA PRIN CUNOAȘTERE
(Urmare din pag. I)

parte făclia progresului pe planeta noastră, să 
realizeze aspirațiile fierbinți ale popoarelor, de 
a așeza societatea umană pe temelii noi, mai 
echitabile, mai raționale, să instaureze un cli
mat de conviețuire pașnică, de prietenie și co
laborare a tuturor națiunilor".

Este indiscutabil că pentru satisfacerea a- 
cestor mari responsabilități, educarea tinere
tului prin cunoașterea celor mai valoroase 
creații capătă un sens evident etic. Astăzi,mai 
mult ca oricînd, preocuparea pentru lărgirea 
continuă a orizontului de cunoaștere, pentru 
diversificarea lui, chiar enciclopedică, este mai 
ales o probă a răspunderii față de sine pe care 
și-o asumă omul, cu atît mai mult tînărul. Se 
poate afirma chiar că de gradul în care omul 
își dezvoltă capacitatea cunoașterii depinde 
însăși valoarea lui umană. Pentru aceasta este 
necesară o muncă stăruitoare, sistematică,_ 
neîntreruptă. A-ți însuși noile cuceriri ale minții 
omenești impune un nou stil de muncă, un 
spirit îndrăzneț, cultivarea unei gîndiri crea
toare pentru a răspunde exigențelor dezvol
tării economice și sociale a țării.

Astăzi raportul educator — educat — cu
noștințe capătă 
clamă o nouă 
noștințelor. A te educa prin cunoaștere 
înseamnă a studia, a cerceta și a crea. 
Or, însușirea cunoștințelor, împrospătarea lor 
continuă se impun a fi asigurate în așa fel 
încît să ducă la dezvoltarea spiritului critic, la 
rigoare, la amplificarea capacității personale

dimensiuni specifice, 
Strategie a însușirii

re- 
cu-

Casele pionierilor bucureșteni ȘCOALA Cîștigătorii
în perioada

„porților deschise"
La numai cîteva zile de la în

ceperea școlii, casele pionierilor 
din Capitală cunosc o vie ani
mație. Pină la 1 octombrie, cind 
va începe activitatea, această 
perioadă - se caracterizează 

printr-o intensă muncă de popu
larizare a numeroaselor cercuri 
ce vor funcționa în cadrul celor 
7 case ale pionierilor, cercuri la 
care vor participa peste 20 000 
de pionieri din școlile Capitalei. 
Se fac înscrieri, se prezintă ca
racteristicile viitoarei activități, 
sute, mii de pionieri și elevi 
optind, in funcție de pasiuni și 
aptitudini, pentru unul sau altul 
din zecile de cercuri
funcționa incepind de la 1 oc
tombrie.

In acest an școlar, ne spune 
tovarășul Petrică Tănăsescu, 
șeful comisiei metodice de la 
Consiliul municipal București al 
organizației pionierilor, am pus 
un accent deosebit pe extinderea 
cercurilor cu caracter tehnico- 
aplicativ și științ‘fic, ponderea 
lor in numărul total ajungînd 
astfel la 75 la sută. Prin grupa
rea mai multor cercuri cu pro
fil apropiat s-au realizat
vărate microintreprinderi în ca
drul cărora pionierii și 
realizează diferite produse ce se 
desfac în cadrul expozițiilor e- 
levilor, sumele realizate contri
buind la autodotarea și autofi
nanțarea caselor pionierilor.

Dacă anul trecut 19 600 
nieri și elevi au activat
manent in cadrul a peste 100 de 
cercuri, numărul lor va crește 
considerabil datorită faptului că 
de la an la an baza materială a 
caselor pionierilor se îmbogă
țește prin grija partidului și sta
tului.

Activitatea desfășurată de pio
nierii și elevii Capitalei în ca
sele ce le sint destinate este 
vastă și complexă. Cercuri de 
radio-televiziune și telecomuni-

Și 
Incepind din acest an pe 

casa pionierilor din secto- 
funcționează o microsta- 
științifică ce cuprinde un

ce vor

ade-

elevii

pio- 
per-

cații, de navomodele, aeromode- 
le, micro și racheto-modele, 
carturi și auto-moto, electronică 
aplicată, broderii, confecții și 
țesături, cercuri ale micilor le
gumicultori, pomicultori, flori- 
cultori și de acvaristică consti
tuie tot atitea prilejuri de pe
trecere cu folos a timpului li
ber, de dezvoltare a aptitudini
lor și îmbogățire a cunoștințelor, 
de pregătire pentru muncă 
viață, 
lingă 
rul 7 
țiune
complex de sere, grădini și lu
crări de apicultura.

In acest an școlar in flecare 
casă a pionierilor vor lua ființă 
subredacții pionierești. Activita
tea multor cercuri depășește co
dul strict al caselor pionierilor, 
prin organizarea in colaborare 
cu bibliotecile Capitalei a nu
meroase întilniri cu scriitori și 
poeți. In urmă cu numai 4 zile 
a debutat, în colaborare cu Bi
blioteca „Mihail Sadoveanu", un 
concurs de creații originale în 
domeniul literaturii și artei plas
tice intitulat sugestiv „Chipul 
mamei și al femeii oglindit în 
creațiile pionierești". Acțiunea 
se va finaliza printr-o expoziție 
ce va fi deschisă la 1 noiembrie 
la Biblioteca „Mihail Sado- 
veanu".

Așadar, in noul an de învăță- 
mint școlar cele 7 case ale pio
nierilor bucureșteni vor desfă
șura o activitate bogată și com
plexă. în acest sens casele pio
nierilor din sectoarele 2, 5, 7 și 
8 și-au extins spațiile prin con
struirea de noi clădiri destinate 
activității pionierești, așteptind 
cu porțile deschise începerea ac
tivității conform devizei tradi
ționale a purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, „Tot înainte".

A reuși
prea ușor ?

(Urmară din pag. I) 
sa de a-și dovedi (și de a 
vedi) că-i perfect capabil să 
înfrunte și să biruie o difi
cultate sau alta, de muncă, 
sau de viață? Părinții, mai 
cu seamă, cad adesea în 
„cursa sentimentelor" și nu 
îngăduie copiilor lor să-și 
probeze forța (fizică, morală) 
prin efort ; apoi însă, pe tra
iectoria creșterii, apar și alții 
care, fie în atelier, fie în cla
să, îi „protejează", la rîndul 
lor, de efort, lipsindu-i exact 
de ceea ce are mai multă ne
voie : siguranță de sine, exer
cițiu pentru momentele mai 
dificile ale vieții, in care se 
cuvine a fi dîrz, perseverent, 
rezistent.Dealtfel, imensa majorita
te a generației tinere, educa
tă prin muncă și pentru mun
că, urmează drumul solid al 
reușitei prin efort. Cînd însă 
mai dăm peste vreunul care 
visează să treacă prin viată, 
precum trece rata apă.
să nu-1 lăsăm ; ci, dîndu-i 
ghes, să-l dirijăm spre locul 
în care este de datoria unul 
tînăr să se afle : acolo unde-i 
greul, acolo unde trebuie vi
goare și stăruință, acolo unde 
se cere EFORT. Atunci cînd. 
asemenea unui înotător, după 
ce-si va cheltui eu folos pu
terea vîrstef, ajungînd pe 
țărm, va încerca satisfacția, 
de nedescris, a izbindei. Și 
cum vrei să izbîndesti, să te 
împlinești, dacă nici curajul 
de-a te arunca în apă, de a 
înota, de a-ți cheltui energia 
nu-1 ai ?

do-

concursului cultural-artistic al elevilor
România socialistă-țara mea de glorii
Incepind de astăzi, publicăm listele cîștigătorilor concursului cul

tural-artistic al elevilor desfășurat — în cinstea Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. — timp de o lună de zile, 
la Năvodari, in patru serii, premiile și mențiunile fiind acordate in 
fiecare serie.
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MUZICĂ POPULARĂ

Premiul I : județele Bistrița- 
Năsăud, Hunedoara, Satu Mare 
și Ilfov.Premiul II : județele 
Neamț, Mehedinți, Dolj, Sucea
va. Premiul III : județele Ia
lomița. Bacău. Sibiu și- Maramu
reș. Mențiuni speciale : județe
le Cluj. Mureș, Iași și Galați. 
Mențiuni : județele Arad, Bra
șov și Sălaj.

FANFARĂ

LICEE

Premiul I ! județele Iași, Ti
miș (Casa Tineretului), Covasna 
(Liceul nr. 2 — Sf. Gheorghe). 
Premiul II : județele Cluj 
(Liceul de mecanică), Sibiu 
(Liceul pedagogic), Mureș (Li
ceul „Ilaltrich" — Sighișoara). 
Premiul III : județul Tulcea 
(Liceul „Spiru Haret"). Men
țiuni : județul Gorj (Liceul pe
dagogic Tg. Jiu).
GRUPURI ȘCOLARE

Premiul I : județele Bacău 
(Grupul școlar petrol Moine?ti), 
Dolj (Grupul școlar C.F.R. Cra
iova), Olt (Grupul școlar T.V. 
Caracal). Premiul II : județele 
Mehedinți (Grupul școlar al 
Șantierului Naval Drobeta Tr. 
Severin), Bihor (Grupul școlar 
Oradea). Premiul III : județul 
Galați (Grupul școlar siderurgic).

DAN VASILESCUALEX. ȘTEFANESCU

Petrolierul românesc „Dacia", de 82 500 tdw, în rada portului 
Constanța.

de analiză și sinlezâ a realității, la dezvolta
rea imaginației și creativității omului. Imensul 
bagaj informațional pe care tinerii îl au la 
dispoziție creează dezideratul de a gîndi cu 
propriul cap, de a instaura ordine și disciplină 
în toată activitatea, de asimilare a unei me
todologii perfecționate de abordare și rezol
vare a tuturor problemelor, inclusiv a celor 
care țin de conștiință, de substanța ei etică.

Semnificația generală a prq.blem.ei educației 
prin cunoaștere constă, deci, în întărirea spiri
tului de inițiativă, de decizie și organizare a 
vieții în planul împlinirii cerințelor sociale. în 
acest fel capătă un teritoriu foarte larg, prac
tic nelimitat de manifestare, aptitudinile de a- 
daptare la dinamica împrejurărilor determinate 
de revoluția științifică și tehnică, de înțelegere 
a noilor, idei care survin, a căilor originale 
care se deschid în fața progresului social. Aș 
remarca în mod deosebit că în această viziu
ne educația se concentrează asupra stimulării 
capacității de autoperfecționare a tînărului, 
permanentizînd efortul neistovit pentru desco
perirea adevărului realităților înconjurătoare. 
Educația prin cunoaștere științifică nu poate fi 
despărțită de necesitatea însușirii unui spirit 
combativ, militant, în viața cotidiană a fiecă
rui cetățean. Numai pe asemenea coordonate 
valoarea și eficiența prezenței sociale a tinerei 
generații, angajarea ei revoluționară în prac
tica edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate capătă solide instrumente de acțiu
ne, anticipînd un viitor cu succese pe măsura 
aspirațiilor și idealurilor orînduirii socialiste 
pe care o făurim.

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din pag. I)

venit zeci de mii de oameni din 
toate părțile țării să se facă, cu 
timiditate, constănțeni, cei care 
pleacă de aici sint priviți cu o 
curiozitate amestecată cu un soi 
de milă. Ei, cei care pleacă, nu 
s-au născut de fapt aici. Cind 
eram copil am aflat și eu, ca 
orice fiu al orașului, că datoria 
oricărei familii constănțene este 
să dea zălog mării unul dintre 
băieți. ~ 
dar ce mic 
fost acela în care s-a putut naș
te o astfel de tablă de lege ! Ce 
oraș mic, tăcut și strivit de co
pleșitoarea vecinătate a mării ! 
Astăzi, in acest oraș alb și fru
mos, in care toate străzile sînt 
deschise spre mare, Ca trase cu 
rigla de un duh nevăzut, orașul 
cu trei mii de marinari și o 
populație de două sute de mii 
de locuitori, pe ei, pe marinari, 
nu-i mai distinge nimeni pe 
străzile orașului. încă acum 
douăzeci de ani, marinarii pe 
străzile orașului erau pecetea 
lui de taină, cei 368 marinari ro
mâni din 1949 care urcau puntea 
celor patru vase sub pavilion ro
mân. La sfirșitul anului 1974 
flota dispunea de 87 de nave cu 
o capacitate de 988 336 de tone — 
dar nimeni nu mai distinge ma
rinarii pe străzile Constanței. 
Pentru ca fiii ei, împătimiți de 
mare, să nu fie nevoiți să ple
ce prin alte părți ale țării unde 
s-a ridicat impetuos imperiul 
vast al industriei moderne și 
unde ritmurile prezentului trag 
înspre ele seva vie și tînără a 
inteligenței și forței de muncă 
românești. Constanța și-a rupt 
cătușele minor-portuare, a intrat 
cu toate velele ridicate în ace
lași flux al industrializării com
plexe, cunoscind in treizeci de

Romantic și frumos — 
oraș trebuie să fi

ani o istorie a dinamicii și în- 
vățind să trăiască trepidant, ast
fel incit mileniile de tăcere s-au 
spart cu un vuiet lung și trium
fător, ca strigătul sirenelor de pe 
toate vasele ancorate in radă în 
noaptea de Anul Nou. Aici, pe 
bătrinul pămint al Dobrogei to- 
mitane, s-a ridicat un oraș din 
nou, s-a ridicat un port din nou, 
s-a ridicat un șantier naval din 
nou. Numai oamenii sînt pur și 
simplu noi, ca și noile industrii 
în care aceștia lucrează. Este 
numai începutul. Investițiile 
pentru noul cincinal ating cifra 
62 miliarde. Este firesc pentru

marinari. Dectt o parte din ei, 
cei care și ajung, cei care înva
ță în școli navale speciale, cei 
care trec proba de rezistență 
și talent la care cărăușia albas
tră te supune. Copiii orașului 
își opresc fascinați privirea, du
pă ce dau ocol largului, pe țărm. 
Acolo unde se întinde marele 
gigant, șantierul naval. Zgomo
tul surd al șantierului, zi și 
noapte, dinamitează visele. Ni
colae Belu, sudor automat, frun
taș, șef de echipă, spunea că 
înainte de a veni pe șantier pri
vea de sus, de pe malul portu
lui, la forfota de jos „și sim
țeam că numai aici vreau să 
muncesc și numai aici am să 
mă simt fericit". „De ce Răs
punsul a venit simplu, cu o ri
dicare din umeri care voia să 
însemne că întrebarea n-avea

gări, electricieni, macaragii, 
frezori, ingineri, tuturor con
structorilor de nave să se nu
mească constructori de nave, 
să se umple de o bucurie 
numai de ei cunoscută, cînd se 
deschid porțile uriașelor docuri 
uscate și marea pătrunde înăun
tru ca un animal mare, liniștit 
și foarte viu și nava construită 
de ei începe să plutească. Ei au 
luat drapelul de fruntași pe ra
mură in întrecerea „Tineretul, 
factorul activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
ei, care au realizat sarcinile cin
cinalului, care au dat drumul la 
apă navelor de 55 000 de tone 
„Tomis" și „Bocșa", ei care în
cep construcția acelui uriaș mi
neralier de 120 000 de tone, acești 
tineri fără complexe, tineri mi
nunați, despre care inginerul

Premiul I t Liceul pedagogic 
Tr. Măgurele (Teleorman), Li
ceul pedagogic Bacău (Bacău), 
Liceul pedagogic Zalău (Sălaj), 
Liceul pedagogic (Suceava). Pre
miul II : Liceul pedagogic Arad 
(Arad), Liceul pedagogic Deva 
(Hunedoara), Liceul pedagogic 
Craiova (Dolj), Liceul pedagogic 
„C. Negri" Galați (Galați). Pre
miul III : Liceul pedagogic 
Cluj-Napoca (Cluj). Liceul 
nr. 1 Timișoara (Timiș), Li
ceul pedagogic Botoșani (Boto
șani), Liceul pedagogic „Al. Vla- 
huță" Bîrlad (Vaslui). Mențiuni : 
Liceul „Traian" — Drobeta Tur- 
nu-Severin (Mehedinți), Liceul 
nr. 2 — Roman (Neamț), Liceul 
pedagogic Constanța, Liceul „N. 
Bălcescu" — Pitești, Liceul pe
dagogic Slatina, Liceul pedago
gic Oradea.
GRUPURI ȘCOLARE

Premiul I s Gr. Scalar con
strucții — Bistrița-Năsăud, Li
ceul industrial Oltenița (Ilfov). 
Premiul II: Gr. Școlar minier 
Motru (Gorj), Liceul de con
strucții și arhitectură Bala Mare. 
Mențiune : Gr. Școlar C. 8. Re
șița.

Premiul I : Tabeica Romeo (Li
ceul nr. 2 Roman). Popescu Ște
fan (Liceul industrial construcții
— Tg. Jiu), Trief Gheorghe 
(Grup școlar — Cugir), Răduca- 
nu Salomia (Gr. școlar celuloză 
și hîrtie — Letea Veche), Cleșcu 
Camelia (Liceul „Z. Golescu" — 
Pitești), Bătrînu Gheorghe (Gr. 
școlar „Electroputere" — Cra
iova), Zamă Leonard (Liceul e- 
conomic — Suceava), Timiș 
Toader (Liceul minier — Borșa). 
Premiul II : Mihu Constantin 
(Liceul Bîlteni), Anușca Dumi
tru (Liceul de chimie — Piatra 
Neamț), Manafu Radu (Liceul 
„Traian" — Drobeta Turnu-Se- 
verin), Cosma Gheorghe (Li- 
ceul pedagogic ,— Sibiu), Calo- 
fir Ilie (Liceul Bolintin — Vale), 
Răducanu Constantin (Liceul 
industrial Oltenița). Premiul 
III : Anei Nicolae (Liceul Cluj- 
Napoca), Udrea Maria și Udrea 
Dica (Liceul Fieni), Cascarache 
Cozmiță (Liceul „A. T. Laurian"
— Botoșani), Bădelița Vasile 
(Liceul pedagogic — Suceava), 
Ioniță Nicolae (Liceul industrial 
Oltenița). Mențiune specială : 
Chlriac Gheorghe (Gr. Școlar 
energetic — Galați). Mențiuni : 
Drăgoi George! (Liceul „V. Ale- 
csandri" — Bacău), Proboteanu 
Florin (Liceul „V. Alecsandri" — 
Bacăti). Sein Emil și Vizman Ni- 
cușor (Șc. generală nr. 18 — Ti-' 
mișoara), Chendea loan (Liceul 
pedagogic — Zalău), Rotocol 
Anton (Liceul pedagogic — Cra
iova), Găină Ion (Liceul peda
gogic — Crainva), Museelu lu
cian (Șc. 
Pitești).

generală nr. 12

LA ÎNCEPUT DE AN
(Urmare din pag, I)

zurile cînd distanțele sînt des
tul de mari. Corelarea progra
mului școlilor cu cel al mijloa
celor de transport este posibilă, 
dar nu întotdeauna și realizată. 
S-a constatat că elevii pierd 
mult timp pe drum, ajungînd 
acasă, după „ferestrele" de aș
teptare, obosiți. Timpul ce le 
rămîne la dispoziție pentru pre
gătirea temelor scade, astfel, 
simțitor. De regulă, navetiștii 
au rezultate mai slabe la învă
țătură.

„Anul trecut, ne spune profe
sorul Vasile Mocanu, secretarul 
organizației de partid de la Li
ceul mecanic nr. 2 Ploiești, am 
încercat un experiment. Acum 
și scepticii s-au convins că este 
bun. Și pină atunci îi determi
nasem pe mulți elevi externi șl 
navetiști să servească masa la 
cantina școlii (ea puțind să asi
gure o cuprindere de 2 000 de e- 
levi). Asta nu a însemnat mare 
lucru. Masa era servită in două 
sau trei serii, elevii se temeau 
că pierd trenul sau mașina, min- 
cau grăbiți, iar, nu de puține 
ori, renunțau chiar la masă. 
Școala s-a oferit să-I găzduias
că, zilnic, pe o durată mai mare 
de timp, după ora mesei, pentru 
a-și pregăti temele sub supra
vegherea cadrelor didactice. So
luția a dat rezultate. Mă voi re
feri numai la un exemplu : 13 
elevi navetiști de la o clasă cu 
situație slabă Ia învățătură 
promovat anul cu rezultate bu
ne. Intr-o plenară pe școală, 
organizată cu comitetul de pă
rinți, am discutat problema pro
gramului prelungit. Părinții s-au 
oferit să contribuie la perfecțio
narea programului". Secretarul 
comitetului U.T.C. pe școală, 
Nicolae Cazanciuc, ne asigură 
că toate organizațiile U.T.C. pe 
clasă vor face propuneri condu
cerii școlii, din primele zile de 
cursuri, pentru cuprinderea ele
vilor în programul prelungit, 
desigur, a acelora care au pro
bleme.

gare in rîndul elevilor și părin
ților, prin diriginți și organizația 
U.T.C., și, pe baza rezultatelor, 
Să se stabilească exact cite so
licitări există, . orele la care ar 
trebui servită masa pentru e- 
levi, meniurile preferate, prețul 
mesei, să se rezerve în școală un 
spațiu pentru ca elevii să-și 
pregătească lecțiile.

