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Să transpunem neabătut in viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
așa cum a stabilit forumul tineretului comunist I

WT Finalizarea la timp
TINERILOR PE ȘANTIERE, Q IHVOStStlSlOl*

Pe o hartă mai nouă, cea hi
droenergetică, Oltul arată ca o 
cascadă de lacuri.

De atunci, din octombrie 1970 
cînd dinții de oțel ai unui exca
vator s-au înfipt adînc în pă- 
mîntul din marginea orașului 
Rimnicu Vîlcea, pentru primele 
săpături ale viitoarei uzine e- 
lectrice au trecut aproape 2 000 
de zile. Au trecut aproape 2 000 
de zile, de muncă rodnică, de 
cind primii constructori poposiți 
în zăvoaiele din lunca Oltului 
s-au apucat să scormonească al
bia milenară a rîului pentru a 
ridica aici noi cetăți ale luminii. 
La 22 august 1974, după patru 
ani de muncă dirză, primul hi- 
drojagregat de la hidrocentrala 
R. inicu-Vîlcea a fost conectat 
la- sistemul energetic național. A 
urmat apoi cel dc-al doilea, de 
Ia aceeași hidrocentrală, iar a- 
nul acesta încă unul la hidro
centrala Govora.

Bătălia cea mare se dă acum 
pentru finalizarea celor două 
hidrocentrale ale căror con
strucții au început să prindă tot 
mai mult contur la Dăești și la 
Riureni.

Cei aproape 450 de uteclștâ 
care lucrează în cadrul hidro
centralelor Riureni și Dăești, 
Hotărîți . să nu precupețească 
nici un efort pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor și mă
surilor trasate de Congresul al 
X-lea al U.T.C., au întreprins 
în aceste zile numeroase acțiuni 
de muncă patriotică, pentru 
terminarea unor lucrări impor
tante. între organizațiile U.T.C. 
de la cele două hidrocentrale a 
fost declanșată de curînd o în
trecere. Așa cum ne-a spus tova
rășul Tudor Dodițoiu, secretarul 
comitetului U.T.C. al T.C.H. 
Olt, obiectivul principal al a? 
cestei întreceri este finalizarea 
într-un termen cît mai scurt a 
investițiilor. Au fost constituite 
în acest scop echipe mixte de 
constructori și montori care ac
ționează în schimburi cu pro
gram prelungit, s-au fixat o- 
biective precise pentru fiecare 

.tânăr, pentru fiecare organizație 
U.T.C. Totodată, numeroase ac
țiuni proprii întreprinse vizează 
terminarea betonării digurilor 
de pe cele două maluri ale la
cului de la Rimnicu Vîlcea și

NU tU JUSTIFICĂRI SE INTENSIFICA
RITMUL DE EXECUȚIE A CĂMINELOR

PENTRU TINERII MUNCITORI

finalizarea unei traversări sub
terane executată de o echi
pă de tineri condusă de in
ginerul utecist Mucenic Mirițoiu. 
In mod deosebit în această pe
rioadă s-a evidențiat echipa de 
fierari-betoniști condusă de u- 
tecistul Ion Badea care a rămas 
de nenumărate ori cîte 12 și 14 
ore pe baraje sau în centrala 
hidrocentralei pentru pregătirea 
betonării și asigurarea unui flux 
continuu lucrărilor. Rezultate 
foarte bune au mai obținut și 
echipele de conducători auto de 
la lotul Riureni, conduse de tâ
nărul Nicolae Badea, secretarul 
uneia din organizațiile U.T.C. de 
la această hidrocentrală. Prin- 
tr-o bună întreținere a mașini
lor și utilajelor, în cea mai mare 
parte de mare capacitate, prin- 
tr-o superioară organizare a 
muncii, tinerii mecanizatori au 
asigurat ritmicitate în aprovi
zionarea cu beton și materiale, 
au degrevat la timp de steril și 
alte materiale nefolositoare lo
curile de muncă în care acțio
nau constructorii. Hidrocentra
lele — o știu bine cei care 
le dau acum viață — nu se 
construiesc ușor. Este nevoie în 
această muncă de înfrîngerea 
unor numeroase obstacole, de 
multă bărbăție, curaj, de foarte 
multă sudoare. Fiecare zi de 
muncă pe aceste șantiere în
seamnă luptă și dăruire, dar și 
satisfacție și mîndrie. Tineri constructori, la înălțime
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
l-a primit pe

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, în ziua de 
22 noiembrie, pe Earl Butz, mi
nistrul agriculturii al Statelor 
Unite, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, precum și Richard Vietz, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al S.U.A. la București.

Ministrul american a arătat că 
îi revine plăcuta misiune de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări 
din partea președintelui S.U.A., 
Gerald Ford..,

ministrul agriculturii al S.U.A.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a rugat pe oaspete să transmită, 
din partea sa, președintelui 
Gerald Ford un călduros salut și 
cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate aspecte privind stadiul 
actual al relațiilor de colaborare 
româno-americane, subliniin- 
du-se importanța întâlnirilor și 
convorbirilor de la București și 
Washington, dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gerald 
Ford, pentru promovarea și di
versificarea acestor relații.

în cadrul întrevederii, s-a 
acordat o atenție deosebită, ra
porturilor de colaborare româno- 
americane în domeniul agricul
turii, apreciindu-se că pe acest

tărîm există posibilități largi 
atit pe plan bilateral, cit și în 
contextul preocupărilor actuale 
pentru sprijinirea dezvoltării a- 
griculturii și rezolvării proble
mei alimentației în toate țările 
lumii. îndeosebi în cele în curs 
de dezvoltare.

Schimbul de vederi a eviden
țiat convingerea că dezvoltarea 
relațiilor dintre România și 
S.U.A. în domeniul agriculturii, 
ca și în alte domenii, contribuie 
la consolidarea prieteniei și co
laborării dintre cele două țări, 
slujesc cauzei păcii și cooperă
rii rodnice dintre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o ambianță cordială.

INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ziarului „Daily News" din Ankara

După cum s-a anunțat, la 14 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ilhan Cevik, 
directorul ziarului „Daily News" din Ankara, căruia i-» acordat 
un interviu.

Zicala care ne sfătuiește să 
evităm ,,pomul. lăudat“ se po
trivește în bună parte și con- 
structorilor din Galați care au 
în plan mai multe cămine pen
tru tinerii nefamiliști spre a fi 
date în folosință în 1975. 
La sfîrșitul anului trecut. în- 
tr-adevăr, i-am lăudat fiindcă 
s-au străduit și au reușit să 
predea la cheie, înainte de ter
men, căminele' prevăzute pen
tru atunci. Acum însă...

Sintem pe un vast șantier de 
construcții de locuințe, in mi- 
croraionul 38 din municipiul 
Galati. Creșterea blocurilor, 
construirea apartamentelor din 
prefabricate ne oferă un spec
tacol încîntător, o priveliște a 
hărniciei în plină desfășurare. 
Ne oprim însă și la cele două 
cămine noi, care se ridică pen
tru tinerii de la Combinatul 
siderurgic. ,.Se ridică", la ora 
actuală, e un fel de a spune. 
Căci la primul cămin nu mai

lucrează nimeni, iar la al doilea 
doar o singură operație se mai 
execută : așezarea planșeelor 
de beton de la ultimul etaj. 
Ambele cămine trebuiau să fie 
date în folosință încă de luna 
trecută (octombrie 1975) dar la 
ele abia s-a încheiat structura 
de rezistență. „Din august și 
pînă in prezent; avea să ne de
clare ceva mai târziu tovarășul 
N. Săvulescu, din partea bene
ficiarului. s-a făcut doar cît tre
buia să se lucreze în trei sfer
turi de lună. Ritmul este foarte 
lent". Situația este identică și 
la căminul unde Trustul jude
țean de construcții este nu nu
mai constructor, ci și benefi
ciar. „Aceste cămine nu mai au 
nici o perspectivă pentru 1975, 
ne spune cu multă fermitate in-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a lll-a)

NICOLAE MILITARU

; Din cronica întrecerii socialisteÂ
• MINERII DIN SECTO

RUL SUBTERAN AL BAZI
NULUI CARBONIFER VA
LEA MOTRULUI au extras, 
peste plan, 115 000 tone lignit, 
cantitate ce întrece pe cea 
prevăzută în angajamentul 
anual suplimentat. Cele mai 
bune rezultate în întrecere 
le-au obținut colectivele mi
nelor Lupoaia și Orșiuța, 
care au realizat planul anual 
în mai puțin de zece luni, 
urmate de cele de la Horăști 
și Leurda. O însemnată par
te din sporul de producție 
amintit a fost obținută prin 
creșterea productivității mun

cii, indicator ale cărui pre
vederi au fost depășite cu 5 
la sută.

• INDUSTRIA PRAHO
VEANA a ridicat la peste o 
jumătate de miliard lei va
loarea producției globale su
plimentare realizată de la în
ceputul anufui. între altele, 
au fost puse la dispoziția 
economiei naționale, peste 
sarcinile de plan, aproape 
8 000 tone țiței, un milion 
tone produse petroliere, chi
mice și petrochimice. 500 
tone utilaje tehnologice, 
17 000 rulmenți de mari di

mensiuni, 60 000 mp țesături 
etc. Se estimează că pînă la 
finele lunii noiembrie și a- 
cest județ își va onora sar
cinile actualului cincinal.

• COLECTIVELE TRUS
TULUI I.A.S. GALAȚI au 
raportat în aceste zile înde
plinirea planului la produc
ția industrială globală pe 
anul 1975. în timpul care a 
mai rămas pînă la 31 de
cembrie, unitățile trustului 
vor realiza, peste plan, o 
producție globală industrială 
în valoare de 21,5 milioane 
lei.

ÎNTREBARE : Arînd tn 
vedere recenta vizită în 
România a primului minis
tru al Turciei, Suleyman 
Demirel, Declarația solem
nă comună semnată intre 
cele două țări și ultimele 
evoluții în relațiile bilatera
le, v-aș ruga să ne vorbiți 
despre viitorul raporturilor 
turco-române și cum vede 
România dezvoltarea prie
teniei ei cu Turcia ?

RĂSPUNS : Aș dori, în pri
mul rînd, să menționez cu mul
tă satisfacție cursul ascendent 
al raporturilor dintre România 
și Turcia. în ultimii ani au avut 
loc mai multe schimburi de 
vizite : vizita președintelui Tur
ciei în România, vizita pre
ședintelui României în Turcia, 
iar cu cîteva luni în urmă a 
avut loc vizita primului minis
tru Suleyman Demirel în Româ
nia. Cu prilejul acesta s-a a- 
juns la o serie de acorduri și 
înțelegeri cu privire la extin
derea colaborării între țările 
noastre. A fost, de asemenea, 
semnată o declarație solemnă 
comună, în care sînt afirmate 
principiile de bază ale relațiilor 
dintre celș două state, dreptul 
și hotărirea lor de a acționa pe 
plan internațional în spiritul 
acestor principii.

Toate acestea deschid per
spective bune pentru extinderea 
în continuare a schimburilor 
comerciale, a cooperării în pro
ducție, precum și a colaborării 
economice, tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii în
tre cele două state.

în ultimii cinci ani schimbu
rile economice au crescut de 
circa trei ori ; am dori ca și în 
următorii cinci ani, cel puțin, să 
se dubleze. Pe baza înțelegerilor 
și acordurilor care s-au înche
iat,. există perspective bune in 
această privință. Pentru aceasta 
pledează, de asemenea, faptul câ 
atît România, cit și Turcia sînt 
preocupate de o dezvoltare eco- 
nomico-socială rapidă, de ridi
carea bunăstării lor. Consider 
că extinderea acestor relații co
respunde pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare, cît 
și cauzei mai generale a colabo

rării și păcii în Europa și în 
lume.

ÎNTREBARE : Ținlnd cont 
de deosebirile din punct de 
vedere istoric, existente în
tre țările balcanice, care sînt 
in concepția Excelenței Voas
tre șansele unei înțelegeri pe 
linia cooperării balcanice și 
în care domeniu poate fi 
realizată cel mai bine aceas
tă cooperare ? Credeți că 
aceasta poate fi realizată, de 
asemenea, și în domeniile 
politic și militar ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru realizarea unei 
largi cooperări în toate dome
niile între țările din Balcani. 
Problemele cooperării balcanice 
au făcut obiectul schimburilor 
de păreri pe care le-am avut 
și cu primul ministru al Tur
ciei, în timpul vizitei sale în 
România.

Noi pornim de la faptul că 
deosebirile de ordin istoric, na
țional și, mai cu seamă, deose
birile de- orînduiri sociale nu 
trebuie în general să constituie 
un obstacol în calea unei cola
borări active între toate statele 
lumii ; cu atît mai mult, aceste 
deosebiri — care există în rea
litate — nu trebuie să consti
tuie un obstacol în cadrul' co
laborării dintre țările din Bal
cani. Dealtfel, există o serie 
de organisme comune prin care 
țările balcanice realizează o 
colaborare bună în domeniul 
științei, istoriei, medicinii, 
sportului și în alte sectoare de 
activitate. Funcționarea acestor 
organisme demonstrează posibi
litatea reală ca reprezentanții 
popoarelor din Balcani să co
laboreze și să se înțeleagă.

Pornind de la aceasta, consi
derăm că este necesar să se 
treacă la realizarea unei ase
menea colaborări și în alte do
menii, îndeosebi în domeniul 
economic. în acest sens. Româ
nia apreciază că o reuniune în 
problemele economice a repre
zentanților țărilor din Balcani 
ar avea o mare însemnătate. 
Sînt multe domenii — aș men
ționa, de exemplu, transportu
rile — în care țările balcanice

ar trebui să asigure eît mal 
repede o colaborare. Pe măsura 
dezvoltării colaborării în aceste 
domenii, se vor crea, desigur, 
condiții pentru a o extinde și 
în domeniul politic și. fără în
doială, și în domeniul militar. 
Am în vedere ca țările din 
Balcani să ajungă treptat la 
realizarea unei zone a colabo
rării și păcii, fără arme nuclea
re, fără baze militare străine, 
fără trupe străine, ceea ce co
respunde nu numai intereselor 
lor. dar și cauzei păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Tinînd seama de toate acestea, 
consider că este în interesul 
popoarelor balcanice de a se de
păși unele stări de tensiune, de 
a se ajunge la o îmbunătățire 
a relațiilor bilaterale între toate 
statele — deci și între Turcia și 
Grecia — precum și la soluțio
narea problemei cipriote, prin 
asigurarea independenței, suve
ranității și integrității 'Ciprului, 
pe baza conviețuirii pașnice. în
tr-un stat unitar, a celor două 
comunități.

In ce o privește, România 
este hotărîtă să facă totul pen
tru a contribui la o înțelegere 
pe multiple planuri intre toate 
statele din Balcani.

ÎNTREBARE : Excelența 
Voastră consideră că sint 
destul de avansate condițiile 
politice și relațiile dintre 
statele europene pentru a 
asigura aplicarea cu bună 
credință, a destinderii procla
mate de Conferința de la 
Helsinki Și de principiile 
cuprinse în Actul său final ?

RĂSPUNS : încheierea cu 
succes a Conferinței general- 
europene constituie un moment 
de importanță istorică în viața 
Europei și, aș putea spune, a 
întregii lumi. Această impor
tanță rezidă în faptul că, pen
tru prima dată, țările continen
tului nostru au reușit să se în
trunească și să elaboreze în 
comun documente foarte impor
tante cu privire la bazele rela
țiilor multilaterale dintre ele. 
Are o mare însemnătate faptul 
că toate statele participante au 
subscris la principiile deplinei 
egalități in drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la

(Continuare in pag. a IV-a)

EFICIENTA EDUCATIVĂ
A ACȚIUNII CULTURALE

IN ACEST
NUMĂR

Urmărind agenda manifestă- 
1'ilor culturale din mai multe 
organizații U.T.C. din între
prinderile sectorului 8, aria lor 
tematică, participarea tineretu
lui, am putut constata că cele 
mai multe dintre ele sînt pro
puse și realizate de tinerii în
șiși în virtutea unor reale nece- 
sități. Tnscriindu-se in mod con- 
stant alături de munca produc
tivă, între preocupările cotidi
ene. activitatea culturală a ti
nerilor din întreprinderi se con
figurează ca o importantă coor
donată a vieții de organizație, 
contribuind la sudarea colecti
velor. la întărirea spiritului de 
echipă, la intensificarea și di
versificarea muncii activelor. 
Ceea ce poate fi lesne observat, 
analizind programul manifestă
rilor lunare dintr-o organizație, 
este faptul că acestea nu repre
zintă sipiple modalități de pe
trecere-a timpului liber, ci părți 
integrante ale unui amplu pro
ces de formare complexă a ti
nerilor. de lărgire a orizontului 
lor politic, ideologic, etic și cul
tural. Zilele trecute, le-am vă
zut pe tinerele muncitoare de la 
întreprinderea * textilă „Dacia14 
cum — pa'rticipînd la simpozio
nul Metode și tehnologii mo
derne aplicate în întreprindere 
— își luau cu seriozitate notițe. 
Cu același grad de receptivitate 
și interes urmăreau și tinerii de 
la Centrala industrială de arti
cole casnice și utilaje tehnolo
gice discuțiile din cadrul dez
baterii Filozofia marxistă și re
ligia. Pe masa de lucru a brigă
zii artistice de 
Complexul C.F., 
bri conduși de 
mitetului. Florea Stoica, 
tind un nou program, 
de rezultatele la zi ale secțiilor, 
aveau .și documentele Congresu
lui al X-lea al U.T.C.

