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Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe Altețele Lor 

Imperiale prințul Cholam Reza Pahlavi 
și prințesa Manijeh Pahlavi

EDUCAȚIE SOCIALISTĂ, SPIRIT REVOLUȚIONAR 
1N MUNCĂ SI VIATĂ, PENTRU ÎNDEPLINIREA 

EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE FIECARE ZI
Amplă dezbatere națională a problemelor ac

tuale pe care le ridică formarea omului nou, 
făuritor conștient al propriului destin ce se 
confundă cu viitorul său comunist, Congresul 
educației politice și al culturii socialiste, recent 
incheiat, este o nouă și elocventă dovadă a su
periorității democratismului orînduirii noastre, în 
care deciziile menite să orienteze viața mate
rială și spirituală a oamenilor întrunesc cu ade
vărat cea mai largă participare, sînt rodul creș
terii conștiinței politice a maselor, a tuturor ca
tegoriilor de constructori ai socialismului și co
munismului.

Definit ca un autentic Congres al omului, al 
elaborării strategiei perfecționării sale multila
terale, Forumul educației comuniste a consacrat 
Expunerea secretarului general al partidului ca 
document programatic de înaltă valoare teore
tică și practică, exemplară analiză materialist- 
dialectică a istoriei naționale și a lumii con
temporane, a realizărilor obținute de poporul 
nostru în educarea sa politică, spirituală, pro
gram vizionar de edificare a omului nou, de a 
cărui existență și dezvoltare este legat însuși vii
torul socialismului și comunismului în patria noas
tră. expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
răsunat in conștiința națiunii noastre ca un gran
dios imn închinat omului, forței lui creatoare, 
capacității nelimitate de autodepășire prin cu
noaștere, prin cultură, prin educație permanen- 

Progresul general al societății este legat in
disolubil de perfectionarea calității omului in 
acel proces de lungă durată, dar ireversibil, in 
cadrul căruia omul accede la însușirea liberă 
și conștientă, creatoare, a celor mai înalte cu
ceriri ale cunoașterii, își lărgește necontenit ori
zontul cu tot ce omenirea a creat mai de preț. 
Afirmînd cu putere rolul culturii ca mijloc, ca 
instrument al emancipării omului, Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sintetizează coor
donatele unei gîndiri revoluționare potrivit că
reia tgate autenticele cuceriri ale spiritului uman 
constituie, in condițiile socialismului, adevărate 
forțe ale dezvoltării sociale. Ele contribuie în 
mod hotăritor la dezrădăcinarea din conștiința

oamenilor a mentalităților învechite, core împie
dică sau întunecă descifrarea și soluționarea 
noilor realități, a modului în care acționează 
legile dezvoltării, la înlăturarea deplină și de
finitivă a ignoranței, cea mai acută formă de 
sclavie spirituală și la afirmarea vocației fun
damentale a omului : aceea de a-și fi stăpin 
lui însuși, de a acționa asupra unei lumi pe 
care, cunoscind-o tot mai bine, științific și 
realist, o poate schimba și adapta propriilor vi
suri și aspirații. Cum să nu recunoaștem aici un 
minunat program de muncă și luptă al tinerei 
generații, forța socială care reprezintă însuși 
viitorul țării I

A fi „om intre oameni", un om al omeniei și 
conștiinței comuniste înseamnă a fi educat la 
flacăra virtuților celor mai înalte ale poporului, 
cum sînt vitejia, nestrămutata dorință de neatîr- 
nare, cinstea și setea de dreptate, respectul 
ființei umane cu particularitățile sale specifice, 
hotărirea de a face totul pentru propășirea pa
triei a cărei istorie însăși a format și consolidat 
de-a lungul timpului aceste minunate însușiri 
ale fiilor ei ; a fi „om intre oameni" înseamnă 
a sorbi necontenit din bogatul tezaur al desco
peririlor culturii, științei, tehnicii, a lărgi astfel 
in mod conștient limitele cunoașterii umane. în 
esență, spiritul revoluționar in care sîntem che
mați să înțelegem educația permanentă și să 
acționăm neintirziat înseamnă o necontenită și 
plină de fervoare luptă cu limitele de orice na
tură, cu tendința de a considera cunoașterea 
umană și formarea omului ca procese finite, li
mitate, o necurmată luptă a conștiinței treze cu 
somnul rațiunii, al fanteziei și al curiozității fer
tile, creatoare, care dezmărginește conștiința, o 
luptă a cărei miză este nutrită in chip funda
mental de tensiunea înaintării spre prototipul 
uman comunist, omul dezvoltării multilaterale și 
al acțiunii plenare. Stă în puterea omului, for
ma superioară de organizare a materiei, de a 
veni în sprijinul naturii, cunoscîndu-i legile și 
punîndu-le în slujba perfecționării celor mai

(Continuare in pag. a Il-a)
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COMUNISTUL-MODELUL

LA CARE NE RAPORTAM

SUPREMA SATISFACȚIE - 
OAMENII PE CARE 

I-AM CRESCUT 
(Cincizeci de ucenici despre meșterul lor)

La întrebarea : „Care este cea mai prețioasă satisfacție pe care 
v-au dat-o cei peste 35 de ani de muncă în uzină", comunistul Ale
xandru Chiru, răspunde spontan : „Tinerii pe care i-am crescut, pe 
care i-am deprins cu munca, cu educația. Toți sînt astăzi oameni 
adevărați. buni profesional și fac, cu adevărat, mîndria uzinei".

Din fișa strungarului Alexan
dru Chiru : născut in anul 1926. 
La 12 ani intră ucenic la uzina 
„Concordia" (1 Mai Ploiești). In 
1950 devine fruntaș și se nu
mără printre cei mai buni 
strungari din țară. In 1955 îm
preună cu alți cinci tovarăși ai 
săi este trimis la Uzina de piese 
auto din Colibași pentru forma
rea nucleului viitorului colec
tiv al uzinei de autoturisme. 
Absolvise școala de maiștri la 
seral, dar continua să lucreze pe 
strung. înființează o brigadă de 
tineret formată din 50 de băieți. 
Cu această brigadă doboară 
toate recordurile naționale de 
productivitate in industria con
strucțiilor de mașini. Cincinalul 
1966—1960 este realizat de bri
gada sa in opt luni. In două 
legislaturi consecutive Alexan
dru Chiru este deputat in 
M.A.N. De două ori decorat cu 
Ordinul Muncii și o dată deco- 
■at cu Steaua Republicii. Autor 
• peste 100 de inovații aplicate 
n producție. In prezent, șeful 
ecției finisaj de la Uzina de 
utoturisme-Pitești.
_  Cum au evoluat tineru din 

’numita dumneavoastră bri- 
idă ?
— I-am luat fără nici o selec- 
?. Unii erau buni, alții mai 
<bi. unii disciplinați, alții ne- 
ișnuiti cu rigorile muncii in- 
striale. Mi-a fost foarte greu 
cîțiva dintre ei, dar nu i-am 
bit pină nu s-au aliniat toți 
Ispiritul brigăzii. Ti învățam 
«muncească. dar și să se coru
pte, să trăiască frumos, cinstit, 
ilizat. Toți foștii ucenici ai

'razii sînt astăzi comuniști, 
• a cni de bază la locurile lor de 
mgcă. Șase dintre ei au devenit 
-gieri. șaisprezece maiștri, opt 

□isieceri planificatori, zece teh- 
r.iciini și zece sînt strungari de 
categorii înalte.

— Care este ..pedagogia" dum- 
neavtastră ?

— Exigenta, dar șl hlindetca. 
fermitatea dar și înțelegerea, 
-•-au la urma urmei niște copii 
’ ■' ’buia să-i învăț de toate, ca 
•" : »vărat părinte. M-am stră- 
*=■' si !•? cunosc la fiecare ca-

racterul, temperamentul și să-i 
tratez ca atare. I-am deprins 
mai întîi cu toate secretele pro
fesionale pe care le știam eu. 
După numai un an, membrii 
brigăzii lucrau cu randamentul 
celor mai buni strungari din

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceausescu au primit, simbătă. la 
Snagov. pe Altețele Lor Impe
riale prințul Gholam Reza Pah
lavi și prințesa Manijeh Pah
lavi. care au făcut o vizită in 
țara noastră.

La intrevedere a participat to
varășul Emil Bobu. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, îm
preună cu soția. Maria Bobu.

Distinșii oaspeți au transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
din partea Maiestății Sale Im
periale Mohammad Reza Pahla
vi Aryamehr. Sahinșanul Iranu
lui. și a Maiestății Sale împără
teasa Farah, urările cele mai 
călduroase de sănătate și ferici
re. precum și de bunăstare și 
prosperitate poporului român.
Mulțumind, președintele Nicolae

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au rugat să se trans
mită Maiestăților Lor Imperia
le Mohammad Reza Pahlavi 
Axyamenr și împărăteasa Farah 
aceleași cordiale urări de sănă
tate și fericire personală, de 
progres poporului iranian.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial cu Altețele 
Lor Imperiale. Distinșii oaspeți 
iranieni au exprimat întreaga 
gratitudine pentru invitația de a 
vizita România, pentru generoa
sa ospitalitate, pentru atmosfera 
prietenească in care s-au desfă
șurat zilele petrecute in țara 
noastră, arătind că părăsesc Ro
mânia cu cele mai bune impresii 
despre realizările remarcabile 
obținute de poporul român.

în cadrul intrevederii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu

si prințul Gholam Reza Pahlavi 
au fost evocate raporturile de 

lucrare care s-au statornicit și 
se dezvoltă intre România și 
Iran, corespunzător intereselor și 
aspirațiilor ambelor popoare. 
Felul statului român a relet at cu 
satisfacție intilnirile și convorbi
rile fructuoase pe care le-a a- 
' ut cu Șahinșahul Iranului, la 
București și Teheran, care au 
deschis perspective dintre cele 
mai favorabile relațiilor româno-

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut, apoi, la dejun pe Alte- 
țeie Lor Imperiale prințul Gho- 
lam Reza Pahlavi și prințesa 
Manijeh Pahlavi.

întrevederea și dejunul au 
decurs intr-o ambianță de caldă 
prietenie.

PROGRAMUL ADOPTAT DE CONGRESUL

EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII

SOCIALISTE - PROGRAM DE ACȚIUNE 

PENTRU TINERETUL PATRIEI, 

PENTRU ORGANIZAȚIA SA REVOLUȚIONARĂ 

O anchetă în rindul cadrelor U.T.C. privind mă
surile concrete care se întreprind în aceste zile 
pentru ca în toate organizațiile, la toate nivelele, 
să se treacă neintirziat la transpunerea in prac
tică a sarcinilor cuprinse în Expunerea prezentată 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la marele 

forum al conștiinței revoluționare.

ACȚIUNE ENERGICA,
Secvență din lucrările la zi in agricultură Foto : GH. CUCU

DĂRUIRE UNANIMĂ PENTRU

ÎNFĂPTUIREA CU SUCCES A CINCINALULUI REVOLUȚIEI

Temeliile solide din otel și beton ale „cetății de lumea" de Ia Rovinarj — simbol al trăiniciei 
faptelor de muncă ale brigadierilor pe șantierele tineretului.

dătător

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Echipa de suflete 
la cea mai înaltă tensiune

ÎN INDUSTRIE

Ionel Gurgu este secre
tar al unei organizații U.T.C. 
din cadrul întreprinderii „La
minorul" din Brăila și mem
bru al comitetului județean al 
U.T.C. înainte de orice* insă 
el este și rămine electrician. 
„De la dragostea pentru mese

ria aleasă începe totul și cu 
dragostea pentru meseria pe 
care o profesezi se termină to
tul !“. Discuția noastră se în
dreaptă firește spre echipa e- 
lectricienilor de intervenție. 
Gurgu spune : ..O numesc echi
pa de suflete la cea mai înal

tă tensiune. De fapt’, lucrăm, și 
la propriu, și la figurat la cea 
mai inaltă tensiune".

Echipa s-a format acum 18

TEODOR POGOCEANU

(Continuare in pag. a ,III-a)

PE OGOARE DE
SARCINI IMEDIATE,
MAXIMA RĂSPUNDERE

• întreținerea culturilor
• Pregătirea strinsului recoltei

Pretutindeni în satele dobrogene cuvintele 
secretarului general al partidului, adresate de 
la tribuna Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, au găsit o puternică și insu- 
flețitoare rezonanță in inimile țăranilor coope
ratori. ale mecanizatorilor și specialiștilor. Este 
vremea fierbinte a campaniei agricole, hotări- 
toare pentru soarta producției, timp al partici
pării susținute pe ogoare la buna îngrijire a

„Noi avem izvoare nesecate care, dacă bei din ele, te întineresc, îți dau noi puteri 
de viață, îți stimulează forța creatoare.

Sorbiți apa limpede, răcoritoare și veșnic vie a izvoarelor patriei noastre socialiste."

NICOLAE CEAUȘESCU

CIVILIZAȚIE SOCIALISTĂ ÎNTR-0
MILENARĂ VATRĂ STRĂMOȘEASCĂ

Al. Andrițoiu

Ei au fost mulți copii la părinți, părinții au fost foarte săraci, acum 
toți copiii sînt oameni de ispravă. Cine s-ar fi gîndit pe vremea co
pilăriei mele și a fraților Ciura că mica și anonima reședință de 
plasă o să aibă asfalt, lumini de neon, fabrici, canalizare și încăl
zire centrală și că din aglomerarea pestriță de case sordide se vor 
naște vile și blocuri într-o ambianță montană ce imprimă noului 

oraș un duh de stațiune climaterică !
(IN PAGINA A 2-A)

ROȚILE PĂMÎNTULUI
George Țărnea

Roțile căruțelor vîlcene purtau din vremi imemoriale, pe drumuri 
de pămînt, pînă departe spre Dunăre, cîntece rotunde plămădite și 
smălțuite pe roata unuia sau altuia dintre olarii Horezului ca o 
mărturie rotundă dinspre statornicia și măiestria strămoșilor noștri 
de pe aceste meleaguri. Aceleași roți întorceau mai apoi către mo
rile cu făcaie un pumn de grîu curat pentru pîinile nunților, prelun
gind în rotundul unei hore pulsul de viață al celor care știau să 
poarte din tată-n fiu datina împlinirii prin muncă. De fapt, hidrocen
trala de la Ciunget reprezintă proiecția în timp a unor simple roți de 

moară țărănească.
(IN PAGINA A 2-A)

culturilor și pregătirea, cu înaltă responsabili
tate. a strinsului recoltei. Acestea sint sarcinile 
imediate, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un semn că țărănimea înțelege pe deplin sen
surile majore care definesc educația socialistă. 
Pătrunzînd adine semnificația acestor îndem
nuri. lucrătorii ogoarelor dobrogene își rapor
tează propriile fapte la inaltul comandament al 
conștiinței socialiste.