întrebarea din titlu am adre
sat-o, la Brașov, tovarășului A- 
lexandru Mazlnger, inspector 
școlar general adjunct și tova
rășului Ion Boanță, director ad
junct al I.C.S.A.P. O concluzie 
se impune de la bun început : 
există preocupări și în ce pri
vește rezolvarea problemelor 
sociale ale elevilor. Astfel, 22 
de școli au cantine proprii. La 
cantina Grupului școlar „Stea-

au

Murfatlar, aici veți intîlni tineri 
din toată țara, dar mai ales de 
ai noștri, constănțeni, dobrogeni, 
eu eram cu via în singe dar și 
cu marea, aici pină la Dunăre 
toți sîntem de la mare. Nu-mi 
închipui alt loc unde să mă rea
lizez, s-a creat o industrie com
plexă la noi în județ, ai unde să 
te duci, dar eu dacă n-am miros 
de mare în nări parcă nu sînt 
om. Vine la mine cineva ți mă 
sfătuiește — tu de ce stai cu ze
cile de ore acolo, există o legis
lație, stai opt ore și pleacă ! Mă 
uitam, ce soi de om o fi și ăsta 
care zice că-i prieten al meu, 
există o lege care trece peste 
toate legile — să-ți faci bine 
munca, un lucru bine făcut mul
țumește pe toată lumea. Nu pot 
pleca acasă dacă n-am terminat 
o treabă — la noi se pot ivi fel

OAMENII DE LA COTA ZERO
acest județ, Constanța, unul din
tre cele mai înapoiate înainte 
de eliberare, care dispunea de o 
putere instalată în 1938 de 7 000 
C.P., este firesc pentru județul 
care în 1973 era decorat cu Or
dinul Muncii clasa I pentru „Re
zultatele obținute în industrie". 
Industria energiei electrice și 
termice, industria, constructoare 
de mașini, industria extractivă 
a minereurilor nemetalifere, in
dustria materialelor de construc
ție, industria chimică, industria 
celulozei și hirtiei, industria tex
tilă, industria alimentară, indus
tria lemnului. Această simplă e- 
numerare, pe pămîntul legende
lor, pare legendară. Nu este de- 
cit realitatea lucidă, necesară, 
planificată și logică in care s-a 
circumscris unul dintre cele mai 
mari și mai importante orașe 
și județe ale țării.

Copiii orașului, tinerii orașu
lui nu mai visează să se facă

rost : „Cui nu-i place să facă 
vapoare Acestor tineri, peste 
trei mii, 70 la sută din șantier, 
le place, le place foarte tare să 
facă vapoare. Această joacă de 
oameni mari învestiți cu uriașă 
răspundere. Le place foarte tare 
să simtă copastiile uriașe vi- 
brînd sub aparatul de sudură, le 
place să învețe meserii noi, le 
place cu o îndrăzneală de fii și 
nepoți de marinari să facă ce nu 
s-a mai făcut. Linica Danilov 
are douăzeci și ceva de ani, cine 
vrea să o cunoască pe Linica 
Danilov, fată din Constanța, s-o 
caute la cizma celei mai înalte 
macarale din șantier, macaraua 
de 120 de tone. ,,E formidabilă, 
imi spune secretarul comitetu
lui U.T.C. pe șantier, Costică Po
teră, cind mă vede ride de mine, 
hai secretare sus să-ți dau o ca
fea ! Dar mie mi-e frică să urc" 
— recunoaște, simplu, secretarul. 
Le place tuturor acestor strun-

Alexandru Stoian, tlnăr la rin- 
du-i, spune : „La noi brigăzile 
tineretului au dat rezultate foar
te bune, de altfel covîrșitorul 
număr al brigăzilor sînt forma
te din, tineri".

Documentele Congresului al 
XI-lea prevăd o creștere de 2,2 
pină la 2,4 a capacității flotei 
maritime și atingerea in 1990 a 
unui tonaj de 11 milioane tone 
amplasament. Sarcinile Șantie
rului naval Constanța alături de 
cele ale celui din Mangalia vor 
fi excepționale. Cresc oamenii 
șantierului apți să le realizeze, 
cresc marii specialiști, vedetele, 
celebritățile șantierului, marii 
maeștri ai uriașelor mineraliere, 
generații întregi de tineri se a- 
propie de șantier. „Deocamdată, 
cei tineri învață de la cei ti-, 
neri !“ — îmi spune rizind Iuliu 
Tudor, mecanic, care trăia febra 
examenului de maiștri pe care 
îl va da curind. „Am venit din

de fel de situații ieșite din co
mun. Să vă dau un exemplu — 
lucram eu la repararea unui va
por grecesc, cind i se rupe 
scaunul de la supapă, tocmai 
zisesem și eu hop — puteam s-o 
las, n-am lăsat-o, să fie parte
nerul mulțumit, bineînțeles că 
nu m-a obligat nimeni, dar 
m-au apucat zorile. Alteori e 
mai grav, te trezești în fața u- 
nor probleme tehnice necunos
cute, vapoare construite de mari 
șantiere navale din lume — poți 
să te faci de rîs ? Nu poți. Așa 
că încerc și eu să mă gîndesc la 
ce s-a gindit cel care a construit 
nava și pină la urmă mă des
curc. Au fost cazuri cind tinerii 
noștri au stat și cite treizeci de 
ore în șantier. Mi-aduc aminte 
acum cîteva luni a trebuit la re
pezeală să creăm un dispozitiv 
pentru montarea unei elice 
25 de tone. L-am creat 
și acum. Asemenea

de 
și e bun 
momente

Preocupări similare a avut și 
conducerea Liceului de con
strucții din Buzău. în oraș, re
gularitatea și punctualitatea 
curselor de transport lasă mult 
de dorit, există dificultăți de co
relare a acestora cu programul 
școlii. Liceul de construcții este 
nou, beneficiază de cantină mo
dernă și spațioasă și s-a oferit 
să servească masa de prînz și 
elevilor din alte școli apropiate 
— de la Liceul economic și 
Școala generală nr. 12. O întra
jutorare cit se poate de fericită.

Aflăm că la nivelul munici
piului Ploiești au fost înființate 
două pensiuni pentru elevi. Una 
în zona centrală a orașului, în 
Pasajul Libertății, și alta în 
cartierul „Nord". Numai că ele 
nu prea sînt solicitate de elevi, 
în principal, datorită faptului că guljoșu", de pildă, serveSc mâ
nu prea sînt cunos.tnite. Uh *in-  » - - *-■  -■
gur afiș pus la intrate» pensiu
nii nu este suficient.

„Sintem pregătiți. ne asigură 
Aurora Ilie, șefa unității din 
Pasajul Libertății. să primim 
zilnic în jur de 150—200 elevi. 
Numai că ei nu prea vin. Sînt și 
profesori care servesc masa la 
noi și i-am rugat să facă cunos
cută unitatea noastră în școlile 
unde predau. Ne-am giftdit să 
dăm un anunț și la radio, să ti
părim fluturași..." Măi operativ 
ar fi să se discute cu școlile, să 
fie informate comitetele de pă
rinți de existența celor două 
pensiuni care sînt la dispoziția 
elevilor.

în municipiul Buzău nimeni 
nu s-a gindit să facă asemenea 
pensiuni unde elevii să poată 
servi cel puțin masa de print. 
„Nimeni nu a ridicat o astfel de 
problemă, se justifică Virgil 
Cîrtoajea, șeful Complexului 
autoservire „Modern". Dar dacă 
Inspectoratul școlar dă o aseme
nea dispoziție. în localul actua
lei pensiuni pentru aduiți, ori- 
cînd se poate lipi un afiș : „între 
orele cutare și cutare, rezervat 
pentru elevi". Nu e vorba de un 
afiș, ci de sondarea necesități
lor. S-ar putea realiza o investl-

sînt momentele noastre de mare 
mîndrie. Docurile uscate sînt o 
adevărată uzină, ce vedeți dum
neavoastră seamănă cu o hală, 
mai spectaculoasă desigur. Dar 
aici nimic nu se face la bandă, 
în fiecare secundă trebuie să 
gindești ce faci ! O să mă între
bați dacă nu e trist, așa, să 
construim nave, mîndria și 
bucuria noastră, să le dăm dru
mul cu urale și ele să-și ducă 
destinul fără noi, mai departe, 
în stăpînirea marinarilor. De ce 
să vă mint, sigur, puțin tristsă vă mint, 
este. Pe unii îi apucă „nebunia' 
navigatului 
cu ele, 
să știți 
midabil 
e la fel 
care le 
microb.__,
mult mai interesant să constru
iești, de fapt nimic nu-i mai in
teresant decit să construiești".

Copiii Dobrogei mele somno
lente trei mii de ani și atitea 
alte timpuri imemoriale au vo
cație de constructor. Visători 
prin naștere și destin, visul lor 
se calculează astăzi și marile a- 
ripi care par țipete de pescăruși 
în nemișcare, copastiile vapoa
relor uriașe, sînt dovada și ar
gumentul viitorului lor.

Nimeni nu mai distinge mari
narii pe străzile orașului. Pe 
străzile pline de electricieni, su
dori, mecanici, arheologi, profe
sori. medici, elevi, actori, poeți. 
Marinarii zimbesc însă în bărbi
le lor imaginare, își aprind o 
pipă imaginară și se duc să pri
vească liniștiți spre șantier, aco
lo unde mîini și capete de con
structori adolescenți le pregă
tesc uriașele nave. Si mai zim
besc, pentru ci știu că aici, ora
șul acesta atît de viu și complex 
va avea întotdeauna izul nease
muit al neliniștii, al speranței 
și, încrederii, al curajului și su
fletului limpede pe care nobila 
mare străbuni îl di fiilor ti.

construind, pleacă 
fac școli și pleacă. Dar 
că pleacă puțini. E for- 
să colinzi mările, dar 

să construiești vapoarele 
vor colinda. E același... 
Ba, mie mi se pare că e

sa 3 000 de elevi ai școlii și cir
ca 200—300 din afară. Cantinele 
liceelor de construcții, nr. 4 Căi 
Ferate au bite 200 de ibcufi- etc. 
O mate pârte din .elevi folosesc 
cantinele întreprinderilor „Trac
torul", „Rulmentul". Uzina nr. 2 
din Brașov, C.C.H. Zărnești etc.

■ Aceasta nu înseamnă însă că la 
întrebarea .„unde servesc masa 
elegii.?" se ..poate răspunde 
„problema a fost, total rezolva-

' tă“. Iată și ărgiirnbnitele. „înțele
gem. cit ..este de important să se 
asigure elevilor posibilitatea de 
a servi, în colectiv, un meniu 
consistent, variabil, în condiții . 
igienice, spune Ion Boanță, di-' 
rectorul adjunct al I.C.S.A.P., șl 
sîntem gata să răspundem soli
citărilor. Avem unități noi, cum 
ar fi „Uranus", lacto ,.Dorna", 
„Doina", „Tractorul", Autoser
virea „7 Noiembrie" in care 
s-au amenajat locuri speciale 
pentru elevii școlilor generale 7, 
11, 10, 22, 13, 6, Liceul Honteruș 
etc. Important .. este nu numai 
faptul că elevii găsesc, la timp, 
o mîncare bine preparată, dar 
— sub aspect social — ei sint 
Îndrumați de personalul nostru 
Cum să mănînce, cum să se com
porte. Pentru elevii suferinzi a- 
vem meniu dietetic. Ținem sea
ma de preferințe, altfel nici nu 
se poate, de aceea le selectăm 
împreună cu comitetul de pă
rinți și diriginți. Am organizat, 
de asemenea, bufete volante in 
15 școli (școlile generale nr. 6 
și 14, liceele 
rea", „Centrul 
Posibilitățile 
mari. Putem 
restaurantele 
vania", „Prahova", 
etc., putem organiza noi bufete 
volante și microcantine la șco
lile generale nr. 10, 22 etc. mai 
cu seamă că avem, laborator 
propriu de preparate culinare. 
Elevii pot rămîne astfel la școa
lă să se odihnească, să învețe. 
Părinții pot munci fără grijă."

Există posibilități. Există și 
solicitudine. Cum se explică a- 
tunci faptul că in anul școlar 
care a trecut doar 150 de elevi 
au apelat la serviciile I.C.S.A.P.? 
Este vorba, în primul rînd. de o 
slabă activitate desfășurată de 
școală, organizația de pionieri, 
organizația U.T.C.. în rîndul pă
rinților. în al doilea rînd, de 
lipsă de receptivitate din partea 
conducerilor unor școli care ar 
trebui să afecteze un spațiu 
pentru bufete sau microcantine, 
ca și cum n-ar răspunde, ală
turi de familie, de starea sănă
tății copiilor. Și — de ce să n-o 
spunem — de slaba colaborare 
între I.C.S.A.P. și Inspectoratul 
școlar județean. A început școa
la și după cum afirma tovarășul 
Ion Boanță nimeni de la inspec
toratul școlar nu ă Venit să dis
cute în legătură cu această pro
blemă, deloc minoră, să stabi
lească un plan cofhun de activi
tate. Ca totuși lucrurile să oț 
urnească din loc, s-ă acționat 
direct la o seamă de sco-lj Intra 
care școlile generale 7, Ift. 14, 
22, Este necesar, așadar, u& pla» 
comun de acțiune, de conjuga
rea tuturor eforturilor pentru a 
asigura unui număr cit mși ma
re de elevi posibilitatea de a-șl 
folosi mai eficient timpul da 
studiu și d« odihhă.

„Șaguna", „Uni- 
de informatică"), 
noastre 
asigura 
„Cina",

sint mai 
spații la 
„Tranșil- 
„Aurora“
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„In cincinalul viitor
vom îndrăzni mai mult.

Exigențe'
la ordineat Încheierea exemplară

Rezultatele de piuă acum
ne dau acest drept!“

F A ACTUALULUI CINCINAL, 
PREGĂTIREA TEMEINICĂ

Convorbire cu VASILE ZIDARIU,
prim-secretar al Comitetului municipal Sibiu al U.T.C.

— Aș dori, tovarășe prim-se- 
cretar, să începem convorbi
rea noastră cu citeva dintre re
zultatele pe care le-ați obținut, 
pină la această dată, in cinstea 
celui de al X-lea Congres al 
U.T.C. și a celei de-a X-a Con
ferințe a U.A.S.C.R. Este normal, 
după părerea mea, să aflăm cum 
s-au materializat eforturile ute- 
eiștilor din municipiul Sibiu, adi
că cum s-a trecut de la 
la fapte...

— Sînt pus într-o 
oarecum delicată. In

intenții

situație 
_  primul 

rind pentru că mi-e teamă ca 
nu cumva să se înțeleagă că am 
început, deja, să ne lăudăm. în 
al doilea rînd, pentru că. de ce 
să '«iu o spun, noi am dori să 
facem mai mult decit am făcut 
pînă în prezent și, în acest sens, 
poate convorbirea noastră ar fi 
fost mai potrivit să se desfășoa
re chiar în preziua conferinței 
municipale de dare de seamă și 
alegeri, adică la 15 octombrie. 
Atunci v-aș fi putut contura o 
imagine exactă a rezultatelor 
prin care s-au concretizat efor
turile uteciștilor sibieni. Pentru 
că, la începutul lunii septembrie, 
noi am fost în măsură să rapor
tăm îndeplinirea și depășirea 
planului de lucrări la muncă 
patriotică finanțată și nefinan- 
țată. Angajamentul initial era să 
Îndeplinim acest plan pînă la 
data începerii conferinței mu
nicipale, dar entuziasmul ute
ciștilor a hotărît altfel. Cu o lună 
și jumătate mai devreme am în
deplinit și depășit planul. Repre
zentat cifric, succesul nostru ar 
suna astfel : 16 milioane lei de
pășire la lucrările de muncă pa
triotică nefinanțată și 1 500 000 
lei la cele de muncă patriotică 
finanțată. în timpul care a mai 
rămas pînă la începerea lucrări
lor conferinței municipale spe
răm să îmbunătățim mult aceste 
rezultate...

— Rezultate remarcabile cu 
care uteciștii sibieni, pc bună 
dreptate, se pot mindri. Cum se 
explică, însă, după părerea dum
neavoastră, aceste succese ?

— Explicațiile sînt mai multe. 
Mă voi opri însă doar la două 
dintre ele. Prima : in tot muni
cipiul, in fiecare organizație 
U.T.C. apropierea datei începerii 
Congresului tineretului. s-a con
cretizat printr-o sporire a efor
turilor în muncă, iar organele 
conducătoare U.T.C., inclusiv ac
tiviștii comitetului municipal, 
s-au străduit, printr-o activitate 
organizatorică susținută, să ca
nalizeze aceste eforturi către 
principalele obiective pe care ni 
le-am propus să le realizăm. A 
doua explicație : întrecerea „Ti- 
n jetul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" — întrecere al cărei tel 
se apropie de împlinire —. a în
semnat pentru noi un minunat 
prilej de a pune în valoare for
țele de care dispune tineretul 
sibian. In focul acestei întreceri 
s-au născut inițiative valoroase 
care s-au soldat cu rezultate ex
cepționale. Amintesc citeva: 
„Decadele record" — soldate cu 
un spor de producție în valoare 
de peste 70 milioane lei ; acțiu
nile de muncă patriotică în spri
jinul producției din care au re
zultat peste 10 milioane lei ; ini
țiativa „Fiecare muncitor să eco
nomisească lunar scule in valoa
re de 100 lei" (inițiativă a orga
nizației U.T.C. din întreprinde
rea „Mecanica" și care s-a ex
tins și în alte întreprinderi), 
„Registrul economiei" (inițiativă 
a uteciștilor de la întreprinderea 
de transporturi auto prin care 
o zi pe lună șoferii au circulat 
cu lubrifianti economisiți) și 
„Fiecare tînăr inginer și tehni
cian să rezolve anual o proble
mă tehnică" (inițiativă născută 
la întreprinderea de piese auto 
de schimb și care s-a generali-

A CINCINALULUI VIITOR

zat în toate întreprinderile din 
municipiu și județ). Sînt acestea 
doar citeva exemple care expri
mă cum nu se poate mai bine 
eficacitatea întrecerii inițiată de 
C.C. al U.T.C. De aceea, chiar 
dacă întrecerea se apropie de 
sfîrșit. noi intenționăm să per
manentizăm experiența cîștigată, 
aceasta constituind o bună bază 
de plecare pentru cincinalul vi
itor. Vrem să ducem mai depar
te tot ce am obținut bun in 
Întrecere și, mai ales, acele ac
țiuni cărora viața le-a confirmat 
eficiența politică și economică.

— Ați participat, în această 
perioadă, la mai multe adunări 
generale de conferințe de dare 
de seamă și alegeri. Am dori să 
ne faceți cunoscute cîteva din 
impresiile cu care ați rămas de 
la aceste adunări...

— Trăiesc încă sub multitudi
nea de impresii care le-am în
cercat la aceste adunări. Un răs
puns sintetic ar fi următorul : 
m-a impresionat. în primul rînd, 
spiritul revoluționar in care 
s-au desfășurat lucrările adună
rilor de dare de seamă și ale
geri- Avind ca bază documentele

Congresului al XI-lea al P.C.R., 
cuvintarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, din iulie, 
anul curent, uteciștii au putut 
evalua ce au făcut bine și ce mai 
au încă de făcut, au analizat in 
spirit critic, comunist, felul în 
care au muncit. Seriozitatea și 
maturitatea cu care au fost dis
cutate problemele legate de 
producția bunurilor materiale ale 
întreprinderilor ni s-au părut a 
fi dominantele adunărilor. Tot
odată — și acest lucru este cel 
mai important — uteciștii și-au 
manifestat hotărîrea de a acțio
na în continuare cu și mai multă 
energie pentru îndeplinirea, la 
un înalt nivel calitativ și canti
tativ, a sarcinilor ce revin mu
nicipiului Sibiu în viitorul cinci
nal. Nu a existat nici o adunare 
în care cei prezenti să nu-și 
asume noi angajamente concre
te. Puteți merge în orice între
prindere din 
veți constata că deja se acțio
nează pentru îndeplinirea noilor 
angajamente — toate dedicate, 
în primul rînd. Congresului al 
X-lea al U.T.C. Am curajul să 
afirm că în cincinalul viitor vom 
îndrăzni mai mult ! Rezultatele 
de pînă acum ne dau acest 
drept !

— In adunări și conferințe ute- 
eiștii au făcut o serie de propu
neri vizînd îmbunătățirea condi
țiilor lor de muncă și de viață. 
Ce ne puteți spune despre 
punerile lor ?