Izvorîte din problematica 
locurilor de muncă, din realită
țile concrete ale organizațiilor, 
marea majoritate a activităților 
culturale ce se desfășoară în în
treprinderi vin să răspundă u- 
nor nevoi și întrebări reale ale 
tinerilor, pe primul plan situîn- 
du-se —- după cum este și fi
resc — acțiunile consacrate per
fecționării profesionale. Fretu-

tindeni, la toate comitetele 
U.T.C. vizitate în raidul nostru, 
am găsit aceeași serioasă pre
ocupare pentru diversificarea 
formelor și mijloacelor speci
fice practicilor culturale, orien
tate pe două mari direcții : cele 
în sprijinul producției (fiind in
cluse aici problemele inte
grării socio-profesionale a noi
lor angajați și ale perfecționării 
lor în muncă) și cele menite să 
conducă la îmbogățirea orizon
tului de cultură generală al u- 
teciștilor.

La Institutul de cercetări și 
proiectări tehnologice în trans
porturi, comitetul U.T.C. a lan
sat recent o serie de activități 
culturale în premieră, despre 
care secretarul comitetului, 
Vladimir Chirteș, ne spunea : 
„însuflețiți de îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntul de deschidere la Con
gresul al X-lea al U.T.C., tine-

ril din institutul nostru și-au 
analizat cu exigență activitatea 
și au propus soluții practice 
pentru îmbunătățirea muncii 
lor la îndeplinirea, obiectivelor 
stabilite în Programul partidu
lui. Astfel, în institut a fost 
lansată întrecerea „Tineretul 
—■ factor activ la realizarea 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice". Am deschis, de ase
menea, un nou serial de acțiuni: 
expuneri, dezbateri, mese ro
tunde consacrate informării 
tehnico-științifice.^ La club, ti
nerii pot viziona în fiecare săp- 
tămînă filme de știință și teh
nică, de artă sau de turism și 
adeseori, în cazul unor teme 
mai interesante, vizionările sînt 
urmate de dezbateri".

Nu întâmplător, în multe or-
ALINA POPOVICI

(Continuare în pag. a ll-a)

Săptămîna cine
matografică

Colaborare perma
nentă între uteciștii 
din uzină și cei din 
școală

Ce string tinerii 
ce risipește între
prinderea de colec
tare a metalelor

Pregătirea șl cali
ficarea cadrelor 
din agricultură — 
sarcină prioritara 
în acest sezon

și

In cabina de comandă a secției leșiere a întreprinderii de alumină Tulcea.
Foto l O. PLEC AN

„Mi-a fost rușine să fiu cinstit
Neverosimila declarație a unui tînăr de 22 de ani 

ale cărui fapte cad din nou sub incidența legii

ti
• UN SUCCES CARE OBLIGAI

însemnări

agitație de la 
cei 15 mem- 

secretarul co- 
pregă- 
alături

Ghiocel Decebal Sidon, din 
Buzău, strada Prutului, numărul 
15 bis, a fost arestat in 1974 
pentru furturi repetate din a- 
vutul personal și obștesc. Expli
cația era simplă : refuzind să 
muncească, tinărul încerca, pe 
această cale nedemnă, nu atit 
să-și cîștige existența, ci. dacă 
se poate spune astfel, să și-o 
,.vindă“. petrecindu-și nopțile in 
chefuri interminabile, in com
pania unor „prieteni" de aceeași 
teapă, asaltând, cu promisiunea 
de a plăti o consumație la re
staurant, gratiile ușor accesibile 
ale unor „iubite" de ocazie, 
practicînd jocuri de noroc. A-

vînd în vedere vîrsta inculpa
tului și urmărind un scop edu
cativ, organele judiciare au ho- 
tărit eliberarea sa condiționată. 
Infractorului, prin urmare, i se 
acorda o ultimă șansă de a intra 
în rînd cu oamenii.

în primele luni de după con
sumarea acestui episod, Sidon 
n-a mai figurat. într-adevăr. pe 
lista- clienților miliției. Dorind 
să înceapă o viață normală, el 
s-a înscris la un curs de califi
care organizat de o întreprin
dere din localitate — „Polimeri" 
— și a dat dovadă că poate să 
înțeleagă, și. să respecte discipli
na muncii. Totul părea rezolvat,

cu atît 
propia 
sale 
aceeași întreprindere.

Cu numai 11 zile înainte de 
absolvirea cursului, pe neaștep
tate, tinărul a comis însă o in
fracțiune gravă — violare de 
domiciliu — și, în urma recla- 
mației celor lezați, a fost din 
nou arestat. Nu și-a ținut cu
vîntul dat celor care l-au tratat 
cu înțelegere și omenie.

Locotenentul Mihail Popescu, 
de la Inspectoratul județean, 
care mi-a relatat acest caz, mi-a 
înlesnit o întrevedere cu cel în 
cauză. Doream să-l văd pentru

mai mult cu cit se a- 
evenimentul încadrării 

ca muncitor calificat Za
că dincolo de situația tn care se 
afla și pe care o va lămuri jus
tiția, mă interesa aspectul moral 
al împrejurărilor care au dus la 
recidivă. Cum a fost posibil, mă 
întrebam, ca un tînăr perfect 
conștient de faptele sale, care 
a dat asigurări că își va schimba 
modul de viață și care, în mare 
măsură, și l-a și schimbat, să 
renunțe deodată la ceea ce, de 
bine, de rău, realizase și să se 
afunde din nou într-o existență 
sortită blamului și eșecului ?

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare In pag. a ll-a)

(După turneul de șah de la Vrața, un 
interviu cu marele maestru internațional 

Florin Gheorghiu)

• FOTBAL ; O etapă săracă în goluri - 

mentariu, diagramă, clasament
ACTUALITATEA PE SCURT: H Năstase, în

vingător in turneul de la Graz - Austria 
* Dublă victorie dinamovistă la Dinamovia- 
da de gimnastică

CO-

ÎN PAGINA a 3 a

li J

O după 

amiază 
la Bran 
de EMIL MÂNU

în prospectele turistice 
Branul e indicat mai ales 
pentru castelul lui feudal, 
inlocuind o veche cetate 
stăpînită de voievozii valahi 
și ^consemnată de Mircea cel 
Bătrin în documente de can
celarie domnească și în hri
soave comerciale. Dar Branul 
nu e numai atît...

Castelul era, prin 1955, 
cînd îl vizitam într-un grup 
condus de G. Călinescu. „un 
muzeu inconcludent" (după 
expresia călinesciană). Azi 
nu mai e inconcludent pen
tru că muzeografii l-au 
>,prelucrat", mobilîndu-1 în 
primul rind. Cu toate că mai 
lipsesc unele indicații utile 
prin care să se precizeze că 
intr-o suită de vase de cera
mică unele sînt olandeze 
sau că unele dulapuri sînt 
italienești, castelul a căpătat 
o personalitate muzeogra
fică. în sala mare de recep
ție, cu mobilă grea de epo
că, se indică, în sfîrșit, că 
aici au fost primiți oaspeți 
de seamă, printre care doam
na Stanca și fiul lui Mihai 
Viteazul, Pătrașcu, pe la 
1600 ; într-o încăpere apar 
covoare și arme orientale, 
într-alta obiecte de cult. Dar 
muzeul e sărac în tablouri, 
lipsesc cu desăvîrșire cărți
le vechi. Nu pledăm pentru 
deposedarea muzeelor me
todic organizate (Ia Brașov 
și București), dar. simbolic, 
aceste obiecte completează 
o atmosferă. Dintr-o sală, 
din cea de muzică, a dispă
rut clavirul... Un muzeu nu 
trebuie să fie organizat unî-

(Continuare în pag. a II-a)
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CE STRING TINERII
Șl CE RISIPEȘTE I.C.M.-ul
(sau despre felul in care unii factori înțeleg să nu sprijine 
organizațiile U.T.C. în acțiunea de colectare a fierului vechi)

S-a scris, și nu de puține ori, 
despre felul în care organiza
țiile U.T.C. înțeleg să își des
fășoare activitatea de colecta
re a deșeurilor metalice, des
pre obligațiile ce le revin în 
această acțiune.

Mai mult, cineva o fi avut 
inspirația să compună, a propos 
de raportul între energia consu
mată în acțiuni superficiale 
și o poezie care sună cam 
așa : „Noi cu brațe ca oțe
lul, vom culege mușețelul !"

întrebarea este, însă, și alta : 
ce facem în situația în care or
ganizațiile U.T.C., tinerii co
lectează metalul, iar factorii 
răspunzători — în speță I.C.M.- 
ul — își fac cu mare greutate 
simțite prezența și sprijinul ?

Concret, iată și cîteva situații 
din județul Tulcea. Solicitat de 
Comitetul orășenesc Măcin al 
U.T.C. depozitul I.C.M. Tulcea a- 
sigură cu maximă operativitate, 
ridicarea a 1 000 kg cupru co
lectat de uteciști, deși la o so
licitare similară, de data aceas
ta pentru 15 tone de fier vechi, 
de mai bine de șase luni, ace
lași depozit prin persoana teh
nicianului său coordonator, Da
mian Timoșca rămîne barica
dat de tăcere și refuz. Nu am 
vrea să avansăm supoziții ne
confirmate, dar să fie, oare, 
chiar numai o coincidentă că' 
diferenței de solicitudine îi răs
punde și diferența de... preț — 
respectiv peste 40 lei/kg cupru 
față de 0,20 lei/kg fier vechi ?

Și situația e departe de a fi 
Izolată. Chiar în zilele cît am 
stat la Tulcea, am asistat lâ o 
scenă de-a dreptul incredibilă 
— conducătorul unei unități din 
Tulcea telefona (pentru a cîta 
oară ?) la comitetul județean 
U.T.C. pentru a cere ridicarea 
celor 200 tone fier vechi care 
zăceau de peste 2 luni pe fale
ză, cam la nici un kilometru de 
depozitul I.C.M. Și, repetăm, nu 
este singurul exemplu, încît 
după cum spunea și Viorel 
Dincă, șeful secției gospodărie 
a comitetului județean U.T.C., 
asemenea tărăgănări și tergi
versări duc nu doar la neînde- 
plinirea angajamentelor la mun
că patriotică a organizațiilor 
U.T.C., dar atrag după sine di
minuarea puterii educative, mo
bilizatoare a acestor acțiuni. 
„S-a ajuns — ne spune el — 
pînă acolo încît tinerii sînt 
sceptici față de rezultatele ac
țiunii de colectare a deșeurilor 
metalice. Și asta în condițiile în 
care noi am încercat, și, în 
bună măsură am reușit, să mo
bilizăm tinerii la angajamente 
substanțiale, pe măsura capa
cității organizațiilor lor".

Intr-adevăr, iată o situație 
paradoxală — pe de o parte, și 
pe drept cuvînt, este criticată 
tendința de a trece Ia capitolul 
„acțiuni de muncă patriotică"
exclusiv colectarea de hîrtie,
sticle goale și plante medicinale 
iar pe de altă parte, de
zinteresul și lipsa de soliciiudî-

ne a unor factori răspunzători 
îngroapă asemenea inițiative 
sub zgura apatiei.

La rîndul ei, nici discuția cu 
tehnicianul coordonator al de
pozitului, Damian Timoșca, nu 
e mai revelatoare. Din capul lo
cului, domnia sa își afirmă ver
bal bunăvoința față de acțiuni
le U.T.C.-ului, promite sprijin, 
dar, rugat să ne explice de ce 
sîntem, practic, în situația de 
față, rămine la nivelul explica
ției, „mai greșim și noi că de-aia 
sîntem oameni".

Există, desigur, anumite cir
cumstanțe obiective — un depo
zit supraîncărcat, parc redus de 
mașini (4 din care, numai una 
cu adevărat în stare corespun
zătoare) , anumite suprapuneri 
de termene și contracte, dar 
dincolo de ele cu numitor co
mun este felul în care a înțeles

(sau mai degrabă nu a înțeles) 
tovarășul Timoșca să sprijine 
organizațiile U.T.C. Ca să re
venim la exemplul de la Ma
cin, aici tovarășul Timoșca a ți
nut aproape o săptămînă un ac
tivist imobilizat promițînd, zil
nic. sosirea unui camion, iar 
astăzi află de Ia noi că, în ce il 
privește, camionul cu pricina 
nici n-a dat pe acolo și se miră 
„eu credeam că s-a rezolvat".

Și așa se face că tone și tone 
de metal ruginesc și se pierd, 
în timp ce, mai în glumă, mai 
în serios, refrenul citat rămine 
mai departe laitmotivul lipsei 
de preocupare de pe urma că
reia pierd organizațiile U.T.C. 
și tinerii înșiși, cîștigînd numai 
birocrația și dezinteresul.

ȘERBAN CIONOFF

MICRO-

ÎNTREPRINDEREA

ȘCOLARA

în raportul Comitetului Cen
tral al U.T.C. la cel de-al 
X-lea Congres se subliniază 
pregnant importanța deosebită 
a educării tinerei generații în 
spiritul muncii și responsabili
tății comuniste : „Pe baza indi
cațiilor conducerii partidului, 
U.T.C. va trebui să se preocupe 
de extinderea niicroîntreprin- 
derilor și a microfermelor șco
lare, să sprijine mai activ Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului pentru organizarea muncii 
elevilor din ateliere și labora
toare, de pe loturi și ferme 
școlare, pe bază de planuri de 
producție, astfel încît fiecare 
unitate de învățămînt să func
ționeze pe principiul gestiunii 
proprii, să contribuie la orien
tarea unitară a practicii produc
tive, acordînd o atenție deose
bită desfășurării acesteia în li
ceele real-umaniste, agroindus
triale și economice, precum și 
în ciclul gimnazial !"

Microîntreprinderea Liceului 
industrial de mecanică din ca
drul Grupului școlar al între
prinderii de mașini grele Bucu
rești, dispune de toate condi
țiile necesare pregătirii profe
sionale a celor peste 1 200 de 
elevi, veniți aici din aproape 
toate colțurile tării. Cuprinzînd 
în total 14 ateliere școlare, din 
care 8 de lăcătușerie generală, 
cîte unul de strungărie. sudură, 
sculerie, freze și două de elec
trotehnică, avînd în amenajare 
încă unul de tratamente ter
mice, microîntreprinderea Li-

în noul fi modernul pavilion pentru tratament din Slănîc Moldova
Foto î GH. CUCU

Colaborare permanentă 
între uteciștiî din uzină

și cei din școală
♦

CULTURA
———■- - - —

CINEMATOGRAFICĂ
O anchetă44

Ancheta care constituie punc
tul central al peliculei semnate 
de regizorul polonez Kazimierz 
Kutz are drept scop analizarea 
sub unghiurile cele mai diferite 
a personalității complexe a u- 
nui tînăr activist de partid nu
mit, nu de multă vreme, in 
funcția plină de răspunderi de 
prim secretar al unui voievodat 
din Polonia. Filmul este compus 
pe două planuri care, printr-un 
continuu contrapunct, definesc 
eroul: unul urmărind obiectiv o 
zi obișnuită de muncă, dramatic 
întreruptă (plecat în voievodat, 
primul secretar are un accident 
de mașină care-l va ține imobili
zat la pat pe tot parcursul desfă
șurării anchetei), a tinărului ac
tivist, precum și frământările su
fletești prin care trece (dragos
tea profundă pe care o poartă 
unei tinere doctorițe îi dă sen
timentul culpabilității față de 
soție și față de familie), celă-

lalt compunîndu-se din păreri
le, declarațiile celor care, apa
rent nedreptățiți, solicitaseră 
ancheta. Din dorința de a lăsa 
un final deschis, regizorul pă
cătuiește, însă, atît față de eroul 
său, cit și față de restul per
sonajelor care nu se conturează 
decît pe jumătate, prin vagi a- 
luzii. Iar insistența asupra ti
nărului gazetar care-și „bagă 
nasul* peste tot nu neapărat din 
dorința de a afla adevărul, ci 
mai mult din pasiunea pentru 
picanterii, pentru „noutăți* cu 
orice preț, dă nu cea mai potri
vită culoare acestei producții ci
nematografice. Sînt demne de 
apreciat interpretările lui Czes
law Jarcszinski care, din puține 
cuvinte, reușește să impună fi
gura sobră a primului secretar, 
șl Stanislaw Igar în rolul comu
nistului sosit de la Varșovia 
pentru a afla adevărul.