LA MUNCA OGORULUI, TOT 
SATUL

Comuna Chirnogeni. Am întil- 
nit aici tineri prezenți pe ogoa. 
re incă de la primele ore ale 
dimineții. Pe una din suprafe
țele cultivate cu sfeclă de zahăr.

mecanizatorii efectuau cea de-a 
treia prașilă mecanică, „Vrem să 
realizăm 70 tone la hectar și de 
aceea am întocmit o tehnologie

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a III'-a)

Joi, 10 iunie, încep întrecerile 
ediției a lli-a a competiției de masa, 

cu caracter republican, 

Cupa Scînteii tineretului
la tenis

CUPA SCÎNTEII 
TINERETULUI

O veste bună pentru iubitorii 
și practicanții tenisului : comisia 
centrală de organizare a compe
tiției de masă, cu caracter re
publican, pentru tenis, dotată cu 
trofeul „Cupa Scînteii tineretu
lui" a hotărît ca întrecerile celei 
de-a IlI-a ediții să înceapă joi, 
10 iunie și să se desfășoare la 
nivelul diferitelor etape’ pînă la 
12 septembrie 1976. Organizatorii 
acestei competiții de masă, care 
și-a cîștigat un prestigiu și o bi
nemeritată popularitate — dovadă 
grăitoare, participarea la ediția 
de anul trecut a circa 200 000 de 
tineri la întrecerile etapei de ma
să — au fixat, de data aceasta o 
perioadă mai lungă pentru des
fășurarea competiției anume pen
tru a da posibilitate tuturor- ti
nerilor care practică ..sportul 
alb“ să participe și să-și încerce 
forțele, șansele. într-o întrecere 
de mare anvergură. Un argument 
în plus este și vacanța, „anotim
pul" cel mai propice pentru 
practicarea tenisului.

PAGINA A III-A
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PROGRAMUL ADOPTAT DE CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE

SA
Roțile pâmîntului

George Țărnea

Expunerea secretarului general al partidului, dezbaterile pri
lejuite de marele forum al conștiinței comuniste jalonează un 
program de importanță excepțională pentru întreaga activitate 
politico-ideologică, trasează cu claritate obiectivele fundamentale 
ale muncii de făurire a unui om nou, constructor conștient al 
societății socialiste și al comunismului în patria noastră. Cum 
veți acționa, ce veți întreprinde concret pentru ca hotărîrile Con
gresului educației politice și al culturii socialiste, ideile cuprinse 
in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu să fie aplicate în
tocmai in viață, in întreaga activitate a organizațiilor de tineret ? 
- este întrebarea pe care am adresat-o mai multor activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist, participanți la congres. Publicăm 
astăzi primele răspunsuri la ancheta noastră.

FIECARE CADRU DE 
ORGANIZAȚIE, UN 

ACTIVIST COMPLET, 
CU O ÎNALTĂ 

PREGĂTIRE POLITICĂ
DUMITRU NAGAȚ — prim- 

aecretar al Comitetului jude
țean Iași al U.T.C. : „Aș vrea 
mai intii să mă 
subliniată de 
secretarul gene
ral al partidu
lui în cuvînta- 
rea rostită la 
încheierea 
baterilor 
greșului, 
care se 
prind două 
cluzii importan
te pentru acti
vitatea politico- 
educativă a or
ganizațiilor dî 
tineret. Tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu arăta 
pe bună dreptate că omul 
nou nu se realizează in decursul 
unuia sau cîtorva cincinale, că 
făurirea acestui om superior 
este o problemă complexă, de 
mare amploare și de lungă 
perspectivă. Ce trebuie să înțe
legem noi din aceste cuvinte ? 
Mai intii faptul că nu începem 
o campanie, că ni se cere — 
contipuînd ceea ce am făcut 
bine, valorificind experiența po
zitivă 
vitate 
nentă, 
re, să 
rii să __ _____ _
de conștiință, să cultivăm 
rindurile tineretului o atitudine 
înaintată față de muncă, o în
țelegere matură a răspunderilor 
pe care le are față de societate, 
precum și respectul pentru 
cinste, dreptate, adevăr. Totoda
tă însă trebuie să înțelegem că 
rezolvarea acestor sarcini de 
lungă perspectivă nu o puteai 
lăsa pe seama viitorului, că t»e- 
buie să trecem neintirziat. cu 
fermitate la organizarea cores
punzătoare a muncii de trans
punere în practică a ideilor care 
se desprind din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
hotăririlor adoptate de Con-

refer la o idee

greșul educației politice ți al 
culturii socialiste.

Perfecționarea educației poli
tice presupune, între altele, un 
efort mai mare din partea noas
tră pentru a asigura fiecărei 
acțiuni două trăsături esenția
le : să fie convingătoare, deci 
cu o puternică forță de înriu- 
rire a gindirii și sensibilității 
tinerilor ; să aibă caracter com
bativ, adică să contribuie efi
cient la anihilarea factorilor

cientă la conceperea acțiunilor 
politice. Ne propunem, de a- 
ceea. ca in citeva zile să defini
tivăm un plan privind antrena
rea întregului nostru activ, care 
numără citeva mii de tineri, la 
o muncă stăruitoare, menită să 
conducă la creșterea rolului e- 
ducației politice in toate orga
nizațiile. Fiecare activist va pri
mi in acest sens sarcini concre
te. Nu este insă suficient. Pen
tru a sprijini această acțiune 
vom pune in aplicare un pro
gram de intensificare a pregă
tirii politice a cadrelor U.T.C., 
folosind mai bine Centrul de 
informare și documentare, ca
binetele de științe sociale, 
cercurile de dezbateri.

Pornind de la afirmația tova
rășului Nicolae Ceaușescu că 
formarea omului nou presupune 
conlucrarea strinsă a activiști
lor, a intelectualilor cu oameni 
înaintați din toate categoriile 
sociale, ne propunem să dez
voltăm o stare de spirit in rin- 
durile activului nostru care să 
determine o eficientă participare

un fel de întrerupere. Dar se 
realizează. întotdeauna acest 
deziderat ? Practica dovedește 
că nu. O foarte interesantă ac
țiune a noastră se intitulează 
„Scrisoare de bun sosit". Fie
care tinăr primește din partea 
comitetului U.T.C., la încadra
rea sa în întreprindere, o scri
soare in care i se prezint^ date 
privind specificul muncii noas
tre, rezultatele obținute de în
tregul colectiv-, precum și oa
meni cu care noi ne mindrim. 
Din păcate, după această ura
re de bun sosit acțiunile de 
acest fel devin sporadice. iar 
uneori neinteresante și neatrac
tive. Tinărul — dacă-și ve
de de treabă — nu simte o pre
ocupare a organizațiilor U.T.C. 
din combinat pentru munca lui. 
pentru rezultatele pe care le 
obține. Organizațiile U.T.C. se 
preocupă cu precădere de cei 
care dau rebuturi, care intirzie 
de la lucru 
nați.

Tovarășul 
sublinia că

sau sint nediscipli-

dez- 
con- 
din 

des- 
con-

CUM VEȚI ACȚIONA PENTRU TRANSPUNEREA
IN PRACTICA A SARCINILOR CUPRINSE

IN EXPUNEREA PREZENTATA DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU?

— să desfășurăm o acti- 
politico-educativă perma- 
consecventă și răbdătoa- 
ne străduim ca toți tine- 
ajungă la un înalt grad 

' ' ~ in

cate tind să polueze conștiin
țele. Se cere insă, ca noi in 
primul rind, la nivelul comite
tului județean, să asigurăm în
tregii activități politico-educa
tive obiective concrete, clare, 
să renunțăm la indrumările cu 
caracter general. Cine poartă 
răspunderea pentru îndeplinirea 
in condiții optime a acestor sar
cini ? Desigur, fiecare activist, 
indiferent in ce sector lucrează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticat faptul că uneori se 
manifestă o mentalitate greșită, 
potrivit căreia de propagandă, 
de educație trebuie să se ocupe 
numai cei ce lucrează in acest 
domeniu. Dacă ne referim la 
organizațiile U.T.C., vom obser
va că o astfel de mentalitate 
determină tehnicizarea muncii 
unora dintre activiști. Deseori, 
activiști care răspund de pro
bleme organizatorice, ale tinere
tului muncitoresc sau sătesc 
etc., consideră că nu au răs
punderi directe in ceea ce pri
vește activitatea politico-ideo- 
logică și ca atare atunci cind 
merg în organizații nu contro
lează și nu îndrumă munca in 
acest domeniu. Cu atit mai pu
țin iși aduc o contribuție efi

a cadrelor U.T.C. la crearea 
unei ample mișcări de masă în 
domeniul educației și culturii".

EDUCAȚIE DIRECTA, 
IN PROCESUL MUNCII

GHEORGHE PLAVTJT — se
cretarul Comitetului U.T.C. de 
la Combinatul chimic din Rm. 
Vilcea : „Tinărul care lucrează 
în producție desfășoară o acti
vitate profesională ce nu poate 
fi concepută in afara procesu
lui muncii. De aici se ajunge 
uneori, in organizațiile U.T.C. 
din întreprinderea noastră. la 
concepția potrivit căreia ar fi 
un nonsens să ne ocupăm de 
educația prin muncă... a mun
citorului. Ascultind expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
am înțeles dt de greșită este o 
astfel de concepție. Educația 
prin muncă, per.tru muncă nu 
se reduce, nu poate t redusă 
la a-1 determina pe tinăr să 
muncească Ea trebuie să cor.- 
ducă la perfector. a rea muncit, 
a raporturilor de muncă și. in 
consecință, la perfecționarea 
omului. Așadar, trebuie să fie 
continuă, fără pauze, fără nici

SPIRIT REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag.

înalte însușiri și trăsături umane : „Noi ne pro
punem acum să perfecționăm produsul cel mai 
înalt al naturii - omul, creatorul a tot ce există 
în societate" - este ideea unei acțiuni de lungă 
durată, tenace, perseverentă, care întrunește 
adeziunea întregului nostru popor, a tinerei ge
nerații a României socialiste, o generație care 
crește și se dezvoltă în lumina binefăcătoare a 
unor condiții nicicînd visate de oricare alta. In
tr-o epocă în care destule minți ce scormonesc 
trecutul omenirii, al popoarelor se întorc de 
acolo cu viziuni nu o dată sumbre și amenin
țătoare, de natură să pună la îndoială încre
derea omului în el însuși, în forța sa regenera
toare, noi știm cum și avem de ce să cinstim 
în mod activ un trecut glorios, o istorie ale cărei 
fapte și idealuri ne îmbărbătează, ca niște cre
dincioși aliați ai prezentului și viitorului nostru 
socialist ; într-o epocă în care viitorul însuși 
nu scapă încercării de a fi privit cu ochii spai
mei și ai fatalismului paralizant produse de ine
vitabilul declin al orînduirii capitaliste, privirea 
noastră realistă, puternic sprijinită pe trecut și 
pe prezent ne aduce din același viitor, scrutat 
cu speranță, cu încredere, o imagine străbătută 
în chip esențial de lumina optimismului filozofic 
revoluționar, întemeiat pe rațiune, luciditate și 
neabătută hotărîre de a acționa, de a munci, 
de a pune în lucrare toate izvoarele curate ale 
națiunii pentru înălțarea viitorului demn de ea, 
pe care-l merită pe deplin minunatul nostru po
por. Tînăra generație, viitorul însuși al națiunii, 
are în programul adoptat de marele forum al 
educației propriul său program de acțiune, de 
autoconstrucție umană, morală și spirituală cu 
ochii îndreptați spre viitorul de aur pe care 
este chemată a-l făuri cu brațele, cu mintea și 
cu fantezia sa cutezătoare. Este un program al 
optimismului lucid, al visului împlinit prin mun
că, de fiecare la locul său, al îndrăznelii crea
toare, controlate riguros de știință, de cultură, 
de cunoaștere. Căci nu profesioniștii unui sără
căcios romantism de unul singur pot fi construc
torii viitorului, ci exponenții înflăcărați ai unui 
romantism comunitar, revoluționar, în cadrul că
ruia munca, împlinirile, eșecurile și izbînzile

l) unuia fac parte integrantă din ale tuturor, con
tează în ritmul general al mersului înainte, in 
care activitatea depusă pentru crearea valorilor 
materiale și spirituale înnobilează «și adună lao- 
Iqltă energiile, talentele, intr-un uriaș șuvoi con
structiv a cărui specială rezonanță asigură să 
răsune distinct calitatea și vocea fiecăruia, unde 
aripa care nu mai bate face să tresară intregu 
organism. lată de ce romantismul revoluționar, 
bazat pe cunoaștere și acțiune, pe cultură s 
faptă înseamnă totodată elevarea spiritului de 
strinsă colaborare, în adevăr tovărășesc și nu 
contemplare seacă și searbădă. Luciditate vizio
nară și nu pragmatism uscat ori vis steril și 
neîmplinit. Cutezanță comunistă, adică reaiisn 
conștient de dificultățile legate de construcția 
viitorului, radical diferite de acelea pe care le 
implică străduințele zadarnice de a menține i' 
prezentul unei părți a lumii un trecut per mat s 
retrograd. Realismul nostru vizionar, indreotct 
cu fața către viitor, este sporit de capacitatea 
de a prevedea, iar aceasta iși datorează gradu 
largului acces la cultură, înormării tuturor cu 
cele mai noi și mai înalte cuceriri ale științei, ale 
cunoașterii umane. Căci nu concepem cucerirea 
viitorului comunist nici ca o plimbare de recunoaș
tere și nici ca o incursiune inocentă in necunos
cut : ci ca fii devotați ai unei patrii a cărei con
știință este conștiința în avangardă a Portidu'ui 
Comunist Român ce ne asigură toate condiți s 
de a ști, de a cunoaște și de a pune tot ce 
învățăm în slujba propășirii patriei, in înflo
rirea căreia se afirmă plenar propria noastră 
înzestrare multilaterală, propriul nostru destin 
Valoarea educației socialiste își găsește cea moi 
fidelă expresie in munca socialmente utilă a 
fiecăruia la locul muncii sale, in contribuția 
nedrămuită de efort, inteligență, cunoaștere de
pusă la înălțarea patriei pe 
zație socialistă și comunistă, 
acum, în România, pentru 
educație politică și cultură 
slujba formării omului nou, 
mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspun
dere, îndatorirea revoluționară de onoare asu
mată, prin voința unanimă a poporului, de 
Partidul Comunist Român.