— Intr-adevăr, în adunări 
făcut multe și interesante 
puneri. Activul comitetului 
nicipal, încă din perioada pregă
tirii adunărilor, s-a gîndit că tre
buie valorificate la maximum 
propunerile reieșite din adunări. 
Vă putem, dealtfel, oferi și ci
teva cifre : au fost făcute, în to
tal, 510 propuneri, dintre care 
460 de competența conducerilor 
secțiilor, a diferitelor întreprin
deri din municipiu. 50 de pro
puneri sînt de competenta comi
tetului municipal U.T.C. (Minis
terul Industriei Ușoare, Uniunea 
Națională a cooperativelor meș
teșugărești etc.) Dintre cele, care 
privesc direct comitetul muni
cipal U.T.C. aș aminti două : 
una din Conferința organizației 
U.T.C. a întreprinderii de piese 
auto de schimb, care vizează 
specializarea în producție a ti
nerilor, și, cea de a doua apar- 
ținind organizației U.T.C. de la 
întreprinderea „Independenta" și 
care se referă Ia pregătirea lec
torilor care predau cursurile de 
ridicare a calificării. Ce au sesi
zat și au propus tinerii : la pri
ma problemă s-a evidențiat as
pectul că majoritatea celor aleși 
să urmeze cursuri de specializa
re sînt oameni în virstă. Prac
tica demonstrează. însă, că pe 
utilajele și mașinile pentru care 
6înt trimiși la specializare oa
menii respectivi, continuă să lu
creze... tinerii. Adică, Întorși de 
Ia specializare, cei care au ter
minat cursurile se ocupă de alt
ceva... De obicei, obțin funcții de 
conducere a procesului de pro
ducție, neputind aplica în tota
litate cunoștințele pentru care au 
fost specializați. Tinerii au pro
pus ca la cursurile de specializa
re, atit în tară, cit și peste ho
tare, să fie trimiși cei care de
servesc diverse utilaje și ma
șini, pentru că, la ora actuală, 
ei nu știu decît să „suprave
gheze" mașinile și nicidecum să 
intervină atunci cînd apar defec
țiuni sau este nevoie de atinge
rea parametrilor maximi. Cu 
alte cuvinte, nu cunosc. încă, 
amănunțit calitățile tehnice ale 
utilajelor pe care le deservesc. 
Propunerea de la întreprinderea 
„Independența" ataca alt ne
ajuns : lectorii care predau la 
cursurile de ridicare a calificării

Dealtfel, toate propunerile care 
sînt de competenta comitetului 
municipal U.T.C. au intrat în 
atenția noastră și, în viitorul a- 
propiat, le vom satisface. Este 
aceasta o datorie de primă mă
rime și, in același timp, o cale 
sigură de sporire a încrederii 
uteciștilor în conducerea organi
zației lor.
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își axează expunerile pe teme 
cunoscute încă din școala profe
sională de către tineri (cum 
spunea un utecist, „învăț, din 
nou, cum să ascut un cuțit de 
strung"). Ce ar dori tinerii : să 
le fie predate la aceste cursuri 
„noutățile de ultimă oră", iar 
lectorii, înainte de a fi aleși, să 
fie „testați" asupra cunoștințe
lor pe care le posedă. Ambele 
propuneri au intrat în atenția 
comitetului municipal U.T.C. și, 
deja, acționăm pentru rezolva
rea lor. Desigur, au mai existat 
și alte probleme. Astfel, tinerii 
din cooperația meșteșugărească 
(avem in Sibiu 7 cooperative) au 
propus să se construiască și pen
tru ei un cămin de nefamiliști, 
propunere justificată și pe care 
ne vom strădui, de asemenea, să 
o rezolvăm. Tinerii din comerț 
au arătat că este necesar să se 
mecanizeze munca de depozitare 
a mărfurilor. La ora actuală, 
majoritatea mărfurilor sosesc 
ambalate în colete de peste 100 
kg și sînt depozitate cu brațele. 
Și acestei probleme trebuie să 1 
•e găsească o soluție adecvată.

Bătălia pentru încheierea cu succes a cincinalului în curs și 
pregătirea temeinică a cincinalului viitor a intrat în faza deci
sivă. Desigur, majoritatea marilor unități economice au raportat 
deja îndeplinirea integrală a sarcinilor ce le-au revenit pentru 
perioada 1971—1975 iar celelalte se află într-un stadiu avansat. 
Așa cum aprecia conducerea partidului, există toate premisele 
înfăptuirii înainte de termen a cincinalului pe întreaga econo
mie națională, cu consecințe dintre cele mai favorabile pentru 
dezvoltarea în continuare în ritmuri înalte a tuturor ramurilor 
economice. Cele mai mari eforturi se depun acum pentru înde
plinirea la toti indicatorii a planului pe anul acesta. In paralel 
se acționează energic pentru demararea în cele mai bune con
diții a producției anului viitor, a sarcinilor mult sporite pentru 
cincinalul 1976—1980 stabilite prin Directivele Congresului al 
XI-lea și prin Programul partidului. în abordarea viitoarelor 
sarcini, experiența dobîndită de colectivele de oameni ai muncii 
reprezintă, fără îndoială, un foarte prețios punct de pornire. An
cheta noastră, intr-una din marile întreprinderi constructoare de 
mașini — „Semănătoarea' 
această valorificare a experienței 
economice.

din Capitală — ilustrează tocmai 
înaintate in onorarea sarcinilor

Pentru fiecare utecist, pentru 
fiecare tînăr, după cum afirmă 
Gheorghe Curcă, secretarul co
mitetului U.T.C.. aceste zile 
premergătoare Congresului al 
X-lea al U.T.C. înseamnă o per
manentă mobilizare în vederea 
realizării ritmice și la cel mai 
bun nivel calitativ a normelor 
și angajamentelor personale. 
Peste 90 la sută din tineri pot

raporta lună de lună succese 
notabile în întrecere. Dealtfel, 
întregul an s-a caracterizat la 
Semănătoarea prin ritmicitate și 
calitate, prin substanțiale depă-

sporul de

șiri ale planului, ceea ce a condus 
la îndeplinirea cincinalului 
numai patru ani, trei luni și 
zile.

— Trebuie să se retină, 
spune tovarășul Gheorghe Adam, 
economist în serviciul planifi
cării, că; sarcina colectivului 
nostru pentru anul 1975 a fost cu 
30 la sută mai mare fată de 1974 
și cu 78 la sută mai mare decît 
în 1973. în cea mai mare parte 
aceste sporuri se obțin nu prin 
măriri de capacitate ci prin 
creșterea productivității muncii, 
cu alte cuvinte prin eforturi mai

in
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bine dozate, printr-o organizare 
mai chibzuită a procesului de 
producție. Acum, cînd ne des
part mai puțin de trei luni și 
jumătate de bilanțul anual, 
putem afirma cu satisfacție că 
deși am avut multe greutăți de 
întimpinat, ne aflăm in grafic 
cu toate sarcinile, planul va fi 
realizat exemplar la toți indica
torii.

— V-ați referit la unele gre
utăți cu care v-ati confruntat în 
acest an. In ce au constat ?

— în primul rind într-o sla
bă înțelegere pe care am găsit-o

Intreprinderea „Semănătoarea " București
■>

Prin ce modalități
se va realiza

producție prevăzut?

VIRGINIA FUNIERU — rectificatoare GHEORGHE OPREA — rectificator

FOTO-ANCHETA LA FABRICA DE MECANICĂ DE PRECIZIE - BREAZA

Precizia
studiu,

Fabrica de mecanică de preci
zie — Breaza este o întreprin
dere în care singura unitate de 
măsură admisă la execuția repe
relor o constituie micronul. 
Realizarea subansamblelor com
ponente ale pompelor de injecție 
necesită așadar o înaltă califi
care, disciplină, măiestrie pro
fesională. Sint calități care, la 
prima vedere sînt specifice doar 
unor colective cu vechi tradiții 
industriale. Și totuși ele s-au 
impus, au devenit definitorii, 
într-un timp scurt, și pentru a- 
cest tînăr colectiv a cărui me
die de virstă nu depășește 25 de 
ani. Explicația stă in atenția 
acordată din prima lună a in
trării in producție — aprilie 
1974 — de conducerea întreprin
derii, de organizația U.T.C., pre
gătirii profesionale a tinerilor, 
ridicării continue a nivelului de 
calificare. Intr-un singur an. 3 
clase de tineri au absolvit 
cursurile de calificare, iar ma
joritatea muncitorilor au urmat 
cursurile de reciclare predate de 
cei mai tineri ingineri ai între
prinderii. Cum era și firesc, re
zultatele nu au întirziat să apa
ră. La faza pe județ a olimpia
dei pe meserii, tinărul frezor 
Ion Popa a ocupat locul III. 
Mai mult, cea mai mare parte 
a muncitorilor reușesc să lucre
ze in prezent cu bune rezulta
te, la cite două mașini de înaltă 
complexitate.

Tinăra Virginia Funieru a 
absolvit în urmă cu doi ani li-

micronilor dobîndită prin
calificare, perseverență

ceul teoretic după care s-a ca
lificat in meseria de rectifica
toare. La scurt timp i s-au în
credințat două mașini pe care 
execută operațiuni migăloase de 
rectificare care necesită foarte 
multă precizie, atenție maximă. 
,,Desigur, ne spune tînăra recti
ficatoare, nu este deloc ușor 
să deservești in același timp 
două mașini și să realizezi nu
mai repere de cea mai bună 
calitate. Am studiat mult, am 
solicitat ajutorul colegilor cu 
mai mare experiență atunci 
cînd nu reușeam ceva și iată 
că acum, nu există zi în care să

realizez cite 800 de ace în 
de 700 cit aveam prevăzut".

Linia 14 este deservită in în
tregime de tineret. Deviza lor ; 
producție realizată ritmic, de 
cea mai bună calitate. „Priviți 
aceste două mașini pe care le 
deservesc — ne spune tinărul 
Gheorghe Oprea, rectificator. La 
fiecare 90 de secunde pe ele 
execut concomitent două duze. 
Lucrez de la intrarea în func
țiune a acestei întreprinderi și 
mă mândresc cu faptul că pină 
acum nu am avut nici un re
but". Este intr-adevăr; o perfor
manță dacă ținem seama de fap-

nu 
loc

tul că piesele pe care le execută 
necesită o precizie de un mi
cron. Aceeași grijă deosebită 
pentru realizarea unor produse 
de cea mai înaltă calitate il 
caracterizează și pe tinărul 
strungar Vasile Negatei care, de 
asemenea, lucrează, in același 

la două strunguri automa- 
comandă program. „Cele 
strunguri pe care lucrez 
spune acesta — funcțio- 
in două schimburi. Im-

VASILE NEGOTEI — strungar

timp, 
te cu 
două
— ne 
nează 
preună cu colegul din schimbul 
II ne-am înțeles să îngrijim in 
bune condiții mașinile, să facem 
la începutul fiecărei săptămini 
pregătirea producției astfel ca, 
in funcționarea lor să nu inter
vină nici o întrerupere. In plus, 
tot noi ne controlăm propria ca
litate a produselor realizate".

în urmă cu citeva zile aici a 
avut loc conferința de dare de 
seamă și alegeri. Cu acest pri
lej, reprezentanții celor 540 de 
tineri din întreprindere s-au an
gajat in luările lor de cuvint să 
acorde in continuare aceeași 
atenție perfecționării pregătirii 
profesionale, ca o condiție esen
țială a înfăptuirii sarcinilor can
titative și calitative ce revin in 
acest an întreprinderii. Un an
gajament întărit prin argumen
tul faptelor de muncă, cu fie
care zi mai bogate, mai semni
ficative.

la colaboratorii noștri. Este vor
ba de IUPS Alba Iulia, IUPS 
Miercurea Ciuc, întreprinderea 
de industrie locală din Roșiori, 
întreprinderea de industrie loca
lă din Sibiu, întreprinderea Nep- 
tun din Cîmpina, Automecanica 
din Timișoara etc. Aceste unități 
au obligația prin contract să ne 
execute o serie de ansamble și 
subansamble pentru echipamen
tele de pe combina C-12 și, bine
înțeles, să ni le livreze la timp. 
Or, ele și-au făcut parcă din in- 
tîrzieri un calendar propriu, care 
ne deranjează ritmul, ne afec
tează coeficientul de utilizare a 
timpului de muncă și a utilaje
lor și, în ultimă instanță, planul 
lunar.

Am întrebat însă pe interlocu
torii de la „Semănătoarea" dacă 
în ceea ce-i privește, întreprin
derea lor a fost promptă în re
lațiile cu acești colaboratori. Am 
primit un răspuns negativ. Intr- 
adevăr, din situațiile scriptice 
rezultă că deseori chiar Uzina 
„Semănătoarea" a expediat cu 
întirziere piese și semifabricate 
pentru prelucrare către unitățile 
colaboratoare. Pentru sincroni
zarea ritmului ambii parteneri 
trebuie să respecte, cu rigurozi
tate. termenele înscrise 
tract sau convenite 
între ei.

Cum mai spuneam. în 
ințele lor pentru realizarea sar
cinilor pe anul curent, comu
niștii, uteciștii, întregul colectiv 
s-au axat în principal pe creș
terea productivității 
reușind chiar o performantă : 
acest indicator a fost cu 18,2 Ia 
sută superior celui obținut în 
1974 și cu 46,6 la sută mai mare 
decît nivelul productivității din 
1973.

în con- 
ulterior

strădu-

muncii.

Prin ce modalități concrete t 
în principal pe seama îmbu

nătățirii tehnologiilor de fabri
cație, ne răspunde tovarășul 
Gheorghe Popescu din compătf*  
timentul planificării, care au 
determinat o substanțială econo
mie de manoperă și cheltuieli 
materiale. Repet însă sporul de 
producție prevăzut pentru 1978 
se va obține, de asemenea, în 
mare parte prin creșterea pro
ductivității, prin îmbunătățiri 
tehnologice. Așadar, experiența 
acestui an va fi mult amplifica
tă, pe linia folosirii mai inten
sive a timpului de lucru și a 
utilajelor, a gospodăririi cu 
maximă atenție a materiilor pri
me, materialelor, combustibilu
lui și energiei.

— în ce stadiu se află nomi
nalizarea planului pentru arițjj 
viitor și încheierea contractelor 
cu furnizorii de materiale și co
laboratorii ?

— La această oră planul nostru 
este nominalizat în proporție da 
75 la sută iar pînă la 15 octom
brie va fi integral nominalizat 
avind astfel timp suficient pen
tru pregătirea în cele mai bune 
condiții a fabricației produselor 
prevăzute pentru primul trimes
tru. In ceea ce privește apro> 
vizionarea tehnico-materială sin*  
tem de asemenea în avana cu 
încheierea contractelor.

O cuvenită atenție se acordă 
pregătirilor impuse de asimilări
le prevăzute în planul pe anul 
viitor. De la serviciul tehnio 
aflăm că vor intra în fabricație : 
combinele CP-12 pentru pante, 
iar combinele C-12 vor fi datata 
cu cabine, sc vor fabrica remor
ci pentru transportarea hederu- 
lui și a echipamentului C.S.-4, 
se va mări masa de tăiere de la 
4 la 5 metri a combinelor. Uzina 
este în măsură să livreze Ia ce
rerea beneficiarilor mașini cu 
masă de tăiere de orice mărime. 
Se va trece de asemenea la rea
lizarea combinelor pentru recol
tat cartofi. Pentru ca toate aces
te sarcini să fie abordate încă 
din primele zile ale noului an 
în condițiile unei perfecte pre
gătiri, uzina va trebui să-și com
pleteze forța de muncă 
607 muncitori.

Pregătirea, calificarea 
cializarea cadrelor, a 
muncitori în primul rind. 
reprezintă peste 60 la sută 
colectivul uzinei, la nivelul sar
cinilor de o complexitate cres- 
cîndă în noul cincinal, implică 
din partea organizațiilor U.T.C. 
obligații multiple. Odată cu 
popularizarea in rindul tinerilor 
a noilor sarcini, a cifrelor de 
plan și antrenarea lor în întrece
rea socialistă cu angajamenta 
personale. organizația U.T.C. 
trebuie să urmărească cu consec
vență participarea lor la cursu
rile de calificare și Ia celelalte 
forme de pregătire, să acționeze 
prin toate mijloacele muncit po
litice și educative pentru inte
grarea lor intr-un climat de or
dine și disciplină desăvirșită. .

cu încă

șl spe- 
tinerilor 

care 
din

ROMULUS LAL

însemnate suplimentări
ale angajamentelor de muncă patriotică

C. DUMITRU
Foto : O. PLECAN

Hotăriți să întîm- 
pine cu noi și impor
tante realizări Con
gresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferin
ța a X-a a UASCR, 
tinerii din județul 
Prahova au îndepli
nit angajamentul a- 
nual la muncă pa
triotică încă de la 
23 august. In avansul 
de timp astfel cisti- 
gat, ei și-au propus 
să adauge, pină la 
congres, alte rezulta
te angajamentului 
suplimentar. A fost

majorat astfel pla
nul la colectarea de
șeurilor metalice fe
roase cu 1 050 000 Kg. 
iar cele neferoase cu 
încă 1 000 kg. Lu
crările în agricultură 
oferă și ele un front 
important inițiativei 
tinerești. Astfel, față 
de cele 556 hectare 
planificate inițial a 
se iriga, planul in
dică acum 606 hec
tare irigate. Celor 
16 000 hectare pășuni 
amenajate și întreți
nute li se vor mai

adăuga încă 200 hec
tare, iar plantațiile 
cu pomi fructiferi 
vor însuma peste 
150 hectare. Impor
tante realizări se vor 
obține și în domeniul 
acțiunilor de muncă 
patriotică in sprijinul 
producției, edilitar- 
gospodărești, unde 
față de angajamentul 
inițial — 85 680 lei, 
organizația județeană 
își propune 105 680 
lei.

Ș. CIONOFF

CAMPANIA AGRICOLA DE TOAMNA

STADIUL LUCRĂRILOR
In județul Arad

CONFIRMĂ
CALITATEA ORGANIZĂRII

Și în unitățile agricole din 
județul Arad, ca în întreaga 
țară au fost constituite coman
damente locale, munca a fost 
organizată pe echipe, mecaniza
torilor le-au fost puse la înde- 
mînă toate cele de trebuință. 
Așadar, măsuri bine gîndite, un 
program de acțiune minuțios 
pregătit. Pînă aici toate bune, 
numai că raidul efectuat în a- 
ceste zile pe ogoarele arădene 
a relevat necesitatea acordării 
unei mai serioase atenții, valori
ficării din plin a fiecărei clipe 
prielnice, altfel măsurile luate 
riscind să devină niște simple 
formalități care nu fac decit să 
sporească dosarul birocrației.

Un prim popas la Chișinău- 
Criș. Afirmația cu ■care ne în- 
tîmpină tovarășul Dumitru 
Gurău, primarul orașului, „la

noi nu sint probleme" se do
vedește, Ia o confruntare cu 
realizările, contrară. Aici, po
rumbul trebuia strîns de pe 
1 019 hectare dar nu s-au recol
tat decit 60 ha. Trebuiau însă- 
mînțate 2 490 ha dar de pregătit 
teren din epoca I s-au realizat 
abia 340 ha. La sfeclă, pe baza 
graficelor întocmite de fabrică, 
vor termina recoltatul abia pe 
la mijlocul lui noiembrie. Re
zultă deci că planificarea făcută 
de organele locale este apli
cabilă doar pe timp favorabil. 
Altfel va trebui să suporte mo
dificări, adăugiri etc. iar ploaia 
căzută recent avertizează că așa 
se vor întîmpla lucrurile.

Semnul întrebării privind res
pectarea propriilor angajamente 
devine și mai intens in momen

tul în care te întîlnești cu alte 
anomalii.

La secția S.M.A. din Socodor 
din 21 de tractoare, . 3, deși în 
perfectă stare, nu funcționați. 
Cei care le aveau în primire au 
fost trimiși la cursurile teoreti
ce din Sîntana. Te întrebi ne
dumerit de ce tocmai acum ? La 
Arad pe totalul stațiunii, ingi
nera Maria Ruian apreciază că 
ar fi vreo 60—70 tractoare, nu 
știe precis. In schimb. Iulian 
Moga, președintele C.A.P. Soco
dor ne spune că aici stau zil
nic 7—8 tractoare. La 2 lipsesc 
anvelopele, altul are diferen
țialul defect, două n-au meca
nizatori. In plus, nimeni nu ne 
poate spune unde se află precis 
atelierul mobil destinat reme
dierii imediate a defecțiunilor 
ce apar. Tot la Socodor am mai

întîlnit și o altă mostră de 
birocrație ale cărei consecințe 
sînt dintre cele mai nedorite. 
AGROSEMUL din Arad a stabilit 
ca predarea celor 50 de tone 
de porumb de sâmință să se 
facă numai pe data de 11 sep
tembrie. Altfel existind riscul 
set nu mai poată preda decit 
pește o lună, două. Cooperatorii 
l-au strîns și cind să-l trans
porte au fost anunțați că deo
camdată baza nu-1 poate primi, 
iar ei să-l păstreze cum or ști. 
Și iată cum porumbul de însă- 
mințat zace afară in ploaie !

La intrarea în Vărșat, pe 
dreapta se află secția locală a 
S.M.A. Nu am fi intrat acolo 
dacă nu rie-ar fi atras atenția 
cîțiva oameni aflați în jurul 
unei mașini. Mai de aproape 
ne-am dat seama despre ce 
este vorba. 3 mecanizatori din 
grupa Service măsurau cu un 
manometru presiunea din roata 
de rezervă a mașinii perso
nale a instructorului de la 
I.J.U.C.A.P., tovarășul Popa. Era 
ora 15 și 25 de minute. Tot 
atunci pe poarta secției și-a fă
cut apariția tractorul condus de 
Mihăi Cionc, hîrșiind așa de 
rău că unul din mecanizatorii 
din grupa Service îi stabilește 
diagnosticul de la distanță : 
..are garnitura de la chiulasă 
spartă". Imediat un alt tractor 
tot cu plug după el a intrat in

bază. „Am un rulment spart la 
planetara din stingă" ne lămu
rește Andrei Laszlo, cel care îl 
avea în primire.

Plecăm în sat, unde aflăm de 
la tovarășul președinte Cordos 
Ion că nu prea stă bine la ara
tul și strinsul recoltei. După 
vreo jumătate de oră, la discuție 
ia parte și tovarășul inspector 
de la I.J.U.C.A.P. care ne lămu
rește. „Am avut pană la cau
ciuc, a trebuit să o fac. nu pu
team merge pe teren fără roată 
de rezervă".