„Legătura pierdută44
Dedicat tinerilor comuniști 

maghiari care s-au ridicat la 
luptă împotriva regimului fas
cist al lui Szalasi,filmul lui Zol
nay Păi aduce în prim plan fi
gura unui tînăr care, de-abia 
scăpat din închisoare, amenințat 
cu moartea de autorități, își 
caută „legătura* pentru a se pu
tea reintegra în mișcarea comu
nistă. Construită aproape bala
desc, fără o acțiune propriu-zi- 
să — odată dispărută „legătura*, 
eroul nemaifiind cunoscut de 
nimeni din mișcarea de rezis
tență, încercările sale de a se 
„agăța* de cițiva muncitori se

soldează cu un eșec (aceștia îl 
cred provocator) — pelicula po
vestește cu o mare economie de. 
mijloace peregrinările, care se 
sfîrșesc cu o moarte absurdă, 
ale tinărului printr-o Budapes- 
tă înghețată și apăsată de dis
cursurile patriotarde ale condu
cătorilor fasciști. Din păcate re
gizorului Zolnay Păi îi lipsește 
puterea de a suplini lipsa unui 
dialog și a unei adevărate acți
uni prin imaginea însăși, prin 
metaforă sau simbol. Așa încît 
Legătura pierdută, deși nu lipsi
tă de unele calități, rămine cam 
monoton.

mh mirau
Duminică a luat sfîrșit Festi

valul și Concursul filmului do
cumentar românesc organizat, 
la Craiova, de Studioul cinema
tografic „Alexandru Sahia", în 
colaborare cu întreprinderea ci
nematografică a județului Dolj. 
Timp de o săptămînă, la cine
matografe, întreprinderi, grupuri 
școlare și licee de cultură ge
nerală, la cămine culturale au 
fost prezentate 47 de filme do
cumentare.

Cele mai bune aprecieri ale 
juriului și publicului le-a întru
nit pelicula „Craiova văzută din 
car", film realizat, după un poem 
de Marin Sorescu, de către re
gizorul Titus Mesaroș și opera
torul de imagine Eugen Lupu.

★
Teatrul popular din Drobeta- 

Turnu Severin, instituție cultu
rală care anul trecut a prezen
tat peste 100 de spectacole, și-a 
inaugurat, duminică, noua sta
giune. A fost prezentată, în pre
mieră, piesa „Sărutul" de Dan 
Tărchilă. Scenografia este sem
nată de Valentina Balog, de la 
Teatrul național din Craiova.

★
în perioada 9—23 noiembrie, 

la Oradea și în alte localități 
ale județului Bihor s-au desfă
șurat manifestările prilejuite de 
a doua ediție a Festivalului cul
tural-artistic bihorean „Crisia 
’75". Ca și la ediția precedentă, 
manifestarea a reunit instituții 
artistice prestigioase din țară, 
precum și personalități științi
fice, oameni de artă și cultură, 
care în cadrul unor concerte, 
spectacole, șezători literare, con
ferințe publice, simpozioane, ex
poziții de artă plastică, con
cursuri de poezie, au realizat un 
viu și amplu dialog cu publicul, 
semnificativ atît prin larga sfe
ră de cuprindere tematică, cît și 
prin contribuția adusă la îmbo
gățirea cunoștințelor publicului

LA BRAN
ceului industrial de mecanică a 
depășit anul trecut planul de 
producție cu peste 500 000 de 
lei. Adică, 4,5 milioane realizate 
de elevii-muncitori în cadrul 
orelor de practică productivă, 
onorîndu-se numeroase comenzi 
primite din partea unor cunos
cute întreprinderi bucureștene 
ca I.M.U.C., „Ascensorul" și bi
neînțeles I.M.G.B. Marea ma
joritate a elevilor au semnat 
deja „certificatul" de integrare 
în marele colectiv de muncă al 
I.M.G.B.-ului, încheind contrac
te cu întreprinderea. Aceasta 
înseamnă că după terminarea 
primei trepte de liceu, tinerii 
muncitori pregătiți în cadrul 
microîntreprinderii vor deveni 
constructori de mașini și uti
laje grele, continuîndu-și în 
același timp studiile la liceul 
seral. Și mai înseamnă că de 
felul în care își însușesc aici, 
în microîntreprindere, cunoștin
țele necesare practicării mese
riei depinde integrarea lor ra
pidă și eficientă în viitorul co
lectiv de muncă. Acest dezide
rat este bine înțeles atît de 
conducerea întreprinderii patro- 
natoare cit și de conducerea 
școlii, care-și conjugă eforturile 
pe linia dotării atelierelor exis
tente cu mașini-unelte în bună 
stare de funcționare, cu tot 
ceea ce este necesar pentru ca 
elevii să poată deveni buni me
seriași.

Intrăm, împreună cu directo
rul Grupului școlar, ing. Ion To- 
mulescu, și cu îndrumătorul

prof. Constantin Buli-
de electro-

U.T.C., ___
gescu, în atelierul 
tehnică. Maistrul Gheorghe Li
xandru supraveghează procesul 
de producție. Elevii anului II E 
lucrează intens la montajul pa
nourilor de comandă pentru as
censoare, comandă primită din 
partea întreprinderii de fabri
care și montare a ascensoarelor 
București. De la începutul tri
mestrului au fost livrate 12 pa
nouri comandă în valoare de
10 000 lei. 
partea î 
încă 55 de panouri, 
numărului mare 
este simplă : 
au executat 
subansamble, 
tențioase din 
tehnic, toate 
proșabilă calitate și firește „As
censorul" a suplimentat co
manda.

Lucrarea impune bune cunoș
tințe de fizică, îndemînare și 
mare atenție. Calități pe care 
elevi ca Ion Parhon, Romeo Po- 
povici, sau Elena Bitoleanu le 
au din plin. Deși abia în anul
11 (liceul a fost înființat 
urmă cu doi ani) elevii 
trotehniști se descurcă

comandă
. Există solicitări din 
întreprinderii pentru 

Explicația 
de comenzi 

anul trecut elevii 
30 de asemenea 
deosebit de pre- 

punct de vedere 
în condiții de ire-

U.T.C. de la I.M.G.B.; ajutat 
fiind, cum este și firesc, de „co
legul" său mai mare, Radu 
Duca, secretarul comitetului 
U.T.C. din întreprindere.

Tocmai această colaborare 
bine înțeleasă și mai ales bine 
tradusă în fapte face ca mi- 
croîntreprinderea Liceului indus
trial de mecanică să-și îndepli
nească ritmic sarcinile de pro
ducție, să contribuie 
educarea prin muncă 
muncă a generațiilor 
devenind în curînd, 
își exprima dorința 
Tomulescu, 
nieră de 
torii de 
reșteni.

efectiv la 
și pentru 
de elevi, 
așa cum 
inginerul 

o adevărată pepi- 
cadre pentru construc- 
mașini grele bucu-

DAN VASILESCU

(Urmare din pag. I)

EFICIENȚA EDUCATIVĂ
(Urmare din pag. I)

ganizațiî am întîlnit tineri entu
ziasmați de concursurile pe 
teme profesionale. Eficiența, ca
racterul practic, rezultatele lor 
imediate în remedierea unor 
neajunsuri din procesul de pro
ducție, în ridicarea nivelului 
profesional al tinerilor, justi- 
ficînd priza acestor competiții 
în rîndul tuturor categoriilor de 
lucrători. „In unitățile noastre 
— ne spunea secretarul comi
tetului U.T.C., Sterie Dîrmon, 
de la Centrala de construcții 
C. F. — pentru tinerii ce lu
crează pe șantiere am organizat 
în mal multe etape și cu mai 
multe echipe concursuri pe teme

de protecția muncii, plecînd de 
la faptul că numărul celor ce 
se califică la locul de muncă și 
nu cunosc normele securității 
și protecției muncii este destul 
de mare. Aceste concursuri s-au 
finalizat de fiecare dată atît în 
scăderea numărului de acci
dente, cît și în diminuarea pier
derilor și a risipei de materiale. 
Și ceea ce trebuie să remarc 
aici este faptul că ideea organi
zării concursurilor au avut-o 
chiar tinerii, cum au fost cei 
de pe șantierele nr. 12, 14, 15. 
Tot de la tineri, și anume de la 
cei din organizația Stației utilaj- 
transport auto Chitila, a venit 
propunerea de a fi înființată 
o comisie de creație tehnico- 
științifică de rezolvare a pro-

blemelor urgente de producție".
O frumoasă inițiativă am gă

sit și în organizația tinerilor de 
la C.I.A. — C.U.T. în programul 
stației de amplificare, zilnic, 
este difuzată emisiunea Ora 
tineretului, în sumarul căreia 
sînt incluse scurte informări po
litice, economice, sînt raportate 
rezultatele pe secții, sînt eviden- 
țiați tinerii fruntași, sînt pre
zentate și recomandate filme, 
cărți, spectacole de teatru, expo
ziții. Autorii emisiunilor sînt : 
Gheorghe Petrescu, secretarul 
comitetului, Reta Mihoci, ingine
ră, Virginica Beșa, proiectant, 
Maura Colev, desenator, Ilie 
Dumitru, frezor, Nicolae Stoica, 
lăcătuș, Vasile Pop, strungar.

m 
elec- 

______ ____ _ _____ foarte 
bine în complicata încrengătură 
de fire a panourilor de coman
dă cu 11 stații. Maistrul Gheor- 
ghe Lixandru, omul care le dă
ruiește toată priceperea și pa
siunea sa, este nemulțumit de un 
singur lucru. Orele de practică 
sînt prea puține. O singură zi 
pe săptămînă petrecută în ca
drul atelierului este insuficientă 
pentru însușirea cunoștințelor 
necesare practicării unei mese
rii complexe ca aceea de elec- 
trotehnist. ' Poate că afirmația 
sa ar trebui să dea de gindit 
celor ce întocmesc programele 
școlare.

Pe Sergiu Arsenie, elev în 
anul II și secretarul organiza
ției U.T.C. 11 întîlnim tot în 
microîntreprindere. Ne spune 
că sprijinului acordat de con
ducerea întreprinderii patrona- 
toare i se adaugă o împletire 
strînsă între activitatea organi
zației U.T.C. din școală, care 
numără peste 1 250 uteciști, și 
organizația U.T.C. de la I.M.G.B. 
De altfel, secretarul organiza
ției de tineret din școală este și 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. In a- 
ceastă dublă calitate, ce Impli
că și o dublare a eforturilor pe 
linie de organizație, Sergiu Ar
senie colaborează strîns cu toți 
membrii biroului comitetului

Ce anume l-a determinat să uite 
lacrimile și rugămințile prin 
care, cu numai un an în urmă, 
încerca să înduioșeze organele 
de anchetă, afirmând insistent că 
a greșit, că regretă tot ceea ce 
s-a întîmplat, că își va dovedi 
în cel mai scurt timp, 
muncă, intenția de a se 
util societății ?

La aceste întrebări, pe ___
amina parcă să le înțeleagă, Si
don nu mi-a răspuns dintr-o 
dată. A preferat, la început, 
să-și prezinte într-o lumină mai 
blinda faptele, explicind că, îna
inte de momentul comiterii in
fracțiunii, băuse, că reclamanții 
exagerează ș.a.m.d. I-am adus 
aminte atunci că, potrivit date
lor furnizate de anchetă, a comis 
în ultimul timp mai multe in
fracțiuni — proferare de injurii, 
agresiuni asupra unor trecători 
etc. — care arată fără putință 
de tăgadă că violarea de domici
liu n-a fost un accident, că a- 
titudinea sa în general s-a 
schimbat din "'nou în rău.

După un moment destul de 
lung de tăcere,* privind în jos, 
Sidon s-a hotărît sa spună ade
vărul. „Credeți-mă — a izbucnit 
el — am vrut să devin om cin
stit, să nu mai aibă nimeni 
ce-mi reproșa, dar mi-a fost pur 
și simplu rușine !“ „Rușine ? I

prin 
face

care

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

ANUNȚA SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR 
POSTURI :

1.

2.

Profesor la catedra de Rezistența materialelor, discipli
nele : Rezistența materialelor și Mecanica construcțiilor, 
poziția 6 din statul de funcțiuni.
Profesor la catedra de Instalații pentru construcții, dis
ciplinele : Ventilare și climatizare în industrie, Instalații 
de ventilare și climatizare, Instalații de încălzire și re
țele termice șl Instalații în construcții, poziția 1 din sta
tul de funcțiuni.

„Cazul a avut
un deznodămînt fericit44

Spectatorii se puteau aștepta, 
din felul cum fusese compus „il 
primo tempo*, ca filmul lui Vit
torio Salerno să se înscrie cu 
succes în seria acelor pelicule 
italiene, care, plecind de la do
sarul unei crime, de la rezolva
rea falsă pe care o dă justiția 
să ajungă la o acerbă critică 
socială, la o punere sub acuza
ție a unei justiții gata oricînd 
să abdice în fața unor „superi
oare* interese politice. Dar re
gizorul, dintre toate soluțiile po-

sibile care ar fi putut susține 
asemenea atitudine artistică op
tează pentru un final de falsă 
psihologie ce dărîmă întreaga 
construcție anterioară. Critica so
cială, așa cum o practică regi
zorul, se dovedește a fi făcută 
cu înțepături boante, iar ironia 
rămine la nivelul glumei nevi
novate. „Deznodământul fericit* 
se dovedește a fi cu totul nefe
ricit pentru opera cinematogra
fică a lui Vittorio Salerno.

MIRUNA IONESCU

FOST RUȘINE44
Față de cine ?* „Față de foștii 
mei prieteni. Ei mă ironizau 
cînd mă vedeau preocupat de 
învățătură și mă considerau un 
laș pentru că nu mai aveam 
curajul să beau, să mă țin de 
scandaluri. De acum, insă, știu 
eu ce fac. După ce termin și 
cu povestea asta, mă mut în alt 
oraș, unde nu mă cunoaște ni
meni, și iau viața de la început*

11 ascultam pe Sidon și nu-mi 
venea să cred. Rușinea, desigur, 
este un sentiment profund și 
exclusiv omenesc, pentru că ține 
de conștiință și de existența 
unui consens moral. Ne e rușine 
cînd nu sîntem la înălțimea aș
teptărilor societății, ne e rușine, 
intr-o asemenea situație, chiar 
și față de noi înșine și, pentru 
a îndepărta această suferință 
sufletească, încercăm imediat 
să ne îndreptăm. în plan spiri
tual, rușinea reprezintă ceea 
reprezintă durerea în plan 
ziologic : un prompt semnal 
alarmă.

Iată însă că la

ce 
/i- 
de

tlnirul___ __ ___ ... in 
cauză acest sentiment de o mare 
eficiență morală s-a denaturat 
într-atit incit l-a îndemnat să 
fie în rînd nu cu lumea, ei cu 
o adunătură de oameni fără că
păta. Rezultă, de aici, că și a- 
cești oameni au „regulile lor de 
viață* ? — revers caricatural al 
adevăratei morale

(Urmare din pag. I) 
lateral ; G. Călinescu ave^ 4 
dreptate...

Spunem însă că Branuî e 
altceva, nu se reduce la zi
durile reci, severe, în toată 
excepționala lor lumină, ne 
oferă ceva mai mult. în a- 
cest ceva mai mult nu înțe
legem numai Casa de creație 
din curtea imensă a Caste
lului, unde vin scriitori, zia
riști, pictori, muzicieni, și-n 
care igiena camerelor lasă 
mult de dorit, ca să nu mai 
vorbim de parcul ajuns o pa
ragină... înțelegem mai ales 
calmul însorit ai pajiștilor, 
liniștea de „început de leat“ 
cum spunea Arghezi, lumina 
care se topește ca mierea. 
Aici nu bat vînturi, odihna 
se apropie — ca esență — de 
odihna sanatorială.