Nicolae Ceaușescu 
munca este princi

palul mijloc de 
afirmare a per
sonalității u- 
mane. Acest 
adevăr trebuie 
să-l repetăm cu 
insistență fată 
de toți tinerii, 
dar nu pnn 
vorbe. De aceea 
ne propunem 
să-i invităm pe 
tineri la acțiuni 
prin care să li 
se demonstreze 
practic că mun
ca 11 ridică 
pe om. O pre

ocupare a noastră va fi folosi
rea tuturor mijloacelor audio
vizuale de care dispunem — 
stații de amplificare, gazete de 
perete, panouri — pentru popu
larizarea periodică a celor mai 
destoinici muncitori și a expe
rienței lor : totodată ne va pre
ocupa modul in care fiecare ti
năr iși face datoria la locul de 
muncă, ii vom stimula pe cei 
care muncesc bine și vom dez
bate In colectiv absolut toate 
cazurile de delăsare de super
ficialitate. în adunările gene
rale ale organizațiilor U.T.C 
sau cu prilejul acțiunilor pre
gătitoare pentru semnarea an
gajamentului solemn vom a- 
borda. de pe poziții pc^tiro- 
et-.ee. probleme care privesc ac
tivitatea tinerilor in pro&ime : 
utilizarea timpubo: de hocri 
reducerea emsumunler. ergam-

ni tehnice ; vaaa d-srota des-

suri. despre răspunderea pa
triotică a fiecărui tinăr de a-și 
îndeplini integral sarcinile ee-i 
revin la locui de muncă. Tre
buie să înțelegem totodată că 
numai prin ridicarea nivehilm 
de gindire. prin lărgirea ori
zontului spiritual al tmenjor 
ti vom ajuta să înțeleagă ma. 
bme rostul muncii, să-si facă 
exemplar datoria ia producție

(Urmare din pag. I)

uzină. I-am îndrumat pe toți la 
liceul seral sau, pe cei care nu 
aveau șapte clase, i-am ajutat 
să și le completeze prin cursuri 
fără frecvență. Răspundeau în 
fața brigăzii nu numai de rezul
tatele în producție, de compor
tarea lor în general, dar și de 
situația la învățătură. Eram o 
familie care muncea și trăia în 
chip comunist. Brigada s-a des
ființat, dar spiritul el a rămas, 
a fost cultivat și îmbogățit de 
fiecare dintre noi în parte, a- 
colo unde ne-am continuat acti
vitatea.

l-am căutat in uzina de pe 
dealul Colibașului. Cei mai 
mulți dintre ei au rămas aici, 
alții au plecat in urma reparti
țiilor primite de la institutele 
sau școlile absolvite intre timp, 
in alte întreprinderi sau orașe. 
Primul pe care-l găsesc este 
Gheor^he M. Constantin.

— Eu, ca să zic așa, sînt cel 
mai ..prejos" dintre foștii mei 
tovarăși de brigadă. Majoritatea

au devenit ingineri, maiștri, teh
nicieni. Eu sînt tot strungar.

— Cum vorbești așa ?, îl apos
trofează maistrul său, Iop Ne- 
delcu. secretarul organizației de 
partid. Ai rămas strungar, dar 
ești cel mai bun din uzină. Cu 
aceasta trebuie să te mindrești.

Fără îndoială că tinărul comu
nist se mîndrește cu această 
faimă cîștigată pe drept. Se mai 
poate mindri însă cu multe alte 
realizări personale : și-a adaptat 
de curînd la strungul său un 
dispozitiv care îi mărește cu 
400 la sută productivitatea. O 
performanță rară. A fost primit 
în partid la 19 ani.

al învățat in 
la Alexandru
fiu calculat,
și autoexigent. Aveam

mod deo- 
Chiru ?
planificat.

— Ce 
sebit de

— Să 
ordonat 
15 ani cînd am intrat în brigadă. 
Primeam primii bani munciți. 
Nu știam să-i cheltuim. Nea 
Sandu ne făcuse la toți cite un 
carnețel de cheltuieli pe care 
ni-1 verifica zilnic. Ne sfătuia 
cum să-i împărțim ca să ne-a- 
jungă, și de masă și de îmbră

Anehetă realizată de 
ADRIAN VASILESCU

noi culmi de eivili- 
Aceasta înseamnă, 
fiecare dintre noi, 
socialistă puse în 
cea moi mare ți

căminte, dar și pentru distracție 
și economii. Munceam strașnic 
și cîștigam bine, ca și acum. 
Fiecare aveam earnete de CEC. 
în doi ani toți ne cumpărase- 
răm motociclete. Porneam sim- 
băta după-amiază in excursii 
prin împrejurimi împreună cu 
fetele cu care vorbeam. Mer-

Sesiunea de examene studen
țești se apropie de finaL Finalul 
unui bilanț revelator pentru ca
litatea pregătirii prin m ancă si 
pentru muncă a viitortlor spe
cialiști. elocvent pentru nivelul 
rezultatelor pregătiră profesio
nale. Am fost prezenti in pri
ma zi după încheierea lucrărilor 
Congresului la Facultatea de uti
laj tehnologic. Aaul 1. examen 
la Filozofie. Rezultatele grupei 
I «int foarte bune Nici un 
absent și numai calificative de 
la 8 in sus. Răspunsul studentu
lui Pavel Cristian demonstrează 
în cu șir pa a
teler de partid, a politicii inter
ne și externe, a obiectivelor con
strucției socialiste. în actuala e- 
tapă și în viitor, ^vtnd in con
știință un înflăcărat idea' de 
viață, idealul comunist, consider 
pregătirea profesională ca un 
act al muncii ce relevă autentica 
dimensiune a sentimentelor față 
de profes iunea aleasă, față de 
importanța ei socială. Vom con
stitui o promoție a cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. in 
care ne așteaptă eforturi deloc 
ușoare pentru concretizarea unor 
obiective de bază pentru mersul 
înainte al națiunii noastre. Și 
numai printr-un permanent e-

cor

tru că nea Sandu așa era si așa 
ne-a Învățat și pe noi : să fim 
generoși, să împărtășim la toți 
ceea ce știm noi mai bine in me
seria noastră, să-i ajutăm pe 
toți tinerii uzinei să se ridice la 
randamentul nostru. Acesta ne 
și era scopul : să devenim un 
colectiv model, un colectiv țeoa-

Trebuie să cobori sub creme
nea Ciungetuluî. acolo unde fer
mecatele roți de la moara de 
măcinat stele ridică in arterele 
sistemului energetic național un 
alt șuvoi de lumină iscat din cea 
mai mare hidrocentrală de pe 
riurile interioare ale țării, care 
este hidrocentrala din Munții 
Lotrului, spre a putea descoperi 
de ce pentru vilcenii mei de a- 
casă „roțile pămintului" au fost 
mereu efigii tainice pentru vie
țile. pentru dorurile, pentru vi
surile și pentru împlinirile lor.

Rotile căruțelor vilcene pur
tau din vremi imemoriale, pe 
drumuri de pămint, pină depar
te spre Dunăre, cintece rotunde 
plămădite și smălțuite pe roata 
unuia sau altuia dintre olarii 
Horezului ca o mărturie rotundă 
dinspre statornicia și măiestria 
strămoșilor noștri de pe aceste 
meleaguri. Aceleași roți intor- 
ceau mai apoi către morile cu 
făcaie un pumn de gnu curat 
pentru pimile nunților, prelun
gind in rotundul unei hore 
pulsul de viață al celor care ști
au să poarte din tată-n fiu da
tina împlinirii prin muncă.

Vilcenii mei de acasă nu s-au 
putut lăuda niciodată cu cine 
știe ce averi sau comori. Roțile 
căruțelor, roțile morilor, roțile 
fintinilor și roțile olarilor au fost 
mereu măsura vieții lor și mă
sura înrădăcinării lor intr-un 
pămint de o frumusețe ți de o 
vechime legendară. Cind pnmit 
constructori ajungeau, in urmă 
cu zece ani, in vatra acelui sat 
de munte numit Ciungei, mai 
găseau atirnetă peste ape Dato
ritei una dintre acele mori care 
folosise cindva drept model pen
tru turbinele hidrocentralelor de 
astăzi. De fapt, hidrocentrala de 
la Ciungei reprezintă proiecția 
in timp a unor simple roți de 
moară 
trulu:.

dfn 1 
arhaice care au seri 
de plecare 
moară de maeinat stele, 
niciti ew vatra se de lu

țărănească. Pe apa Lo- 
a Lnncavițului, a Bis- 
« Cernei iau a Olte
niei intilnețti vi acum, 

loc in loc acele modele 
it ca punct 

pentru puternica 
stator- 

ro sa de lumini in 
miezul de cremene al unui mun
te Fiecare rfurile acestea 
care scaidt pasta. Furii iși in- 
dreepti o pene dn apele lor, 
eilisorrad pe drumuri nevăzute, 
rpre merele lee de acumulare dt 
lă ’I’rfr*. ier de acolo, mei de
pene. sp-e radu', acela *ee 
est u-.ăe o aizfel de moară

it"

dică in fiecare ti spre fnfma fi
rii valuri de luceferi tineri.

Pentru ea roțile acestei mori 
să treacă din sfera visurilor in 
sfera certitudinii, pentru ca ro
țile acestei mori să devină o 
nouă efigie in cronica de astăzi 
a vileenilor mei de acasă, a fost 
necesară hărnicia a mii de brațe 
care și-au scris, la scara unui e- 
roism cotidian, dimensiunile as
pirațiilor și îndrăznelii construc
tive intr-o epopee a luminii la 
care ți-a adus contribuția țara 
întreagă. Dealtfel, cele 20 000 000 
oameni-zile necesare pentru de
finitivarea proiectului hidro
energetic Lotru reprezintă cifra 
simbol înscrisă in rotundul ini
milor noastre ca o măsură a cu
rajului și ca a culme a timpului 
nostru de efervescente prefaceri, 
de efervescente redimensionări 
in destinele oamenilor și in geo
grafia prezentului socialist ro
mânesc.

Pentru ca rotile acestei fer
mecate mori de la Ciunget si 
poată măcina astăzi boabe de 
stea a fost nevoie de un deceniu 
de munci fără preget. In acest 
domeniu, pe o arie reprezentind 
trei la sută din suprafața țării 
noastre, brigadierii Șantierului 
national al tineretului Lotru 
și-au făcut simtitd p-ezența in 
cele mai importante avanposturi 
ale hărniciei ți dăruirii. Pe a- 
ducțtunea principali și pe gale
riile aducțiunilor secundare, in- 
sumtnd Ia un loc peste 150 kilo
metri de drumuri subterane, pe 
șantierele barajelor de la Vidra, 
de la Galbenu. de la Petrimanu, 
ți de la Jidoaia tinerii au fost 
mereu in primele rinduri 
fascinantei ofensive pentru îm
plinirea unui îndrăzneț vis. “ 
blema Ui leii contemporane poar
tă drept semn heraldic deasupra 
crestelor roata unei turbine, pur- 
tind urmașilor marea moștenire 
de lumini pe care vilcenii mei 
de acasă au știut si o adune 
dusspre Strămoșii lor și sd o ri
dice mereu, sub limpedele cer al 
statorniciei. din inimile ferme
cate ele unor roți păstrătoare de 
rosturi gospodărești și de înde
letniciri ancestrale, roti defini
torii pe vatra rotundei noastre 
omenit, pentru rotunda noastră 
deven.-e comunistă. Pentru că 
aceste mari roti ale pdmfntului 
reprezintă. In ultimă instanță, 
eftpia de edldard. efigia de dra
goste și efigia ie ru e sufletu
lui romănasc.

ale

Em

Tineri mesageri

mc

fort de autodepășire vom reuși 
să răspundem pe măsura încre
derii acordate de partid și de 
stat tinerei generații". Lectorul 
dr. Valeriu Rusu ne declara : 
. Preocupările și seriozitatea cu 
care studenții institutelor tehni
ce privesc pregătirea în dome
niul științelor sociale atestă con
știința necesității unei optime 
pregătiri : pregătirea profesiona-

» MfM Saeic.irti
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posturile de radio, spectaco
lele «a demonstrat înalta 
măiestrie « tinerilor inter- 
prețt ronUni. remarcabila va
loare a artei lor. expresie a 
unei culturi majore, ce cul
tivi atent tezaurul artistic 
moștenit. Remarcăm că ase
menea manifestări nu «int 
singulare. c4 numeroase for
mații artistice ți opere create 
in ultimii ani (alături de o- 
perele tradiționale), duc in 
lume mesajul tinerilor artiști 
romăni. și prin ei mesajul 
culturii noastre socialiste.

A V

nui ansamblu armonios a cărui 
cunoaștere temeinică e necesară 
tuturor celor care înfăptuiesc in
tr-un domeniu sau altul acest 
vast program. De aceea rezulta
tele de astăzi pregătesc calitatea 
angajării viitorilor ingineri pe 
drumul concretizării obiective
lor stabilite de Programul parti
dului, în edificarea socialismului 
și comunismului în țara noastră.

Examenele studențești
lă înseamnă pregătire ideolo
gică. ridicarea nivelului conștiin
ței politice, puterea de a inter
preta. intr-o viziune 
faptele, realitățile. Nu 
viitor bun conducător 
re. de loturi de lucru.
tare sau cercetare, ca inginer, 
dacă nu înțelegi și realizezi ceea 
ce ai de realizat ca parte a politi
cii partid.ului,. in. economie, in 
știință, aspecte concrete ale vas
tului program de făurire a civili
zației socialiste. Politica partidu
lui este o politică de înfăptuiri de 
țeluri concrete în perspectiva U-

marxistă, 
poți fi un 
de șantie- 
in proiec-

La examenul de utilaje pen
tru prefabricate și industria ma
terialelor de construcții, examen 
de specialitate pentru studenții 
anului IV, cea mai mare parte 
din calificative traduc o exce
lentă pregătire. Stăm de vorbă 
cu Mjrcea Sofian, ale cărui răs
punsuri i-ău adus o nouă notă 
maximă in carnet. „Și în timpul 
anului am lucrat la un proiect 
de execuție reprezentînd subiec
tul unui contract in valoare de 
aproape 50 000 lei. Aceasta re
prezintă aportul nostru la inte
grarea cu producția, munca fi-

sonală. S-au alarmat și părinții. 
A venit tata la fabrică să se in
tereseze ce am făcut, pentru ce 
motiv sint scos din brigadă. 
Abia mai tîrziu am înțeles jus
tificarea de atunci a tovarășului 
Chiru i ..Eu nu vreau să fac 
roboți din voi — spunea el. 
Vă simțiți bine sub aripa rn£a,

SUPREMA SATISFACȚIE
geam în șir cite unul, în frunte 
cu șeful brigăzii, el ne învăța să 
circulăm corect, și toată lumea 
care ne vedea zicea : ,,Uitați-i 
pe băieții lui Chiru". Noi eram 
plini de mîndrie pentru că ni
meni nu putea avea decît cu
vinte de laudă la adresa noas
tră. Deseori mergeam în schim
buri de experiență pe la alte 
uzine și făceam acolo demon
strații practice, ne prezentam 
metodele noastre de lucru. Pen

lă, după cum spunea șeful bri
găzii, in care să se formeze oa
meni și meseriași compleți.