In timp ce consemnăm noi a- 
ceste „explicații", pe șosea, cu 
maximum de viteză, trece me
canizatorul Mihai Cionc pe 
tractorul lui Laszlo. De unde se 
vede treaba că rulmentul acela 
spart de la planetara din stingă 
nu era tocmai spart. Se ducea 
se vede să facă rost de o garni
tură nouă de pe la vecini. Iată 
așadar cum organizarea atit de 
bine chibzuită în planurile de 
măsuri se dovedește, în fapt, 
lipsită de suportul realităților 
din teren. Iar în asemenea si
tuații este necesară intervenția 
promptă și nemijlocită a co
mandamentelor agricole locale 
datoare nu doar să stabilească 
planuri de acțiune și măsuri ci 
să le urmărească zilnic materia
lizarea.

ION DANCEA

VEȘTI DE PE OGOARE

• PE BAZA REZULTATE
LOR CERCETĂRILOR ȘI A 
EXPERIENȚELOR EFECTUA
TE ÎN ULTIMII ANI, țăranii 
cooperatori din Poiana Mare 
continuă, în tot cursul lunii 
septembrie, irigarea culturii de 
sfeclă de zahăr. în acest fel, 
specialiștii apreciază că în con
dițiile actualului an agricol 
vor obține o importantă crește
re în greutate a rădăcinilor 
de sfeclă și un spor de cel 
puțin 500 kg zahăr la produc
ția de sfeclă recoltată după 1 
octombrie. Această metodă se 
experimentează și in alte uni
tăți cultivatoare de sfeclă de 
zahăr din zona de sud a ju
dețului Dolj.

• MIERCURI, IN COOPE
RATIVELE AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE DIN MEHEDINȚI 
au fost însămînțate cu culturi 
pentru masă verde ultimele din 
cele 6 000 de hectare prevăzute 
în planul de producție. în 
același timp, mecanizatorii și 
țăranii cooperatori au ridicat 
la 3 000 de hectare suprafața 
însămînțată cu orz pentru 
boabe — cooperativele agricole 
din Brezinița de Ocol, Poroina 
Mare și Cioroboreni. fiind pri
mele din județ care au în
cheiat și această importantă 
lucrare.
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1INEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„DREPTURILE 
PĂRINTEȘTI" 
să fie exercitate în interesul copiilor

actualitatea

SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE PE MARGINEA „CAZULUI CRISTINA"

DRAGA, DRAGA 
CRISTINA

• „Nu doresc să-mi exprim 
opinia In legătură cu cei maturi, 
vinovați de acest caz, conside- 
rînd că tot ce li s-a adresat pe 
calea articolelor din ziar este 
suficient ; vreau să mă adresez 
Cristinăi.

Dragă, dragă, Cristina, eu am 
fost părăsită de mama, pe stra
dă. cînd aveam 4—5 ani, împre
ună cu un frate ceva mai mare 
ca mine. întimplarea ne-a arun
cat pe mine — la un orfelinat, 
iar pe frate — la stăpîn. Asta 
se întimpla demult, intr-o vreme 
cind viața nu semăna deloc cu 
cea de azi. Spre deosebire de 
tine, nici unul din părinți nu a 
plins ți nu și-a reclamat drep
tul de a ne purta de grijă. Pe 
mama am înțeles-o mai tîrziu : 
eră foamete. Nu avea nici un 
venit ți în afară de noi doi, mai 
purta unul mic în brațe. Cine 
avea. în plus, de ale gurii pen
tru a-i oferi ei ? Cine o primea 
la stăpîn cu trei copii ? I-am 
acordat mai tîrziu circumstanțe 
atenuante, aflînd aceste lucruri. 
Și știi ce am mai aflat, Cristina? 
CA rolul „Intîmplării", tata l-a 
avut ! Deși avea un salariu a- 
șigurat, ne-a îndepărtat foarte 
repede de la sine. Cu toate a- 
ceste încercări, prin care am 
trecut, nu mi-am renegat părin
ții. Le eram datoare viața ! Fără 
ei nu aș fi văzut lumina, florile 
ți atitea frumuseți ce ne încon
joară : fără ei nu aș fi trăit bu
curia de a avea doi copii, care 
mă iubesc și-mi spun MAMA, 
atit de frumos și cald 1 Tata a 
murit cu multi ani în urmă. 
Mama se bucură de respectul 
meu și de ajutorul meu mate
rial. Din satul ei, din fundul 
Moldovei, vine să-și vadă copiii, 
toti în București. Șl toți o iubim 
ți o respectăm, căci nu o soco
tim vinovată cu nimic de faptul 
eă noi, frații, nu am crescut 
împreună.

Și atunci, Cristina, mă întorc 
la povestea ta, pe care o cu
noaștem toți din ziare, și te în
treb : cu ce a greșit mama ta, 
fată de tine, de o lipsești de un 
zimbet care i s-ar părea AURUL 
pămîntului ? Cu ce a greșit, de 
e lipsești de acel cuVînt, pe 
care dacă l-ai rosti i s-ar părea

PENTRU TIMPUL
OV. LIBER

ffînemii
ȘEESS
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București (orele 8,30; 10,45; 13;
16; 18,15; 20,30), Favorit (orele 8,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina București (ora 19,15). Stadio
nul Dinamo (ora 19,30), Stadionul 
Steaua (ora 19).

DRUMURI ALBE : Timpuri
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1»;
90.15) .

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

ELIXIRUL TINEREȚII : Capi
tol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,80; 16: 18,15; 20,30), Scala (orele 
9,16; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), 
Grădina Capitol (ora 19).

DELICT DIN DRAGOSTE : 
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
16,15; 20,45), Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Gră
dina Festival (ora 19,30).

Zilele filmului din R.P. Polonă:
RĂTĂCIRE ; Casa Filmului (ore

le 10; 12; 14; 16; 18; 20).
FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 

Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
11,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30). Mo
dem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20), Grădina Modern (ora 19).

EMIGRANTUL : Central (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomls (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Tomis (ora
19) .

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

LANȚURI : Lira (orele 15,30: 18), 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Grădina Lira
(ora 20).

CU MÎINILB CURATE : Bucegl 
(orele 16; 18).

OMUL DIN LARAMIE : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) .

CARTEA JUNGLEI : Doina (o- 
rele 9,30; 11,30; 19,30; 15.45; 18;
20.15) .

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 5 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

TOAMNA BOBOCILOR : Ciu
lești (orele 15.30; 18; 20,15). Viito
rul (orele 15.30; 18: 20).

SOȚIA LUI JEAN : Miorița 
(orele 12,30; 18; 20,15). Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

ACTORUL SI SĂLBATICII S 
Miorița (orele 9: 15).

EVADAREA ; cotrocenl (orele 
10: 12; 14: 16; 18; 20).

ZIUA CEA MAI LUNGA : Volga 
(orele 9; 12,30; 16; 19.30), Grădina 
Titan (ora 19).

NU FILMAM SA NE-AMU- 
ZĂM ; Ferentari (orele 15.30; 18;
20.15).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME ; Aurora (orele 9: 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15), Flamura
(orele 9; 11.15: 13.30: 15,45; 18;
20.15).

ALO, TAXI 1 : Moșilor (orele 
15,30: 18), Pacea (orele 15.30; 18;
20) .

NU TE VOI IUBI : Rahova (ore
le 16: 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : Da

că vede toate NESTEMATELE 
lumii pe buzele tale ? Cristina, 
iubește-ți tatăl, dar intoarce-te 
ACASA unde te așteaptă Sorin 
cu o garoafă roșie 1“

L. C.
muncitoart la Fabrica de 

piine București

DACA BUNICA CREDE 
IN SPIRITE, NU SILIȚI 

SĂ FACĂ ACEASTA 
Șl NEPOȚCA El I

• „Ați greșit grav, dr. Pucă, 
atunci cînd ați lăsat-o pe Cristi
na în grija bunicii, persoană 
care i-a inoculat vechile ei cre
dințe, chipurile, „pentru a o 
păzi de rele", de „farmecele" și 
„vrăjile individei!". Ați con
simțit ca fetița dv. să urmeze 
un astfel de drum, și, în plus, 
doriți să transmiteți, pesemne, 
tot prin intermediul bunicii, 
„cunoștințe" de genul acesta și 
băiatului... Pe Cristina a reușit 
atit de bine să o îndrume spre 
„adevăratul" drum în viață, in
cit a determinat-o să-și urască 
mama... înțelegeți ?!... Ființa al 
cărei sînge îi curge și ei în vine, 
ființa care a suferit și suferă 
atit pentru cei cărora le-a dat 
viață ! Ați reușit să atingeți o 
astfel de „performantă", trans- 
formîndu-vă propriul copil în- 
tr-o unealtă cu care luptați îm
potriva fostei dv. soții I Cristina 
este elevă de nota 10, dar care, 
sub influenta bunicii, crede în 
puterea vrăjilor. a farmecelor. 
Dacă bunica crede în spirite, nu 
siliți să facă aceasta și nepoțica 
ei. încercați să vă revizuiti felul 
de-a gîndi. încercați să reveniți 
Ia realitate. Gîndiți-vă. dar gîn- 
diți-vă că asemeni atitor oameni 
harnici și talentați, copiii, viito
rul de mîine al țării, trebuie să 
se integreze organic procesului 
atît de amplu al muncii neobo
site pentru a ne face viața mai 
fericită. pentru a ne dovedi 
demni de acest ev al civilizației, 
al culturii la care am ajuns prin 
muncă neobosită".

sergent 
CONSTANTIN JICHIȚA 

■Ciut

SORIN Șl CRISTINA 
SĂ FIE ALĂTURI

• „Fotografiile celor doi co
pii le-am întipărit în memorie 
așa de bine încît, dacă i-aș ve
dea, sint sigur că i-aș recunoaște. 
Dacă ar fi după mine, eu aș da

cia (orele *;  11,15; 13.30; 15,45; 16;
20.15).

OMUL DIN LONDRA : Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PIAF : Unirea (orele 16; 18), Gră
dina Unirea (ora 19,45).

COMEDIE FANTASTICĂ t Crfn- 
gasf (ora 17).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Vitan (orele 15.30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15).

CAVALERII TEUTONI : Arta 
(orele 15,30: 18).

RECOMPENSĂ PENTRU ȘE
RIF : Cosmos (orele 14,30; 16,30 î 
18,30; 20,30).

AGENTUL STRANIU : Munca 
(orele 16: 18; 20).

PIRAȚII DIN PACIFIC : Pro
gresul (orele 16: 18; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Gră
dina Arta (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAI
MUȚELOR: Grădina Luceafărul 
(ora 19,30).

OCHII SHIVANEI: Grădina Bu- 
cegi (ora 19,30).

ZAPATA: Grădina Moșilor (ora
19.30).

SCUFUNDAREA JAPONIEI: Gră
dina Vitan (ora 19,30).

PROGRAMUL I

In jurul orei 11,30 posturile 
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite direct 
de la Palatul Republicii ce
remonia semnării documen
telor oficiale româno-engle- 
ze.
16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 

Ventilatorul. Miniatură cinemato
grafică. 17,15 Din țările socialiste. 
17.25 Cîntece și jocuri populare 
Interpretate de ansamblul folclo
ric „Miorița" din Cluj-Napoca. 
17,50- Enciclopedie pentru tineret. 
18,20 Publicitate. 18.25 Bijuterii 
muzicale. Șapte cîntece de Geor
ge Enescu pe versuri de Clement 
Marot. 18.45 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Reflector. 20.20 Muzică ușoară. 
20,35 Revista literar-artlstleă TV. 
21.15 Publicitate. 21.20 Recital 
Yves Montand. 21,55 Cadran eco
nomic mondial. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Concertul Orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii. 20,55 Film 
serial : Columbo.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS — ora 19,30; 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN VARȘOVIA — ora 19,M.

copiii mamei, căci judecata nu 
mă înșeală, vinovatul este tata ! 
Sînt fiu de țăran și cînd am ci
tit că un copil de 10 ani o face 
pe aceea care i-a dat viață „u- 
rîtă și țărancă", fără voia mea, 
mi ș-au strips pumnii. De cită 
minciună și cită răutate trebuie 
să dai dovadă pentru a transfor
ma un mic copil, o floare ce 
abia răsare, într-o ființă care 
nu știe ce este adevărul, care 
nu-și iubește pînă nici pe frate
le său ! Aș dori din toată inima 
ea Sorin și Cristina să fie ală
turi de mama lor. unde cred că 
Ie este locul. In limita posibili
tăților mele modeste, sînt gata 
să-i ajut “

KOLEA KURELIUK
Suceava

CRED CĂ ACUM 
DOCTORUL REGRETA
• „Am urmărit cu deosebit 

interes articolele referitoare la 
cazul micuței Cristina. M-a im
presionat profund această dra
mă a mamei care își vede pro
priul ei copil respinglnd-o, fu
gind de îmbrățișările materne. 
Și totuși fetiță nu poate fi în
vinuită de aceste fapte. Vino
vatul principal este tatăl. Con
sider că a insistat ca fetița să 
rămînă la el, n.u din dragoste 
părintească, ci dintr-un interes 
material și pesemne la îndem
nurile mamei sale, femeia bă- 
trină cu concepții învechite, fe
meia cu credința fanatică în 
forțe oculte, vrăji și alte lucruri 
mistice. Ea insuflă fetiței ura 
împotriva mamei sale, credința 
în lucruri prostești.

Dr. Pucă privește aceste lu
cruri cu indiferentă. Pentru el 
asemenea lucruri sînt „fleacuri". 
Dar dacă viitorul distrus al unei 
femei nu e decît un fleac, vii
torul fetiței tot un fleac — a- 
tunci care ar fi lucrurile demne 
de interes pentru dr. Pucă ? 
Oare pentru el nu sînt valabile 
regulile de etică și conduită so
cialistă ? Nu se gîndește că lă- 
sînd pe mama lui să cultive ase
menea bazaconii mistice in su
fletul pur al fetitei nu face alt
ceva deCit să-i distrugă viitorul? 
Mai tîrziu. fetita va ajunge să 
lucreze, să-și trăiască viața, să 
dea ochii cu realitatea. Cum va 
fi ea, crezind în cele spuse de 
bunica ei ? O fire neliniștită, un 
om ce trăiește într-o continuă 
încordare și teamă, mereu 
zbuciumată...

Sentința judecătorească a fosi 
dreaptă, dind fetița mamei ei. 
Și totuși vine întrebarea : de ce 
dr. Pucă, acum recăsătorit, cere 
atît de insistent fetița înapoi ? 
Consider că nu din dragoste pă
rintească ; nu o cere ca să o 
tină lingă el, ca să se ocupe de 
educația și creșterea ei. O cere 
pentru a o da mamei sale să o 
crească, o cere pentru a nu mai 
plăti alocația și poate pentru a 
poza intr-un tată iubitor. Cred 
că acum, văzîndu-se acuzat de 
toți, regretă faptul că s-a adre
sat dumneavoastră pentru a

Aflindu-se in fața cărții de 
debut, critica reacționează ade
seori contradictoriu. Un nume 
nou trebuie să te „convingă" și 
iată-l pe criticul în cauză mai 
puțin dispus să se lase convins 
cu rapiditate. Entuziasmul, fiind 
vorba de un scriitor încă „ne
cotat", e pe de altă parte riscant, 
diagnosticul este și el mai di
ficil de pus. Aflindu-se pe un 
teren încă necunoscut, riscul de 
a greși există și el. Mai mult 
decit în orice altă situație cri
ticul trebuie să dea dovadă de 
înțelepciune și tact, iată de ce 
actul critic, în cazul cărții de 
debut, ni se pare a fi dificil. 
Judecățile de valoare categorice 
și virulente nu-și au nici ele lo
cul. Iată de ce nu-l vom. absolvi de 
orice vină pe criticul speriat de 
cei care bat la poarta literatu
rii ca de o invazie ! Criticul 
care se lasă cuprins de o ridico
lă iritare ori de cite ori ii a- 
junge la ureche numele unui 
scriitor necunoscut ! „Cine o mai 
fi și ăsta !?“ parcă îl și auzim 
intrebîndu-se cu furie, „De unde 
o fi apărut așa, peste noapte, de 
vreme ce eu n-am auzit de el?“ 
Criticul care manifestă o ciuda
tă și de neînțeles bunăvoință 
față de autorul cu multe cărți 
mediocre la activ, dar care în 
schimb e cuprins de o bruscă 
exigență ori de cite ori i se 
oferă spre lectură cartea unui 
începător. Criticul care se sim
te dator să „curețe" terenul ni
merind deopotrivă în „vinovați" 
și „nevinovați". Cel care își fa
ce din „necruțare" un fel de 
act de glorie uitînd că gestul 
critic înseamnă în primul rind 
opțiune, că inteligența și talen
tul unui critic se verifică mai 
ales atunci cînd acesta afirmă, 
cind e in stare să descopere va
loarea și nu numai atunci cînd 
neagă lipsa de valoare. Se știe 
doar, e mult mai grea exegeza 
la o carte bună, cere criticului 
o mai mare forță de pătrunde
re și o mai mare finețe analiti
că. decît simpla respingere a 
unei cărți proaste. Ni-l închi
puim in primul rind pe critic 
un cititor pasionat de literatu
ră, bucurîndu-se nespus atunci 
cînd descoperă o carte bună și 
numai după aceea un ins care 
scrie despre cărțile citite. Ac
tul critic se naște din dragoste, 

pune cazul în dezbaterea opini
ei publice! Să sperăm însă că va 
reuși să-și deschidă ochii la 
realitate".

REMUS BARTEȘ 
militar în termen — Ploiești

JURIDIC CAZUL A FOST 
SOLUȚIONAT

• „O floare refuzată", „Se
chestrat în ograda bunicii" și 
„Frații trebuie să crească îm
preună" iată titlurile unor arti
cole care, prin conținutul lor, 
ne-au oferit pe plan profesional 
satisfacția datoriei împlinite.

Sentința pronunțată in acest 
eaz, a rămas definitivă, prin 
respingerea recursului declarat 
de reclamantul-pirit Pucă Doru. 
Ca judecători, ne-am exprimat 
punctul de vedere, în numele 
legii — expresie esențială a vo
inței și conștiinței sociale a po
porului. Mărturisim că, la deli
berare. ne-am propus a răspunde 
unor întrebări similare celor la 
care a răspuns ziarul. Materia
lul documentar adunat de autori, 
în vederea soluționării sesiză
rii, ne-a dezvăluit noi aspecte 
pe care nu le-am cunoscut cu 
ocazia judecării cauzei și pro
nunțării sentinței, _ dar care, 
confirmă justețea ei.

Dezbaterea publică a acestui 
caz, răspunde necesității de 
educare cetățenească a tinerei 
generații. îndeamnă pe cei aflați 
în pragul despărțirii să reflec
teze, să privească cu seriozitate 
raporturile de familie, pentru ca 
alți copii să nu mai ajungă o- 
biect de dispută între părinți 
sau instrumente vii ale urii și 
egoismului.

Din punct de vedere juridic, 
cazul a fost soluționat, dar cu 
aceasta nu s-au epuizat toate 
implicațiile sociale ale cauzei. 
Reîncredințind mamei pe Cris
tina. se impune adaptarea pro
gresivă a acesteia la noile con
diții. în scopul rectificării defi
ciențelor de comportament, re
zultat al influentei negative 
exercitate de bunica paternă, de 
tatăl ei și soția acestuia. Cre
dem că este posibil ca trauma
tismul psihic, cauzat Cristinei, 
să fie înlăturat cu ajutorul co
lectivității. al medicilor și ca
drelor didactice, și astfel. Cris
tina va redobîndi copilăria „fu
rată". va învăța să-si iubească 
nediferențiat părinții, să se 
poarte afectuos cu fratele ei, 
Sorin.

■Ne-am îngăduit să facem a- 
ceste aprecieri, pe baza experi
enței noastre de viață, îndeo
sebi în calitate de părinți, din 
dorința sinceră de a-1 determina 
pe dr Pucă Doru. să înțeleagă 
că drepturile părintelui trebuie 
exercitate — în mod egal — de 
ambii părinți, exclusiv în inte
resul copiilor.

MARIA ROȘU 
PANAIT ROMEO 

judecători în Judecătoria 
sectorului V — municipiul 

București

altfel ni se pare a fi sterp și 
lipsit de orice logică inte
rioară !...

Ng greșim, credem, acordind 
actului critic vizavi de cartea de 
debut o atît de mare importan
ță. Rolul de mediator intre au
tor și cititorii săi îi revine și 
de data aceasta criticului, mai 
acut chiar decît în cazul unui 
scriitor „format" care își are de
ja cititorii și publicul său. El,

Critica

de debut
criticul, îl recomandă doar pe 
tinărul poet sau prozator aces
tuia din urmă. In jurul unei 
cărți el creează acea zonă de 
interes, acea curiozitate în ur
ma căreia respectivul volum a- 
junge să fie citit de un număr 
cit mai mare de cititori.