Drumurile Branuluî îți 
pun la dispoziție aventura în 
peisaj. Mergînd prin satul 
Poarta, spre Omul, posezi 
un anumit peisaj, cu-n aer 
cald ca-n munții Greciei ; 
spre Predeluț, ai un masiv 
de verde brun în stingă și o 
cîmpie de verde crud în 
dreapta; spre Moeciu stră
bați o vale de basm rustic 
românesc, avînd în stingă și 
dreapta niște întinderi de 
verde amestecat cu albas
tru. Aici griul nu 
căuta.

Dacă Ia Fundata, 
posedai un teritoriu 
de puduri și pajiști 
presărate cu conace, 
simți introdus, ca 
component, în acest 
montan _  '
poate paradoxal. La 
se conservă în liniște, In lu
mină, în cromatică, în vege
tație o sălbăticie sudică, 
transplantată într-o depre
siune montană, destul de 
necunoscută, deși trec pe aici 
autobuze, autoturisme și ca
mioane ' w “.............
Brașov.

Dacă 
Zărnești 
soare, 
mirifică „______,
numai de tarabele de artiza
nat dubios din fața intrării 
la castel. Un bust neștiut al 
Cavalerului Ioan de Pușca- 
riu, străbunul filologului, 
luptător pentru drepturile 
românilor, fost membru al 
Academiei Române pe la 
1900 (mort la 1912) străjuieș
te parcul comunal. I-am în
tîlnit Ia Academie niște în
semnări de călătorie, în Ța
ra Românească, pe la 1860, 
în care compara clima de la 
Bran cu cea din sudul tării.

Se spune că cine vine la 
Bran nu se mai desparte de 
acest colț de lume româ
nească, ideal pentru vacanțe 
calme. Există, așadar, o ne
știută și nelegiferată ligă a 
braniștilor...

mult decît atît, că își fac din 
respectarea lor un titlu de glo
rie. Convingerile lor — ivite din 
trindăvie și iresponsabilitate — 
prezintă un pericol social mult 
mai grav decît o infracțiune 
oarecare, pentru că pot genera 
în continuare noi și noi infrac
țiuni. Orice acțiune educativă 
trebuie să plece de la combate
rea radicală a unor asemenea 
atentate la însăși ideea de mo
rală.

în ceea ce-l privește pe Sidon, 
convingerea sa că singura solu
ție care i-a rămas este să se 
mute intr-un alt oraș mi se pare 
de-a dreptul puerilă. Puterea de 
a deveni ceea ce trebuie stă în 
el însuși și dacă trebuie căutați 
oameni care să-l ajute, aceștia se 
numără cu miile in Buzău ca și 
în oricare altă localitate. Cum 
de n-ai știut să vezi, Sidon ? 
Cum de n-ai știut să alegi între 
colegii tăi de muncă, numeroși 
și puternici prin luminosul lor 
crez comun, și cei cițiva așa- 
ziși prieteni, care nu te prețuiesc 
decît în măsura în care, imitîn- 
du-i, îi faci să-și atenueze tea
ma că sînt iremediabil singuri ? 
Oare n-ai înțeles că atunci cînd 
te-au văzut gata să înveți și să 
muncești au simțit că le negi 
însăși condiția lor parazitară și 
te-au luat în deridere ca să se 
apere, ea să nu recunoască că 
sînt mal prejos decît tine ? 
Gîndește-te că dacă ai fi fost 
demn și stăpîn pe tine însuți ai 
fi reușit, poate, să-i faci pe ei 
să le fie rușine și în felul a- 
cesta să-și pună întrebarea dacă 
merită să continue un asemenea 
mod de viață, Incompatibil cu 
normele morale ale societății în 
care trăim.

are ce

de sus, 
vîrstat 

imense, 
aici te 
element 

, ___ j peisaj
de un calm sudic, 

Bran

ce leagă Piteștii de

Ia Fundata sau Ia 
plouă, la Bran e 

ca-ntr-o rezervaiio 
a naturii, polRutâ

CURSURI PRIN CORESPONDENȚA Șl CU FRECVENȚA

• STENOGRAFIA (îmbinată cu înregistrarea magnetofo 
nică)

• DACTILOGRAFIA (metoda „oarbă", științifică, cu toate 
degetele)

• LUCRĂRILE DE SECRETARIAT (completate cu probleme 
de legislație și corespondență oficială)

• MINUIREA APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE 
CALCULAT

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE

• ENGLEZA • FRANCEZA • RUSA • GERMANA (și curs 
special de engleză pentru copii)

PRECUM Șl CURSURI DE :

• CROITORIE • BALET COPII • ACORDEON • CINECLUB
- CREAȚIE Șl CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI 
SECTOR 5

CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU"
Str. 11 Iunie nr. 41, Telefoane : 23.43.45 

și 23.67.00
STAȚIA PARCUL LIBERTĂȚII

Conferențiar la catedra de Construcții de beton 
disciplina : Beton armat și construcții de beton 
poziția 8 din statul de funcțiuni.
Conferențiar la catedra de Construcții metalice 
tica construcțiilor, disciplinele : Statica, stabilitatea și 
dinamica construcțiilor și Mecanica construcțiilor, pozi
ția 9 din statui de funcțiuni.
Conferențiar la catedra de Construcții hidrotehnice, geo- 
tehnică și fundații, disciplinele: Hidrologia și economia 
apelor, Regularizări de rîuri și căi navigabile și Porturi, 
poziția 7 din statul de funcțiuni.
Șef lucrări la catedra de Construcții de beton armat, 
disciplinele : Beton armat, Construcții de beton armat 
și Curs general de construcții, poziția 13 din statul de 
funcțiuni.
Șef lucrări la catedra de Drumuri și materiale de con
strucții, disciplinele : Materiale de construcții și Căi de 
comunicații și lucrări edilitare, poziția 14 din statul de 
funcțiuni.

8. Asistent la catedra de Mecanică teoretică și aplicată, 
disciplinele : Mecanică teoretică și Mecanica construc
țiilor, poziția 18 din statul de funcțiuni.

9. Asistent la catedra de Construcții metalice șl Statica 
construcțiilor, disciplinele : Construcții metalice, Con
strucții industriale, Construcții metalice și tehnologia exe
cuției, poziția 22 din statul de funcțiuni.

3.

4.

5.

7.

armat, 
armat,

șl Sta-
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.Mi UN If A
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Zair, general de 
corp de armată MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA 
BANGA, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, îmi este deosebit 
de plăcut să vă transmit, în numele poporului român și al meu 
personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres continuu po
porului zairez prieten.

Profund atașat cauzei libertății popoarelor, idealurilor păcii și 
înțelegerii în lume, poporul român acordă o înaltă prețuire relații
lor de prietenie și colaborare fructuoasă statornicite intre Repu
blica Socialistă România și Republica Zair, între Partidul Comu
nist Român și Mișcarea Populară a Revoluției, și la marea sărbă
toare a poporului zairez prieten salută cu satisfacție evoluția me
reu ascendentă a acestora pe diverse planuri.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și coope
rare existente între țările și partidele noastre vor continua să se 
dezvolte și mai mult, în interesul reciproc al popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și colaborării interhaționale.

PLECĂRI 

FOTBAL XV O etapă săracă în goluri
DIAGRAMA ETAPEI

acest 
TIMI- 
(2-0).

Rezultatele diviziei B

insoțesc pe ministrul american 
al agriculturii, precum și Ri
chard Viets, însărcinat cu afa
ceri a.i. al S.U.A. la București.

a părăsit
După-amiază, ministrul ame

rican al agriculturii 
Capitala./ 

★
Duminică seara 

Sofia o delegație 
P.C.R., condusă

a 
de 
de

plecat la 
acțiviști ai 
Constantin 

Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.B., va face o vizită în 
schimb de experiență în R. P. 
Bulgaria.

O iarnă năbădăioasă și pu
ternică sosită pe ne anunțate, cu 
zăpadă, frig și vint, a fost prin
cipalul adversar al echipelor — 
și spectatorilor — în etapa de 
ieri, antepenultima a turului 
campionatului. Din acest punct 
de vedere este meritoriu efor
tul depus, in special de echipe
le care au jucat in București 
pe o vreme nemiloasă. în aces
te condiții, a terenurilor grele, 
nu putem reproșa prea mult e- 
chipelor pentru calitatea jocului 
practicat, pentru eficacitatea a- 
rătată : doar 17 goluri ! Semna
lăm, din hou, simetria rezulta
telor realizate de cele două e- 
chipe din fruntea clasamentului. 
Steaua și Dinamo, care, pierd 
ambele — cum a fost miercuri, 
in deplasare — sau cîștigâ — 
tot împreună, cum s-a întîmplat 
ieri, pe terenurile proprii. în 
felul acesta ele se mențin la o 
diferență de un singur punct, 
captivantul duel ținîndu-ne, in 
continuare, treze atenția și in* 
teresul. Este, de fapt, o specta
culoasă cursă de urmărire. în 
orice caz, atit campioana, cit și 
liderul s-au descurcat greu in 
fața partenerilor de joc, S. C. 
Bacău și, respectiv. Universita
tea Craiova, dificultățile întâm
pinate, reflectindu-le, mai ales 
în ce-l privește pe lider, victo
ria obținută la limită. Cea mai 
eficace echipă — a înscris 35 de 
goluri — din rîndurile căreia au 
lipsit trei piese de bază — Du
mitru, Stoica și Anghelini, ac
cidentați — deși, o bună parte 
din meci a jucat împotriva doar 
a 10 oameni — Bălăci a fost 
eliminat — nu s-a mai descurcat 
atit de bine ca în precedentele 
etape. Desigur, cu atâtea absen
țe de marcă este explicabilă e- 
voluția mai puțin consistentă a 
liderului, jocul ineficace fiind 
efectul unui angrenaj dereglat.

La celălalt pol al clasamentu
lui, echipele clujene pierd, cu 
dezinvoltură, puncte prețioase pe 
teren propriu. Dacă în alți ani 
le-a suris norocul, la spartul 
târgului, nu înseamnă că jucă
torii de pe Someș nu trebuie să 
aibă grijă de propria soartă. în 
afară de Politehnica Iași, cele
lalte echipe studențești se si
tuează în cea de a doua parte

Actualitatea pe scurt • Actualitatea pe scurt
GIMNASTICĂ

Dublă victorie dinamovistă
Un reușit spectacol sportiv 

ne-au oferit participanții la 
competiția internațională de 
gimnastică, Dinamoviada, afla
tă la a 13-a ediție. Pe parcursul 
a trei zile, în sala Dinamo au 
evoluat reprezentanții unor 
cluburi prestigioase din șapte 
țări : U.R.S.S., R. D. Germană, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Unga
ria, Polonia și România, cu o 
veche tradiție în acest sport al 
grației și ■ armoniei. Printre con- 
curenți s-au numărat o serie 
de gimnaști valoroși, laureați ai 
ultimelor competiții continenta
le, care au prezentat o suită de 
exerciții reușite la probele cla
sice de inele, paralele, bară, 
sărituri, bîrnă, cal și sol, fiind 
răsplătiți cu vii aplauze și note 
bune.

Un frumos succes a repurtat 
maestrul emerit ,al sportului 
Dan Grecu, care a cîștigat în
trecerea cu talentații gimnaști 
Paata Samugia, Boris Kirov 
(Dinamo — U.R.S.S.) și Imre 
Molnar (Dosza — Ungaria), o- 
cupînd primul loc la individual 
compus. De subliniat, că la pro
ba de inele, unde deține titlu
rile de campion mondial și eu
ropean, Dan Grecu a obținut o

• RUGBI
Ieri, la Bordeaux, in campionatul european 

România — Franța 12
Pe stadionul municipal din 

Bordeaux, într-o partidă contînd 
pentru campionatul european de 
rugbi, din cadrul „Cupei F.I.R.A", 
echipa României a suferit o 
grea înfrîngere și la un scor 
neașteptat, din partea reprezen
tativei Franței : 12—36. întîl- 
nirea de ieri a dezamăgit pe iu
bitorii balonului oval, repre
zentativa țării noastre prestînd 
unul din cele mai slabe jocuri 
din ultimii ani.

In prima repriză, menținem

SOSIRE
Duminică a sosit în Capitală 

Sayed Marei, președintele Adu
nării Poporului a Republicii 
Arabe Egipt, trimis special al 
președintelui Anwar El Sadat.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări 
ționale, Ștefan Andrei, 
supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al 
P.C.R., Cornel Pacoste, 
al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale. 
Au fost prezenți ambasadorul 
R. A. Egipt, Hassan Aii Daoud, 
ambasadorii unor țări arabe a- 
creditați la București.

(Agerpres)

Na- 
membru 

Politic 
C.C. al 
adjunct

CRONICA
U. T. C.

Sîmbătă s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Varna 
(R. P. Bulgaria), delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul 
Viorel Vizureanu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
care a participat Ia un semi
nar european pe probleme 
ale tineretului rural.

de

a- 
re-

a clasamentului. Comportarea 
inegală, în această stagiune, fără 
examene, nu poate fi pusă decit 
pe seama pregătirilor necores
punzătoare. Ar fi binevenită, ca 
și anul trecut, o intervenție a 
forurilor ce se ocupă de sportul 
studențesc. Diletantismul care 
și-a făcut apariția prin anumite 
cluburi universitare nu este 
bun augur.

Etapa desfășurată ieri ne 
trage atenția și asupra unei 
crudescențe a actelor de indis
ciplină. Nu cunoaștem exact 
motivele, dar credem că nu de 
florile mărului, arbitrii au dic
tat 4 eliminări de pe teren — 
Dobrin, Marin Olteanu, Bălăci 
și Iovănescu — precum și 
meroase avertismente — 4 
tonașe galbene numai la

nu- 
car- 
Satu

CLASAMENT
Steaua 15 9 4 2 35—14 22
Dinamo 15 10 1 4 35—16 21
Poli. Iași 15 7 3 5 25—21 17
A.S.A. Tg. Mureș 15 7 2 6 21—20 16
F.C.M. Reșița 15 7 2 6 15—20 16
Rapid 15 6 3 6 15—15 15
S. C. Bacău 14 7 1 6 14—15 15
F. C. Bihor 15 6 3 6 17—18 15
Poli. Timișoara 15 6 3 6 23—26 15
F. C. Argeș 15 5 5 5 15—20 15
F. C. Constanța 15 6 2 7 15—16 14
F. C. Olimpia 15 5 4 6 15—21 14
Univ. Craiova 15 5 3 7 19—14 13
Sp. studențesc 14 6 1 7 14—16 13
Jiul 15 5 3 7 18—24 13
U.T. Arad 15 5 2 8 16—25 12
U. Cluj-Napoca 15 4 3 8 17—18 11
C.F.R. 15 3 5 7 10—19 11

ETAPA VIITOARE VASILE CABULEA

(duminică 7 decembrie)
Poli. Iași — Steaua, F. C. Ar

geș —, Dinamo, Olimpia Satu 
Mare — F. C. Constanța, F. C. 
Bihor — „U" CIuj-Napoca, Uni
versitatea Craiova — S. C. Ba
cău, Sportul studențesc — U.T.A., 
Rapid — Jiul, C.F.R. Cluj-Na- 
poca — F.C.M. Reșița și A.S.A. 
Tîrgu Mureș — Poli. Timișoara.

notă excelentă : 9,60. O evolu
ție bună au avut și maeștrii 
sportului Ștefan Gali și Gh. 
Păunescu, care, împreună cu 
Dan Grecu, au asigurat victo
ria, pe echipe, clubului Dina
mo — România, cu 276 puncte. 
Pe locul 2 s-a clasat Dinamo — 
U.R.S.S. cu 270,55 puncte, ur
mată de Dynamo — R.D.G. și 
Ujpesti Dosza — Ungaria, cu 
același număr de puncte : 
261,60.