— Eu, îsi amintește tehnicia
nul principal, Marin Tudose — 
de la secția de reparații meta
lice, — vreau să vă povestesc o 
mică întimplare de atunci. In
tr-o bună zi nea Sandu îmi 
spune : „De mîine vei lucra la 
sculărie". Era pentru mine o 
mare lovitură. Despărțirea de 
brigadă însemna o dramă per-

dar e bine să învățați să vă 
descurcați singuri. Aici execu
tați doar cîteva operații, or, eu 
vreau să vă pregătesc pentru a 
deveni strungari de clasă. Tu ai 
calitățile necesare". într-adevăr, 
acolo am învățat să lucrez pe 
diverse tipuri de strunguri, să 
execut o largă gamă de operații. 
După șase luni m-a readus îna
poi pentru ca, peste puțin timp, 
să primesc sarcina de a organiza 
și conduce o brigadă de tineret

în secția mecanic șef. Pentru că 
aceasta era deviza noastră : 
„Fiecare membru al brigăzii să 
devină capabil de a fi un bun 
șef de brigadă". Iar noi toți do
ream să-i semănăm intru totul 
comunistului Chiru. Și astăzi il 
căutăm din cind în cind și-i ce
rem un sfat, o părere, cu mo
destia pe care ne-a cUltivat-e. 
Cu aceeași bucurie și compe
tență el ne răspunde, și ne a- 
jută, pentru că a rămas în con
tinuare unui dintre cei mai buni 
dintre noi.

Continui dialogul eu foștii 
ucenici ai comunistului Alexan
dru Chiru. Pentru fiecare, su
biectul discuției este cit se poa
te de plăeut. Maistrul Petre Bu- 
duruș, cel care eiștiga mai toa
te concursurile de strungărie 
organizate frecvent Intre mem
brii brigăzii, Tudor Barbu. Du
mitru Căpreci etc., etc., ii atri
buie fostului lor meșter meritul 
principal în devenirea lor uma
nă și profesională.

— El însuși studia cu o pasiu
ne neobișnuită tot ce apărea in 
tehnica atrungăriei, în conștruc-

CIVILIZAȚIA SOCIALISTA
ÎNTR-0 MILENARĂ VATRĂ 

STRĂMOȘEASCĂ
Al. Andrițoiu

Neted și bine Cilindrat, dru
mul dintre Vașcău și Cimp Moți 
respiri soliditate și măiestrie. 
La împlinirea lui, tineri și virst- 
nfci și bătrini, toate treptele 
generațiilor au prestat muncă 
patriotică in valoare de peste 
un milion de lei, pentru că este 
drumul lor, este artera lor de 
comunicare cu orașul, este dru
mul pe care autobuze elegante 
duc ți aduc muncitorii ce lu
crează la minele și fabricile din 
zonă și elevii care invață la li
ceele și școlile profesionale din 
bazinul Crișului Negru. Satele 
Cimp, Cimp Moți și Colești țin 
de primăria Vașcăului, iar pri
marul Lucian Ciură, care toc
mai împlinise frumoasa vîrstă 
de 40 de ani și sub administra
ția căruia s-a modernizat dru
mul, mi-a dat ideea realizării 
acestui reportaj : să facem dis
tanța pină la Cimp Moți cu 
autoturismul, cu birja și pe jos 
ca să-i cunoaștem mai diversi
ficat virtuțile. Drumul este ex
celent — călătoria a fost plăcută 
șt instructivă.

Pe drum, primarul mi-a po
vestit cum, odinioară, ca secre
tar U.T.M. intr-un sat lipove
nesc, după ce a făcut lucruri 
bune, cu ecou pină la regiune, 
s-a nimerit să primească in 
organizația revoluționară a ti
neretului numai 15 în loc de 16 
tineri planificați și cum a fost 
criticat pentru aceasta. De a- 
tunci încoace cintărește cifrele 
cu luare aminte pentru că, in
tr-un fel sau altul, cifrele sînt 
oamenii, sint avutul oamenilor, 
sint visele șt realitățile oameni
lor. Ei au fost mulți copii la 
părinți, părinții au fost foarte 
săraci, acum toți copiii sînt oa
meni de ispravă, ar fi putut să 
tindă cu toții spre marile orașe, 
dar iată că trei dintre ei și-au 
durat case In vecinătate, lingă 
fosta vatră părintească, săpin- 
du-și curtea și grădina in coas
ta dealului, inaintind in deal cu 
incăpiținarea cu care olandezii 
răpeau pămint din Oceanul 
Atlantic. In curte și-n grădină, 
pomi fructiferi și flori acolo 
unde foșneau mai deunăzi car
penii și salcimii.

St cum ziceam, drumul e ne
ted ca-n palmă. El trece pe 
lingi cariere de marmură colo
rată de unde vin metrii cubi la 
Fabrica de marmură și mozaic 
d-.n Vașcău. unde lucrează o 
M3 mg de oameni dm satele mai 
aw pemenste. Feliile de marmu
ră stas scoase dm munte prin 
tăierea eu un btlou de sirmă de 
oțel vehiculată de un dinam ; 
se tata etrea 15—20 cm pe zi. 
La tăiere e nevoie de apă, iar 
satele Cimp și Cimp Moți n-au 
apă decit puțind, de la izvoare 
naturale, n-au nici fîntini. Și 
cum in Vașcău, <ub coasta dea
lului. țișnește un izvor eu apă 
abundentă, primarul și oamenii 
săi au născocit un mijloc feri
cit de-a aproviziona cariera cu 
apă : prin pompare, apa izvo
rului intră intr-un rezervor, de 
unde, iarăși pompată prin țevi 
ajunge la carieră. Marmura de 
Vașcău a fost celebră odată ; cu

ind dedicată unor nevoi concre
te ale economiei naționale. Nu
mai așa putem răspunde înalte
lor exigențe pe care societatea 
noastră le pune în fața tineretu
lui studios. Peste cîteva zile vom 
aborda un nou proiect de lucru 
legat de optimizarea 
unor fronturi de 

acesta este un semn 
rii muncii noastre 
obiective economice care 
constitui chipul de miine al ță
rii". Conf. ing. Radu Peicu ne 
declara la rîndul său : ..Docu
mentul cu fertile și multiple re
verberații în conștiința noastră, 
a acelora care pregătim viitoa- 
rele generații de specialiști, ex
punerea secretarului general al 
partidului, ne oferă ideile direc
toare în eforturile noastre de a 
forma tinerii in spiritul generos 
al eticii și echității comuniste. 
Legarea muncii noastre de tot 
ce este nou, înaintat, va consti
tui și măsura cu care vom răs
punde nobilei misiuni de a for
ma specialiști cu un deosebit 
profil moral și politic, construc
tori conștienți ai minunatelor o- 
biectiVe ce jalonează devenirea 
istorică a patriei noastre".

lucrărilor 
lucru. Și 
al orientă- 
spre acele 

vor

CALIN STANCULESCU

țiâ de mașini — povestește ing. 
Vasile Simbeteanu — în alte 
domenii ale tehnicii, ale litera
turii politice și beletristice și ne 
obliga și pe noi să studiem, să 
ne pregătim continuu. Aveam în 
brigada noastră cele mai bune 
cercuri de invățămînt politic, 
cele mai bune note la liceul se
ral. în 1982 cind am absolvit eu, 
meșterul Chiru m-a chemat la 
el și mi-a spus : „Ar fi cazul să 
te prezinți Ia examenul de ad
mitere la Politehnică. Vei face 
treabă bună". Eu nu aveam prea 
multă încredere in mine, dar el 
m-a încurajat, m-a îmbărbătat și 
știam că niciodată nu spune a 
vorbă la întimplare. I-am tri
mis de la Timisoara o ilustrată, 
imediat după afișarea rezultate
lor examenului de admitere și-i 
scriam că reușisem între primii 
zece. Ei se bucura din inimă de 
orice succes al nostru pentru că 
fără îndoială, era și un succes 
al Iui, pe care noi il recunoaș
tem și azi, și-1 vom recunoaște 
întotdeauna.

ea, sub habsburgi, a fott împo
dobit parlamentul din Budapesta 
ți palatele Vienei. Apoi a fost 
părăsită ca, recent, să fie repusă 
in dreptul frumuseții sale, prin 
comenzile făcute din țară și de 
peste hotare. ' Se pare că toți 
munții din vestul Vașcăului sînt 
ridicați pe marmură pină in ju
dețul Arad, la Moneasa, unde, 
varietățile de marmură roșie 
neagră au fost folosite la mnM 
rile construcții din țară (Ca£S 
Scinteii, Palatul Republicii)’^» 
in străinătate : Palatul C.AE.IW 
din Moscova și un mare pala^ 
din Irak.

Pe drumul acesta către Cimp 
Moți m-am refugiat eu cu fa
milia pe vremea războiului. 
Cind tunurile artileriei horthyste 
bateau pină in periferiile Vaș- 
căului și cind avioanele Stukas 
bombardau și mitraliau coloa
nele de refugiați. Ne puseserăm 
intr-un car cu boi boccelele și 
de-ale gurii și-am plecat in 
munți, în satul Colești, unde era 
un tău despre care se spunea 
că e atit de adine incit n-are 
fund. Drumul era jalnic, tre
buia să punem umărul și să ur
nim carul din gropile pline de 
noroi. Sint 32 de ani de atunci. 
Drumul a fost reparat, peticit, 
ca astăzi să arate așa cum a- 
rată : o șosea accesibilă autotu
rismelor celor mai sensibile cu 
putință. Intrăm in sat printre 
cireșii sălbatici ce dau cireșe 
mici și negre, pe care moții le 
numesc moacre. Bătrin ca lu
mea, satul pare acum atit de 
tinăr de parcă ar fi prospăt co
lonizat de familii harnice de 
constructori. Toate, absolut toate 
casele au ținută de vilă. Agri
cultura e aici puțină și înghe
suită pe porțiuni terasate, in 
schimb, creșterea oilor, a vite
lor, pomăritul sint prospere. 
Unii oameni lucrează la pădure, 
alții în mină, alții la cariere, 
alții la fabricile din Vașcău și din 
orașul Dr. Petru Groza. Mulți 
tineri urmează la școlile de tot 
felul, cu preferință la cele teh
nice, ținindu-se seama de dez
voltarea industriei in defileul 
Crișului. De sus, din culme, se 
văd blocurile noi din orașul 
Vașcău ridicate intr-un stil plă
cut și familiar : 32 de aparta
mente sint date la cheie, alte 
16 urmează să fie date și ele 
curind. Odată cu ele se lucrea
ză la sistemul de încălzire cen
trali pe bază de carburanți. In 
trimestrul IV al anului aces
tuia, blocurile, casa de cultu
ră, consiliul popular, biblioteca, 
ocolul silcic, dispensarul vete
rinar, școala din centru, liceul, 
creșa, grădinița și căminul de 
copii vor primi căldură centra
lă. Odată cu încălzirea centrală 
se lucrează la canalizarea Vaș- 
căului, pe un plan riguros, ce 
prevede ca pină in 1978 să fie 
canalizat intreg orașul. Cine 
s-ar fi gindit pe vremea copi
lăriei mele și a fraților Ciura 
că mica ți anonima reședință 
de plasă o să aibă asfalt, lumini 
de neon, fabrici, canalizare și 
incălzire centrală ți că din aglo
merarea pestriță de case sordi
de se vor naște vile și blocuri 
intr-o ambianță montană ce 
imprimă noului oraș un duh de 
stațiune climaterică ?! In toate 
aceste realizări, dincolo de ba
nii alocați din bugetul statului 
s-au organizat întreceri în 
muncă patriotică, unde au exce
lat tinerii izbutind ca in locul 
celor 5 milioane de lei planifi
cați să obțină 7 milioane. Banii 
au fost canalizați spre lărgirea 
spațiului de civilizație spre 
Cimp și Cimp Moți, sate proas
păt electrificate. Munca a fost 
grea, foarte grea, stilpii tre
buind să fie infipți in terenuri 
stincoase, in gropi săpate une
ori prin explozii. Cum se in- 
tirnplă indeobște prin Țara Mo
ților, cătunele sint departe 
unele de altele, ceea ce in ca
zul nostru a creat alte dificul
tăți in procesul de electrificare, 
dar ambiția primarului Lucian 
Ciura g fost ca toate cătunele 
de la Furca Lupului la Indrești 
și de la Borticești la Merișori, 
uneori la distanță de 2—3 km 
unele de altele, să fie electri
ficate.

Parcurgem drumul in birjă. 
Doi cai imenși, pe nume Dru
meț și Sultan, trag mica găoace 
de lemn in care sintem inghe- 
suiți cinci oameni. Șint armă 
sari pur singe aduși de lă her 
ghelia Izvin (timiș), li ing' 
jește Nicolae Laza și-i aii 
și-i descrie cu Cuvinte poet 
„Mai cumpărăm unul, zice Lat 
un răib castaniu, frumos ct 
povești și cu stea prelung 
pe frunte."