Ne interesează insă in primul 
rind relația care se stabilește 
intre autor și critic și încercăm 
să revenim, după acest scurt o- 
col, la semnificațiile pe care le 
îmbracă această relație. Greu 
să ne închipuim de pildă un 
critic care să reușească să-l con
vingă pe un tinăr debutant să 
nu mai scrie relevindu-i acestuia 
lipsa de vocație I Acțiune dealt
fel și cit se poate de riscantă. 
S-ar putea ca acesta să greșeas
că, iar autorul, talentat, dar șo
văitor, nesigur pe el, să se lase 
cu prea mare ușurință convins, 
depunind armele fără să fie ne
cesar. Nu văd criticul dispus 
să-și încarce conștiința cu o 
astfel de „acțiune"... Nu stînd 
deci în chip de portar la intra
re I! vedem noi pe critic, dind

„Reluăm de la 
spectacolul 100*

Vacanța Ansamblului artistic 
al U.T.C. o însemnat, de fapt, o 
bogată activitate. In primul rind, 
consemnăm citeva turnee în 
străinătate ; participarea la ma
nifestările organizate cu prilejul 
marii sărbători a presei comu
niste italiene — „Festivalul na
țional al ziarului „L’Unita" ; 
prezența corului de cameră 
„Preludiu" la săptămâna muzicii 
corale româno-vest-germane la 
Trossingen, inițiată la Centrul 
internațional pentru muzică din 
Kassel ; grupul folcloric „Cunu
na Carpaților" a susținut cu 
succes o suită de spectacole in 
cadrul Expoziției pentru radio 
și televiziune din Berlinul occi
dental. Sub patronajul Centrului 
metodic pentru îndrumarea ac
tivității cluburilor și caselor de 
cultură ale tineretului s-a des
fășurat, la Brașov, întrunirea 
directorilor și metodiștilor celor 
36 de asemenea așezăminte. Cu 
acest prilej colectivul de teatru 
și corul „Preludiu" au susținut 
spectacole metodice. Apreciatul 
ansamblu al tineretului și-a re
luat activitatea, perioada ime
diată, 17 septembrie — 17 oc
tombrie, fiind dominată de con
cursul pentru dezvoltarea și di
versificarea activității artistice 
ale colectivelor componente.

— Reluăm activitatea acestui 
an de la spectacolul 100, ne spu
ne tovarășul Ion Butoi, directo
rul ansamblului. Avem în pre
gătire o suită de manifestări de
dicate Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. In afară de specta
colele programate la Sala Pa
latului R.S.R., colectivele an
samblului — corul mare, corul 
de cameră „Preludiu", grupul 
folcloric „Cununa Carpaților", 
formația coral instrumentală 
„Savoy", grupul de teatru „E- 
veniment", brigada artistică de 
agitație, recitatori, prezentatori 
— vor apare pe scenele cluburi
lor tineretului, în întreprinderi 
economice și instituții, în școli 
și facultăți, din Capitală, în alte 
localități din țară — Ploiești, 
Tirgoviște. Alexandria, Slatina, 
Craiova. Consiliul de conducere 
a stabilit și aprobat repertoriul 
colectivelor ansamblului artistic 
al U.T.C., prioritate avînd in 
noua stagiune creațiile româ
nești închinate patriei și parti
dului, muncii pline de elan a ti
neretului nostru. Teatrul politic 
va fi promovat cu consecvență. 
Paralel cu activitatea de specta

IN ZILELE DE 22, 23, 24, 25, 26 SEPTEMBRIE, VA AVEA LOC, 
TN PRIMA SA EDIȚIE,

Festivalul de toamnă 
„FLACĂRA 1975“

Spectacolele se vor desfă
șura, in fiecare seară, in sala 
Teatrului „Ion Creangă" — 
teatru al tinerei generații — 
cu sediul în Piața Amzei. în- 
eepind de la ora 19,30, după 
cum urmează:
• Luni, 22 septembrie — 
recitaluri Dumitru Fărcaș,

Radu Gheorghe, Doru 
Stănculescu.

• Marți, 23 septembrie — 
recitaluri Valeriu Sterian,

Adriana Ausch, George 
Mihăiță, Tudor Gheorghe.

• Miercuri, 24 șeptembrie — 

unora bilete de liberă trecere șl 
oprind accesul altora ! (Chiar 
dacă, de pildă, vreun critic 
foarte orgolios și-ar asuma cu 
plăcere un astfel de rol). Un 
verdict violent negativ (firesc 
atunci cind este pus la cartea 
unui autor cu o „operă" în spa
tele lui) în cazul unei cărți de 
debut ni se pare așadar riscant 
și neavenit. O „semnătură" in 
alb la o carte de debut își gă
sește justificarea nu numai in 
„generozitatea" criticului care 
o dă, ci și în curiozitatea aces
tuia, în stare sa intuiască o e- 
voluție acolo unde un ochi mai 
puțin experimentat deocamdată 
nu-i în stare să vadă nimic. 
Pentru că, la urma urmei, un 
debut nu e obligat să fie nea
părat relevant. Sînt mari scrii
tori care au debutat mediocru, 
alții strălucit. O carte de debut 
poate fi edificatoare pentru evo
luția unui prozator, poate fi însă 
și lipsită de orice importantă. 
Nu întotdeauna o carte de de
but îl anunță pe autorul de mai 
tîrziu. Mă gindesc, de pildă, la 
Faulkner care înainte de a-și 
inventa lumea și acea frază ex
traordinară in stare s-o trans
crie, a fost autorul unor cărți 
destul de mediocre. In schimb 
„debutul" lui Marin Preda ni-l 
relevă întru totul pe marele 
scriitor de astăzi. „Arta e lun
gă" după cum spune foarte 
bine poetul, unii iau startul foarte 
bine dar obosesc pe drum, alții 
în schimb au o pornire lipsită 
de orice spectaculozitate, ofe- 
rindu-ne surprizele pe parcurs. 
Sint scriitori care ne oferă ceea 
ce se cheamă o evoluție, alții, și 
n-are rost să-i enumerăm pe a- 
ceștia — o involuție de-a dreptul 
întristătoare. Iată de ce graba 
de a da verdicte în cazul unui 
debut — definitive și foarte ca
tegorice — ni se pare a fi atit 
de riscantă. „Surpriza" poate in
terveni abia la a doua, sau la 
a treia carte ! Lectura unei 
cărți pe care abia am lăsat-o 
din mină mi-a oferit o astfel de 
surpriză chiar zilele acestea. Ro
manul lui George Bălăîță, Lu
mea in două zile, in mod sigur 
cartea „număru unu" a anului, 
cartea unui autor care, după 
debut, a tăcut o vreme și care 
are astăzi o atît de strălucită 
„reapariție". Deci să avem în
totdeauna răbdare...

SORIN TITEL 

cole vom activa, prin interme
diul Centrului metodic, cu mai 
multă perseverență, pentru în
drumarea mai bună a activității 
artistice a cluburilor și caselor 
de cultură ale tineretului din 
țară. Pregătim, de asemenea, 
recomandările repertoriului pen
tru formațiile corale și de tea
tru, o culegere de librete pentru 
dansuri tematice, scrisori meto
dice, care urmăresc generaliza
rea acțiunilor cu aderență la 
tineret.

Efigiile cetății
Printre acțiunile omagiale de

dicate împlinirii a 1750 de ani 
de la prima atestare documen
tară a străvechii cetăti „Pelen- 
dava" și a 500 de ani de exis
tență a capitalei Băniei, se nu
mără și frumoasele plachete și 
medalii jubiliare insigne și co
carde, purtind toate efigia Cra- 
iovei. De asemenea, se află sub 
tipar un ghid și un frumos al
bum, o adevărată istorie ilus
trată a acestor meleaguri.

înnorările ușoare, mai ales în 
nordul Dobrogei și deasupra Ca
pitalei. nu trebuie să ne „spe
rie". Pentru că — ne comunică 
meteorologul Dorina Damian — 
vremea următoarelor două zile 
se va menține In continuare 
călduroasă, mai ales astăzi, cu 
cer variabil, mai mult senin sea
ra și dimineața. Vîntul va sufla 
slab, pină la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 grade, mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar ma
ximele intre 22 și 30 grade, pe 
alocuri mai ridicate în sudul 
țării.

CONCURS '

„Cupa Mureșul*
Cartodromul pionierilor din 

parcul ,.Pădurice" din Arad a 
găzduit, duminică !4 septem
brie a.c., sub auspiciile Consi
liului județean al Organizației 
Pionierilor. Comitetului jude
țean U.T.C. și filiala Arad 
A.C.R., ediția I a concursului 
integral — carturi ..Cupa Mu
reșul", ediție Ia care au fost 
invitate echipaje din județele 
Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Caraș-Severin, Cluj. Hunedoa
ra. Maramureș. Timiș. Satu- 
Mare, Sălaj și, bineînțeles, 
Arad. Au participat pionieri și 
uteciști ce activează in cercu
rile de carting de pe lingă ca
sele de pionieri. După 2 manșe 

recitaluri Ionela Copaciu, Eu
gen Cri stea, Dan Tufaru, 

Mircea Vintili.
• Joi, 25 septembrie — re
citaluri Ionela Prodan, Dan 
Chebac, Evandro Rossetti, 
Adrian Ivanițchi, Gelu Nițu.
• Vineri, 26 septembrie — 
recitaluri Romeo Ghiur. Flo
rian Pittiș, Nicu Alifantis,

Anda Călugăreanu, Mihai 
Stan.

Biletele pentru fiecare sea
ră de spectacol se pot procu
ra de la casele de bilete ale 
Teatrului „Ion Creangă" din 
Piața Amzei.

Însemnările lui Sorin Titel a- 
supra relației multiple ce se 
creează intre cartea de debut și 
critică, în primul rind, rețin prin 
citeva disociații la care nu pu
tem decît să subscriem. Autorul 
face o binevenită departajare 
între critica de atitudine și ne
gativismul critic. Respingerea în 
bloc, nediferențiată a unei mul
titudini de autori și cărți nu 
trebuie, desigur, echivalată cu 
exigența. Aceasta nu poate fi 
concepută în afara discernămîn- 
tului. Dar criticul „bosumflat" 
în fața a tot ce citește este frate 
geamăn cu cel predispus la bu
năvoință generală, la acordarea 
de certificate indulgente unor 
lucrări lipsite in mod evident 
de valoare. Ni se pare că Sorin 
Titel aspiră — de ce ?, nu știm 
— la ultima din aceste două po
ziții extreme, practic aproape 
neîntilnite in viața curentă a li
teraturii. In fond, este vorba de 
aceeași „programare" nejustifi
cată, apriorică a unui anume tip 
de reacție in fața operei, iar nu 
de necesara evaluare după con
tactul cu opera, in cunoștință de 
cauză. Impingind lucrurile puțin 
mai departe, criticul negativist 
„din principiu" ca și indulgentul 
„din principiu" reprezintă ace
eași structură, funciarmente 
dogmatică, anacronică in peisa
jul cultural contemporan. Dacă 
o perspectivă adecvată asupra 
literaturii și, implicit, asupra 
actului critic, exclude orice fel 
de predispoziție de acest ordin, 
noi nu credem că „Un verdict 
violent negativ (firesc atunci 
cind este pus la cartea unui 
autor cu o „operă" în spatele 
lui) ni se pare riscant și nea
venit", cum afirmă Sorin Titel. 
Fără îndoială, criticul trebuie să 
arate comprehensiune în fața 
dibuielilor talentului care, aflat 
la inceput de drum nu și-a gă
sit încă timbrul propriu. Dar 
acest timbru trebuie mai întîi 
să existe. Altfel, despre ce dis
cutăm ? ! Cum bine precizează 
Sorin Titel, criticul este dator 
să intuiască evoluția posibilă a 
unui tinăr scriitor, saltul de ca
litate posibil de a fi realizat in 
lucrările lui ulterioare. Dar cri
ticul este dator, în egală mă
sură. șt să constate imposibilita
tea oricărei evoluții, prezența 
subliteraturii destinată a rămlne 
mereu subliteratură- Sigur, este 
aici un risc de care sîntem eon- 
știenți, însă mi se pare că sin
gura posibilitate de a evita 

de calificări deosebit de antre
nante la categoriile avansați, 
începători, juniori si fete, fi
nala a aliniat la start pe cei 
mai buni tineri piloti. Concur
sul a fost cîștigat de echipaje
le : locul I — Casa pionierilor 
din Arad ; locul II — Chișinău 
Criș ; locul III — Casa pionie
rilor din Jibou. Consiliul jude
țean Arad al Organizației pio
nierilor a acordat celor mai 
buni piloti de carting, diplome, 
medalii și cupe.

EMIL ȘIMANDAT 
redactor la ziarul local

In toate județele țării se 
fac pregătiri și se inițiază o 
seamă de activități legate de 
deschiderea noului an de 
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei. Grija 
deosebită pentru programul 
de pregătire — este concreti
zată în manifestări eu un 
profund conținut patriotic, 
toate menite să răspundă 
noilor sarcini trasate de par
tid, să întîmpine cum se cu
vine marele forum al ute- 
ciștilor.

Lăcașuri de cultură 
în haine noi

• Casa de cultură a tineretu
lui din municipiul Constanța și-a 
deschis ieri porțile. Evenimentul 
este de consemnat cu atit mai 
mult cu cit este vorba de un 
local complet renovat. „Noile 
haine" le-au „confecționat" ti
nerii prin acțiunile de muncă 
patriotică a căror valoare se 
ridică la circa 110 000 lei.

Printre cercurile care vor 
funcționa aici amintim : teatrul, 
pictura, dans modern, dansuri 
populare, cinefoto, inițiere mu
zicală, radio-TV, auto, steno
dactilografie.

De asemenea, aici tinerii pot 
urma cursuri de pregătire poli- 
tico-educativă în cadrul cabine
tului de științe social-politice. 
Ca o ultimă noutate, reținem 
înființarea corului tineretului și 
a ansamblului folcloric „Rapso
dia mării".

POMPILIU COMȘA

• Duminică, a avut loc deschi
derea festivă a „Student clubu
lui" din Capitală. Renovat, într-o 
ambianță plăcută, clubul a găz
duit în preambulul activității 
noului an de studii un specta
col de muzică, dans și poezie in 
prezentarea formațiilor Casei de 
cultură.
• Ateneul tineretului din Ca

pitală și-a redeschis activitatea, 

orice risc este lenea și comodi
tatea de gîndire, confortul spi
ritual, inerția care nu ne dă bă
taie de cap. Sîntem convinși, 
dealtfel, că și Sorin Titel 
nutrește opinia că există și 
cărți de debut a căror lip
să totală de valoare contra
zice orice speranțe și ale căror 
neizbînzi nu trebuie puse pe 
seama „șovăielilor" începutului, 
ci a lipsei de înzestrare artis
tică pur și simplu ?! Nu cre
dem că este nevoie : colabora
torul nostru o știe poate mai 
bine ca noi. Sint, desigur, nea-

Maculatura 
nu e... „per

fectibilă"
venite „menajamentele" față de 
lucrările nesemnificative ale u- 
nor autori care au în spate o 
„operă", dar am spune că la fel 
de „neavenite" sint orice „me
najamente", față de nonvaloa
rea aflată la prima sau la ulti
ma carte. De ce să ne temem 
să spunem „nu" unui „scriitor" 
al cărui sfirșit de drum se vede 
limpede că va semăna cu „în
ceputul" ? Care este utilitatea 
oricărui fel de „drum" in atare 
cazuri 7

In ce privește caracterul „ne
relevant" al lucrărilor de debut 
al unor scriitori care apoi au 
devenit iluștri, acesta trebuie 
înțeles in datele lui exacte. Cum 
foarte bine se exprimă Sorin Ti
tel însuși : „Sint mari scriitori 
care au debutat mediocru, alții 
strălucit". „Mediocru", compara
tiv cu capodoperele produse ul
terior ! Dar, „scinteia" (firește, 
nu in intensitatea ei integrală) 
era vizibilă de la început pen
tru un ochi perspicace, sau nici 
măcar atit ! Cu fine resurse a- 
nalitice s-au detectat in scrieri

în localul său recondiționat, 
găzduind în cursul acestei săp
tămâni. manifestările din cadrul 
„Festivalului artei și culturii tiț 
neretului bucure? lean". i' 
vernisajul expoziției de artă fo
tografică și al celei de pictură, 
pe scenă, brigăzile artistice de 
agitație și-au disputat întlieta- 
tea pentru intrarea in competi
ție la faza pe municipiu. As
tăzi, scena este rezervată for
mațiilor de teatru și recitato
rilor.

Din inițiativa Comitetului 
orășenesc Drăgășani al U.T.C. 
s-a constituit, cu puțin timp 
în urmă. „Tribunalul benevol 
al muncii", format din'tineri 
juriști, ingineri, profesori, in
structori ai Oficiului forțelor 
muncii. Scopul final — depis
tarea și integrarea în produc
ție, în societate, a tinerilor 
fără ocupație. Rezultatul 
mai mult decît satisfăcător : 
celor peste 120 de tineri fără 
ocupație li s-au găsit locuri 
de muncă corespunzătoare 
pregătirii lor, sau au fost 
trimiși la calificare în în
treprinderile din județul Vîl- 
cea (I.T.I.C. Drăgășani, 
T.C.H. Olt, C.I.P.A. Rm. Vîl- 
cea) și la altele din tară cu 
care comitetul U.T.C. a păs
trat o strînsă legătură. îm
bucurător este faptul că ei 
s-au integrat noilor colective 
adueîndu-și aportul in pro
ducție. Bilunar, sau ori de 
cite ori este nevoie, comple
tul acestui tribunal se întru
nește și analizează activitatea, 
sau supune spre judecată aț - 
tudinea aberantă a vreuțful 
tinăr. (Horia Horăscu).

• Inscriindu-se in efortul ge
neral al întregului popor, tine
rii din întreprinderea „Emailul 
Roșu" Mediaș și-au adus o con
tribuție însemnată la înfăptui
rea sarcinilor economice, po
litice și de educație, trasate de 
conducerea partidului. Astfel, 
cei pește 1 200 de tineri din în
treprindere, care reprezintă 32 
la sută din forța de muncă, au 
participat activ la realizarea 
angajamentului privind realiza
rea planului cincinal înainte de 
termen, a cărui îndeplinire a 
fost raportată Ia data de 21 mai 
1975. în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a celei de a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R., 
tinerii români, germani, ma
ghiari, din întreprinderea me-f 
dieșeană s-au angajat să reali
zeze prin muncă patriotică în 
sprijinul producției produse 
suplimentare în valoare de
1 500 000 lei, iar prin participa
rea la muncă patriotică să de
pășească planul la lucrări fi
nanțate cu 130 000 lei.

• Activul U.T.C. din rindul 
armatei din municipiul Cluj- 
Napoca, dind o înaltă apreciere 
chemării secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată tineretului 
patriei de la înalta tribună a 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
s-a angajat ca, sub conducerea 
organizațiilor de partid și în
drumați îndeaproape de coman
danți, să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a face din 
fiecare tînăr un apărător de nă
dejde al patriei, iar îri calitatea 
de constructori militari și-au 
propus ca, în cinstea Congresu
lui U.T.C., să realizeze planul 
valoric și fizic pe anul 197-5, 
pînă la 30 noiembrie.Rubrică realizată de

V. RĂVESCU

le „mediocre" de tinerețe, „ger
menii" creației puternice de mai 
tîrziu. Fără a acorda o excesivă 
prețuire nuvelisticii. lui Re- 
breanu, G. Călinescu arată to
tuși elementul de legătură cu 
romanele care au adus scrii
torului gloria. Există scrieri si
tuate, însă, la un anume nivel 
care e cert că nu va fi depășit. 
Maculatura nu e perfectibilă. 
Produselor de atare tip nu avem 
de ce să ne temem (dimpotrivă, 
e chiar necesar !) să le dăm un 
verdict chiar și violent negativ. 
Pentru că, în ultimă instanță 
drumul spre afirmare in litera
tură nu trece printr-o casă de 
binefacere, ci printr-un proces 
de exigentă evaluare in care, cu A 
toate riscurile, este posibil și re
comandabil și verdictul negativ. 
Sigur că nu este nici o plăcere 
aici : dar este vorba de o datorie 
și nu orice datorie este și plă
cută.

In orice caz, sustragerea de la 
o asemenea datorie, acceptin' 
du-i doar avantajele (atitea cite 
sint !) dar nu și dezavantajele, 
nu indică neapărat din partea 
cui o face un spirit caritabil și 
generos ci mai degrabă o anu
me imaturitate : acționind „ca
ritabil" și aplicînd pe scară lar
gă adagiul „românul e născut 
poet" (formulă ce nu poate fi 
confundată cu o soluție „de lu
cru" !) ajungem departe... Ne 
dăm seama că spunind aceste 
lucruri despre condițiile debutu
lui, cum debutanții sînt de re
gulă oameni tineri, putem părea 
in ochii unora grăbiți sau rău 
intenționați „adversarii" tineri
lor ! (E și acesta un risc, riscul 
răstălmăcirii). In fine, dacă ar fi 
să comparăm poziția teoreticii a 
scriitorului Sorin Titel cu prac
tica de care luăm cunoștință sub 
aceeași semnătură în spațiul 
destinat comentariului critic al 
„României literare", ar tre
bui să observăm un dezacord: 
n-am prea intîlnit sub semnă
tura lui Sorin Titel recenzii elo
gioase la cărți slabe sau nerele
vante ! De unde se vede, o dată 
în plus, că de la teorie la prac
tică distanța poate fi incomen
surabilă, dacă n-am reface teo
ria după practica interesantelor 
cronici ale lui Sorin Titel. fer
me in exprimarea judecății de 
valoare.

VICTOR ATANASIU

1
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TELE R E
Guvematorul general al Republicii Trinidad-Tobago. ELIS 

CLARKE, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

în numele guvernului, al poporului din Trinidad-Tobago și al 
meu personal, doresc să mulțumesc dumneavoastră, guvernului și 
poporului român pentru cordialele felicitări și generoasele senti
mente de prietenie pe care le-ați exprimat în mesajul trimis cu 
ocazia celei de-a 13-a aniversări a independentei statului Trinidad- 
Tobago.