Concursul feminin, progra
mat sîmbătă, a fost dominat de 
tinerele noastre gimnaste Geor- 
geta Gabor, locul 1 la individual 
compus cu 38,10 puncte, Ga
briela Trușcă — 38,05 puncte și 
Luminița Milea — 37,55 puncte. 
Astfel, și dinamovistele au cîș
tigat întrecerea pe echipe, acu- 
mulînd 187,70 puncte, iar pe 
locurile 2 și 3 s-au clasat Dyna
mo — R.D.G., cu 183,05 puncte 
și, respectiv, Dinamo — U.R.S.S., 
cu 183 puncte. Din rîndul oas
peților o mențiune specială pen
tru Ludmila Builova (bîrnă), 
Samugia Paata (bară fixă) din 
echipa Dinamo (U.R.S.S.), Jana 
Eterleine (sol) și Gunther 
Kopsch (sărituri) din echipa 
Dynamo (R. D. Germană).

rezultatul egal de 3—3, pină în 
minutul 31, cind la o greșeală a 
lui Munteanu, Dubertrand în
scrie o încercare. Am remarcat 
această secvență de joc, pentru 
a sublinia faptul că toate cele 
șase încercări ale echipei Fran
ței s-au datorat unor flagrante 
greșeli ale jucătorilor noștri. Au 
existat și momente — puține la 
număr — în care jucătorii noștri 
au desfășurat atacuri pe toată 
lățimea terenului, dar aripile 
noastre Constantin fi Motrescu

PREGĂTIREA ȘI CALIFICAREA CADRELOR DIN AGRICULTURĂ

SARCINA PRIORITARĂ ÎN ACEST SEZON

prin 
care 

prelungirea campa- 
executarea cu în- 
unor lucrări» la di- 
nivelului producți- 
pentru ca nivelul 

agricole să fie

După cum am mai subliniat 
în coloanele ziarului nostru, 
experiența anului pe care-1 
încheiem a arătat că, datorită 
insuficientei preocupări pen
tru calificarea și pregătirea 
temeinică a cadrelor, pentru 
asigurarea schimbului doi, 
tractoarele au staționat, ma
șinile și utilajele agricole au 
funcționat mult sub indicele 
de folosire prevăzut 
normative. Neajunsuri 
au dus la 
niilor, la 
tîrziere a 
minuarea 
ilor. Or, 
producțiilor 
corespunzător eforturilor fă
cute pentru dezvoltarea agri
culturii, să fie în concordanță 
cu cerințele mereu crescînde 
puse în față de prevederile 
cincinalului 1976—1980, se
impune luarea unor ample 
măsuri pentru mai buna pu
nere în valoare a întregului 
potențial de care agricultura 
românească dispune. Pregă
tirea și calificarea cadrelor —

Mare ! — pentru durități și vo
ciferări. Este de neînțeles cum 
se ocupă antrenorii și cluburile 
de pregătirea și educarea — 
mai ales de educarea — spor
tivilor.

Sfirșitul acestei săptămini este 
marcat de noi confruntări in
ternaționale. Sîmbătă, la Bucu
rești, naționala întilnește intr-o 
partidă amicală selecționata pri
mă a Uniunii Sovietice, una 
dintre cele mai redutabile for
mații de pe continent, calificată 
în sferturile de finală ale Cam
pionatului european. Speram că 
fotbaliștii noștri se vor pregăti, 
vor aborda cu încredere și vor 
evolua la potențialul lor maxim, 
luindu-și, astfel, revanșa pentru 
infringerea suferită acum doi ani 
la Kiev (0—2). Echipa de tine
ret (sub 23 ani) va intilni du
minică, la Galați, echipa simi
lară a Uniunii Sovietice. Este 
cazul ca și această formație, 
după o suită de rezultate mo
deste, care au cam fost trecute 
cu vederea să facă dovada încre
derii, a condițiilor de care 
dispune. Aceasta cu atit mai 
mult, cu cit in echipă figurează 
cîțiva dintre foștii — și, proba
bil, viitorii — titulari ai primei 
reprezentative. Selecționata de 
tineret trebuie să consacre noi 
valori, să se constituie, cum e 
firesc, într-o punte de lansare a 
viitorilor titulari ai naționalei. 
Aceasta este rațiunea și misiu
nea unei echipe de tineret. Si 
dacă acest lucru nu este înțeles, 
la nivelul jucătorilor și antre
norilor, înseamnă că fotbalul 
nostru este lipsit de principalul 
criteriu de selecție și promovare.

• tenis Nâstase învingător
în turneul la Graz

Turneul internațional de Ia 
Graz, care a durat două zile, a 
fost cîștigat de tenismanul ro
mân Ilie Năstase. Jucînd exce
lent, Ilie Năstase l-a învins în 
ultimul meci cu 6—1, 7—6 pe 
olandezul Tom Okker. Partida a 
durat doar 55 de minute. în alt 

nu au dat randamentul scontat. 
Nici în jocul la tușă sau în gră
mezile ordonate nu am putut 
recupera baloane pentru a crea 
atacuri periculoase și eficace. 
Echipa Franței, într-o dispoziție 
de joc remarcabilă, cu o presta
ție superioară, în care înaintașii 
și cei doi centri au creat faze de 
mare eficacitate, a găsit tot 
timpul o apărare greoaie și 
nedecisă.

Totuși, partida luată în ansam
blu a fost agreabilă, cu faze 
deosebit de spectaculoase. Păcat

• baschet Evoluții necondudenf e 
ale selecfionabilelor

Partidele programate în Capi
tală au încheiat cel de-al doi
lea tur al campionatului femi
nin. Prima grupă valorică a 
fost dominată de cele două 
jocuri duble desfășurate în sala 
Floreasca și în primul rînd de 
derbiul dintre primele două cla
sate, formațiile I.E.F.S. și Rapid.

Așteptate cu un deosebit in
teres, cele două partide dintre 
fruntașele clasamentului au dat 
cîștig de cauză studentelor, 
care prin victoriile obținute cu 
scorurile de 76—67 și 71—65, au 
făcut un important pas spre cu
cerirea titlului de campioană. 
Formația I.E.F.S. a demonstrat 

v o superioritate evidentă datori
tă, în special, pregătirii fizice, 
apărării mai ferme și a unui 
contraatac bine pus la punct. 
Totuși nu trebuie omiș faptul 
că procentajele realizate la a- 
runcări libere sînt nesatisfăcă-

• Federația internațională de 
specialitate a dat publicității 
clasamentele oficiale ale campio
natului mondial de motociclism 
— ediția 1975.

La clasa 350 cmc, pe primul 
Ioc se află revelația acestui se
zon, sportivul venezuelean 
Johnny Cecotto („ Yamaha") cu 

parte integrantă a acestui 
amplu și important probam 
de acțiune — trebuie să stea 
în centrul atenției, trebuie să 
devină, în această iarnă, sar
cina prioritară pe agenda de 
lucru a ministerului de resort 
și a unităților din subordine, 
a comandamentelor locale la 
toate nivelele. Organele și 
organizațiile U.T.C., prin ac
țiuni proprii sau în colabora
re cu ceilalți factori, trebuie 
să acționeze cu toată ener
gia pentru antrenarea tineri
lor din mediul rural la activi
tățile avînd drept scop pregă
tirea și calificarea cadrelor 
pentru meseriile satului.

Iată de ce ne propunem ca, 
sistematic, să consemnăm a- 
cele măsuri și acțiuni con
crete destinate calificării ti
nerilor, pregătirii lor temei
nice pentru a mînui mașinile 
și utilajele agricole, pentru a 
valorifica din plin zestrea 
tehnică a agriculturii noastre 
socialiste — o dotare cum 
puține țări din lume o au.

UN SUCCES CARE OBLIGA !r r
— Ați obținut un succes fru

mos în turneul de la Vrața : lo
cul unu, la egalitate cu marele 
maestru internațional, iugoslavul 
Matanovici. Ne folosim de acest 
prilej pentru a vă adresa, ca 
unui coleg de muncă, precum și 
în numele cititorilor, sincere^ și 
călduroase felicitări. Pentru în
ceput, am dori să faceți cîteva 
precizări asupra turneului.

— Turneul desfășurat, recent, 
la Vrața (22 octombrie — 14 no
iembrie a.c.) — localitatea bulga
ră este situată la munte, fiind 
asemănătoare stațiunii Sinaia — 
contînd pentru actualul ciclu al 
Campionatului mondial mascu
lin individual, zona C europeană, 
a fost, după părerea specialiști
lor, cel mai puternic turneu zo
nal care a avut loc pe continen
tul nostru (cu excepția zonalului 
sovietic). Concursul, la care au 
luat startul 16 șahiști, a reunit o 
serie de mari maeștri de înaltă 
valoare internațională, precum : 
Radulov (Bulgaria) : Sigurjon
sson (Islanda) : Matanovici și 
Matulovici (Iugoslavia) ; Sax 
(Ungaria) și subsemnatul. Dealt
fel,., lupta pențru calificare a fost 
dusă, practic, între acești jucă
tori, lor alăturîndu-li-se, ulte
rior. maeștrii internaționali Er- 
menkov (Bulgaria) și Vogt (R.D. 
Germană). Coeficientul mediu, 
ELO, al turneului a fost ridicat 
și din această cauză normele, 
mai ales cea de maestru interna
țional, nu au fost prea mari și 
prea greu de îndeplinit. Astfel, 
la Vrața, s-a consacrat elveția
nul Wirtenson, o adevărată re
velație.

— Cum s-a desfășurat turneul 
și care este desfășurarea viitoa
re a actualului ciclu al Campio
natului mondial ?

— Concursul propriu-zis a fost 
dominat^ în mod clar, de o ten
siune nervoasă extraordinară, 
datorită mizei foarte mari a tur
neului — numai primele două

• w.

joc (competiția s-a disputat 
după sistemul turneu), ceho
slovacul Jan Kodes a dispus cu
6—4. 6—2 de austriacul Kary. în 
proba de dublu, Năstase și Kary

Peau învins cu 6—2, 7—6, 
Okker și Kodes.

încă forma jucătorilor noștri, 
această partidă, a fost sub toate 
așteptările, fiind învinși de un 
valoros XV francez, aflat într-o 
zi bună. A arbitrat scoțianul 
Norman Samson.

★
Sîmbătă, o reprezentativă stu

dențească din țara noastră a în- 
tîlnit reprezentativa de Est a 
Franței, reușind o frumoasă vic
torie cu scorul de 17—9.

GABRIEL FLOREA

toare (44%), ca și cele ale pivo
tului principal Giurea (37!!%). 
Un semnal de alarmă pentru 
cele 5 componente ale lotului 
(Rădulescu, Simionescu, Por- 
tik, Mihalic și Giurea), mai 
ales că peste mai puțin de o 
lună, echipa națională va parti
cipa la Balcaniada programată, 
anul acesta, la Timișoara.

Din cele 6 selecționabile care 
au evoluat în cealaltă partidă : 
Tita, Ciocan și Pîrșu (Politeh
nica), Goian, Sal cu și Colțescu 
(Universitatea Timișoara), au 
corespuns în parte doar Tita 
Pîrșu și Goian. în general cele 
două jocuri au fost de un nivel 
scăzut, presărat cu multe gre
șeli de ambele părți. Victoria a 
revenit în ambele întâlniri for
mației Politehnica cu scorurile 
de 59—56 și 71—58.

VALENTIN ALBULESCU

78 puncte, urmat de italianul 
Giacomo Agostini și finlandezul 
Pentti Korhonen. Campionul 
italian Giacomo Agostini („Ya
maha") deține primul loc la cla
sa 500 cmc, iar compatriotul său 
Walter Villa („Harley Davidson") 
este campion al lumii la clasa 
250 cmc.

„DACA
TRACTOARELE 

AR FI FOLOSITE 
IA ÎNTREAGA LOR

CAPACITATE..."
Ancheta noastră, publicată sub 

acest titlu intr-unui din nume
rele trecute ale ziarului, s-a 
bucurat de un larg ecou, la re
dacție sosindu-ne numeroase 
scrisori de răspuns din partea 
factorilor avizați, a unor condu
cători de unități agricole, a u- 
nor mecanizatori. Uteciștii din 
Sărulești-Ilfov — și după exem
plul lor alte organizații U.T.C. 
din comunele județului — au și 
trecut la constituirea unor 
cursuri de învățare a conducerii 

locuri asigurau calificarea în 
faza superioară a competiției, 
turneul interzonal. Inițial, îmi 
făcusem un plan care prevedea 
circa 5—6 partide cîștigate și 
restul remize. După cum vedeți, 
am exclus posibilitatea pierde
rii, avînd în vedere că în ultima 
vreme am pierdut destul de rar 
în marile turnee. Ulterior desfă
șurarea concursului a dovedit că 
patru victorii erau suficiente 
pentru clasarea pe primul loc. 
In final, fiecare jumătate de 
punct a devenit „de aur", iar 
ratările din partidele mele cu 
olandezul Ree sau austriacul 
Strobel ar fi. putut să mă coste 
scump. Poate și datorită unei 
ușoare crispări anterioare, parti-

După turneul zonal 
de la Vrața, un interviu 

cu redactorul nostru, 
marele maestru 

international 
FLORIN GHEORGHIU

da din ultima rundă cu maghia
rul Sax a căpătat caracter de 
derbi, deoarece în cazul că ad
versarul m-ar fi învins ar fi avut 
șanse de calificare. Partida a 
fost dramatică, cu atacuri și 
contraatacuri foarte spectaculoa
se și s-a ajuns Ia o poziție in
teresantă, cu avantaj clar pen
tru mine într-o criză teribilă de 
timp. în acest moment, la masa 
vecină se petrecea o mică dra
mă, islandezul Sigurjonsson 
pierzînd în mod surprinzător la 
decanul de vîrstă al turneului, 
Czerniak (Israel). în aceste con
diții, remiza devenea suficientă 
pentru calificarea și cîștigarea 
turneului, iar adversarul meu a 
fost fericit s-o accepte. în acest 
fel am reușit să reeditez per
formanța primei mele calificări, 
Ia interzonale, cea din 1972, din 
Finlanda. Aș vrea să menționez 
fructuoasa conlucrare cu secon
dantul meu, maestrul Valentin 
Stoica. Cele două interzonale ale 
noii ediții ale C.M. sînt progra
mate în vara lui 1976, în Elveția 
și Filipine. Ele urmează să re
unească o serie de jucători re
dutabili din rîndul cărora nu vor 
lipsi : Petrosian, Spasski, Polu- 
gaevski, Gheller, Tal (U.R.S.S.), 
Portisch și Ribli (Ungaria), Lju- 
bojevici, Matanovici (Iugoslavia), 
americanii Browne și Byrne, 
cehoslovacul Hort, danezul Lar
sen etc. Componența celor două 
interzonale urmează să fie stabi
lită de către F.I.D.E.

— Aflîndu-ne Ia sfîrșitu! sezo
nului competițional, care s-a în
cheiat, considerăm noi. cu un 
veritabil succes al șahului româ
nesc, că marele maestru Florin 
Gheorghiu ar putea face un 
succint bilanț al activității din
1975.

— Am participat la 8 turnee 
internaționale : Orense (Spania), 
Lone Pine și Cleveland (S.U.A.), 
Amsterdam (Olanda), Istres 
(Franța), ' Teeside (Anglia), Is
tanbul (Turcia) — Balcaniada 
pe echipe — și, în sfîrșit, Vra
ța. Datorită, probabil, faptului 
că toate turneele dinaintea zo
nalului au fost, pentru 
turnee de antrenament, 
titoare, în care mi-am 
punct o serie întreagă 
riante și de scheme de 
apărare, unele din aceste con
cursuri s-au încheiat cu rezul
tate foarte bune, cum ar fi : 
locul I — Istres. locul III — la 
marele „open" de la Lone Pine, 
locul IV — la Orense și Cleve
land, dar au existat și rezultate 
mai slabe, neconvingătoare, la 
turneele de la Teeside și Am
sterdam. E drept, însă, că în a- 
ceste două concursuri am fost 
urmărit de un mare ghinion, 
săvîrșind greșeli de proporții în 
poziții de .remiză și cîștigate 
care m-au privat de rezultate 
mult mai bune. în general se 
poate consideră că a fost un an 
bun, mai ales datorită ultimului 

mine, 
pregă- 
pus la 
de va- 
atac și

tractorului de către tinerii coo
peratori, fapt notabil pentru re
ceptivitatea manifestată, pentru 
rapiditatea cu care au găsit so
luția remedierii deficiențelor 
semnalate cu prilejul aminti
tei anchete.