Particip la ședința de pat 
din Cimp și Cimp Moți. O ■ 
rancă, Lucreția Miclea, vinei 
ședință cu biografia tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, scrisă e 
Pierre Hannel, proaspăt Iță 
de la bibliotecă. Intilnim șa
teni vechi printre care pe Vile 
Todor zis Pica, de la Falca 
de marmură șt pe Alexalru 
Moș, paznicul de noapte ș to
boșarul satului. Apoi, j o 
ploaie fină coborim spre 'aș- 
cău printre autoturismele ite- 
nilor și întoarcem capul ipre 
satul cu olane roșii care-ri a- 
duce aminte de nuvela lui 
Slavici, „Popa Tanda", și mă 
gindesc că primarul Lucian 
Ciura numai a popă nu trată. 
Surugiul fluieră un clnta ve
sel pini ce încheiem drunul la 
vetrele părintești pline ie lu
mina civilizației socialiste care 
pătrunde pină in cătunele cele 
mai îndepărtate și le aduce la 
nivelul urban.

t
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Acțiune energică, dăruire unanimă
pentru infăptuirea cu succes a

cincinalului revoluției tehnico-științîfice
Economii de metal 
peste prevederile 

angajamentului anual
Constructorii de vagoane 

mehedințeni au înscris pină 
acum, la capitolul economii, 
peste 420 tone de metal, 
ceea ce reprezintă depășirea 
angajamentului anual. „In
tr-un fel — ne spune tinărul 
inginer Marcel Diculescu — 
fiecare muncitor a devenit 
un pasionat căutător al po
sibilităților și rezervelor e- 
xistente în această privință. 
S-a plecat de la calcule ana
litice, de la evaluarea exactă 

. a consumurilor realizate la 
fiecare loc de muncă.' S-a 
constatat astfel, că multe din 
deșeurile rezultate la debita
rea reperelor mai mari, cum 
ar fi capacele vagoanelor 
cisternă se pot utiliza pentru 
realizarea unora mai mici — 
bucșe, șaibe, plăci întărituri 
etc. — și s-au folosit ca a- 
tare. Studiile întreprinse a- 
supra regimului de sudură 
cu electrozi au arătat că și 
aici sint insemnate rezerve 
de economisire a metalului. 
Practic, nu există secție, ate
lier sau compartiment din 
întreprindere care să nu fie 
angajat în această acțiune. 
La atelierul de proiectare, de 
pildă, numai prin reproiec- 
tarea șasiutui de la vagonul 
pentru transportat ciment și 
șasiului vagonului cisternă 
se vor economisi 300 și, res
pectiv, 780 kg metal pe uni
tate de produs". (FLORICA 
ANDRIȚĂ).

afara îmbunătățirilor calita
tive ale produselor, poate fi 
remarcată executarea in luna 
mai, a peste 4 500 metri li
niari de conductori electrici 
peste plan. (CONSTANTIN 
DRACEA).

Prin munca patriotică
- produse livrate în 

avans
De la începutul lunii mai 

pină in prezent, cei peste 
850 de tineri din cele 10 or
ganizații U.T.C. de la între
prinderea mecanică „Nicoti
nă" Iași, au efectuat peste 
1 000 ore muncă patriotică in 
sprijinul producției mate
rializate in : predarea cu 
două zile mai devreme a 19 
rulouri compactoare pentru 
export, pregătirea, în afara 
sarcinilor de plan, a incă trei 
rulouri compactoare. pune
rea in funcțiune cu două 
zile inainte de termen a 
două strunguri reparate fi 
revizuite capital, montarea 
cu patru zile mai devreme a 
unei freze. (ELENA GRIGO- 
RAȘ).

Urgentarea reparării 
utilajelor

SPORT « SPORT • SPORT • SPORT
Joi, 10 iunie, încep întrecerile edifiei a l//-n

a competiției de maso, cu caracter republican

Suplimentar, 
importante cantități 

de produse
Tinerii din unitățile indus

triale ale orașului Alexan
dria, județul Teleorman, se 
pot minări cu rezultatele 
deosebite dobîndite lună de 
lună. Așa, de pildă, cei pes
te 1 800 de uteciști de la În
treprinderea de rulmenți an
trenați în acțiunea „Nici un 
minut nelucrat, nici un rul
ment nerecepționat de către 
C.T.C.", au executat în luna 
mai, lună declarată record in 
producție, un număr de 20 000 
rulmenți peste plan. A fost 
o performanță la atingerea 
căreia au contribuit din plin 
și tinerii Tudor Pipera, Ale
xandru Alexandru. Nicolae 
Stafie, Al. Cernat din secțiile 
strungărie, bile-role și asam
blări. Un exemplu asemănă
tor poate fi dat și in legă
tură cu tinerii Ion Negrea, 
N. Toma, Rodica Negoiță, 
loan Nicolae, Alexandrina 
Coca și Petre Vasilache de 
la Întreprinderea de pupitre 
și tablouri electrice, care 
s-au evidențiat în acțiunea 
lansată 
uzinei, 
și între

Un număr de 48 de tineri 
din organizația U.T.C. a În
treprinderii „23 August" din 
Satu-Mare au luat inițiativa 
executării prin muncă pa
triotică a reparațiilor unui 
cubilou fi a revizuirii con- 
veierului transportor de la 
secția turnătorie. Ei au efec
tuat aceste lucrări in 36 de 
ore, valoarea operațiilor exe
cutate ridicindu-se la 40 000 
lei. Iată și cițiva din cei mai 
întreprinzători 
s-au evidențiat 
rea acțiunii 
Laslo Tiberiu, 
Leontin Bota. Grigore Mari- 
ța. (IULIU UHL).

tineri care 
in desfășura- 
menționate : 

loan Filipan,

Noi succese la 
„Cuptorul tineretului"

recent „Producția 
producția noastră", 
ale cărei efecte, in

Ion Cionade, Ion Văduva, 
IȚasile Iupșeanu, Ion Imbres- '■ 
cu, ion Giogea fac parte din 
eșalonul de oțelari care lu
crează la „Cuptorul tineretu
lui" din cadrul Combinatului 
siderurgic Reșița. Producția 
suplimentară de oțel realiza
tă de aceștia, ca și de tova
rășii lor in perioada de la 
începutul anului și 
prezent se ridică 
tone. Despre prima 
mină a acestei luni 
că le-a adus numai ..pași cu 
dreptul" pentru că in pofida 
celor abia citeva zile care au 
trecut din iunie realizarea 
peste plan a fi atins 30 tone 
oțel ceea ce echivalează cu a- 
proximativ 200 000 lei. (IOAN 
JU.CUJ.. . c -

pină in
ia 2 200 

săptă- 
ei spun

PE OGOARE
(Urmare din pag. I) PUTERNICUL AVÎNT AL 

INIȚIATIVELOR TINEREȘTI
specială pe care o respectăm cu 
strictețe, ne spune Constantin 
Dan. șeful fermei. Producțiile 
noastre s-au dublat în ultimii 
ani datorită modernizării bazei 
tehnico-materiale dar, totodată, 
s-au schimbat și oamenii care 
au învățat să minuiască mai 
bine mașinile, să execute cu 
înaltă responsabilitate numai lu
crări de calitate". Și acesta nu 
este singurul fapt. Vorbind des
pre necesitatea participării în
tregului sat la lucrările agricole 
de sezon, directorul S.M.A. Chir- 
nogeni. Leca Teodor, precizea
ză : ..Erau la noi multe soții 
tinere de mecanizatori care în
cepuseră să uite ce înseamnă 
munca in eimp. Dar. prin in
termediul organizației U.T.C., 
le-am antrenat in cadrul unor 
echipe in acord global și acum 
lucrează dte 3 ha cu porumb 
ș: 2 ha cu Doarea-soarelui".

GATA DE START. ÎN MAREA 
CAMPANIE A SECERIȘULUI

La C.A.P. Negru Vodă, după 
r.eie.-ea primei prașile meca- 

r..ce și manuale pe 430 ha cu 
floarea soarelui, 945 ha cu po- 
rumb si iod ha cu ceapă, ime
ns: s-a trecut la a doua prașilâ. 
Pe.-.tru efectuarea ei în timp cit 
— a; scurt, mecanizatorii Dumi- 
tm Tepelea și Constantin Gher- 
ghidoiu au adaptat cîte 3 secți
uni la cultivatoarele existente și 
lucrind din zori și pină seara 
• -ziu. au realizat zilnic cîte 65 
ha. Inițiative de acest fel am 
ir.tilnit in mai multe unități 
agricole dobrogene. „Acum. în 
plină campanie, munca spornica, 
in bătălia marilor recolte, se am
plifică prin efortul creator al 
fiecăruia dintre noi", ne spune 
Nicolae Mihai, șeful secției nr. 
3 Cerbu de Sus de la S.M.A. 
Sibioara. Din agenda de lucru 
a mecanizatorilor notăm : 0 trac
toare la îngrijirea culturilor. 6 
la discuit și unul la semănat 
după masă verde a doua cultură 
de porumb pentru boabe. 7 la 
recoltatul și transportul furaje
lor, 3 la vie. 2 în legumicultura. 
Se efectuează a doua prașilă la 
porumb. floarea-soarelui și a 
treia la sfecla de zahăr. Cele 10 
ebmbinâ Gloria și cinci C 3 sint 
gata pentru start în marea cam
panie a secerișului.

Recoltatul griului, care se a- 
proprie, este pregătit pină în 
cele mai mici amănunte, din 
care notăm unul de profundă 
semnificație : mecanizatorii de 
pe platforma chimică de la Nă
vodari au hotărît să vină aici în 
perioada de vară (în timpul 
concediului !) pentru a asigura 
schimbul ti ne tractoare. în așa 
fel incit strînsul cerealelor, și 
semănatul culturii a doua de 
porumb să se desfășoare „în flux 
continuu".

Răspunzînd însuflețitoartlor 
îndemnuri adresate tinerei ge
nerații de secretarul general al 
partidului, organizațiile comu
nale U.T.C. din județul Con
stanța își intensifică în aceste 
zile eforturile pentru înfăptui
rea exemplară a angajamentelor 
asumate în întrecerea utecistă. 
Pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare, la întreținerea și iri
garea culturilor, munca tinerilor 
cunoaște un puternic avint. ca
racteristic acestor zile fierbinți 
de campanie. La Peștera. Siliș
tea, Castelu. Cogealac. Pecinea- 
ga. Albești. Topalu și in alte co
mune. peste 100 ha de culturi 
sint lucrate în acord global. Iată 
citeva nume de tineri care se 
situează în primele rînduri : Lu
cia Furdui, Anica Mihalache, 
Ion Pătrașcu. Viorica Dobrin, 
Nicolae Pascalu. În cadrul „po
litehnicii muncitorești pentru 
tineret* au fost pregătiți peste 
200 de motopom,piști cars sint 
prezenți pe tarlalele cooperati
velor agricole din Poarta Albă, 
Topraisar. Murfatlar. în peste 30 
de comune ale județului funcțio
nează șantiere ale tineretului la 
întreținerea pășunilor.

CUPA SCINTFII TINERETULUI IA TENIS
A

mili- 
practică tenisiul și care 
ne au avut clasificare 
legitimați și nelegiti-

factori

C>i.OP..
C.N.E.F-S.. I A S C R

■TE»
Turceai, la o nouă cotă

Ca și anul trecut, întrecerile 
se organizează atit pentru fete 
cit și pentru băieți, la turnătoa
rele categorii de virată : 10—14 
ani. 15—19 ani 20—25 ani. și sint 
deschise tuturor categor-iilor de 
tineret : muncitori, țărani, 
telectuali. elevi, students i 
tari, care 
nu au ți 
cnortivĂ

te de a mai aminti 
i ale regulamen- 
m perioadele de 
apelor și răspun- 

oerea aryanizarti lor. stabilită 
: conte-.s deolin. la so- 
ziaruh: ^Sriateia tine- 
de către

licitarea 
ret ului*.
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La cea mai înaltă tensiune
l)
elec

|]I

sâ

ineri 
la

spuaindu-i 
se constituit

i o
O

KT-luni. Mai mulți
eseni
Ștefan Constantin 
că au hotărî 
intr-o echipă de electricieni de
intervenție, echipă care să »e 
numească „echipa tineretului". 
„Dacă asta vă e dorința, 
am nimic imposr 
aveți grijă 
ris...“

Membrii 
noscuți in 
rea și, mai 
Dectat Into 

a trăi

sâ nu
■ ă. Numai 
vă faceți

nu 
sâ 
de

devenit cu
intreprtr.de- 
p-au res

ei au 
toată

mult, 
nai

chip comunist. Spt 
..Era o datorie a n 
ech 
tricieni. câți sintem 
comuniști, iar pe ceilalți doi 
i-am pregătit și sperăm ca. 
în curind. să-i primim si Pe 
în organizația de partid 
propun interlocutorului meu 
încerce să-mi povestească ci 
va dintre faptele echipei de 
neret. adică să vedem imprs 
nă cum își onorează ei ar.ga 
mentul asumat imediat după 
cel de-al X-lea Congres al 
U.T.C. Jiu știu cu ce să în
cep. Cu iarna anului "75. tind 
s-au defectat macaralele, cu bă
tălia pentru scurtarea termene
lor de execuți* a reparațiilor, 
cu montarea. intr-Un timp re
cord; a celor 12 rezistențe in 
circuitul releelor de la •atul de 
răcire al laminorului numărul 
3"... îmi vorbește despre acțiu-

rol

pa oe tinere

- ;

si

OPROBRIUL PUBLIC
Recent, ic propunere: erg:ne- 

lor de miliție din comune Cas- 
tache Negri, județul Galeși, a 
avut loc aici un proces ca pu
blicitate lărgită. In feța a peste 
400 localnici au fast juieceti 
Stefan Nanu. firi ocupafie. Ion 
Ureche, șofer la S-pita.ui T.BXL 
din Galați, fi Virpil Ursa. Pen
tru săiărșirea infracțiunii de viol 
și sechestrare de persocne eu 
fost condamnați cu închisoare la 
9 ani și 6 luni, 8 ani fi 6 hms 
și, respectiv, 8 ani. Opsoia pa- 
blică a comunei a dezaprobat și 
condamnat la rindu-i fapte'e 
infractorilor, hotărită să m:cr- 
vină împotriva oricăror abalen 
de la normele de viață stait't - 
cite in această localitate de 
meni harnici și cinstiți.

oc-

oa-

„BĂIATUL MAMII"

Albert Varga din comuna Văr
gata, județul Mureș, avea o me
serie frumoasă, căutată, care a- 
duce satisfacții nebănuite celui 
care o practică cinstit. Numai că 
tinărul tinichigiu a părăsit-o cu- 
rind, sehimbind-o pe hoție. A 
fost prins fur'tnd haine de piele 
de la diverse persoane. După ce 
a executat cuvenita pedeapsă, 
in loc să-și reia meseria de tini
chigiu, a continuat să ducă o 
viață parazitară. Mama sa i-a 
acordat tot concursul. Ca să-și 
ferească odorul de jenă in fața 
lumii care-l cunoștea, i-a închi- 

^riat o cameră in Tg. Mureș, plă-

Premiile vor fi asigurate de 
către organizatorii diferitelor e- 
tape.