Doresc să vă transmit, la rîndul meu. dorința de a continua 
relațiile de prietenie și cooperare existente între țările noastre.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
HAROLD WILSON

SPORT • SPORT • SPORTT • SPORT FOTBAL

Președintele Republicii Federative a Braziliei. ERNESTO GEISEL, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mulțumesc în mod deosebit Excelentei Voastre pentru urările 
și felicitările De care mi le-ați transmis cu ocazia celei de-a 153-a 
aniversări a independentei Braziliei. Sînt convins pe deplin, ca și 
Excelenta Voastră, că discuțiile pe care le-am avut cu ocazia re
centei dv. vizite în Brazilia au contribuit la stabilirea unui cadru 
nou al relațiilor dintre Brazilia și România, bazate întotdeauna pe 
legături trainice de respect reciproc și de prietenie.

Sesiunea Comisiei româno-sovietice
de colaborare tehnico-științifică
Miercuri s-au încheiat în Ca

pitală lucrările celei de-a 28-a 
sesiuni a Comisiei româno-so
vietice de colaborare tehnico- 
științifică. Părțile au examinat 
modul în care au fost realizate 
acțiunile stabilite la sesiunea 
precedentă și s-a apreciat pozi
tiv activitatea desfășurată de 
organele de resort din cele două 
țări pentru dezvoltarea 
rării tehnico-științifice 
no-sovietice. Comisia 
mandat perfecționarea 
rării dintre ministere, 
organe centrale și organizații 
din România și Uniunea Sovie
tică în vederea participării mal 
intense la efectuarea de lucrări 
pe bază de contracte. îndeosebi 
in domeniul cercetării ți elabo
rării de procese tehnologice, pre
sum și al creării unor mașini 
noi. Totodată s-a solicitat ur
gentarea convenirii obiective
lor de colaborare pentru perioa
da 1976—1980, astfel ca pină la 
«fîrșitul acestui an să fie defi
nitivate acțiunile prioritare în 
viitorul cincinal și întocmite 
planurile de lucru pentru elabo
rarea lor. Acțiunile de colabora
re tehnico-științifică adoptata 
de comisie pentru perioada ur
mătoare se referă la domenii 
importante ale economiei celor 
două țări, cum sînt : construc
ția de mașini grele, mașini-unel- 
te. energetică, industria minieră, 
geologie, industria chimică și 
petrochimică, agricultură etc.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească.

Protocolul Încheiat la sfirșitul

colabo- 
româ- 

a reco- 
colabo- 

celelalte

lucrărilor sesiunii a fost semnat, 
din partea română, de Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, iar din par
tea sovietică de S. M. Tihomi
rov, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Știință și 
Tehnică al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

La semnarea documentului au 
fost prezenți Ion Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 

' Știință. și Tehnologie, și Con
stantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale pe care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a primului ministru al guvernu
lui român, Manea Mănescu, o 
întreprinde în țara noastră pri
mul ministru al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Harold Wilson, împreună 
cu soția și alte persoane oficia
le, a prilejuit oaspeților brita
nici cunoașterea unor obiective 
economice și monumente istori
ce și de artă din județul Su
ceava.

în această vizită, primul mi
nistru britanic a fost însoțit de 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor. Pretor Popa, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Londra.

La sosirea pe aeroportul din 
Suceava, oaspeții au fost întîm- 
pinați de președintele Consiliu
lui popular județean Suceava, 
Miu Dobrescu, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

Primul obiectiv înscris pe iti
nerarul vizitei a fost Combina
tul de prelucrare a lemnului din 
localitate, unde premierul brita
nic a fost informat despre acti
vitatea acestei importante în
treprinderi economice care își 
exportă produsele — în special 
mobilă — in 36 de țări din Eu
ropa, America, Asia și Africa. 
Primul ministru Harold Wilson 
s-a interesat îndeaproape de 
calitatea și funcționalitatea mo
bilei realizate în combinat, 
avînd cuvinte de înaltă aprecie
re la adresa produselor româ
nești.

In continuare tint vizitate cî
teva din renumitele monumente 
de artă din nordul Moldovei. Un 
prim popas se face la mî- 
năstirea Dragomirna, aflată in 
imediata apropiere a orașului 
Suceava. La intrarea în acest 
monument istoric, care aduce 
în arta moldoveană elemente 
noi decorative, de o deosebită 
valoare și originalitate, oaspeții 
britanici au fost salutați de 
Justin Moisescu, mitropolitul 
Moldovei șl Sucevei.

Sînt vizitate apoi mînăstirile 
Sucevița, Moldovița și Voroneț, 
unde au trezit un viu interes 
frescele exterioare, bogăția mo
tivelor și coloritul lor.

La înapoiere. în Suceava, pri
mul ministru britanic și persoa
nele oficiale care îl însoțesc 
s-au oprit la moderna casă de 
cultură a municipiului.

în aceeași zi, președintele 
Consiliului popular al județului 
Suceava a oferit un dejun în 
onoarea primului ministru 
Harold Wilson și a soției sale. 
Cu acest prilej au fost rostite 
scurte alocuțiuni, în care s-a 
subliniat însemnătatea vizitei pe 
care șeful guvernului britanic o 
întreprinde în România, ca o 
contribuție importantă la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări.

Seara, premierul britanic s-a 
înapoiat în Capitală.

Convorbiri 
româno-britanice

Vizita delegației Uniunii Socialiste
a Tineretului din R. S. Cehoslovacă

DEBUT NESATISFĂCĂTOR
ÎN CUPELE CONTINENTALE

MADRID BUCUREȘTI
• ■ a •_____________________y

Rapid-Anderledit 1-0

Un rezultat prea sever
fața de desfășurarea meciului

0 zestre la limita minimă

Delegația Uniunii Socialiste 
a Tineretului (U.S.T.) din 
R. S. Cehoslovacă, condusă 
de Jindrich Polednik, pre
ședintele C.C. al U.S.T., a 
fost miercuri dimineața oas
petele tinerilor de la Fabrica 
de calculatoare electronice 
din București. Cu acest pri
lej, membrilor delegației 
cehoslovace le-au fost pre
zentate activitatea politico- 
educativă desfășurată de or
ganizația U.T.C. din fabrică 
în vederea mobilizării tinere
tului Ia realizarea hotăririlor

ceini de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., acțiunile întreprinse 
în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C., partici
parea tinerilor muncitori la 
întrecerea „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
In continuare, delegația 
U.S.T. a vizitat noile cartiere 
din Capitală.

Reprezentanții tineretului 
cehoslovac s-au intilnit, in 
aceeași zi, cu tineri aflați la 
odihnă în Complexul pentru 
tineret de la Costinești.

Județul Vrancea a îndeplinit
planul cincinal

Organizația județeană Vran
cea a Partidului Comunist Ro
mân, exprlmînd sentimentele 
de profundă satisfacție și mîn- 
drie patriotică ale tuturor oa
menilor muncii din acfest stră
vechi ținut, vă raportează astăzi, 
17 septembrie 1975, îndeplinirea 
prevederilor actualului plan 
cincinal la producția industrială 
a județului, răspunzind astfel 
vibrantei dumneavoastră che
mări de a contribui prin fapte 
la continua dezvoltare economi
că și socială a patriei, la ridi
carea nivelului de civilizație $1 
bunăstare a întregului nostru 
popor.

Acest succes asigură condiții 
ca pină la sfirșitul acestui an 
să realizăm o producție indus
trială suplimentară în valoare 

a aproape 2 miliarde lei, echi
valentă cu întreaga producție 
^obținută în anul 1970. Vom pro
duce și livra în plus economiei 
naționale confecții în valoare 
de 850 milioane lei, 220 milioane 
lei produse de mecanică fină, 
160 milioane lei produse chimi
ce și însemnate cantități de ma
teriale de construcții, produse 
alimentare și altele.

Rezultatele obținute în această 
perioadă s-au bazat pe folosirea 
integrală, judicioasă a tuturor 
capacităților de producție exis
tente, creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, introdu
cerea unor noi tehnologii de 
fabricație, sporirea continuă a 
calității și competitivității pro
duselor. Acționînd neabătut pen
tru aplicarea în viață a indica
țiilor dumneavoastră formulate 
la Plenara C.C. ăl P.C.R. din 
21—22 iulie a.c., vom mobiliza 
comuniștii, toți oamenii muncii 
la intensificarea eforturilor, în 
așa fel incit cea mai mare par
te a producției globale supli
mentare ce o vom obține pină 
la sfirșitul acestui an să se

realizeze pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Succesele obținute în indus
trie au determinat dezvoltarea 
susținută și echilibrată a tutu
ror celorlalte domenii din eco
nomia județului.. în 
naiului 
agricolă a cunoscut 
creștere, 
cultivată cu cereale, 
suprafețele și producțiile în vi-

1971—1975

s-a extins

anii cinci- 
producția 

o continuă 
suprafața 

au crescut

Telegramă adresată
C.C. al P.C.R.,

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

co- 
mp., 

de 
este 
mai

ticultură, au fost construite noi 
și moderne complexe agro-zo- 
otehnice .

în actualul cincinal se dau în 
folosință aproape 8 000 aparta
mente, suprafața spațiilor 
merciale va crește cu 12 000 
iar volumul desfacerilor 
mărfuri numai în acest an 
cu peste 500 milioane lei 
mare față de 1970.

Succese însemnate s-au obți
nut și în domeniul învățămîn- 
tului și culturii, al ocrotirii să
nătății populației, prin crearea 
unor noi unități încadrate cu 
personal calificat și dotate cu 
aparatură modernă.

O strălucită confirmare a pre
ocupării și grijii ce o acordați 
dezvoltării și înfloririi armo
nioase a tuturor zonelor țării o 
constituie și faptul că județul 
Vrancea a primit în perioada 
1971—1975 fonduri pentru dez
voltare de aproape 2 ori mai 
mari decît în cincinalul prece
dent, fiind puse în funcțiune noi 
și importante obiective econo-

AUEXDA
PRIMIRE

Miercuri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Radulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, a primit 
pe S. M. Tihomirov, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, președintele părții so
vietice a Comisiei sovieto-ro- 
mâne de colaborare tehnico-ști
ințifică.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a participat Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

girea și diversificarea schimbu
rilor de mărfuri, a colaborării 
și cooperării în producție, în va
riate domenii de activitate.

Au fost de față Raja Aznam 
bin Raja Haji Ahmad, ambasa
dorul Malayeziei in România, și 
membri ai 
ziene.

mice și edificii social-cultural*.
Prevederile directivelor Con

gresului al XI-lea al partidului 
deschid județului Vrancea, ase
menea întregii noastre patrii, noi 
și largi perspective.

în industria județului se vor 
produce mutații substanțiale, 
prin accelerarea ritmurilor de 
creștere a ramurilor producătoa
re de mijloace de producție, a 
industriei chimice, a unor sub- 
ramuri de înaltă tehnicitate.

Conștienți fiind de înaltele 
răspunderi pe care le avem, încă 
de la jumătatea acestui an am 
trecut la organizarea temeinică 
a producției și a muncii atit 
pentru anul 1976, cit și pentru 
întregul cincinal 1976—1980. Sin- 
tem hotărîți să depiinem 
toate eforturile pentru a obține 
rezultate și mai bune în viitor, 
adăugind în acest fel noi și im
portante succese la măreața o- 
peră de construcție socialistă.

Călăuziți și însuflețiți de pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
de activitatea neobosită ce o 
desfășurați cu înaltă conștiincio
zitate în fruntea partidului și a 
statului, noi, vrîncehii, ne anga
jăm cu toată hotărîrea, forța șl 
cutezanța în bătălia pentru în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al partidului, pen
tru accelerarea mersului nostru 
ferm pe calea progresului și ci
vilizației socialiste.

Prin fapte vom exprima și în 
viitor totala noastră adeziune 
la’ politica internă și externă a 
partidului și statului, recunoș
tința fierbinte ce v-o purtăm 
dumneavoastră, cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului român 
pentru dăruirea cu care luptați 
pentru fericirea poporului și în
florirea necontenită a patriei, 
într-o lume a păcii și colaboră
rii.

Vă asigurăm că în fruntea oa
menilor muncii, comuniștii, mo
bilizați de organele și organiza
țiile de partid, gata pentru orice 
sacrificiu, vor fi exemple de dă
ruire Și abnegație, strîns uniți în 
jurul dumneavoastră, ăl condu
cerii partidului, împreună cu în
tregul popor, vom face totul 
pentru a da viață programului 
Partidului Comunist Român de 
făurire pe pămîntul pâtriei a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a Româ
niei Spre comunism.

Miercuri, la ministere și insti
tuții din Capitală, au avut loc 
convorbiri româno-britanice în 
spiritul indicațiilor și orien
tărilor stabilite de președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
premierul britanic, Harold Wil
son, cu privire la dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări.

Tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior _ și 
cooperării economice internațio
nale, s-a intilnit cu E. Deakins, 
subsecretar de stat parlamentar 
în Ministerul Comerțului al 
Marii Britanii. La întrevedere, 
în cadrul căreia au fost exami
nate căile și măsurile necesare 
a fi întreprinse de ambele părți 
pentru dezvoltarea relațiilor e- 
conomice româno-britanice, de 
colaborare și cooperare, au luat 
parte Nicolae Ionescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, 
alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți membri ai Ambasadei 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord la București.

Președintele Academiei de Ști
ințe Agricole, și Silvice, prof. 
Nicolae Giosan, s-a intilnit, 
miercuri dimineață, cu dr. Ga
vin Strang, subsecretar de stat 
parlamentar în Ministerul Agri
culturii, Pescuitului și Alimenta
ției al Marii Britanii. In cadrul 
discuției au fost abordate pro
bleme privind relațiile de cola
borare în domeniul științelor a- 
gricole, al cercetării în comun a 
unor probleme de interes reci
proc. dezvoltarea schimbului de 
semințe, material biologic, de 
publicații documentare de spe
cialitate.

In aceeași zi, dr. Gavin Strang 
a avut o întrevedere la Ministe
rul Agriculturii și Industriei A- 
limentare cu Ion Stanciu și Ion 
Moldovan, adjuncți ai ministru
lui, fiind discutate cu acest pri
lej modalitățile de extindere a 
colaborării în domeniul agricul
turii și industriei alimentare.

Aseară la Madrid, în fața a 
peste 50 000 de spectatori, for
mația noastră campioană a în- 
tilnit în cadrul Cupei Campio
nilor Europeni, cunoscuta e- 
chipă spaniolă Real — Madrid. 
Avind mari dificultăți în alcă
tuirea formației, 5 jucători, de 
bază ai echipei bucureștene, ne- 
putînd fi folosiți, 
nu s-au prezentat 
potențial maxim.

Primele minute 
dezvăluie maniera 
aborda partida cele două for
mații. Dinamo București, obli
gată la un joc prudent, în care 
nu avea dreptul să riște, așează 
pe Dudu Georgescu și Mateescu 
pe linia de mijloc, rămînînd 
in atac doar Dumitrache și Lu- 
cescu. Real Madrid, avînd în 
echipă nu mai puțin de 10 ju
cători internaționali, s-a năpus
tit pur și simplu asupra porții 
apărată de Constantinescu. Bine 
susținut de Breitner și Netzer, 
atacul spaniol, în care excelează 
Amancio, creează mari probleme 
apărării dinamoviste Și drept 
urmare în minutul 8, la o fază 
ce nu se anunța periculoasă, 
întreaga apărare dinamovistă e- 
zită și Santilliana deschide sco
rul : 1—0. Se părea că diferența 
va lua proporții, dar jucătorii 
dmamoviști rezistă acestui mo-

dinamoviștii 
pe teren la

MANIFESTĂRI

CULTURALE
Institutul Român pentru Rela

țiile Culturale cu Străinătatea a 
organizat, marți, o manifestare 
culturală cu ocazia recentei ani
versări a Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane.

SOCIETĂȚI

ÎNTILNIRE
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a intilnit, miercuri la a- 
miază, cu Dato Hamzah bin 
Abu Samah, ministrul comerțu
lui și industriei din Malayezia, 
care face o vizită în țara noas
tră.

Analizînd stadiul relațiilor e- 
conomice românc-malayeziene, 
cei doi miniștri au subliniat po
sibilitățile existente pentru lăr-

★
privind extinderea 

economice dintre 
cele două țări au fost abordata 
și în cadrul discuțiilor pe care 
ministrul malayezian le-a avut 
cu reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerului In
dustriei Chimice. Ministerului 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Camerei de Comerț șl 
Industrie.

Membrii 
ziene au 
convorbiri 
românești

Probleme 
raporturilor

delegației malaye- 
avut, de asemenea, 
la unele întreprinderi 
de comerț exterior.

SOSIRE
Miercuri seara, a sosit în Ca

pitală tovarășul Cheddi Jagan, 
secretar general al Partidului 
Progresist Popular din Republi
ca Cooperatistă Guyana, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

ale 
în

jocului 
care vor
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ment dificil, ies curajos la atac, 
echilibrează jocul și reușesc 
faze de gol, fiind pe punctul de 
a egala chiar cind în min. 34 o 
minge centrată de Custov este 
pasată cu capul de Dumitrache 
și Lucescu reia de puțin pe 
lingă poartă. După pauză, as
pectul jocului rămîne același. 
Realul atacă și Dinamo se a- 
pără cu calm, găsind totuși re
surse de a se apropia de poar
ta formației madriliene, ratind 
de puțin prin Dumitrache, în 
minutul 53. Se părea că rezul
tatul nu va mai putea fi modi
ficat, dar jucătorii Spanioli, 
prin Roberto Martinez, min. 63, 
și Netzer min. 73 cu largul con
curs al portarului Constantines
cu, ridică scorul la 3—0. Un mi
nut mai tîrziu Dinamo reușește 
să reducă din handicap prin Lu
cescu. în ultimele 15 minute de 
joc, echipa spaniolă atacă dar 
jucătorii dinamoviști se apără 
și dau, din cind în cind, replici. 
Și cind se părea că nimic nu 
se mai poate modifica o nouă 
greșeală a portarului bucureș- 
tean și același Santilliâna 
bilește rezultatul final la 
A arbitrat cu scăpări mai 
sau mai puțin „grave" M. 
gulovici (iugoslavia).

Partida dintre ciștigătoarele 
Cupelor României și Belgiei a 
debutat sub semnul echilibrului, 
mai ales din punct de vedere 
teritorial, fazele alternînd de la 
o poartă la alta. Oaspeții n-au 
părut nici un moment impresio
nați de faptul că joacă în de
plasare și avantajul terenului a 
fost dintr-un bun început anu
lat. In această situație, cind An- 
derlecht-ul teșea rețeaua de 
pase care l-a făcut celebru, fot
baliștilor români nu le-a ramat 
decît să încerce vigilenta apără
torilor adverși cu acțiuni ceva 
mai rapide și surprinzătoare. 
Este ceea ce au și reușit în mi
nutul $0, cind. la o acțiune pur
tată de Bartales pe partea stin
gă a terenului, urmată de o 
centrare la Manea și un șut al 
acestuia, portarul belgian res
pinge in extremis mingea în pi
ciorul fundașului Thissen, care, 
Surprins, înscrie involuntar sin
gurul gol al meciului, in favoa-

rea bucureștenilor. Apoi jocul 
reintră in normal.

După pauză, rapidițtii încear
că să forțeze ritmul și reușesc 
să-și creeze cîteva situații mai 
periculoase, dar replica promp
tă a apărării belgiene și două 
mari ratări aparținînd lui RiȘni- 
ță și Neagu fac ca rezultatul si 
rămînă neschimbat. Oaspeții 
dau replică la fiecare atac mai 
îndrăzneț al rapidiștilor prin 
contraatacuri și, in final, chiar 
prin atacuri poziționale susținu
te, dar sterile, fără precizie în 
șuturi și, deci, fără finalizare, și 
toată lumea pare mulțumită de 
rezultat, așteptînd fluierul final, 
care, de altfel, consfințește & 
partidă deschisă însă cu nimic 
peste nivelul mediu.

Rapidul pleacă, așadăr. Id 
Bruxelles eu o zestre slabă, dar 
1—0 este, totuși, Ceva mai mult 
decît nimic.

S. UNGVREANC

CRAIOVA Universitatea-
Steaua Roșie 1-3

Sta- 
4—1. 
mult
Gu-

C. IONESCU

A.S.A.-DynamoDresda2-2

Un egal cu multe ocazii ratate
Peste 23 000 de spectatori au 

umplut pină la refuz stadionul 
din Tg. Mureș, pentru â urmări 
partida din primul tur al Cupei 
U.E.F.A. în care echipa A.S.A. 
Tg. Mureș a intilnit pe Dynamo 
Dresda. După un început timid, 
fotbaliștii din Tg. Mureș pun 
stăpînire pe joc și timp de 20 
minute supun, unui veritabil ase
diu poarta apărată de Boden, 
reușind deschiderea scorului in 
urma unei faze de toată frumu
sețea prin Mureșan (minutul 10). 
După acest gol oaspeții devin 
foarte prudenți, retrăgîndu-se în 
apărare, dar contraatacînd peri
culos. Totuși, mureșenii au avut 
ocazii foarte mari de gol. In mi
nutul 18. o lovitură liberă exe
cutată de Mureșan este reluată 
de •Gligore care șutează puter
nic în bară. Urmează o perioadă

de dominare a echipei oaspete 
care profitînd de o ezitare a 
apărării noastre reușește egala- 
rea scorului în minutul 25 prin 
Schade. Nu trec decît 2 minute 
și jucătorii oaspeți înscriu și cel 
de-al doilea gol prin Heidler.

Repriza a doua începe cu 
atacuri puternice ale echipei 
A.S.A. și in min. 49, Fazekas în 
urma unei excelente pase de la 
Hajnal, egalează scorul : 2—2. 
Cîteva ocazii bune de gol ale lo
calnicilor nu sînt valorificate și 
din min. 70 pină aproape spre 
finalul partidei, inițiativa trece 
de partea oaspeților. Presiunea 
din finalul întilnirii nu a putut 
să aducă bucuria victoriei în ta
băra mureșeană și partida ia 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate.