La fel de receptiv și hotărît 
să acționeze pentru înlăturarea 
deficiențelor existente in folosi
rea mașinilor agricole la capa
citatea maximă s-au dovedit și 
factorii de răspundere din Mi- 

' nisterul Agriculturii și Industri
ei Alimentare. în acest sens re
producem dintr-o scrisoare 
adresată redacției de tovarășul 
Gheorghe Manciu, secretar ge
neral al M.A.I.A. — cîteva frag
mente^ revelatoare, Cauzele pen
tru care în perioadele de yîrf 
ale campaniei agricole mașini
le n-au lucrat la capacitatea 
maximă se datoresc, în princi
pal... „fluctuației foarte mari a 
mecanizatorilor, greutăților in- 
tîmpinate în recrutarea de elevi 
pentru școlile profesionale de 
mecanici agricoli, insuficientei 
preocupări pentru asigurarea 
forței de muncă din partea con- 

Y//

campion 
datorîn- 
extraor- 

marele 
în ulti- 
la rînd,

succes într-un turneu oficial de 
mare anvergură. în 1975 am ju
cat 100 de partide de turneu, 
dintre care am cîștigat 30, am 
făcut 62 remize și am pierdut 
8 partide. Procentajul de pier
deri este ridicat, comparativ cu 
procentajele mele din ultimi’
5—6 ani (cind am pierdut 1—2 
partide pe an), dar acest lucru 
s-a datorat în mare măsură cău
tărilor, dorinței de a exersa și 
găsi cele mai bune soluții pen
tru competițiile oficiale unde 
trebuia să apăr culorile sporti
ve ale țării.

— Peste cîteva zile începe, la 
Sinaia, finala campionatului na
țional individual masculin de 
șah. Mai intîi, dacă veți partici
pa, apoi dacă aveți unele opi
nii mai deosebite despre ediția 
din acest an a celei mai impor
tante competiții interne.

în primul rînd țin să-mi ex
prim regretul că nu pot să în
cerc din nou să devin 1 2 3 4 
național, acest lucru 
du-se oboselii nervoase 
dinâre provocate de 
consum fizic și psihic 
mele turnee susținute 
fără pauze de recuperare între 
ele; ; dar mai ales consumului 
nervos din zonalul de la Vrața. 
în plus, finala urma să înceapă 
la numai cîteva zile după în
toarcerea mea în țară, așa că, 
o recuperare era, practic, impo
sibilă. Finala din acest an este 
extrem de importantă pentru 
șahul nostru masculin deoarece 
ea este principalul criteriu de 
selecție pentru formarea lotului 
olimpic și a lotului pentru cam
pionatele europene, din luna ia
nuarie. Parcurgînd lista partici- 
panților se observă că, în gene
ral, cu excepția cîtorva nume 
noi, lupta se va da cam între 
aceiași „favoriți" dintre 
după părerea mea, cele 
bune șanse le au maeștrii Partoș, 
Vaisman, Ciocîltea, Urzică și 
Ghițescu.

Duminică la amiază s-au în
cheiat convorbirile dintre An
gelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare, și Earl Butz, ministrul 
agriculturii al S.U.A.

Au participat Ion Ceaușescu 
și Ion Moldovan, adjuncți ai mi
nistrului agriculturii și indus
triei alimentare, specialiști din 
minister și de la Academia de 
științe agricole și silvice.

Au luat parte experții care

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 1—0 (1—0). In 
pofida timpului nefavorabil, pe 
un teren acoperit de zăpadă, 
cele două formații au luptat cu 
ardoare și, în final, liderul a 
obținut o victorie la limită, pe 
deplin meritată, prin golul în
scris de Iordănescu (min. 36). 
Bălăci a fost eliminat în repri
za secundă. La tineret-speran- 
țe, 2-1. DINAMO - S.C. BA
CĂU 2—0 (I—0). Campionii au 
avut mai mult timp inițiativa, 
punctînd de două ori/prin Dudu 
Georgescu (min. 14) — dina-
movistul conduce cu autoritate 
in clasamentul golgeterilor : 16 
goluri — și Lucescu (min. 65). 
F. C. CONSTANȚA — RAPID 
0—0. Feroviarii obțin primul 
punct în deplasare din -----*
sezon. POLITEHNICA 
ȘOARA — U.T.A. 3—0 
Aproape 30 000 de spectatori au 
fost prezenți la derbiul dintre 
echipele bănățene, în care gaz
dele au repurtat O victorie con
cludentă. Au marcat foștii at.a- 
canți brașoveni Anghel (min. 
16), Șerbănoiu (min. 32) în pri
ma repriză, iar Dembrovschi a 
stabilit scorul final (min. 76). 
La tineret-speranțe, 4—0. JIUL
— F. C. ARGEȘ 4-1 (2—1). Du
pă ce a fost condusă cu 1—0, 
prin golul „semnat" de Radu 
II în min. 7, echipa din Petro
șani a atacat continuu, obținînd 
o victorie la scor. Au marcat 
Roznai (min. 31), Mulțescu de 
două ori (min. 35, min. 63) și 
Moldovan (min. 54) din penalty, 
în repriza secundă au fost eli
minați Iovănescu și Dobrin. La 
tineret-speranțe, au cîștigat oas-

’ peții. cu 5—0. OLIMPIA SATU
MARE — F. C. BIHOR 1—0 
(1—0). După un joc viu dispu
tat — dar cu prea multe avertis
mente — sătmărenii au cîștigat, 
la limită, prin golul înscris de 
Helvei (min. .28). La tineret- 
speranțe, 1—1. F.C.M. REȘIȚA
— „U“ CLUJ-NAPOCA 1-0 
(1—0). O partidă echilibrată, 
ciștigată de reșițeni prin golul 
semnat de Munteanu (min. 3) 
din penalty. La tineret-speran
țe, 1-0. A.S.A. TlRGU MUREȘ
— SPORTUL STUDENȚESC 
2—0 (1—0). Au marcat Naghi 
(min. 37) și Ion Mureșan (min. 
84). Fundașul Marin Olteanu a

eliminat în min. 79. La ti- 
nv.ret-speranțe au cîștigat oas
peții, cu 2—0. C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA 
IAȘI 1—1 (0—1). Confirmînd re
zultatele bune din ultimele eta
pe, studenții ieșeni au cîștigat 
un punct prețios în deplasare. 
Doru Ionescu a deschis scorul 
în min. 1, iar fundașul clujean 
Lupu a egalat în min. 48. La 
tineret-speranțe, 6—0. (M. L.).

SERIA I : Viitorul Vaslui — 
Ceahlăul P. Neamț 0—0 ; Meta
lul Plopeni — F.C.M. Galați 
0—0 ; C. S. Botoșani — Unirea 
Focșani 1—0; C.S.M. Borzești — 
Prahova Ploiești 0—0 ; Victoria 
Tecuci — Gloria Buzău 1—0 ; 
C.S.U. Galați — F. C. Brăila
2— 1 ; C.F.R. Pașcani — Celulo
za Călărași 9—0 ; Petrolul Plo
iești — Cimentul Medgidia 2—0 ; 
C.S.M. Suceava — S.C. Tulcea 
1—0.

După 14 etape, F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 21 
puncte, urmată de F. C. Brăila 
cu 19 puncte.

SERIA A II-A : Chimia Rm. 
Vîlcea — Tractorul Brașov 1—0 ; 
Nitramonia Făgăraș — Voința 
București 1—0 ; Autobuzul 
București — Minerul Motru 
1—0 ; S. N. Oltenița — Automa
tica Alexandria, amînat ; Stea
gul roșu — Progresul București
3— 1 ; Chimia Tr. Măgurele — 
F.C.M. Giurgiu 2—0 ; Metrom 
Brașov — Electroputere Craiova
4— 0 ; Metalul București — C.S. 
Tîrgoviște, amînat ; Dinamo 
Slatina — Metalul Mija 3—0.

Dinamo Slatina, C.S. Tîrgoviș
te și Progresul București ocupă 
primele trei locuri, cu același 
număr de puncte : 19.

SERIA A III-A : Mureșul 
Deva — Șoimii Sibiu 3—0 ; Gaz 
Metan Mediaș — C.F.R. Timi
șoara 3—2 ; Sticla Turda — Vic
toria Călan 4—0 ; Metalurgistul 
Cugir — Unirea Tomnatic 2—0 ; 
Minerul Moldova Nouă — Ind. 
sîrmei C. Turzii 5—1 ; Corvinul 
Hunedoara — F. C. Baia Mare 
1—0; U. M. Timișoara — Gloria 
Bistrița 0—1 ; Dacia Orăștie — 
Victoria Cărei 1—0.; C.I.L. Si- 
ghet — Rapid Arad 4—1.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 21 puncte, ur
mată de F. C. Baia Mare cu 19 
puncte.

— Regretînd neparticiparea la 
finală, ne bucură faptul că veți 
avea răgazul să urmăriți turneu! 
în cea de-a doua — sau prima ? 
— calitate pe care o aveți, cea 
de ziarist, deci veți putea co
menta partidele pentru titlul na
țional ’75, pentru cititorii Scîn- 
teii tineretului.

— Fără îndoială, voi căuta să 
țin la curent pe cititorii ziaru
lui nostru cu cele mai impor
tante momente ale luptei pen
tru titlu din acest campionat, 
avînd în vedere, mai ales, im
portanța turneului subliniată 
mai înainte. Dealtfel, aș vrea 
să subliniez că cele mai bune 
partide ale finalei noastre ca și 
unele considerații și noutăți teo
retice despre zonalul de la Vra
ța vor fi comentate de mine și 
in publicații străine de larg 
ecou, dintre care cele mai im
portante sînt „Informatorul șa- 
hist“ din Iugoslavia și „Chess 
Player" din Anglia. Sper că 
vom putea semnala apariția și 
consacrarea unor nume noi de 
care șahul românesc are multă 
nevoie.

care, 
mai

C. VASILE

RITMUL DE EXECUȚIE A CĂMINELOR
PENTRU TINERII MUNCITORI

(Urmare din pag. I)

ginerul Mircea Chiriac, director 
adjunct tehnic la Trustul jude
țean de construcții. De ce ? 
Fiindcă ducem lipsă de zidari. 
Am trimis în țară, după mun
citori calificați, 50 de delegați, 
dar pînă în prezent fără rezul
tatele scontate".

Examinind situația pe județ, 
vom observa că din 11 cămine 
(cu 3 273 locuri în total) care 
au termen de dare în folosință 
în 1975, au fost predate benefi
ciarului două, alte trei întrunesc 
condițiile predării pină la sfir
șitul anului, trei sînt într-o 
mare întîrziere, iar la alte trei 
nu au început încă lucrările. 
Deci o situație cu totul necores
punzătoare.

— Noi nu avem nici o vină, 
este de părere Valeriu Serbinov, 
președintele consiliului tineret 
muncitoresc de la comitetul ju
dețean al U.T.C. Tot ce am pu
tut, am făcut. Azi i-am invitat 
din nou la o discuție aici, la 
comitetul județean, pe 
zentanții constructorului și 
beneficiarului.

Și iată-ne la consfătuire, 
o masă lungă, față în față, 
prezentanții constructorilor 
ai beneficiarilor. Tovarășul Duțu 
de la Centrala navală infor
mează că la cel de-al 4-lea că
min al Șantierului naval nu pot 
începe lucrările anul acesta de
oarece nu s-au obținut încă 

repre- 
ai

La 
re- 

și

ducerilor unor stațiuni de me
canizare a agriculturii, precum 
și a unui control mai puțin ri
guros efectuat de unele trusturi 
S.M.A., direcții generale pentru 
agricultură și industrie alimen
tară și de către lucrătorii din 
centrală și minister cu răspun
deri în județele respectîW". A- 
ceastă enumerare a * cauzelor, 
care au dus, în ultimă instanță, 
la folosirea sub posibilități a 
tractoarelor, odată cu precizarea 
factorilor răspunzători de situa
ția existentă, indică și direcțiile 
in care trebuie să se acționeze 
pe viitor pentru ca starea de 
lucruri consemnată să nu se mai 
repete. „Pentru a se evita re
petarea unor astfel de situații 
— se spune mai departe in 
răspunsul M.A.I.A. — a fost 
întocmit din timp programul 
de măsuri privind asigura
rea forței de muncă în 
anul 1976. cu sarcini concrete, 
termene de executare, respon
sabilități ș.a. Ponderea princi
pală în acțiunea de calificare 
a mecanizatorilor o vor avea 
cursurile de scurtă durată, pre
cum- și recalificarea motopom- 
piștilor în meseria de mecanic 
agricol, acțiuni care au fost de
ja demarate". Evident sarcini 
de mare răspundere în această 
acțiune, în aplicarea în practică 
a măsurilor la care face refe
rire răspunsul M.A.I.A. revin și 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
Urmînd exemplul uteciștilor 
din Ilfov, găsind alte soluții șl 
modalități concrete, organizații
le U.T.C. sînt chemate să se 
implice cu toată responsabili* 
tatea în această acțiune de pre
gătire și calificare a mecani
zatorilor. Ce cuprinde acest pro
gram, ce noutăți de natură să 
lichideze deficiențele existente, 
vom reveni intr-unui din nume
rele viitoare ale ziarului.

LA SIGHIȘOARA:

105 TINERI 
COOPERATORI 

SE PREGĂTESC 
PENTRU MESERIA 
DE MECANIZATOR

După cum ne Informează to
varășul inginer loan Cătărig, 
director general al Direcției ge
nerale pentru agricultură și in
dustria alimentară a județului 
Mureș, cele 24 de stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii 
sînt dotate cu 2 330 tractoare. 
Pentru a le mînui șl întreține, 
acestea dispun de 2 421 mecani
zatori și 184 mecanici de între
ținere. Dintre aceștia, 1 052 sînt 
pregătiți în școli profesionale, 
iar 1 369 prin cursuri de scurtă 
durată. Iată deci că ponderea 
o dețin tinerii calificați prin 
cursuri de scurtă durată, fapt 
de reținut pentru eficiența a- 
cestei forme de pregătire, pen
tru interesul cu care, o aseme
nea modalitate este privită de 
cei ce vor să devină mecaniza
tori.

Acționînd în continuare în a- 
ceastă direcție, pentru această 
iarnă,' la Liceul pentru meca
nici agricoli din Dumbrăvioara, 
vor fi școlarizați, prin cursuri 
de 8 luni, un număr de 80 de 
tineri care vor întări, începînd 
din vară, detașamentul de me
canizatori al județului. Pentru 
a asigura mai buna folosire a 
tractoarelor, prin organizarea 
schimbului doi, la Liceul din 
Sighișoara a fost prevăzută des
chiderea unui curs de instruire 
pentru cunoașterea conducerii 
tractoarelor și mașinilor agri
cole, la care sînt cuprinși 105 
țărani cooperatori din unitățile 
cooperatiste de pe raza jude
țului. Este un prim pas, o mă
sură concretă în ridicarea nive
lului pregătirii profesionale a 
mecanizatorilor și țăranilor coo
peratori, pentru exploatarea ra
țională a parcului de mașini, 
pentru folosirea lor la capaci
tatea maximă.

AL. DOBRE

tru 
an,

aprobările necesare pentru am
plasament și nici proiectul nu 
e gata. Pentru căminul de la 
INETOF deși s-a înaintat docu
mentația din august, nu a obți
nut contractul de la construc
tor nici pină azi. Reprezentanr 
tul constructorului răspunde că 
lucrările vor începe cind va fi 
deschisă finanțarea. Evident, nu 
se vorbește aceeași limbă. Un 
alt beneficiar (ICMSG), care 
are prevăzute două cămine pen
tru a intra în folosință în acest 

susține că lucrările nu vor 
putea începe mai devreme de 
aprilie 1976. Și tot așa. Sigur, 
sînt stabilite termene precise 
pentru fiecare fază, atît pentru 
organele care execută, cît și 
pentru cele care dau aprobări 
la proiect, la amplasament etc. 
etc. dar aceste termene nu sînt 
respectate. Un angajament ferm 
din partea tuturor factorilor 
implicați se impune cu necesi
tate.^ Tocmai fiindcă la ora ac
tuala, e perioada bilanțurilor, 
nu justificările trebuie să pre
domine, ci căutarea soluțiilor 
eficiente, a tuturor posibilități
lor pentru o reintrare în ritm. 
Fiindcă a ne împăca cu amî- 
narea perpetuă a începerii con
strucției la cele trei cămine și 
a accepta marile întîrzieri de la 
alte trei înseamnă a pregăti o 
zestre deloc bună pentru anul
1976. a îngreuna și îndeplinirea 
obiectivelor deja prevăzute pen
tru 1976.
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amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state.

Succesul conferinței a fost 
posibil datorită profundelor 
schimbări petrecute în raportul 
de forțe pe plan internațional, 
datorită faptului că popoarele se 
pronunță tot mai hotărît pentru 
relații noi, democratice, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună.

Pornind de la aceasta, apreciez 
că condițiile politice din Europa 
și din întreaga lume favorizează 
realizarea în viață a principiilor 
cuprinse în documentele semna
te la Helsinki. Desigur, ele nu 
se vor.realiza de la sine. Pentru 
înfăptuirea lor se impune o ac
țiune susținută din partea tutu
ror statelor, a forțelor politice 
democratice și progresiste din 
Europa, a tuturor popoarelor.