Regulamentul mai prevede că 
întrecerile se organizează sistem 
turneu pentru etapa pe asocia
ția sportivă — etapa intîi — și 
sistem eliminatoriu pentru eta
pele pe localitate (sau centre 
de comună), județ și finala pe 
țară. Am dori să mai precizăm 
pentru organizatorii ptapei de 
masă a competiției, că. în func
ție de numărul participanților 
înscriși, se va alege și modali
tatea • de desfășurare a întrece
rilor : dacă numărul participan- 
ților dintr-o clasă sau școală, a- 
șociație. comună, unitate econo
mică. instituție, facultate sau u- 
nitate militară nu depășește 
cifra de 8 atunci se va juca 
sistem turneu ; dacă numărul 
celor înscriși este între 9 și 64, 
atunci se joacă d!î£ă sistemul e- 
liminatoriu. după formula „cel 
mai bun din 3 seturi".

Asupra prevederilor regula
mentare pentru etapele superi- 
roare, vom mai reveni.

Ca și la edițiile precedente, 
organizatorii competiției vor a- 
corda, în afara trofeului princi
pal, transmisibili „Cupa Scînțeii 
tineretului", care vâ reveni ce
lei mai bune reprezentative pe 
județ, numeroase alte premii 
în obiecte, materiale sportive și 
echipamente pentru tenis.

Avînd în vedere experiența a. 
cumulată în organizarea întrece
rilor, pasiunea tinerilor pentru 
tenis, ca și faptul că s-a lărgit 
considerabil baza materială pen
tru practicarea acestui sport, 
considerăm că marea competiție 
de masă, cu caracter republican, 
dotată cu trofeul „Cupa Scînțeii 
tineretului". întrunește premise 
favorabile pentru un succes de
plin.

gust, se vor organiza de către 
comitetele municipale (orășe
nești, comunale) ale U.T.C.. con
siliile locale aie sindicatelor și 
pionierilor, organele sportive te
ritoriale.

• ÎNTRECERILE ETAPEI A 
III-A, PE JUDEȚ, la care parti
cipă campionii desemnați pe lo
calități și centre de comună, se 
desfășoară intre 15 și 31 august 
și de organizarea lor răspund 
comitetele județene ale U.T.C.. 
consiliile sindicaie județene și 
ale organizației pionierilor, in
spectoratele școlare, consiliile 
A.S.C. pe centre universitare.

9 ORGANIZAREA FINALEI 
PE TARA, Ia care participă 
campionii județeni la cele 6 ca
tegorii. revine ziarului „Scinteia 
tineretului", C.C. al U.T.C., Fe
derației române de tenis care 
vor primi, in acest sens, spri
jinul r.ecesar din partea celor
lalți factori centrali cu atribuții 
in domeniul sportului. Turneul 
final, care va reuni pe cei 240 
de campioni județeni, 120 băieți 
«. 120 fete, este programat intre 
6—12 septembrie in stațiunea 
turistică a tineretului de pe li
teral — Costinești.

Organele U.T.C.. împreună cu 
cel» sportive, vor stabili terenu
rile unde se vor desfășura în
trecerile din cadrul ..Cupei Scin- 
teii tineretului la tenis", fără să 
se perceapă nici o taxă de în
chiriere. Concurenții se prezintă 
la intreceri cu rachete și echi
pamer.ț propriu, urmind ca, in 
limita posibilităților, acestea să 
fie asigurate, unde este cazul, 
de către asociațiile sportive.

La turneele organizate în ca
drul etapelor de masă și pe lo
calități arbitrajele vor fi pres
tate de către concurenții înșiși, 
de preferință cei care ies din 
concurs. Arbitrii pentru etapa 
județeană vor fi desemnați de 
comisiile de tenis ale C.J.E.F.S.

re'.nte durează 
mai earn 12 
d® tineret a 
zile. Deci, laminorul a funcțio
nat cu 5 zile mai mult. N-am 
caicuiat economiile, dar crez 
că se ridică ia citeva sute d- 
mii. Rs-cent. la laminor.il 3 apă
ruseră ceva probleme. Trebuia: 
■watate 12 rezistențe în tircui- 

Helor de la parul de ră
ii laminorului. Este verta 
lele cu mie de aducere a 
laiului de Ia cajele de
are și scoaterea materie: 
ie. Fiecare rolă are un

La acest motor se 
axele in cauza șocu:

Cineva a găsit rezolvarea, 
că maisTul Constantin Șt 
sau altcineva. Nouă ne-a : 
m: punerea in pradxă a i 
Am botărit să lucrăm aoa, 
in sch-mbul

Pe ca- 
gheațA 

pentru a 
oprit ș: 

nsl. pe 
gheata. 

. am venit 
echipa de 

macaralele in

cabluri s-a așternut 
Noaptea, pe la ora 23. 
top elec 
t r.eret să pune 
funcțiune. Am 
ma macara. Am legat un ca
blu. Pină la ora unu am schim
bat 14 izolatori, pină la ara 2 
am schimbat incă 12 izolatori. 
Era viscoL Nzs lucram afară, 
la înălțime de cțiva metr, si 
cu miimle foaie Nimeni au 
s-a puns. în tunp ce efectuam 
schimbarea irotatartior E---i 
propus să facă centralul vriei, 
ca să dșngăm timp. Prima 
macara a funcrit—.at perfect 
Apoi, la fel si ceielaite. Aceas
ta este o ocazie ia care am do
vedit că știm să acționăm ca 
r-ifte adevărați cocnuniști. Este 
o ir.timpiare oarecum ce ex
cepție. Sigur, s.tua‘n> de ex
cepție sir.t ca blitzul urnii foto
reporter. dar omul ad-rtra" se 
■■ede si in lumina obt*eu:tă a 
zii*. Nu întotdeauna lucrăm 
in .frig, nu Întotdeauna venim 
din timpul liber să efectuăm 
diferite lucrări. Noi ne stră
duim să folosim ia maximum 
cele- <80 de minate de lucru ci. 
dacă este posibil, să le sperim 
valoarea. Am să vă dau citeva

e. a'

itias
1 d

Mc;
F bani de

•ucâ ie Bimoc.
ofta, ..MxaXvX

- >ei
H cwiFnsare.

te cu ca.

FRAGILUL ADĂPOST 
AL NOPȚII

In noaptea de 25 M mei ce. 
lucrători; d:n M ;::;» -n-nicipiu- 
lui Baia-Mare l-au surprins pe 
Vasile Petric d;n satul Tiuțti de 
Sus (oraful Ba:c Spnei in t:mp 
ce incerca să pătrundă intr-un 
chioșc de țigări. Din primeie 
cercetări intrepr-.-.se a rezultat 
că hoțul mai sărirfise fncă două 
furturi in aceeași noapte — la 
un alt chioșc și la magazinul a- 
limentar de pe strada Victoriei 
din Baia-Mare. De asemenea, au

rezi

Cititorii s-au adresat ziarului
Pe cheltuiala
La începutul anului 1976 un 

grup de studetiți din anul I la 
l.A.T.C. „1. L. Caragiale" din 
București, printre care Mano- 
lache Dinu. Apetrei Dinu, Mă- 
guleanu Constantin, Cornea 
Cristian, Gherasim Ovidiu, Tes- 
laru Maria. SeCuianu Alexandri
na și subsemnatul am fost soli
citați prin Rectoratul institutu
lui să colaborăm la realizarea, 
de către Studioul „Al. Sahia", a 
filmului documentar „Numai un 
pahar". Am acceptat colabora
rea respectivă cu condiția ca în 
genericul filmului să se preci
zeze că aaesta a fost realizat cu 
concursul studenților de la 
l.A.T.C. Această condiție era 
determinantă pentru a se evita 
orice confundare a noastră ca 
persoane, cu „eroii" reali ai in- 
tîmplăfilor negative ce 
tuiau subiectul filmului, 
dioul a prezentat, insă, „__
film ca o realizare pe Viu — 
aineverită — fără precizarea cu
venită în generic, ceea ce a dus 
la concluzia că cei din film nu 
sint actori ci persoane direct

eonsti- 
Stu- 

acest

regizorului!
implicate și vizate. Omisiunea 
duce la o gravă atingere a re
putației noastre ca studenți și 
membri ai U.A.S.C.R. Prin 
comportarea pe care o avem, 
prin rezultatele bune obținute 
la învățătură și in activitatea 
obștească noi ne străduim să 
facem cinste calității de mem
bri ai U.T.C. și studenți dar 
imaginile vizionate în filmul 
„Numai un pahar" trimit la o 
altă concluzie, astfel incit cei ce 
nu ne cunosc din institut pot 
considera că sintem niște alcoo
lici, niște rebuturi ale societății. 
Nu ne este plăcut să fim arătați 
cu degetul pe stradă sau acos
tați de cunoscuți și necunoscuți 
și tratați ca elemente descom
puse. In consecință, solicităm 
se facă precizarea cuvenită 
genericul filmului respectiv.

TRIMIS-O STUDIOULUI „A- 
LEXANDRU SAHIA*, PRIMIM 
URMĂTORUL RĂSPUNS SUB 
SEMNĂTURA TOVARĂȘULUI 
DIRECTOR A. MOLDOVAN :

Deși în contractul de colabo
rare încheiat nu se precizează 
condiția includerii în generic a

fiais.

a ii?
ef;

Ar-

naoroJ
fanci.caa fi ziua in momentele 
cmd se accimbau profilel-a. Vo
iam *ă efectuăm iurrănle fărl 
a se opr. producția. Ș: am mi- 
f-t. Le-am terminat in ig zile-.

succes? 
afirmă 

atare*zi 
>: Va-

De-
Mi- 

Flo-
Pe- 

Izae Mihai fi 
-ul organon
ul echipei.

Le-am :ernn.-.a:
nx. toate aceftea. 

nocabcie care, așa cuc 
tovarirui G .rju, »•» < 
iatrefri echipe. Iat- 
*<le Dabraiâ. Awrel 
Nieaiae Raser. Mseoiasa 
bre. MaMMea Petraș. 
ha: Zivm. Anghel Fvn-L 
rea Zeea. Mireea Nedeleu. 
trieh Chiajdoiu 
Im Gargu. 
ției U.T.C. «: sufletul echi:

ies fast recunoscute

totte-. oc.e.'e rperte fi pentri 
ex.stnța parazitari pe care < 
crezut că fi-o poete asigure le a 
ddpostul nopp:. Numci ci cces 
căipost s-a dovedit fragil ct 
ți mntahtatea sa. care *a-f 
prec mai găsește și na trebui', 
si-și mai afle locul fn societa
tea noasrrd.

ACȚIUNE COMUNA

Serviciul circulației Cluj a i«- 
trepnns, împreună cu spectiliști 
<u Întreprinderii de transport 
auto și filiala A.C.R.. mai multe 
orfan: pe drumurile publice cu 
intens trafic din municipiul 
Cluj-Napoca și județul Cluj, in 
scopul ștrevenirii accidentelor de 
circulație și a încălcărilor nor
melor rutiere. Au fost depistate 
mai multe abateri de la legec 
circulației. Majoritatea se referi 
la depășirea vitezei legale, par
cări tn locuri nepermise. defec
țiuni la sistemele de iluminare- 
semnalizare etc. Aceste acțiuui 
au dovedit că atunci cind facto
rii responsabili cu asigurarea 
fluenței și siguranței traficului 
rutier (organele de miliție, uni
tățile deținătoare de parc auto, 
organele U.T.C.) îfi corelează 
activitatea in același sens fi a- 
cordă atenția cuvenită, in egali 
măsură, rezultatele sint din ce 
in ce mai bune.

—

i

să 
în

y. ravescu y
participării studenților la reali
zarea unor secvențe din ..Numai 
un pahar", Studioul a ținut cont 
de cererea dv. și regizorul va 
include, pe cheltuială sa, in 
toate copiile un carton cu urmă
torul conținut : „La realizarea 
filmului și-au dat concursul stu- 
denți de la l.A.T.C.". Vă in
formăm că în viitor, pentru evi
tarea unor asemenea situații, in 
fiecare contract se va include, 
ca o clauză, eventuala dorință 
de precizare in genericul filmu
lui a numelui instituției sau al 
persoanelor filmate.

Conform calificării sale

RĂZVAN IONESCU,
student la l.A.T.C,

IN legătura cu această 
SCRISOARE PE CARE AM

Am absolvit Școala comerciali 
din Botoșani în anul 1974 și am 
fost repartizat să lucrez in uni
tăți cu specific alimentar deși 
pregătirea mea este textile-incăl- 
țăminte. Mi-âni 
n-am să pot 
pentru care nu 
corespunzătoare 
știam că sint incă posturi li
bere in domeniul in care m-am 
calificat, am apelat la condu
cerea unității. Sesizările mele 
nu au fost luate în considera
ție nici aici și nici la celelalte 
foruri cărora m-am adresat. Am 
21 de ani și doresc să lucrez in

meseria in care am fost Școla
rizat fi pentru care statul a 
alocat sume deloc neglijabile.

direcții apoi

tare.subum^țî și imită 
ani de sriid i. duoâ aceea pe 
faculUti F- institute: competi
ția desfișurtadu-'e în timoul 
vacanței, se vor organiza intre
ceri la nivelul taberelor pentru 
e’.e’.n și studenți. al cluburilor 
pentru organizarea vacanței a-
' • ÎNTRECERILE ETAPEI A 
n-A PE LOCALITĂȚI SI CEN
TRE DE COMUNA. 1: 
ttnnS campionii des ei 
soeiația sportiv*.
lijsarâ intre 15

la care par- 
mnați pe •- 

fi care se des- 
iuiie — lă su

CU ACESTE GÎNDURI, URĂM TUTUROR pARTICIPANȚILOR
SUCCES LA ÎNTRECERILE CELEI DE-A III-A EDIȚII - 1976 A 

CUFEI SCÎNȚEII TINERETULUI LA TENIS" Ia

FOTBAL:

După experimentul San Siro
(ÎWF..UH MECI AMICAL, ROMANIA-ITALIA 2-4)

C m se știe, sîmbiti. pe cele
brul stad an .Sau Siro" din Mi
lano. echipele României și Ita- 
bei ta tusfinut o ștartidă amica
lă. a șasea din iztona intibiirilor 
bilaterale. Meciul, urmărit de un 
public nu prea numeros — circa 
40 000 ăe spectatori — avind in 
reăere locul de desfășurare, a 
plăcut datorită dinamismului, 
eficacității ecțiunilor — s-ou 
marcat 6 goluri, toate in repriza 
tecundâ — ca ți datorită spiri
tului de sportir:tcte care a do
minat partida de la un capăt la 
altul. Daci „tifossi" n-au luat, 
de data aceasta, cu asalt porțile 
„grop-.i cu lei" din orașul lui 
Inter ș> Milaa. este și pentru ci 
echipa Italiei n-a prea dat sa
tisfacții suporterilor in ultima 
vreme. Participarea la un recent 
turneu in S.U.A. s-a soldat cu 
două infri-geri la ‘cor : 1—3 cu 
Anglia fi 1—4 eu Brazilia. To
tuși, .ztzzurri-." au obținut deto
na. care ie-a m«: refăcut mora
lul, ia fața echipe

juia.