TOMA BODOR

• IN OPTIMILE DE FI
NALA ale turneului inter
național de tenis de la Ha
milton, jucătorul rom&n Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 1—6, 
6—3, 6—2 pe tinărul tenisman 
american Tray Waltke. Alte 
rezultate : Connors (S.U.A.) 
— S. Segura (S.U.A.) 6—1,
6—1 ; Metreveli (U.R.S.S.) — 
Mayer (S.U.A.) 6—3, 6—0 ;
Gerulaitis (S.U.A.) — Pfis
ter (S.U.A.) 7—5, 6—2.

• LUPTĂTORUL ROMAN 
VASILE IORGA a obținut 
două victorii la campionate
le mondiale de lupte libere 
ce se desfășoară în aceste 
zile în orașul Minsk. în tu-

rul doi, Vasile Iorga I-a în
vins prin tuș pe canadianul 
Dechateles, iar în turul trei 
a cîștigat tot înainte de limi
tă meciul cu luptătorul ma
ghiar Istvan Kolîch. La ca
tegoria 57 kg, românul Gri- 
gore Condrat a ciștigat Ia 
puncte intîlnirea cu iranianul 
Moksen Fachendi.

• LA ROMA ÎNCEP AS
TĂZI JOCURILE MONDIA
LE UNIVERSITARE DE AT
LETISM. In programul pri
mei zile de întreceri figu
rează două finale (3 000 m 
plat feminin și 10 000 m plat), 
precum și probe de decatlon. 
Delegația sportivă studen-

DE
BINEFACERE ?

(Urmare din pag. I)

mici tehnici psihologice este în stare să 
pună în mișcare, toate lovind sub cen
tură și mascînd ne-munca ei : „Poate fi 
lăsat, tovarăși, în societatea noastră, un 
om să moară de foame Mi se în- 
tîmplă să aud că, uneori, chiar și per
soane cu studii și funcții juridice dintre 
cele chemate să aplice legea și să apere 
interesele statului cad în plasa senti
mentalismului față de respectiva specie, 
uitînd să răspundă la o întrebare an
terioară : „Chiar mai există la noi oa
meni care pot muri de foame, lăsați 
fiind fără muncă

Sigur, pot fi și mici nedreptăți, dar în 
zgomotul produs de unele așa-zise vic
time mi se pare că nu sesizăm un pă
gubitor fapt contrar, și anume că tre
cem prea ușor cu vederea pe mulți care, 
odată, văzîndu-se încadrați pe niște 
posturi, fac totul pentru a se obosi cît 
mai puțin. Nu excesul de severitate în a 
pretinde muncă pe măsura retribuției 
mi se pare, din păcate, a fi caracteris
tica conducerilor unor instituții, între
prinderi etc. Mi se mai întîmplă, din cînd 
în cînd, să mă întîlnesc cu cîtfe unul care 
seplînge că e „jupuit", că „nu mai poa
le" etc. Mă interesez la ce gen de lu
crări ia parte, ce norme are, cu ce uti
laje lucrează, Și, fiindcă am văzut multe 
în drumurile ziaristice, întreb cum se 
lucrează, cu ce producții și cu ce 
randament, la nivelul cel mai înalt în 
lume. Și nu de puține ori, ba aproape 
în toate cazurile am surpriza să constat

Joc slab, înfrîngere neașteptată
Nu speram ca Univ. Crăiova 

să obțină o victorie categorică 
în fața unui adversar atit de pu
ternic. Mă așteptam insă ca e- 
chipa din Bănie să reprezinte 
fotbalul nostru într-o competi
ție internațională atit de impor
tantă de o alta manieră. Pentru 
că nu surprind atit eșecul pe 
teren propriu, cit, mai ales, jo
cul slab, evolufia precară a e- 
chipei craiovene, mult sub ni
velul unor partide de campionat. 
N-am văzut etalat aproape ni
mic din armele cu care „U“ Cra
iova obținea victorii, cucerea 
publicul: vigoare, tehnicitate, 
spirit de luptă, dăruire pentru 
club și suporteri. In meciul de 
ieri i-am Văzut lipsiți de vlagă, 
de hotărîre, aproape timorați. 
De o idee tactică de joc nu se 
poate vorbi. Nerestabilit sufici
ent, Bălăci a avut un randament 
scăzut; Crișan a fost o Umbră 
a jucătorului care s-a impus se
lecționării în națională ; apără
torii de margine Purima și Ber- 
neanu s-au lăsat depășiți cu 
prea multă ușurință. Așa se ex
plică eșecul craiovehilor, așa se 
explică victoria oaspeților. Nu 
forma excelentă și jocul organi
zat și subtil al echipei din Bel
grad, cit jocul slab, replica atit 
de palidă dată de universitari. 
Oaspeților le-au reușit toate 
pentru că adversarii lor nu le-au 
pus probleme. Ei au dominat jo-

țească a României cuprinde 
pe Natalia Andrei, Argentina 
Menis, Virginia Ioan, Gheor
ghe Celan, . Hie Floroiu, 
Gheorghe Ghipu etc.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE HALTERE au 
continuat la Moscova cu În
trecerile categoriei 
Medalia de aur a 
sportivului bulgar 
Kirov care a stabilit
record mondial Ia totalul ce
lor două stiluri cu perfor
manța de 255 kg. Pe locurile 
următoare s-âu clasat : W. 
Korcz (Polonia) 252.509 kg și 
K. Prohl (Cehoslovacia) 250 
kg.

cocoș, 
revenit 
Atanas 
un nou

câ „jupuitului*  nu î se cere nici pe ju
mătate, cum se pretinde peste tot la o 
bună organizare, dar el crede că a- 
ceasta este „o altă chestiune", bănuiala 
lui fiind că societatea noastră ar fi, cel 
puțin, pentru el, un fel de societate a 
milelor.

Ce vorbești, 
gîncfindu-mă 
muncii 
de pe 
nicie și 
lor lor.

Bitie, _____
multă vreme, aveți în mine un dușman 
declarat. Mă voi ocupa - cu mijloacele 
mele ziaristice - și mai atent de voi. De 
voi și de toți cei ce fac pe avocații 
ideii de îngăduință pentru prostie și 
lene, sau pe apărătorii lor, porniți con
tra dreptei exigențe, atunci cînd e vorba 
de cheltuirea baniloț statului l

i, domnule ? mă revolt 
la atîți oameni ai 

din uzine, de pe ogoare, 
șantiere, care-și cîștigă cu hăr- 
modestie binele lor și al familii-

îmi zic, domnilor lipitori de

cui și terenul cea mai mat» par
te din timp. Au pasat mult — au 
un excelent control al balonu- 
lui și o Condiție fiiiti impresio
nantă — mai lent la mijlocul te
renului, mai rapid In fazele de 
finalizare. Așa au venit goluri
le marcate de Savici (mVh. 17) ți 
Filipovici (min. 58 și S0), ambii 
internaționali. Singură realizare 
a echipei craiovene este golul 
lui Oblemencb (min. 44) lucrat 
de unul Ungur, eu 0 măiestrie 
pe cate nu ți-o dă decît vîrsta 
și experiența. Un gol care a mai 
spulberat din supărările celor 
circa 40 000 de spectatori pte- 
zenți. Cu acest rezultat nu cre
dem Ca „U" Crăiova să mai aibă 
nici măcar 
tfu retur, 
tund...

Șanse teor&tice pen- 
Dar balonul e ro-

V. CABULEA

P. S. înainte de începerea me
ciului au fost prezentați publi
cului craiovean campionii jude
țeni ai competiției de mass' cu 
caracter republican Cupă „Scih- 
teii tineretului" la tenis, care au 
reprezentat județul Dolj lâ fina
la de la Costinești. Ei s-au pre
zentat in fața publicului cu tro
feul cucerit și imbrăcați in tri
courile de campioni ai Cupei 
„Scînteii tineretului". Cum se 
știe echipa județului Dolj a cu
cerit un titlu de campion na
țional și un loc 2. Cei 6 sportivi, 
în ordinea clasamentului final 
de la Costinești, Diamandis 
Zlisis, sora lui, Diamandis Ma- 
rica, Pleșa Dorin, Burtea Mihal, 
Tiriioveanu Ioana și Briceag 
Gabriela au fost îndelung aplau
dați de public.

Alte rezultate
Rezultatele din cupele euro

pene de fotbal : „Cupa Campio
nilor europeni" : Ujpest Dozsa 
Budapesta — F.C. Ziirich 4—6 
(2—0) ; Ruch Chorzow — Pal- 
loseura (Finlanda) 5—0 (3—0) ; 
Floriana Valletta (Malta) — 
Hajduk Split 0—5 (0—1) ;
T-S.K.A. Sofia — Juventus To
rino 2—1 (0—1). „Cupa Cupe
lor" : Panathinaikos Atena — 
Zwickau (R. D. Germană) 
0—0 ; Spartak Trnava — Boa- 
viâta Porto (Portugalia) 6—0 ; 
Ehintracht Frankfurt pe Main 
(R. F Germania) — Cole
raine Belfast 5—1 (5—0).

în competiția de fotbal „Cupa 
U.E.F.A.", echipa Torpedo Mos
cova a întrecut cu scorul de 4—1 
(2—1) formația italiană A C. Na
poli. Alte rezultate din aceeași 
competiție : Bohemians Praga — 
Honved Budapesta 1—2 (0—0) ; 
Cernomoreț Odesa — Lazio Ro
ma 1—0 (1—0) ; P.A.O.K. 
Ionic — F.C. Barcelona 
(0—0) ; Ajax Amsterdam 
Glentoran Belfast 6—1 (3—0) ;
Duisburg (R.F.G.) — Paralimnim 
Famagusta 3—2 (2—1) ț

Dudu Georgescu va 
primi „Gheata de aur" 

la 24 septembrie
Revista pariziană de specialita

te „France Football" a anunțat 
că ceremonia decernării trofeu
lui „Gheata de aur" celui mai 
eficace jucător de pe continent 
va avea loc la Paris în ziua de 
24 septembrie a.c Cum se știe, 
trofeul revine anul acesta jucă
torului român Dudu Georgescu 
(Dinamo) care a marcat Cel măi 
mare număr de goluri — 33 — 
în campionatul național.

Sa-
1—0

delegației malaye-

multe bilete,
4

AZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea

CÎȘTIGURI IN BANII, 
AUTOTURISME „DACIA 1300“, 
EXCURSII
LA MONTREAL —CANADA 
Șl INNSBRUCK —AUSTRIA 
CU OCAZIA
JOCURILOR OLIMPICE DIN 1976



A XXX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

Cerința instituirii unei 
noi ordini economice

„Scînteia tineretului'*

• PREȘEDINTELE PORTU
GALIEI, Francisco da Costa 
Gomes, a adresat un mesaj pre
ședintelui în exercițiu al Orga
nizației Unității Africane 
(O.U.A.), șeful statului ugandez, 
Idi Amin, în legătură cu trimi
terea unei misiuni de mediere 
a O.U.A. în Angola. Membrii 
misiunii ar urma să acționeze 
împreună cu mișcările de elibe
rare din Angola și cu Portugalia, 
pentru soluționarea politică a 
problemei angoleze.
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și politice internaționale
In prima ședință a actualei sesiuni ordinare — cea de-a XXX-a 

— a Adunării Generale a O.N.U. au luat cuvîntul președintele 
acestei sesiuni Gaston Thorn, prim-ministru și ministru al 
afacerilor externe al Luxemburgului, și președintele sesiunii 
precedente, Abdelaziz Bouteflika, ministrul afacerilor externe al 
Algeriei.

în discursul său, Gaston Thorn 
a făcut o amplă trecere în re
vistă a problemelor agendei in
ternaționale. Subliniez cu re
gret, a arătat el, lipsa oricărui 
progres în direcția dezarmării 
generale. Este descurajant să 
asiști la proliferarea armamen
telor, la risipirea atîtor resurse 
șl energii pentru stocarea și per
fecționarea unor sisteme de dis
trugere.

în continuare, vorbitorul a 
remarcat succesele obținute de 
O.N.U. în domeniul decolonizării 
ți a insistat asupra definitivării 
procesului de dezrobire a popoa
relor, evidențiind, în acest sens 
necesitatea încetării în Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia 
a politicii inumane de apartheid 
ți discriminare rasială.

La un alt capitol — proble
mele economice ale lumii — 
Gaston Thorn s-a referit la re
zultatele . total nesatisfăcătoare 
ele strategiei internaționale a 
dezvoltării, în ciuda faptului că 
peste jumătate din populația 
globului întimpină lipsuri și că 
milioane de oameni sînt con
damnați la o stare de adîncă 
sărăcie.

Președintele sesiunii a arătat 
apoi, că trecerea la transforma
rea structurilor economice in
ternaționale, în baza unui pro
gram coerent de măsuri cuprin
zătoare, deschide calea spre o 
mai echitabilă împărțire a bo
gățiilor lumii și anunță stabili
rea unui nou echilibru în balan
ța intereselor țărilor industria
lizate și țărilor în curs de dez
voltare, echilibru care trebuie să 
le favorizeze pe cele din urmă. 
Climatul constructiv în care au 
fost duse negocierile din cadrul 
sesiunii extraordinare constituie 
un triumf al spiritului de coope
rare internațională. Acest spi
rit a fost creat în parte — a spus 
el — prin mai buna înțelegere 
și prin acceptarea interdepen
dențelor economiei statelor 
membre.

Vorbitorul a subliniat, in în
cheiere, sarcina actualei sesiuni 
ordinare de a menține și de a 
intensifica acțiunile de coope
rare în lume și a asigura tra
ducerea in fapte a măsurilor 
celei de-a Vil-a sesiuni extra
ordinare, prin acțiuni concrete, 
in folosul țărilor în curs de dez
voltare și, în primul rînd, al 
celor mai slab dezvoltate.

Marți după-amiază, la înche
ierea oficială a lucrărilor 
celei de-a 29-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., lă
sată deschisă la 18 decembrie 
1974 pentru a avea în atenția sa 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat, președintele sesiunii, 
ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, 
a declarat că „dorința tuturor 
de a întări autoritatea O.N.U. și 
a transforma organizația într-un 
instrument al cooperării a fost 
puternic și insistent afirmată de 
flecare reprezentant. De aseme
nea, pentru prima dată de la 
fondarea organizației se face 
simțită dorința de înțelegere și 
se subliniază necesitatea de a 
găsi un limbai comun care să 
permită dialogul între popoare. 
Problemele subdezvoltării nu 
sînt noi și nici cererile lumii a 
treia legate de aceste probleme 
nu sînt noi, dar nu a fost nicio
dată posibil să se inițieze, in

La Boston, Louisville și în alte orașe americane au avut loc incidente provocate de rasiștii albi 
care se opun integrării rasiale în școli și transportului în autobuze comune ale copiilor albi și negri. 
Fotografia înfățișează o școală dintr-un cartier „alb" al Bostonului la care elevii de culoare vin 

însoțiți de polițiști.

• pe scurt * pe scurt • pe scurt •
• PREȘEDINTELE CONSI

LIULUI DE STAT AL R. P. 
BULGARIA, Todor Jivkov, l-a 
primit Ia 16 septembrie pe prof. 
M. Popescu-Buzeu, președinte 
de onoare și secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanice, 
care, in numele Consiliului Ge
neral, î-a remis diploma de o- 
noare, și Medalia jubiliară a a- 
cestei uniuni. 

legătură cu ele, un adevărat 
dialog marcat de dorința de în
țelegere și voința politică de a 
acționa, avînd ca obiectiv insti
tuirea unei noi ordini politice 
și' economice internaționale.

Abdelaziz Bouteflika a sub
liniat apoi, rolul statelor mici 
și mijlocii în viața internațio
nală. „Realizîndu-și mai întîi 
aspirațiile lor de libertate și 
demnitate, aceste state vor să-și 
asume acum responsabilitățile 
ce le revin în afacerile mondia
le, lucru care înseamnă un pro
gres pe calea creării unui climat 
internațional mai bun.

Referindu-se la schimbările 
intervenite în lumea contem
porană, președintele sesiunii 
precedente a Adunării Generale 
a făcut apel la mobilizarea vo
inței politice a statelor membre 
pentru eradicarea subdezvoltării 
și a decalajelor economice din 
lume.

Kurt Waldheim: Necesitatea 
eliminării împărțirii 

inechitabile a bogățiilor lumii
Referindu-se la importanța 

celei de-a 7-a sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U., recent încheiată, Kurt 
Waldheim a arătat că „negocie
rile vizează schimbări, îmbună
tățirea reală a condițiilor din 
statele sărace pentru a le faci
lita un grad de securitate eco
nomică, precum și punerea în 
mișcare a mecanismelor unei 
împărțiri mai echitabile a bogă
țiilor lumii și participarea tu-

0 nouă samavolnicie 
a regimului 

din Coreea de Sud
Muriel Rukeyser, președinte 

al Pen-Clubului din Statele 
Unite, a criticat marți decizia 
autorităților sud-coreene de a 
reimpune condamnarea la închi
soare pe viață a poetului sud- 
coreean Kim Ci Ha, acuzat de 
regimul de la Seul de a fi în
călcat prevederile legislației lui 
Pak Cijan Hi.

La Tokio, imediat după sosirea 
sa de la Seul, Muriel Rukeyser, 
ea însăși poetă, a lansat un apel 
către opinia publică progresistă 
internațională să protesteze îm
potriva acestei noi samavolnicii 
a regimului lui Pak Cijan Hi.

Kim Ci Ha, care a fost elibe
rat în februarie, în timp ce exe
cuta condamnarea la închisoare 
pe viață pentru pretinse activi
tăți antiguvernamentale, a fost 
arestat din nou la 17 martie. în 
legătură cu un articol scris îm
potriva regimului opresiv, anti
popular. din Coreea de sud. Au
toritățile militariste de la Seul 
i-au reimpus sentința de în
chisoare pe viață pentru a-1 
menține încarcerat și după expi
rarea termenului de șase lunî 
în care urmează să fie judecat 
pentru noile acuzații. Dacă este 
condamnat pe baza acestor noi 
acuzații, izvorîte din legea 
marțială în baza căreia este în 
prezent guvernată Coreea de 
sud. Kim Ci Ha ar putea fi 
condamnat la moarte.

• PREȘEDINTELE REPUBLICII 
CENTRAFRICANE L-A PRIMIT 
PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

Președintele Republicii 
Centrafricane, Jean-Bedel 
Bokassa, l-a primit pe am
basadorul țării noastre la 
Bangui, Gheorghe Popescu, 
în legătură cu plecarea sa 
definitivă din această țară. 
Președintele Bokassa a trans
mis, cu acest prilej, pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un cald mesaj 
de prietenie, dînd o înaltă 
apreciere relațiilor de coo
perare româno-centrafrica- 
ne și exprimîndu-și convin
gerea că ele vor cunoaște o 
continuă dezvoltare.

Ziua României 
la Tîrgul 

internațional 
de la Zagreb

In cadrul Tirgului interna
tional de toamnă de la Zagreb 
a fost organizată, miercuri, ziua 
României. Cu acest prilej, pa
vilionul României a fost vizitat 
de Emil Ludviger, secretar fe
deral pentru comerțul exterior, 
de reprezentanți ai organelor de 
stat republicane, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Belgrad, consuli generali acre
ditați la Zagreb, directori ai 
unor mari întreprinderi in
dustriale și comerciale iugosla
ve, oameni de afaceri, ziariști. 
Oaspeții au luat cunoștință de 
realizările economice românești 
prin intermediul produselor ex
puse.

Standurile pavilionului țării 
noastre continuă să atragă un 
mare număr de vizitatori, care 
dau o înaltă apreciere expona
telor.

turor națiunilor, inclusiv a ce
lor mai slab dezvoltate, la pro
cesul de luare a hotărîrilor pri
vitoare la forma lumii de 
miine".

Subliniind că după ani de 
stagnare în cooperarea globală, 
se remarcă o tendință spre ne
gocieri și identificarea soluții
lor problemelor rămase nere
zolvate de multă vreme pe 
agenda internațională, secre
tarul general al O.N.U. a 
declarat că este pozitiv 
faptul că de această dată 
discuțiile au avut loc pe baza 
unor documente bine gîndite și 
elaborate de către toate părțile.

Referindu-se la creșterea ro
lului O.N.U. în lume pentru a 
se ridica la înălțimea sarcinilor 
majore care îi revin, Kurt 
Waldheim a arătat că în lunile 
următoare, trebuie să fie con
tinuate eforturile spre întărirea 
necesară a O.N.U. și restructu
rarea sistemului său. Trebuie 
să fie o restructurare pe pro
bleme menită să faciliteze și să 
permită soluționarea unor ches
tiuni specifice și în special cele 
privitoare la crearea cadrului 
noii ordini economice interna
ționale.

Situația 
din Liban

Guvernul libanez a hotărît, 
miercuri, crearea unui „Comitet 
național'" prezidat de primul 
ministru și ministru al apărării, 
Rachid Karame. Această decizie 
a fost luată in urma ședinței 
săptămînale a cabinetului, care 
a fost condusă de șeful statului 
libanez, Suleiman Frangieh. Mi
nistrul justiției, Abdel Ossei- 
rane, a relevat că în cadrul „Co
mitetului național", care „va 
examina posibilitățile unei re
concilieri naționale, vor fi cu
prinși reprezentanții tuturor 
partidelor și fracțiunilor poli
tice".