în mod deosebit, considerăm 
că trebuie acordată o atenție 
specială aspectelor militare ale 
securității europene. Am în ve
dere să se obțină o dezangajare 
militară, prin măsuri de redu
cere a cheltuielilor militare, a 
trupelor și armamentelor, să se 
acționeze realmente pentru re
zolvarea problemelor dezarmării 
din Europa, inclusiv crearea 
condițiilor pentru desființarea 
celor două blocuri militare.

Ținînd seama de situația^ din 
Europa. România apreciază că 
aspectele militare și măsurile 
concrete de dezangajare militară 
constituie un factor fundamental 
pentru realizarea securității și 
păcii, pentru continuarea și dez
voltarea eursului de destindere 
în Europa și în întreaga lume.

Doresc să menționez. încă o 
dată, că sîntem încrezători în 
posibilitatea realizării unei 
securități trainice, a unei păci 
și colaborări multilaterale în 
Europa.

ÎNTREBARE : Credeți că 
la Conferința partidelor co
muniste din Europa va fi 
aprobat principiul „adoptării 
în unanimitate" a deciziilor ? 
Ce părere 
conducerii 
comuniste 
centru ?

luționarea problemelor care pri
vesc toate națiunile și care sînt 
legate de progres, de democra
ție, de pace.

aveți despre teza 
tuturor partidelor 
dintr-un singur

într-adevăr, înRĂSPUNS:
prezent, este în pregătire o Con
ferință a partidelor comuniste 
din Europa. La ea urmează să 
participe orice partid comunist 
din Europa care va dori aceasta. 
Conferința își propune să reali
zeze țin schimb de păreri asupra 
rezultatelor obținute pe calea 
securității și păcii în Europa, a 
dezvoltării democratice, precum 
și asupra căilor prin care să se 
acționeze cu toate forțele pentru 
transpunerea în viață a princi
piilor adoptate la Helsinki, în 
vederea asigurării unei reale 
securități și intensificării co
laborării europene.

Dacă vor fi adoptate unele 
documente, ele nu pot fi decît 
rezultatul consensului general al 
participanților.

Am convingerea că întrunirea 
acestei conferințe va constitui 
un moment important în lupta 
pentru securitate, pentru pace, 
pentru democrație în Europa.

Noi pornim de la faptul că 
fiecare partid își elaborează po
litica și linia sa în conformitate 
cu condițiile istorice naționale, 
sociale din țara în care-și desfă
șoară activitatea. Nu poate fi 
vorba de existența vreunui cen
tru care să dirijizeze activitatea 
altor partide comuniste. Activi
tatea acestor partide și colabo
rarea lor se întemeiază pe 
schimbul liber de păreri, pe 
participarea la lupta pentru so-

ÎNTREBARE : Excelența 
Voastră a promqvat pe plan 
internațional ideea.— din ce 
în ce mai mult îmbrățișată 
— a creării unei noi ordini 
economice și politice interna
ționale. Aș vrea să vă întreb 
dacă o astfel de problemă va 
fi dezbătută la Conferința 
partidelor comuniste ?

RĂSPUNS : Problema noii or
dini economice internaționale 
este legată de faptul că două 
treimi din omenire se află în 
stare de subdezvoltare sau în 
curs de dezvoltare. Ea presupu
ne lichidarea vechilor raporturi 
de inegalitate, de asuprire a 
unor state de către altele, a îm
părțirii lumii în țări sărace și 
bogate — rezultat al vechii poli
tici de inechitate.

România -acționează și depune 
eforturi susținute în colaborarea 
largă cu statele în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, 
pentru realizarea acestei noi or
dini economice internaționale.

Fără îndoială că aceste' pro
bleme vor fi abordate la Confe
rința partidelor comuniste din 
Europa, deși ele nu privesc nu
mai Europa, ci întreaga lume. 
Europa poate și trebuie însă să 
joace un rol activ în 
noii ordini economice 
internaționale.

realizarea 
și politice

★
să adresez

Evoluția evenimentelor
din Portugalia

După cum anunță agenția A.N.O.P., căpitanul Vasco Lourențo, 
membru al grupului „celor nouă", care a fost numit, vineri, co
mandant al regiunii militare Lisabona (în locul generalului Otelo 
Saraiva de Carvalho), a renunțat la această funcție, ântrucât „nu 
se bucură de încrederea celei mai mari părți a unităților din 
regiunea militară a capitalei". în felul acesta generalul Otelo 
Saraiva de Carvalho, comandantul COPCON, continuă să dețină 
și funcția da-comandant al regiunii militare Lisabona.

Aceste precizări, arată agen
ția, au fost făcute la sfîrșitul 
unei reuniuni desfășurate la 
Palatul Belem, la care au parti
cipat președintele Republicii, 
generalul Francisco da Costa 
Gomes, primul ministru, Jose 
Pinheiro de Azevedo, generalul 
Otelo Saraiva de Carvalho, că
pitanul Vasco Lourenco, mem
bri ai Consiliului Revoluției din 
Portugalia, precum și alți ofi
țeri superiori.

într-o declarație dată publi
cității în legătură cu evoluția 
situației din țară, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Portughez își exprimă deza
cordul față de recenta hotărîre 
a celui de-al șaselea guvern 
provizoriu al Portugaliei de a-și 
suspenda activitatea. O aseme
nea evoluție, arată declarația 
Comitetului Central al P.C.P., 
„nu corespunde raportului real 
de forțe, provoacă o agravare 
a crizei, accentuînd divizările și 
sporind pericolele unei con
fruntări violente". Partidul Co
munist atrage, în acest sens, 
atenția portughezilor față de 
pericolul serios reprezentat de 
activitățile teroriste, instigările 
forțșlor de dreapta, precum și 
față de o lovitură a forțelor 
contrarevoluționare. Partidul 
Comunist — arată declarația — 
se pronunță „cu fermitate, pen
tru o soluție politică și împo
triva unor atitudini nesăbuite 
ce pot crea condiții favorabile 
unei eventuale lovituri a drep-

Partidul 
gata să 

pentru 
politice, 
„greve- 

ultimele 
de

totodată, că Partidul Socialist 
„își păstrează încrederea în 
primul ministru, amiralul Pin
heiro de Azevedo".

X

Situația din Spania
• CUVINTAREA LUI JUAN CARLOS, ROSTITA LA CEREMONIA 
DEPUNERII JURAMINTULUI CA REGE AL SPANIEI • REACȚII 
ALE FORȚELOR DEMOCRATICE, CHEMARE LA UNITATE DE 
ACȚIUNE PENTRU RECUCERIREA DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR 

POLITICE • FUNERALIILE GENERALULUI FRANCO

Tn încheiere, doresc 
cititorilor ziarului dumneavoas
tră. întregului popor turc un sa
lut prietenesc, urări de prospe
ritate și pace !

în cuvîntarea rostită la cere
monia depunerii jurămîntului 
ca rege al Spaniei, Juan Car
los I a spus câ în istoria Spa
niei începe o nouă etapă. El a 
recunoscut că poporul spaniol 
bcere perfecționări profunde" 
și a adăugat că monarhia con
sideră de datoria sa „recunoaș
terea unor drepturi sociale și 
economice de care să beneficie
ze toți spaniolii". Suveranul 
a arătat, însă, că monarhia spa^- 
niolă va fi „o păstrătoare cre
dincioasă" a moștenirii pe care 
a primit-o, cerînd in acest scop 
„apărarea legilor".

★
Trei reprezentanți ai Juntei 

Democratice din Spania, San
tiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist, Jose 
Vidai Beneito, lider al Alianței 
Socialiste, și Rafael Calvo Serer, 
lider al Monarhiștilor liberali, 
aflați la Atena, au apreciat că 
discursul rostit de către Juan 
Carlos cu prilejul învestiturii 
sale „este inacceptabil pentru 
forțele democratice spaniole"-.

Discursul a arătat că nimic nu 
s-a schimbat ,în Spania, â decla
rat Santiago Carrillo. Juan Car
los a dovedit că ■ va continua ca 
și Franco să. se sprijine pe ele
mentele reacționare ale extre
mei drepte. „Obiectivele noas
tre privind reinstaurarea de
mocrației în Spania rămîn ne
schimbate ; vom continua lupta 
pină la obținerea victoriei fina
le" — au arătat, în încheiere, 
delegații Juntei Democratice.

în aceeași ordine de idei, în- 
tr-un comunicat dat publicității

la Paris, Comisia Executivă 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol apreciază că. prin dis
cursul său, Juan Carlos ,,a ono
rat contractul său incheiat cu 
regimul franchist". El a promis, 
arată comunicatul, fermitate și 
prudență, in timp ce poporul 
spaniol are nevoie de libertate 
și democrație.

De asemenea. Uniunea Gene
rală a Muncitorilor din Spania 
reafirmă intr-un comunicat pu
blicat tot la Paris că discursul 
lui Juan Carlos a marcat o netă 
continuare a politicii franchis- 
te, fără să conțină vreo refe
rință la problemele arzătoare 
ale țării : libertatea pentru deți- 
nuții politici, libertatea de ac
țiune a partidelor și sindicatelor, 
autodeterminarea popoarelor 
iberice, instaurarea unei demo- 
creații autentice.

★
în același timp, 

presă informează 
continuă acțiunile ._____ _
țiate împotriva forțelor progre
siste care se pronunță pentru 
restabilirea drepturilor demo
cratice în țară. La Oviedo, în 
nordul Spaniei, au fost ares
tați. sîmbătă, alți doi lideri ai 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, partid aflat în ilega
litate.

agențiile 
că în Spania 
represive ini-

Scînteia tineretului"

R. P. POLONĂ - Vedere din orașul Cracovia

boc notes ORIENTUL 
APROPIAT

dat publicității

CUBA

Drept de vot tinerilor de la
La Havana a fost dat pu

blicității un plan de activități 
privind garantarea votului 
tuturor cetățenilor cubanezi 
care au. împlinit vîrsta de 16 
ani, cu prilejul referendumu
lui de la 15 februarie 1976, 
pentru aprobarea noii Con
stituții socialiste a țării, re
levă agenția PRENSA LA
TINA.

16 ani

★
Duminică au avut loc fune

raliile fostului șef al statului 
spaniol, generalul Franco. După 
o ceremonie funebră desfășura
tă la Madrid, sicriul a fost trans
portat și depus într-o criptă în 
bazilica de la „Văile de los 
Caidos", în apropiere de Escorial.

..Comiteteleîn acest sens, „ 
pentru apărarea revoluției" 
— cea mai mare organizație 
de masă din țară care numără 
în rindurile sale 4,8 milioane 
membri — a anunțat că în
tre funcțiunile organismelor 
sale de bază se află și pro
blema formării comisiilor 
pentru referendum, ce vor fi 
organizate la nivel munici
pal, regional și provincial.

tei". De asemenea, 
Comunist se declară 
participe la negocieri 
realizarea unei soluții 
subliniind, totodată, că 
le și manifestațiile din 
zile au modificat raportul 
forțe în favoarea stîngii și au 
creat condițiile necesare pentru 
schimbări politice".

Secretarul general al Parti
dului Socialist Portughez, Ma
rio Soares, a respins însă ape
lul președintelui Francisco da 
Costa Gomes de a se organiza 
o întîlnire între conducerile 
Partidului Comunist și Partidu
lui Socialist, pretinzînd că o ast
fel de întîlnire „nu ar servi la 
nimic". Mario Soares a declarat.

• CAMERA DEPUTAȚILOR 
A BELGIEI a aprobat, cu 110 
voturi pentru și 84 împotrivă, un 
proiect de lege care prevede re
ducerea numărului de foruri ad
ministrative locale de la 2 359 la 
589. Pe parcursul dezbaterilor, 
care au durat două săptămîni, 
numeroși deputați ai opoziției, 
mai ales din partea partidelor 
socialist și flamand, s-au pro
nunțat împotriva acestei legi, 
deoarece ea atrage după sine 
micșorarea numărului de man
date locale.

ntr-o zi de decem
brie, cînd, abia bă
nuit dincolo de 
pătura plumburie a 
norilor, soarele e- 
cuatorial arunca

valuri de foc, obligindu-ne res
pirația în tempouri lungi, am 
poposit pe colina N’Galiema, 
unde se află situat Institutul de 
construcții și lucrări publice din 
Kinshasa, unul din centrele de 
învățămînt superior căruia ii 
revine o mare importanță in 
etapa actuală pe care o străba
te Zairul.

Am pătruns în amfiteatrele 
și sălile de curs, în laboratoa
rele de chimie și de încercări, 
ne-am oprit în fața machetelor 
unor construcții deja realizate 
sau aflîndu-se în stadiul de 
proiect. Primindu-ne vizita, os
pitalierele noastre gazde, cadre
le didactice, ne-au vorbit cu 
mîndrie despre însemnătatea in
stitutului, despre locul său în 
cadrul întregului sistem de în- 
vățămint zairez, dar mai cu 
seamă, studenții au ținut să 
sublinieze dragostea pentru vii
toarea lor profesie de construc
tori. Nu întâmplător, ulterior, 
cînd aveam să străbatem mo
dernele bulevarde ale capitalei, 
spre N’Sele și Maluku, ori de 
cite ori itinerarul vizitei ne 
scotea în drum noi obiective e- 
conomice, sociale sau culturale, 
șantiere înveșmîntate în labirin
tul macaralelor și schelelor, gîn
dul ne purta spre colina N’Ga
liema, acolo, unde, beneficiind 
de condiții din cele mai bune, 
se pregătesc cei ce urmau să se 
adauge contingentului de cadre 
naționale, pe care dezvoltarea 
țării îl cerea tot mai numeros. 
Aceeași grijă pentru asigurarea 
cu specialiști am putut-o re
marca la marea Universitate na
țională Kinshasa — unde își 
desfășoară activitatea și un grup 
de profesori români — ca și la 
Institutul superior pedagogic. 
Așa cum ne spuneau cadre de 
conducere ale Tineretului Miș
cării Populare a Revoluției — 
una din preocupările permanen
te ale celor care pregătesc stu
denții, în afara unei calificări 
profesionale adecvate, este edu
carea și instruirea în spiritul 
răspunderii civice, pentru parti
ciparea conștientă la realizarea 
tuturor sarcinilor

mări — care pot contribui Ia 
progresul general al țării. De Ia 
chemările „Salongo" („iubiți 
munca"), în virtutea cărora ce
tățenii, in special cei tineri, sînt 
obligați să presteze un anumit 
număr de ore de muncă săptă- 
mînal, pentru cultivarea supra
fețelor din incinta școliior și fa
cultăților, pentru curățenia ora
șului, pe șantierele publice, pînă 
la prezența activă in procesul

Inga. La Maluku am întîlnit ti
neri ingineri constructori care 
abia părăsiseră institutul. Vor
beau cu pasiune despre vocația 
industrială a Zairului, despre șar
jele de oțeluri ale uzinei lor. La 
N’Sele, în clădirile din umbra 
uriașei pălării-antenă, adăpos
tind creații de ultim moment în 
domeniul comunicațiilor radio 
și televiziune, tehnicienii zairezi 
comutau legături pe sute de că

' Duminică au avut loc, la Da
masc, convorbiri între președin
tele Siriei, Hafez El-Assad, și 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, aflat în vizită 
în capitala siriană. Cu acest pri
lej, au fost abordate probleme 
privind situația actuală din O- 
rientul Apropiat. Anterior, se
cretarul general al O.N.U. a 
avut convorbiri cu Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al 
Siriei. Totodată, Kurt Waldheim 
a conferit cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

Duminică, el a inspectat dis
pozitivul forțelor O.N.U.' de ob
servare a dezangajării militare 
între

Involuții semnificative
Pină acum doi ’• ani, știrile despre automobile conțineau 

elemente tentante : recorduri de viteză, de confort, transfor
mări de capacitate, de format, iar o dată pe săptămână, la 
rubricile de Curiozități,- ziarele occidentale făceau un bilanț 
al victimelor rutiere. Pentru o clipă, cititorul se oprea pre- 
getind la tragediile produse de „frumoasele" mult rivnite, 
pentru că, odată cu întoarcerea paginii, dorințele și tenta
țiile să-i fie din nou răscolite de atrăgătoarele reclame.