\oastre, a-

flată intr-un proces de recon
strucție Din Cite am putut ve
dea pe micul ecran, se poate a- 
precia că echipa noastră, intr-o 
formulă absolut inedită, a făcut 
un joc mulțumitor. Ea gr fi pu
tut obține un scor mai strins 
dacă apărarea ar fi fost mai de
cisă și mai atentă in fazele din 
care gazdele au inscfîs. '. Jucă
torii italieni nu s-aii afătăt deo
sebit de puternici ca echipa 
noastră să nu-și poată impune 
tocul de-o manieră mai evidentă, 
t'n alt punct nevralgic, după apă
rare. a fost fi jocul ineficient al 
extremelor ; in special Fazekaș, 
tnizind mai mult pe acțiuni in
dividuale. nu și-a adus contri
buția așteptată la jocul colectiv 
at echipei. Nici Mircea Sandu 
nu s-a integrat, eficace, in an
grenajul compartimentului ofen
siv. E drept, centrările și pasele 
coechipierilor nu l-au prea găsit. 
Preocupat mai mult de construc
ția ‘
lui,

jocului la mijlocul terenu- 
lordănescu n-a mai avut

DIVIZIA B
SERLă T

Ceahlăul P. Neamț
Vaslui 0—0 ;
Metalul Ploper.i 3—1 ; Unirea 
Focșani — C.S. Botoșani 2—0 ; 
Prahova Ploiești — C.S.M. Bor- 
zești 0—1 : Gloria Buzău — 
Victoria Tecuci 3—0 : F.C. Brăi
la — P-Ș.U. Galați 1-0 : Celu
loza Călărași — C.F.R. Pașcani 
2—0 : Cimentul Medgidia — Pe
trolul Ploiești 2—2 : C.S. Tulcea 
— C.S M Suceava 0—0.

După 31 etape. F.C.M. Galați 
cu 4$ 
Brăila

— Viitorul
E.C.M. Galați — 
ii 3—1 ; J

: Etectroputere Craiova

dat seama că 
presta o muncă 
am pregătirea 
și pentru că

MATEI IOSIF
Fălticeni

țA INTERVENȚIA ZIARULUI 
NOSTRU COMITETUL JUDE- 
TEAN SUCEAVA AL U.T.C. 
NE RĂSPUNDE:

In legătură cu scrisoarea tri
misă spre rezolvare vă comuni
căm că tinărul Matei Iosif a 
fost încadrat la întreprinderea 
mixtă de industrie locală din 
Fălticeni.

conduce in clasament 
puncte, urmată de F.C. 
cu 39 puncte.

SERIA A II-A
Tractorul Brașov — 

Rm. Vilcea 2—0 : Voința Bucu
rești — Nitramonia Făgăraș 
2—1 : Minerul Motru — Auto
buzul București 4—1 ; Unirea 
Alexandria — Ș. N. Oltenița 
2—0 : Progresul București — 
Steagul roșu 3—1 : F.C.M. Giur
giu — Chimia Tr. Măgurele

Chimia

2—0
Metrom Brașov 6—2 ; C.S. Tîr- 
goviște — Metalul București 
0—2 : Metalul Mija — Dinamo 
Slatina 2—0.

Progresul București conduce 
în clasament cu 47 puncte, ur- 
ma:â de Steagul roșu — Brașov 
cu 41 puncte.

SERIA A III-A
Șoimii Sibiu — Mureșul Deva 

1—0 : C.F.R. Timișoara — Gaz 
metan Mediaș 0—0 ; Victoria 
Călan — Sticla Turda 7—0 : 
Unirea Tomnatic — Metalurgis
tul Cugir 2—0 : Ind. sîrmei 
C. Turzii — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 : F.C. Baia Mare — 
Corvinul Hunedoara 1—2 ; Glo
ria Bistrița — U.M. Timișoara 
3—1 : Victoria Cărei — Dacia 
Orâștie 1—1 : Rapid Arad — 
C.I.L. Sighet 2—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 47 puncte, ur
mată de Șoimii Sibiu cu 45 
puncte.

randamentul așteptat în linia de 
înaintare. Iordache, cu toate gre
șelile apărării la înscrierea go
lurilor, nu poate privii un cali
ficativ pe măsura încrederii a- 
cordate. Răducanu, chiar in for
ma lui slabă, n-ar fi primit ati- 
tea goluri. Absența lui Dumitru 
și Dinu a lipsit echipa de ex
periența internațională care, in
tr-un asemenea joc, contează 
mult. N-au fost ei, n-am mai 
Văzut pasele acelea lungi, pre
cise, schimbările de joc de pe o 
parte pe alta care să deruteze, 
să surprindă adversarul. Ex
periența nu poate fi înlocuită 
numai cu ambiția și tinerețea. 
Fiind de acord cu orientarea 
conducerii tehnice de a proceda 
la reconstrucția echipei, apelind 
la elemente tinere și încercin- 
du-le in meciuri internaționale 
— idee susținută de noi nu 
odată — după experimentul San 
Siro, trebuie să spunem că pro
blema echilibrului intre tinerețe, 
ambiție și experiență e necesar 
să fie tratată cu mare atenție. O 
echipă puternică nu se poate 
construi in mai puțin de un an 
de zile — cit avem noi nevoie — 
sțructurind întregul lot. La ita
lieni evoluează, in continuare, cu 
succes, așa cum am văzut, Zoff, 
Fachetti etc. In jurul lor cresc 
și se maturize'iză tinerii.

Punctele au fost marcate de 
Graziani (50'), Antognoni (60') și 
Belegg (70’) și (7'5'). Pentru 
echipa română au înscris Lu- 
cescu (67') și Duda Georgescu 
(77). A arbitrat austriacul P. 
Schiller. Iată formațiile utiliza
te : România : Iordache. Cheran, 
G. Sandu, Dobrău, Hajnal (Tă- 
năsescu), Mulțescu, Bijloni, Ior- 
dănescu, Fazekaș (Zamfir), M. 
Sandu (Dudu Georgescu), Lu- 
cescu. Italia : Zoff, Tardelli, Fa
chetti, Bellugi, Rocca. Benetti 
(Zacarelli), Pecci, Antognoni, 
Causio, Graziani, Polici (Betega).

V. CĂBULEA

Problema a fost rezolvată
Mi-a plăcut meseria de sudor. 

De aceea am urmat cursurile de 
calificare in acest domeniu la 
Întreprinderea de utilaje, piese 
de schimb fi reparații din Iași. 
După absolvire s-a intimplat un 
lucru pe care nu l-am prevăzut. 
Am fost repartizat să lucrez nu 
in întreprinderea care m-a șco
larizat, ci la Combinatul de ci
ment din Hoghiz. jud. Brașov. 
Arh in familie, de ani de zile, 
o situație care mă obligă să ră- 
min in apropierea părinților mei 
și a celor 8 frați mai mici. Nu 
pot părăsi lașul, adică familia. 
Am arătat toate acestea condu- 

• cerii întreprinderii, m-am adre
sat și ministerului de care a- 
parținem dar, de la M.E.F.M.C. 
n-am primit nici un răspuns iar 
întreprinderea mi-a comunicat 
că nu mă poate încadra. Am ce
rut atunci, luindu-mi obligația 
de a restitui cheltuielile de șco
larizare, să mi se elibereze a- 
deverința de calificare ca să mă 
pot încadra in altă întreprindere 
din Iași. N-am reușit, oricit am 
insistat să intru in posesia a- 
cesteia.

PENTRU CLARIFICAREA UR
GENTĂ A SITUAȚIEI NE-AM 
ADRESAT ÎNTREPRINDE
RII DE UTILAJE, PIESE DE 
SCHIMB SI REPARAȚII IAȘI 
CARE NE FACE CUNOSCUT 
URMĂTOARELE :

9 LA POLIGONUL TU
NARI au început ieri între
cerile celei de-a 19-a ediții 
a Campionatelor internațio
nale de tir ale României, la 
care participă sportivi din 
Austria, Bulgaria. Cehoslo- 
vacig, Franța, r.d. Gerpia- 
nă, Italia, Iugoslavia, Me
xic, Norvegia, Polonia, llp- 
garia și alte țări.

Proba de armă liberă po
ziția culcat — 60 focuri s-a 
încheiat cu un frumos suc
ces al țintașului român Ni
colae Rotaru, clasat pe pri
mul loc cu un rezultat foar
te bun : 599 puncte.

• LA ZAGREB s-au în
cheiat întrecerile Balcania
dei de box. Ia cage au par
ticipat pugiljști din " * 
ria, Grecia, Turcia, 
nia și Iugoslavia.

Bulga- 
Româ-

BOTAN IOAN

După absolvirea cursurilor de 
calificare in meseria de sudor, 
la recomandarea cențralei noas
tre și a M.E.F.M.C. tinărul B. I., 
împreună cu toată promoția sa, 
a fost repartizat să lucreze la 
Combinatul de lianți Hoghiz, jud 
Brașov. Concomitent noi am tri
mis la Hoghiz toate documen
tele existente la dosarul fiecă
ruia dintre absolvenți, inclusiv 
adeverința din care rezultă Că 
este absolvent al cursului de 
ucenicie în meseria de sudor. 
Neprezentîndu-se la unitatea res
pectivă, nu a nutut intra în po
sesia adeverinței de absolvire. 
In cele din urmă, situația tînă- 
rului sudor a fost rezolvată. 
Centrala cimentului, cu adresa 
nr. 2635 a fost de acord ca Botan 
loan să fie încadrat ca sudor la 
întreprinderea materiale de con
strucții Iași, cu preluarea obli
gațiilor contractuale. Astfel s-a 
rezolvat problema iar necazurile 
petiționarului: au luat șfirșit.

La actuala ețlțție a compe
tiției, reprezentanții Româ
niei gu cucerit trei tițlpri de 
campioni balcanici, prin Niță 
Robit, Paul Dobrescu și 
Sandu Tîrîță.

9 LA ARENA ROLAND 
GARROS, din Paris, cam
pionatele internaționale de 
tenis ale Franței au conti
nuat cu partide din turul 3 
(optimi de fjnală) al probei 
de simplu femei. Pe unui 
(lin terenurile centrale, in 
fața a 7 000 de spectatori, ți- 
năra jucătoare româncă Flo
rența Mihai a obținut o a- 
plaudată victorie reușind să 
o învingă cu 6—7, 6—1. 6—2 
pe cunoscuta campioană 
franceză Nathalie Fuchs.

9 CU PRILEJUL UNUI 
CONCURS desfășurat Ia 
Philadelphia, atletul ameri
can Dwight Stones a stabi
lit un nou record mondial la 
săritura in înălțime cu per
formanța de 2,31 m. Vechiul 
record era de 2,30.

tiției, reprezentanții

laminor.il


doresc să

U,E\TH

at Iorda- 
Socialiste

ZEID AL RIFAI, prim-ministru al Regatului Hașemit 
niei, a trimis primului ministru al Guvernului Republicii 
România. MANEA MĂNESCU, următoarea telegramă : 

în numele guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, 
vă mulțumesc dv.. membrilor guvernului român, pentru căldurosul
mesaj de felicitare primit cu ocazia aniversării independenței 
Iordaniei.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră multă 
sănătate, iar poporului român prieten prosperitate și fericire.

încheierea Congresului
Tineretului Liber

Cu prilejul aniversării a 155 de ani

Întrevedere
Congresul Partidului Socialist-PopularK. WaldheimGorj și

H. Kissinger
CONCURS

a

C R

„0 victorie a stingii ar încuraja
din Europa

Un interviu al Mariolui Soares

SITUAȚIA DIN LIBAN

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

frumoa- 
artistice

noastră, la lucrările 
a participat o defe

La sediul din New York 
Națiunilor Unite a avut loc

CON- 
minis-

In prima zi a lucrărilor Hara- 
lambos Dracopoulos, secretar al 
Comitetului Central, a prezentat 
un raport.

,For-
„La

SESIUNEA CONSILIULUI 
UNITĂȚII ECONOMICE ARABE

occidentală*

tovarășul Enrico 
transmis, la rindul

grupuri din cadrul Consiliului 
Național African (A.N.C.), a 
precizat un purtător de cuvin* 
oficial la Dar es Salaam.

La Suceava a luat sfîrșit faza 
județeană a concursului ..Tine
retul și cincinalul 
tehnico-științifice", 
politico-educativă

artiști amatori din 
Jiu și numeroase 
ale județului Gorj 
un specțacol lite- 
omagial, evocind

de la Revoluția din 1821

Demonstrație o tinerilor c - Modena pentru as<gvrorea 
locurilor de muncă

ani de la 
fost mar- 

printr-o adu- 
organizată de

de caldă 
au. fost abordate as- 
dezvoltării raporturi- 
cele două partide, 
unele probleme ale

specta- 
montaje lite- 

expuneri despre 
revoluționar 1821 

patriei și

ce 
in 

societății socialiste

Australia: Semnal de alarmă împotriva alcoolismului

toate torțele stingii

a prezenta* m 
de C.C.

din Spania

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, si 
tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășului MAO TZEDUN, pre
ședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, to
varășului CIU DE, președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chi
neze, și tovarășului HUA KUO-FEN, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, următoarea telegramă :

Aflind cu întristare despre puternicele cutremure de pămînt care 
s-au produs in vestul provinciei Yunnan, provocînd pierderi de 
vieți omenești și' pagube materiale, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez. Comitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari și Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, poporului chinez și populației din zonele 
afectate, cele mai profunde sentimente de simpatie și compasiune, 
iar familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

Enrico Berlinguer l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

Secreta-rul general al Partidu
lui Comunist Italian, tovarășul 
Enrico Berlinguer,. l-a primit 
duminică.. Ia Milano, pe tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. Ctu acest prilej a fost 
transmis secretarului general al 
P.C.I. un cald mesaj de salut 
din parteia secretarului general 
ăl Partidtului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind,
Berlinguer a _____ ________
său. un cordial salut secretaru
lui general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul intilnirii desfășura
te intr-o atmosferă 
prietenie 
pecte ale 
lor dintre 
precum și 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

German din R.D.G.
La Berlin s-au încheiat, sîm- 

bătă, lucrările Congresului al 
X-lea al Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.) din R.D.G. Prim- 
secretar al Consiliului Central al 
F.D.J. a fost ales Egon Krenz. 