Observatorii politici apreciază 
că în cazul in care toate parti
dele vor sprijini „Comitetul na
țional", actuala criză politică din 
Liban va putea fi depășită.

• IN LOCALITATEA BAL
NEARA Agua Caliente, în apro
piere de San Jose, s-au deschis 
lucrările celui de-al doilea Con
gres național al organizației Ti
neretul Avangardist Costarican 
(comunist) — informează agen
ția Prensa Latina.

• LUIS WECKMANN-MU- 
NOZ, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Cipru, a demisionat din acest 
post, informează agenția France 
Presse. Diplomatul mexican, 
care ocupa această funcție de 
14 luni, l-a informat pe secre
tarul general al O.N.U că do
rește să-și reia activitatea în 
serviciul diplomatic al țării sale.
• STATUL WISCONSIN ZONA 

SINISTRATĂ
Președintele Gerald Ford a 

declarat statul Wisconsin zonă 
sinistrată, ca urmare a pagube
lor produse de ploile torențiale 
căzute in ultima perioadă. Po
trivit legislației in vigoare, au
toritățile locale vor primi un 
ajutor federal pentru refacerea 
liniilor de comunicații, a podu
rilor și clădirilor afectate de 
inundații.

UN INTERVIU Al MINISTRULUI 

DE INTERNE ARGENTINIAN

Noul ministru de interne 
argentinian, Angel Federico 
Robledo, și-a exp rimat — in 
cadrul unui interviu televi
zat — hotărirea de „a căuta, 
împreună cu toate partidele, 
un program comun minim", 
care să răspundă probleme
lor pe care le pune situația 
internă. Relevind că, in ac
tualul context politic și eco
nomic, este imposibilă o a- 
mînare a unui atare pro
gram, el a afirmat că „dia
logul partidelor politice este 
fundamental pentru realiza
rea unui acord general în 
vederea ameliorării situației 
sociale argentiniene". Minis
trul de interne s-a referit 
apoi la unele aspecte legate 
de administrarea directă a 
unor provincii, cum ar fi 
Cordoba, menționînd că este 
necesar să se pună capăt 
tensiunii pe care adminis
trarea directă a provocat-o 
în provinciile respective.
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• PRIMUL FESTIVAL CINEMATOGRAFIC INTERNAȚIONAL 
DE LA PARIS se va desfășura între 17 și 24 noiembrie. Aproxi
mativ o sută de filme franceze și străine, dintre care jumătate 
sînt inedite, vor fi prezentate în Palatul Chaillot, a cărui mare 
sală are o capacitate de 1 300 locuri, și în alte douăsprezece 
cinematografe de artă și experimentale ale capitalei franceze. 
Delegatul general al festivalului, Pierre Henri Deleau a declarat : 
„Nu sîntem concurenți, ci complementari ai festivalului de la 
Cannes, căci filmele pe care le vom prezenta vor veni ori prea 
devreme, ori prea tîrziu pentru Cannes“ — relatează agenția 
FRANCE PRESSE o LONGEVITATEA ȘI VIAȚA ORDONATA. 
Recep Palie, la cei 120 de ani ai săi, este, se pare, persoana cea 
mai în vîrstă din zona localității Rize din Turcia. El atribuie 
longevitatea și sănătatea sa unei vieți ordonate și consumării 
unei hrane adecvate. De remarcat că... o pătrime din populația 
din Rize este formată din descendenți ai lui Recep Palie. Acesta 
are 10 fii și 4 fiice și peste 250 de nepoți și strănepoți • ȘIREA- 
TA, CA O MAIMUȚA. O maimuță și-a ales de bună voie, de mal 
multe luni, drept domiciliu grădina primarului din Saint Valen
tin, oraș aflat în centrul Franței. Necazul este că maimuța, ce 
măsoară peste un metru în înălțime și cîntărește patruzeci de 
kilograme, se înfruptă cam prea mult din fructele proprietarului, 
consumînd o cantitate apreciabilă din acestea și, fapt mai grav 
în această perioadă de vînătoare, alungă fazanii, iepurii și 
potîrnichile. In urmă cu cîteva zile, animalul se juca de-a 
pompierii, de-a jandarmii și de-a trăgătorul de elită, cînd, pri
marul, plictisit, a sfîrșit prin a chema ajutoare. Dar isteața 
maimuță a înghițit bananele cumpărate de primar pentru a o 
atrage, apoi a șters-o într-una din grădinile vecine, înainte ca 
urmăritorii săi să fi avut timpul s-o pună la punct ! • FURGON 
POȘTAL ATACAT DE BANDIȚI. Trei bărbați înarmați și mas- 
cați au atacat în noaptea de marți spre miercuri un furgon poș
tal transportînd de la aeroportul din. Fiumincirio, Italia, plicuri 
recomandate. După ce l-au constrîns pe conducătorul furgonului 
să oprească, răufăcătorii i-au pus un căluș, procedînd la fel și 
cu însoțitorul acestuia. Apoi, au făcut o foarte minuțioasă triere 
a plicurilor transportate, reținând pe cele conținînd bani și 
obiecte de valoare. După aceea, au fugit, abandonînd în apro
piere de Tivoli mașina pe care o furaseră ceva mai devreme de 
la Roma. N-a fost făcut încă inventarul celor 48 de plicuri 
furate, dar. potrivit părerii anchetatorilor, valoarea acestora ar 
fi destul de ridicată • JACQUELINE ONASSIS — CONSILIER 
EDITORIAL. Jackie Kennedy Onassis a fost angajată în calitate 
de consilier de către Casa editorială americană ,,Viking Presse“ 
a anunțat, marți, la New York, președintele firmei, Thomas 
Guinzburg. Văduvă a președintelui John Kennedy și a armato
rului Onassis, Jacqueline nu proiectează să scrie ea însăși o 
carte, a spus președintele editurii, ci urmează să-și dea numai 
avizul asupra proiectelor care îi vor fi prezentate. „Are bun 
gust, energie și o amplă cultură generală în domeniul artelor", 
a subliniat Thomas Guinzburg, reamintind că, înainte de căsăto
ria eu John Kennedy, Jacqueline a lucrat pentru ziarul 
„Washington Times Herald" • DOUA TABLOURI DE RUBENS 
FURATE LA MILANO. In absența proprietarului, două tablouri 
de Rubehs au fost furate la' Milano, a anunțat poliția italiană. 
Cele două pînze, reprezentînd scene de vînătoare, sînt evaluate 
fiecare la aproximativ 500 de mii de franci. Apartamentul, al 
căror proprietari erau plecați în vacanță, nu dispunea de un 
sistem de alarmă. Răufăcătorii au sustras, totodată, și bijuterii și 
blănuri aflate în locuință • BILANȚUL SEISMULUI DE LA 
LICE. Miercuri dimineața, ziarele turcești, menționate de FRANCE 
PRESSE, arătau că bilanțul' cutremurului de pămînt produs la 
Lice- indică peste 3 000 de morți. Se estimează că un număr de 
700—1 000 de alte persoane sînt dispărute și este posibil ca trupu
rile acestora să fie descoperite in cursul operațiilor de înlăturare 
a dărâmăturilor.

• NAVA-ȘCOALĂ „MIRCEA" 
LA PALERMO

Nava-școală „Mifcea" a fă
cut o escală la Palermo, în 
cadrul marșului de instruire 
a elevilor, întreprins în mai 
multe porturi europene. Cu 
această ocazie, comandantul 
marșului, căpitan de rangul I 
Alexandru Hîrjan, și coman
dantul navei au făcut vizite 
de curtoazie primarului ora
șului Palermo, președintelui 
Adunării Generale a Siciliei 
și comandantul Departamen
tului militar.

Comandantul marșului și 
și un grup de ofițeri din e- 
chipaj au depus coroane de 
flori la Monumentul eroului 
necunoscut italian și la sta
tuia lui Nicolae Bălcescu.

în timpul staționării, nava 
a fost vizitată de un numeros 
public, care s-a întreținut cu 
ofițerii și elevii români.
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Președintele Mexicului l-a primit pe 
ministrul apărării naționale al României

Președintele Statelor Unite 
Mexicane, Luis Echeverria Al
varez, l-a primit, la 16 septem
brie, pe general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale al Republicii. Socialiste 
România, aflat la Ciudad de 
Mexico cu prilejul manifestări
lor consacrate celei de-a 165-a 
aniversări a independenței Me
xicului. Ministrul român a 
transmis șefului statului mexi
can, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
un salut cordial, calde felicitări 
cu ocazia sărbătorii naționale a 
Mexicului, urări de progres și 
prosperitate poporului mexican 
prieten, dorința de a face totul 
ca acordurile și hotărârile adop
tate în. cursul vizitei întreprinse 
în Mexic de șeful statului român, 
să fie transpuse în viață.

Mulțumind in mod deosebit 
pentru salutul adresat, președin
tele Luis Echeverria Alvarez a
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• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA A.D.N., comisia insti
tuită de Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. pentru cercetarea cauze
lor care au provocat prăbușirea. 
Ia 1 septembrie 1975, a unui 
avion de pasageri, în apropiere 
de Leipzig, și-a încheiat activi
tatea. Ea a stabilit că avionul 
s-a lovit de una din antenele 
serviciilor tehnice ale aeropor
tului din cauza unei indicații 
greșite a altitudinii de aterizare, 
transmisă avionului de serviciile 
terestre.

• GUVERNUL ITALIAN A 
INIȚIAT un concurs internațio
nal pentru proiecte vizind pro
tejarea Veneției de pericolul 
inundării. Ministerul pentru lu
crări publice a precizat că con
cursul este deschis specialiștilor 
din întreaga lume, data limită 
pentru prezentarea sugestiilor în 
acest sens fiind 31 iulie anul 
viitor. 

rugat să fie transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu mesajul 
său prietenesc, urări de sănă
tate și fericire personală, pre
cum și cele mai bune urări po
porului român.

în timpul convorbirii șeful 
gtatului mexican a evocat cu 
multă plăcere vizita priete
nească a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Mexic, exprimînd 
convingerea că relațiile stator
nicite între cele două țări, ca 
urmare a convorbirilor și hotă
rârilor adoptate la cel mai înalt 
nivel, se vor dezvolta în conti
nuare pe multiple planuri, spre 
binele ambelor popoare.

★
în aceeași zi. oaspetele român 

a asistat la parada militară pri
lejuită de cea de-a 165-a ani
versare a independentei Mexi
cului.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N U„ Kurt Waldheim, a 
acceptat invitația prezentată de 
guvernul francez de a participa 
la lucrările conferinței pregăti
toare asupra energiei, care ur
mează să înceapă la 13 octom
brie, la Paris — a anunțat un 
purtător de cuvint al Națiunilor 
Unite.

Sesiunea Consiliului Organizației de 
Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice

La 17 septembrie, s-a 
deschis, la Moscova, cea 
de-a XlI-a sesiune a 
Consiliului Organizației 
de Solidaritate a Popoare
lor Afro-Asiatice.

La reuniune participă delegații 
din peste 70 de țări din aceste 
continente, din țările socialiste, 
reprezentanți ai unor organiza
ții internaționale.

Din țara noastră este prezentă 
o delegație a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de Mirzo Tursun Zade, 
președintele Comitetului sovietic 
de solidaritate cu popoarele 
Asiei și Africii.

în ședința de miercuri dimi
neața, s-a dat citire mesajului 
adresat participanților la sesiu
ne de L. I. Brejnev, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.

încheierea grevei 

cadrelor didactice 

din New York
. Cei aproximativ 65 000 de pro

fesori ai școlilor publice din 
New York au aprobat marți sea
ra, noul contract colectiv nego
ciat cu municipalitatea, punînd 
astfel capăt acțiunii grevise de
clanșate la începutul săptămînii 
trecute. O parte din revendicări
le greviștilor au fost satisfăcute, 
liderul sindical, Albert Shanker, 
afirmind in această privință că, 
„dată fiind situația financiară a 
orașului, nu se putea mai mult". 
Cadrele didactice urmează să-și 
reia activitatea joi.

Școlile secundare catolice din 
New York vor rămîne însă în
chise, convorbirile dintre uniu
nea sindicală respectivă și ad
ministrația metropolei aflîndu-se 
în impas. De asemenea, conti
nuă greva celor 27 000 profesori 
din Chicago.

„Cosmos-761“ — „Cosmos-768“ 
pe orbită circumterestră

în, Uniunea Sovie
tică au fost lansați 
miercuri, opt sateliți 
artificiali ai Pămîn- 
tuluii — „Cosmos- 
761“ — „Cosmos- 
768“, inclusiv, infor
mează agenția TASS. 
Sateliții au fost pla
sați pe orbită circum
terestră cu ajutorul 
unei singure rache
te purtătoare.

La bordul apara
telor a fost instala
tă aparatură științi
fică destinată con
tinuării cercetărilor 
spațiului cosmic.

Sateliții evoluează 
pe o orbită apropia
tă de parametri sta
biliți initial : pe
rioada de rotație — 
115,5 minute, dis
tanta maximă de la 
suprafața Pămintu- 
lui — 1 537 km. dis
tanța minimă — 
1 454, înclinația or
bitei față de olanul 
ecuatorial fiind de 
74 de grade.

în afara' aparatu
rii științifice, la bor
dul sateliților se 
află sisteme radio 
pentru măsurarea e-

- bloc notes -
Victime ale 

subdezvoltării
Statisticile își au paradoxurile lor. Coloanele de cifre poț 

dârui aparențe liniștitoare și tot ele, la un examen mai 
atent, purtat în profunzimi, pot deschide porțile îngrijoră
rii. Datele adunate de pe toate continentele și trecute prin 
calculatoarele ultraperfecționate de la U.N.E.S.C.O. con
firmă un proces semnalat ÎA ultimul deceniu : procenta
jul analfabeților este în scădere. Calculul făcut la fiecare 
sută de locuitori ai planetei are capacitatea de a ne su
gera un tablou optimist: se micșorează procentajul neștiu
torilor de carte. Dar aceleași statistici, părăsind limbajul 
procentelor și utilizînd pe cel al cifrelor absolute, ne re
zervă o surpriză tulburătoare : numărul total al anatfabe- 
ților nu numai că nu s-a redus, dar într-un deceniu 
(1960-1970) a crescut cu... 48 000 000 — aflăm din Le Monde. 
Deci, în numai zece ani, 48 000 000 oameni - adică echi
valentul populației unei țări de dimensiunile Franței - au 
îngroșat rîndurile celor care n-au descifrat încă tainele 
alfabetului. Acești 48 000 000 de oameni vin să se adauge 
celor aproape 800 000 000 de neștiutori de carte de pe glob. 
Practic, — avertizează U.N.E.S.C.O. - o treime din popu
lația adultă a Terrei trăiește împovărată de lanțurile anal
fabetismului. Flagelul acesta nu aparține fatalității. Diag
nosticul a fost de mult pus : analfabetismul este un produs 
al subdezvoltării. înapoierea impusă unor vaste zone ale 
globului, rezultat al dominației străine, al practicilor ine
chitabile proprii colonialismului și variantelor sale neoco- 
lonialiste, al politicii imperialiste de dictat si agresiune, se 
află la originea analfabetismului care paralizează sute de 
milioane de oameni. Neștiința de carte este o expresie a 
subdezvoltării - ca și foametea cronică, ca și epidemiile 
devastatoare, ca și exodul în căutarea unor locuri de 
muncă.

Informația din Le Monde relevă încă un aspect al reali
tății : dintre cei 48 000 000 de analfabeți, incluși în statis
ticile ultimului deceniu, 40 000 000 sînt femei. în general, 
6Q la sută din neștiutorii de carte aparțin populației femi
nine. In sfîrșit, ar fi de notat și faptul că prizonierii anal
fabetismului nu trebuie căutați doar în așezările din vecină
tatea pădurilor tropicale sau în zone inaccesibile ale pla
netei. O înaltă oficialitate semnala că din cei aproximativ 
4 milioane de străini care se află în Franța 800 000-1 000 000 
sînt analfabeți. Adică unul din patru ! Cei care pribegesc 
sperînd să găsească un loc de muncă și care, deseori, n-au 
drept avuție decît puterea brațelor lor furnizează un nu
măr ridicat de analfabeți.

Se discută despre eradicarea analfabetismului. Există 
numeroase proiecte, s-au realizat progrese dar problema 
rămîne dureroasă. In mod just, s-a subliniat că alfabe
tizarea trebuie să fie legată de însușirea unei meserii in
dustriale sau a tehnicilor agricole moderne. Efortul de 
alfabetizare trebuie asociat celui destinat învingerii sub
dezvoltării. Iar reușita acestor eforturi este condiționată de 
instaurarea unei noi ordini politice și economice interna
ționale care să ducă la înlăturarea nedreptei împărțiri a 
(urnii în țări bogate și țări sărace.

Eliminarea analfabetismului nu este doar o chestiune de 
tehnică pedagogică. Statisticile pledează pentru abordarea 
acestei spinoase probleme în contextul ei real.

EUGENIU OBREA

Ordinea de zi a actualei re
uniunii de la Moscova cu
prinde probleme privind în
tărirea solidarității cu lupta 
popoarelor de pe continentele 
asiatic și african pentru instau
rarea unei păci trainice și afir
marea drepturilor și libertăților 
democratice în aceste zone ale 
globului, pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării, pentru 
instaurarea în întreaga lume a 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale.

Lucrările sesiunii continuă.

• IN COMUNICATUL CO
MUN publicat la încheierea con
vorbirilor oficiale dintre Lubo- 
mir Strougal, președintele gu
vernului R.S.C., și Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, se 
relevă hotărirea celor două țări 
de a dezvolta colaborarea bi
laterală, reciproc avantajoasă, 
pe multiple planuri și de a-și 
aduce contribuția Ia adîncirea 
procesului de destindere pe 
continentul european și in în
treaga lume.

Cu prilejul vizitei sale la Pra- 
ga, Stanko Todorov, a fost pri
mit de Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C.C.

ORIENTUL
• CONTINUAREA NEGOCIERILOR DINTRE EGIPT ȘI ISRAEL
• H. KISSINGER DESPRE NECESITATEA DEPUNERII A NOI 
EFORTURI PENTRU INSTAURAREA UNEI PĂCI DURABILE

IN ZONA
La Geneva a continuat, 

miercuri, reuniunea grupului de 
lucru militar egipteano-israeli- 
an, care definitivează protocolul 
de aplicare concretă a acordului 
interimar de dezangajare mili
tară în Sinai. Paralel, a avut loc 
o reuniune a experților din do
meniul petrolului, din ambele 
țări. Acest comitet tehnic anali
zează modalitățile de retroceda- 

lementelor orbitei, 
sisteme radloteleme- 
trice pentru trans
miterea pe Pămînt 
a datelor despre ac
tivitatea aparaturii 
științifice.

Potrivit agenției 
T.A.S.S.. întreaga a- 
paratură instalată 
la bordul celor opt 
sateliți funcționează 
normal. Centrul de 
coordonare si calcul 
a început prelucra
rea datelor si infor
mațiilor furnizate 
de cei opt sateliți 
din seria Cosmos.

Chemare
a P. C. din Uruguay
PENTRU CREAREA IN ȚARA A 

UNUI PUTERNIC FRONT 
ANTIDICTATORIAL

într-un document publicat 
in organul de presă clandes
tin al partidului „Carta Se- 
monal" care apare la Monte
video, Partidul Comunist din 
Uruguay lansează o chemare 
către Întreaga populație, ci
vili și militari, patrioți. re
prezentanți ai diverselor da---.' ’ 
se și pături sociale, către toa- ■ 
te forțele progresiste și de- *>  
mocratice din Uruguay la ini
țierea unei ample acțiuni 
care să ducă la crearea unui 
puternic front antidictatorial. 
Relevînd că obiectivul pri
mordial al acestei etape is
torice prin care trece țara 
este realizarea Unei schimbări 
sociale, care să pună capăt 
represiunilor generalizate, 
regimului inuman la care 
sînt supuși, în închisori și ca
zărmi, o serie de deținuți po
litici, înaltei rate a șomajului 
și dominației economice exer
citate de întreprinderile cu 
capital străin care acționează 
In economia națională, docu
mentul P. C. din Uruguay 
subliniază că dictatura, cu a- 
jutorul poporului unit, poate 
fi înlăturată.

APROPIAT

re, de către Israel, a clmpurilor 
petrolifere de la Abu Rodeis.

Experții au prezentat primele 
lor concluzii șefilor de delegații 
prezente la Geneva. Reuniunea 
de miercuri s-a desfășurat — 
ca și cele precedente — în pre
zența generalului Ensio Siilasvuo 
comandantul-șef al forțelor 
O.N.U. în. Orientul Mijlociu.

Apreciind într-un discurs pro
nunțat în orașul Cincinnati — că 
recentul acord de dezangajare 
militară în Sinai, dintre Egipt 
și Israel, „a creat noi oportu
nități pentru viitor", secretarul 
de stat american, Henry Kissin
ger, a subliniat necesitatea de a 
se depune noi eforturi în direc
ția instaurării în Orientul Apro
piat a unei păci durabile.

După cum transmite agenția 
United Press International, 
Henry Kissinger a declarat că in 
zonă „nu va exista o pace per
manentă atît timp cit aceasta 
nu va include aranjamente care 
să țină seama de interesele le
gitime ale poporului palesti
nian". Referitor la posibilitatea 
reconvocării Conferinței de la 
Geneva în problema Orientului 
Apropiat, secretarul de stat a 
declarat că S.U.A. sînt gata să 
consulte toate țările interesate 
în legătură cu agenda și data 
organizării acesteia.
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