In ultima vreme, imaginile automobilistice sint tot mai 
mult umbrite de criza economică. Fiindcă dacă la început a 
fost doar penuria de energie, pe parcurs s-au adăugat și alte 
elemente dependente direct — scumpirea produselor petro
liere și creșterea prețurilor la alte materii prime. Statisticile, 
puse la dispoziția presei de guverne sau firmele producătoa
re, reflectă, cum se exprima FINANCIAL TIMES, ziarul 
cercurilor de afaceri britanice, „proporțiile depresiunii cu 
care este confruntată industria constructoare de automobile". 
Prețurile automobilelor au sporit in țările Pieței comune, in 
medie, cu 30 la sută. Ca urmare, vinzările au avut .mult de 
suferit. Astfel, in Italia ele an scăzut cu 23,1 la sută, în 
Anglia cu 14 la sută, in R.F.G. cu 13,4 la sută, în S.U.A.* cu 
11 la sută, sub nivelul înregistrat in toamna anului 1973, îna
inte de declanșarea crizei energetice și cu 22 la sută sub 
nivelul record din 1971. Pină la ora actuală, vinzările corpo
rației „General Motors", primul constructor american și mon
dial de autovehicule, marchează un declin de 17 la sută față 
de nivelul perioadei corespunzătoare a anului trecut. 
(NEWSWEEK). La Detroit, actuala depresiune din industria 
americană a automobilului este calificată drept cea mai se
veră din ultimii 40 de ani.

Datele publicate de revistele de specialitate sau agențiile 
de presă relevă că in ultimele luni s-a înregistrat cea mai 
puternică diminuare a producției de automobile din perioada 
postbelică : Italia — 32,5 la sută, R. F. Germania — 12 la 
sută, Franța — 10 la sută, in Anglia cu 157 000 de bucăți mai 
puțin ca anul trecut. In același context, principala firmă pro
ducătoare de autovehicule din R.F.G., „Volkswagen" și-a re
dus investițiile cu 46 la sută și și-a micșorat producția cu 
8 la sută.

Sfîrșitul acestei toamne capricioase anunță de pe acum o 
iarnă deosebit de grea pentru multe mii de muncitori din 
acest important sector industrial, care se vor vedea obligați 
să îngroașe rindurile șomerilor existenți. Compania „Ford" 
a anunțat deja că slujbele a 15 000, din totalul celor 171000 
muncitori, au fost afectate, aceștia fiind în prezent șomeri. 
Diagrama statisticilor de la Bruxelles indică involuții grave, 
rata șomajului în țările Pieței comune fiind în continuă 
creștere. Primele locuri sint deținute de R. F. Germania — 
cu 111 la sută și Franța cu 95 la sută.

Dintr-un simbol al atracției, automobilul s-a transformat 
într-un barometru al recesiunii, al „intemperiilor" economice 
care bintuie societatea capitalistă, afectind largi sectoare so
ciale. Un barometru care, in același timp, anunță noi și am
ple acțiuni revendicative ale milioanelor de oameni ai mun
cii. Greva de la mijlocul săptămânii trecute a salariaților de 
la unele firme italiene producătoare, de automobile, reven- 
dicind soluționarea problemelor cu care este confruntat acest 
sector industrial, este un exemplu edificator.

GH. SPRINȚEROIU

de presă relevă că in ultimele luni s-a înregistrat

cu 15—25 dolari per tonă. Cifre
le finale vor fi stabilite în func
ție de măsurile guvernamentale 
privind combaterea inflației.

construirii marilor uzine și fa
brici, ferme vegetale și zooteh
nice, se manifestă o sporire 
continuă a conștiinței de sine a 
națiunii zaireze, la nivel indivi
dual și social. Fără o asemenea 
angajare nu era de conceput 
saltul din ceea ce putea înfăți
șa acest stat în urmă cu 15—16 
ani, comparativ cu realizările și 
coordonatele sale actuale.

Pentru vizitatorul străin, edi
ficatoare pentru cursul înnoitor 
pe care-1 urmează Zairul, în 
special după 24 noiembrie 1965, 
dată de la care 
statului se află 
butu Șese Seko, 
rile constructive.
cestea, parcă trei ar avea va
loarea unui simbol : uzina side
rurgică de Ia Maluku, situată 
pe malul legendarului Zair, sta
ția de telecomunicații N’Sele și 
marele complex hidroenergetic

la conducerea 
generalul Mo- 
pot fi efortu- 
Din toate a-

nale, cuplînd milioanele de kilo
metri pătrați ai „țării leopardu
lui" cu lumea întreagă, simbol 
al politicii externe deschise, 
promovată de Zair. La Inga, 
după prima etapă de captare a 
energiilor fluviului Zair, anul 
viitor, vor intra în funcțiune noi 
agregate, prin aceasta sistemul 
va deveni cel mai mare complex 
hidroenergetic din Africa, pro- 
ducînd anual circa 200 miliarde 
kWh. Sint imagini care deși 
fragmentare alcătuiesc, în lim
bajul faptelor, un suport moral 
proiectelor pentru anii ce vin.

...Gîndul mă poartă din nou 
la convorbirile cu studenții de 
Ia construcții. Vorbeau de uzine 
și fabrici, ogoare fertile și șo
sele moderne, întregind secven
țele prezentului pe o imaginară 
hartă a viitorului.

IOAN TIMOFTE

• CAIRO. — La Cairo a fost 
semnat al doilea protocol de 
cooperare economică franco- 
egipteană, potrivit căruia Franța 
va acorda Egiptului credite în 
valoare de aproximativ 850 mi
lioane franci pentru realizarea 
unor obiective și pentru achizi
ționarea unor mărfuri franceze.

• DAMASC. — Președintele 
Siriei, Hafez El-Assad, l-a pri
mit, la Damasc, pe Yasser Ara
fat, președintele > Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Situația 
din lumea arabă,' problema pa
lestiniană și evoluția evenimen
telor din Liban au constituit o- 
biectul convorbirii, care a avut 
loc cu1 prilejul acestei între
vederi.

• RYAD. — Ministrul de ex
terne al Angliei, James Calla
ghan, a sosit într-o vizită în 
Arabia Saudită. Aceasta este 
pripa etapă a turneului pe care 
îl întreprinde șeful diplomației 
engleze în *'*.....................șase țări ale golfului.

Noi incidente
în capitala 
libaneză

în
Kurt 
cursul viitoarei __  ____
Israel, va face cunoscute opiniile 
siriene în problema realizării 
păcii în Orientul Apropiat și că 
va reveni miercuri la Damasc, 
pentru convorbiri finale cu pre
ședintele Assad.

Siria și Israel.
★

declarații făcute presei, 
Waldheim a arătat că, în 

sale vizite în

• LA PHENIAN FOST
SEMNAT protocolul privind 
schimburile de mărfuri între 
R.P.D. Coreeană și R. A. Egipt, 
pe anul 1976, informează agen
ția A.C.T.C.

• LA BONN A AVUT LOC 
cea de-a doua sesiune a Comi
siei mixte de cooperare econo
mică, industrială și tehnică din
tre R.F.G. și Bulgaria. Au fost 
discutate măsurile care trebuie 
luate în vederea unei dezvoltări 
continue și echilibrate a schim
burilor comerciale bilaterale. Au 
fost dezbătute, de asemenea, 
probleme ale cooperării indus
triale.

• PREȚURILE HÎRTIEI DE 
ZIAR produse de 
mează să sporească

Canada ur- 
anul viitor

• DELEGAȚIA MUNICI
PIULUI CLUJ-NAPOCA, 
condusă de Cornel Bordean, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliu
lui popular municipal, și-a 
încheiat vizita făcută la Za
greb, la invitația Adunării 
orășenești.

Delegația a avut întîlniri la 
Adunarea orășenească și la 
Comitetul orășenesc al Uniu
nii Comuniștilor din Zagreb, 
a vizitat Institutul de urba
nistică, centrul universitar și 
alte instituții cultural-știin- 
țifice din localitate.

Expoziția mondială a supraviețuirii99

La Bruxelles s-a 
deschis „Expoziția 
mondială a supravie
țuirii", manifestare 
științifică avînd ca 
scop informarea opi
niei publice, a cercu
rilor politice, a cer
cetătorilor în diferite 
domenii asupra peri
colului tot mai mare 
al factorilor poluanți,
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ALEXANDRA ȘI INFERNUL 1 
Scala (Gala filmului românesc) — 
ora 20.

SE MAI INTIMPLA ȘI MINUNI : 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), 
13,30); la 
românesc 
FERNUL.

RAPSODIE NORDICĂ : Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,15; 16,15;
18,30; 20,30).

ULTIMUL
DIN ROZNOV : 
#,15; 11,30; 13,45;

Gloria (orele 9; 11,45;
ora 18 — Gala filmului 

ALEXANDRA ȘI IN-

BAL LA PISCINA 
Festival (orele 
18; 18,15; 20,30).

• ÎN CANADA CONTINUA 
greva lucrătorilor poștali, de
clanșată în urmă cu o lună. Ne
gocierile purtate pină acum în
tre autorități și reprezentanții 
sindicatului nu au dat nici un 
rezultat. Greviștii revendică a- 
meliorarea 
și viață.

condițiilor de muncă

CIOCNIRE 
IN

INTRE DOUA NAVE 
MEDITERANA

• ÎN TIMPUL UNOR EXER
CIȚII MILITARE, desfășurate 
in Marea Mediterană, pori-avio- 
nul american „John F. Ken
nedy" s-a ciocnit cu crucișătorul 
„Belknap", a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Departamentu
lui Apărării al S.U.A.

care, nu numai că 
dăunează sănătății, 
,,dar amenință însăși 
existența omului și a 
descendenței sale", 
în forme sugestive, 
expoziția abordează 
aspecte din domeniul 
producerii și utiliză
rii surselor de ener
gie, al biologiei a- 
gricole, alimentației

Film documentar. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20,25 Meridiane literare. 
21,25 Telex. 21,30 Echipele de con
trol obștesc în acțiune. 21,50 Por
tativ ’75.

".-'.J*

Wfi
* * ................. 2

MARELE GATSBY : Patria (O- 
rele 9,30; 12,30; 16,15; 19.30), Capitol 
(orele 9.45; 12,45; 16,15; 19,15). Melo
dia (orele 9; 12,15; 16; 19,15), Mo
dern (orele 9,45; 12,45; 16.15; 19,15), 
Feroviar (orele 9,15; 12,30; 16;
18,15).

MASTODONTUL : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DAMÎNT FERICIT : 
(orele 9; 11,15; 13,30;
20,30), Favorit (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE _ . 
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45 
20), Tomis (orele 9; 11,15 '
15,45; 18; 20,15).

Luceafărul 
16; 18,15;
9,15; 11,30;

SUS : Voi- 
18 

13,30

POLIȚISTA : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 
20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Cosmos (o- 
rele 15.30; 18; 20,15), Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LEGĂTURĂ PIERDUTA : 
mul Sării (orele 16; 18; 20).

MARY POPPINS : Doina (orele 
13; 16; 19U la orele 9.30; 11,45 — 
Program de-,desene animate.

CANTEMIR : Munca (orele 16; 
18; 20), Progresul (orele 16; 18; 20).

LUNI 24 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Film do
cumentar. In țara cerului albas-

tru. Mongolia. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun... continuă. Concurs de cultură 
generală și pregătire multilaterală. 
20,55 Să muncim și să trăim în 
Chip comunist. Drumul albastru. 
Reportaj. 21,20 Roman foileton : 
Familia Thibault. Episodul 10. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17.05 Muzică șl ti

nerețe. 17,25 Reportaj TV. Teoria 
chibritului. 17,40 Film artistic : 
Dacă aș fi avut un cal ! Premieră 
TV. 18,35 Publicitate. 18,40 Opera, 
frescă sonoră a istoriei : Apus de 
soare. 19,00 Politehnica satului.

• BEIRUT. — Deși sîmbătă 
seara a fost anunțat un nou a- 
cord de încetare a focului, la 
Beirut au avut loc, în cursul zi
lei de duminică, schimburi de 
focuri și tiruri de mortiere și 
rachete între grupările politice 
și religioase rivale. Zona cel 
mai puternic afectată a fost cea 
din împrejurimile „liniei de de
marcație". care înconjoară capi
tala libaneză în nord, est și sud- 
est, deși insecuritatea circulației 
s-a accentuat și în centrul ora
șului vechi. Se pare totuși — 
după cum afirmă observatorii 
politici — că incidentele au scă
zut din intensitate în , cursul 
după-amiezii de duminică.

Premierul Rashid Karame a 
convocat, pentru luni, „Comite
tul național pentru dialog", în 
scopul analizării situației și a 
măsurilor ce trebuie luate, în 
continuare, pentru soluționa
rea ei.

Potrivit primelor rapoarte, cel 
puțin un membru al echipajului 
de pe „Belknap" și-a pierdut 
viața, numeroși alții fiind răniți. 
La bordul ambelor nave au iz
bucnit puternice incendii.

Accidentul s-ar fi putut solda 
Cu rezultate dintre cele mai »ra- 
ve, având în vedere că anQ * 
nave sînt dotate cu 
precizează agențiile 
nale de presă.

rachete — 
internațio-

• ÎN UNIUNEA -_______
CĂ a fost lansat satelitul arti
ficial al Pământului „Cosmos- 
781". La bordul său sînt instala
te aparate destinate continuării 
explorării spațiului cosmic — a- 
nunță agenția T.A.S.S.

SOVIETI-

acestei 
oameni 
reputa-

LUNI, 24 NOIEMBRIE 1975

„C.

Opera Română : SEARA 
LIEDURI DE, NICQLAE , BRETAN
— ora 19; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Studio) : ULTIMA CURSĂ
— orele 17 și 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : FERMA — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : BĂDĂRĂNII — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CER CUVINTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30.

raționale, medicinei 
naturale etc.

în cadrul 
manifestări, 
de știință de 
ție mondială yor face 
expuneri asupra unor 
importante probleme 
cu care este confrun
tată în prezent ome
nirea din acest punct 
de vedere.

• FLORURĂ ȘI CANCERUL. Specialiști ai Institutului național 
al cancerului din S.U.A. au dat publicității un studiu in care 
susțin-că adăugarea unei cantități de florură apei potabile din 
unele zone ar putea micșora numărul cazurilor de cancer’ al 
creierului și sistemului nervos. După cercetări întreprinse timp 
de 15 ani în unele regiuni în Care în apă a fost adăugată florură, 
mortalitatea datorată cancerului n-a crescut de o manieră semnifi
cativă. Oamenii-de știință au sesizat că decesele provocate de can
cerul creierului și al sistemului nervos sînt mai puțin numeroase 
acolo unde se utilizează apă cu un nivel foarte ridicat de florură.
• RECORD. Thomas Sliven, instructor de carate, a reușit să sta
bilească un record în specialitate : numai într-o oră el a sfărîmat 
cu cantul palmei 4 487 de... cărămizi ! La locul stabilirii’ „recor
dului" au rămas nici mal mult, nici mai puțin decît 17 tone de 
moloz. Insă, după o asemenea „realizare", recordmenul a fost 
nevoit să se adreseze medicului fiindcă... își fracturase mina.
• DE 4 500 000 ANI VECHIME. In nordul statului australian 
Queensland au fost descoperite fosilele unor animale despre a că
ror existență in trecutul îndepărtat pe planeta noastră nu se știa 
pînă acum nimic. Fosilele, care aparțin unor specii de canguri, 
lei marsupiali și de alte mamifere care au trăit cu multă vreme 
în urmă m Australia, au o vechime de aproximativ 4 500 000 de 
ani • VlNZARE DE TERENURI PE... LUNĂ. Un fost agent de 
bunuri imobiliare din Tucson, statul Arizona, a fost condamnat 
la șase luni închisoare, sub acuzația de a fi estorcat sume de 
bani de la oameni creduli, vînzînd terenuri pe... Lună. Pentru 
atragerea cumpărătorilor el a plătit cunoscutei reviste „Parade 
Magazine" suma de 35 000 dolari pentru publicarea unor reclame 
în care anunța punerea în vînzare a unor loturi de pînă la 1 000 
de acri pe satelitul natural al Pămîntului. Arestat de poliție, el a 
recunoscut că a primit scrisori și oferte de cumpărare din partea 
a 800—900 de persoane • BUSOLA INDIENILOR. Indienii au cu
noscut și au folosit din cele mai vechi timpuri busola. Potrivit 
descoperirilor făcute de arheologi, unele din aceste instrumente 
ale indienilor antici arătau Vestul și nu Nordul, cum arată buso
lele obișnuite. Nu este vorba de o încălcare a legilor magnetis
mului, ci de faptul că acul busolei era imaginat de indieni sub 
forma unei păsări în zbor, la care erau magnetizate nu ciocul si 
picioarele ci aripile. O altă caracteristică a busolei indiene era 
aceea că indicatorul magnetizat nu era atîrnat de un fir de ață. 
sau montat pe un ax ca la alte popoare, ci plutea într-un re
cipient plin cu ulei.
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