în cadrul congresului a luat 
cuvintul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. 
care s-a referit la sarcinile 
revin tineretului din R.D.G. 
edificarea 
dezvoltate.

Din țara 
congresului 
gație a Uniunii Tineretului Co
munist. condusă de Mihai Htrjeu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Voința poporului vietnamez de a-și edifica 
viitorul potrivit aspirațiilor sale legitime

Cu prilejul aniversării a 155 
de ani de la Revoluția din 1821, 
Comitetul județean Mehedinți 
al U.T.C. a inițiat ștafeta cul- 
tural-artistică „Drumul lui Tu
dor". Pe agenda acțiunii sînt 
înscrise excursii ale tinerilor 
din principalele localități stră
bătute de către pandurii și ță
ranii ce au format oastea slu- 
gerului din Vladimiri. 
cole evocatoare, 
rar-muzicale, 
locul anului 
in istoria modernă a 
poporului nostru.

★

împlinirea a 155 de 
Revoluția din 1821 a 
cată, duminică, 
nare populară 
Comitetul județean Gorj al 
P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean în Cimpia Padeșului. 
locul unde Tudor Vladimirescu 
a lansat cunoscuta proclamație- 
program către tot „norodul

A apărut 
MAGAZIN 
ISTORIC 

nr. 6-1976
DIN SUMAR :

Mesajul adresat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu Insti
tutului de studii istorice și 
social-politice cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la 
înființare • Moldova — is
toria unui nume • 1851—1861 
Documenie ale Unirii • Bur
sieri ai lui Brincoveanu la 
Padova • Academician Con
stantin C. Giurescu : Amin
tiri • 1850—1851 : Avram
Iancu la Viena • 1938 : din 
lupta antifasciștilor români
• Dorobanții Regimentului 5 
in Războiul de independență
• Vechi biblioteci din Țara 
Românească • Spania 1702. 
Șfirșitul Flotei de Argint.
• Oameni de omenie în vre
muri de neomenie :
1944, populația română îm
potriva persecuției rasiale • 
Amiralul N.G. Kuznețov, 
1944 : Escadra nordică pri
mește întăriri • Burebista 
și Dacia pontică • Winston 
Churchill despre Războiul de 
independență al Statelor 
Unite ale Americii • Enigme 
ale istoriei : Nero, incendia
torul Romei ? • 1925—1934. 
Cînd fascismul seamănă 
vint... : amintirile unui zia
rist englez la Viena.

omenesc" din Țara Românească 
cerindu-i ca „ori de ce neam ar 
fi" să se ridice la luptă pentru 
dreptate socială și națională.

La această manifestare au 
luat parte peste zece mii de 
locuitori ai așezărilor gorjene. 
precum și din Mehedinți și 
Dolj. Au fost prezenți Gheorghe 
Paloș, prim-secretar al Comite
tului județean Gorj al P.C.R.. 
membri ai Biroului Comitetului 
județean de partid și ai Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean.

Despre desfășurarea și în
semnătatea mișcării din 1821 și 
despre personalitatea conducă
torului acesteia a vorbit Nicolae 
Brinzan, șeful secției de pro
pagandă a Comitetului jude
țean de partid Gorj. A fost 
subliniat faptul că Revoluția de 
la 1821. condusă și însuflețită 
de Tudor Vladimirescu. patrio
tul pornit de pe plaiurile Gor- 
jului. la fel ca alte mișcări și 
momente semnificative din isto
ria patriei, poporului și națiunii 
române, a fost organizată și s-a 
desfășurat într-un context eco
nomic și social-politic specific 
Țărilor Române in sensul că 
luptele maselor populare pen
tru libertate și dreptate socială 
au fost strins împletite cu cele 
împotriva dominației străine.

în încheierea adunării popu
lare, sute de 
Padeș. Tg. 
alte localități 
au prezentat 
rar-muzical _
principalele momente ale Revo
luției din 1821. precum și eve
nimentele ce s-au succedat în 
istoria națiunii pină in zilele 
noastre.

Cei prezenți în Cimpia Pade- 
șului au asistat apoi la 
se și bogate programe 
prezentate de zeci de formații 
fruntașe din județele Gorj și 
Mehedinți.

Sărbătoarea revistei 
„A vânt-Garde

PARIS 6 — Corespondentul 
Agerpres. fPaul Diaconescu, trans
mite : Sirmbătă și duminică s-a 
desfășurat, in suburbia pariziană 
Ivry, sărbiâtoarea anuală a re
vistei ..Av.-ant-Garde", organ al 
Mițcării Tineretului Comunist 
din Franța:.

Zeci de mii de tineri din 
Paris și dim regiunile țării și-au 
dat intilnirre in fața scenelor in 
aer liber și in incinte special 
amenajate, unde au avut loc 
mitinguri șt: dezbateri despre ac
tualitatea politică internă și in
ternaționala:. spectacole de teatru 
și balet, camcerte, prezentări de 
filme etc.

Ca in fiecare an au fost or
ganizate numeroase standuri cu- 
prinzind ziare și reviste ale or
ganizațiilor de tineret dintr-o 
serie de țâri ale lumii. De un 
deosebit succes s-a bucurat stan
dul ziarului „Scinteia tineretu- 
lui“, organ al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist din România, unde au 
fost expuse, in limba franceză, 
ultimele volume de lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, alte apariții e- 
ditoriale recente consacrate is
toriei, economiei, vieții social- 
culturale din țara noastră, albu
me de artă etc.

Standul a fost vizitat de Jean- 
Michel Catala, secretar general 
al Mișcării Tineretului Comunist 
din Franța, Silviane Ainardi, di
rectoare politică a revistei „A- 
vant-Garde", secretar al Consi
liului Național, de alți membri 
ai Consiliului Național 
M.T.C.F.

în istoria contem
porană a poporului 
vietnamez, începutul 
lunii iunie marchează 
aniversarea unui eve
niment deosebit in 
lupta sa eroică pentru 
eliberarea națională si 
socială, pentru edifi
carea unei țări unite, 
prospere. La 6 iunie 
1969 a fost creat Gu
vernul Revoluționat 
Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de 
Sud. Ca o expresie 
a voinței intregii popu
lații sud-vietnameze. 
G.R.P. s-a afirmat 
chiar de la inceputul 
creării sale ca princi
pală forță conducătoa
re și organizatoare a 
tuturor patrioților in 
lupta indirjită. neîn
fricată împotriva in
tervenției militare im
perialiste, a regimului 
saigonez. Paginile ne
pieritoare înscrise de 
poporul vietnamez 
de-a lungul ultimelor 
decenii demonstrea
ză. cu o putere de ne
contestat. ci un popor 
hotărit să lupte pină 
la capăt, cu prețul 
arieăror sacrificii, pen
tru independenta și li
bertatea sa. nu poate 
fi infrint. Marea con
centrare de forte mi
litare — materiale și 
umane — străine, re
gimul de teroare și 
represiune declanșat 
de guvernele mario
netă succedate la Sai
gon n-au putut încli
na hotărirea unui po
por de a continua toi 
mai ferm lupta. Pri
măvara anului 1975 a- 
vea să aducă victorii 
după victorii, cea mai 
strălucită fiind con

semnată la 30 aprilie, 
cind drapelul cu culo
rile Guvernului Re
voluționar Provizoriu 
al Republicii Vietna
mului de Sud era 
înălțat deasupra pa
latului prezidențial din 
Saigon, vestind că
derea definitivă a for
țelor reacționare, an
tidemocratice și anti
populare.

Lecția Vietnamului, 
ca dealtfel a intregii 
ndochine. dovedește cu 
forța de argumentare 
a realității că politica

țională, de făurire a 
unui Vietnam liber, 
independent și unit. 
Sînt în curs ample ac
țiuni pentru vindeca
rea rănilor provocate 
de război, pentru re
facerea economiei, se 
întreprind măsuri cu 
largi rezonante in rin
dul populației din 
Nord și Sud pentru 
restabilirea unității țâ
rii potrivit voinței 
ferme a poporului, 
testamentului sacru 
al președintelui Ho Și 
Min. Au fost inițiate

ANIVERSAREA CREĂRII
GUVERNULUI REVOLUȚIONAR
PROVIZORIU AL REPUBLICII

VIETNAMULUI DE SUD

de dominație si dictat, 
de înăbușire a luptei 
pentru independentă și 
suveranitate este sor
tită eșecului, in cefe 
din urmi impunin- 
du-se dreptul im
prescriptibil al fiecă
rui popor de a-și făuri 
viitorul de sine stătă
tor, independent, de 
a-și alege liber calea 
dezvoltării eeonomi- 
-o-sociale. fără nici 
un amestec străin. Ac
ul dobîndit la finele 
ui aprilie anul trecut 

a deschis pentru po- 
jorul vietnamez o 
rouă pagină in istoria 
sa frămintată, incepu
tul unei perioade 
de reconstrucție na

măsuri pentru apro
pierea structurilor e- 
conomice, a relațiilor 
de producție din cefe 
două părți ale țării, 
astfel incit unificarea 
deplină să poată fi în
făptuită ca un proces 
obiectiv, firesc. S-a 
trecut la aplicarea u- 
nor hotăriri vizind în
lăturarea intr-un timp 
cit mai scurt a conse
cințelor dominației 
străine în economie, 
cultură, educație in 
partea de Sud. Mărtu
rie elocventă a legiti
mității acestui pro
ces, rezultatul alege
rilor de la 25 aprilie, 
care au dus la consti
tuirea Adunării Națio

nale comune a între
gului Vietnam, a ex
primat voința fierbin
te a poporului de a-și 
împlini aspirațiile safe 
spre unificarea pa
triei și construirea so
cialismului pe pămin- 
tul vietnamez.

Poporul nostru. Parti
dul Comunist Român, 
care au salutat cu deo
sebită satisfacție »i
căldură măreața iz- 
bindă a poporului
vietnamez, și-a mani
festat din primul mo
ment solidaritatea cu 
cauza Vietnamului, a- 
cordindu-i un sprijin 
multilateral. Condu
cerea partidului și 
statului nostru, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a militai 
consecvent pentru re
zolvarea justă a pro
blemei vietnameze, 
potrivit aspirațiilor a- 
cestui popor. în repe
tate rinduri. conducă
tori ai Partidului Ce-, 
lor ce Muncesc din 
Vietnam și Frontului 
Național de Eliberare 
au exprimat inalte 
aprecieri pentru con
tribuția și sprijinul in
ternaționalist al Româ
niei socialiste la vic
toria poporului viet
namez. Poporul nos
tru, tînăra sa ge
nerație, animate de 
sentimente de adincă 
simpatie și sinceră 
prietenie față de po
porul vietnamez, ur
măresc cu viu interes 
și se bucură din ini
mă de succesele safe 
in noua etapă pe care 
o parcurge.

I. TIMOFTE

RECRUDESCENȚA 
VIOLENȚEI ÎN 

IRLANDA DE NORD
O nouă recrudescență a acte

lor de violență in Irlanda de 
Nord a fost înregistrată simbătă 
și duminică in mai multe loca
lități ale provinciei. La Belfast 
10 persoane au murit, alte 20 au 
fost rănite inregistrindu-se. tot
odată. importante daune mate
riale. Secretarul de stat britanic 
pentru Irlanda de Nord. Marlyn 
Rees, a anunțat, in urma unei 
reuniuni cu șefii poliției și ai 
armatei din Ulster, că au fost 
trimise importante forțe mili
tare pentru a împiedica extin
derea valului de atentate.

S.U.A.: Situația in preliminariile pentru desemnareacandidaților la președinție
Convențiile locale desfășu

rate în acest sfîrșit de săptă
mină în citeva state americane 
unde nu se desfășoară alegeri 
preliminare și-au desemnat de
legații la convențiile naționale, 
care vor alege, după cum este 
cunoscut, candidați! oficiali ai 
celor două partide principale, 
republican și democrat, la scru
tinul prezidențial din luna 
noiembrie. Pentru președintele 
Gerald Ford s-au pronunțat 26 
noi delegați, în timp ce fos
tul guvernator al Californiei,

revoluției 
manifestare 

____ _______ menită să 
contribuie la antrenarea tineri
lor din întreprinderi industriale, 
unități agricole, școli și insti
tuții la înfăptuirea exemplară 
a marilor obiective ale etapei 
1976—1980.

între temele care au făcut 
obiectul probelor teoretice de 
concurs s-au aflat cele intitulate 
„File de istorie", „Partidul și 
tineretul". „Datorăm partidului 
tinerețea noastră". De-a lungul 
desfășurării sale, în etapele de 
masă, pe comune, întreprinderi, 
centre orășenești, această ma
nifestare a antrenat peste 15 000 
de tineri.

I^nema
NOI AVENTURI CU TOM ȘI 

JERRY : Scala (orele 11; 13), (la 
ora 20 gala filmului românesc IN
STANȚA AMINĂ . PRONUNȚA
REA) ; Doina (orele 10; 12; 14:
15,30: 17; 18,30; 20.15) ; MARELE 
GATSBY : Eforie (orele 9,30; 12,30) 
(la ora 20 gala filmului românesc 
INSTANȚA AMINA PRONUNȚA
REA) ; INSTANȚA AMINĂ PRO
NUNȚAREA : Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13.45: 16; 18,15: 20.30) : Gră
dina Luceafărul (ora 20,15) : AM 
AVUT 32 DE NUME : Victoria
(orele 9.15: 11.30: 13.45: 16; 18.15; 
20.30) : MARILE SPERANȚE : Pa
tria (orele 9; 11.45; 14.30; 17.15: 20): 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30;
18.30; 21) ; Stadionul Dinamo (ora 
20.30) : Patinoarul „23 August" (ora 
20,15) : OPERAȚIUNEA „MON
STRUL" : Central (orele 9.15: 11,30; 
13.45: 16: 18.15: 20.30) : MISIUNE 
PRIMEJDIOASA : Lumina (orele 
9: 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20) : PRI
MA PAGINĂ : Sala palatului (ora
20.15) ; Festival (orele .............
13.30: 16; 13,15: 20,30) : 
(orele 9: 11.15: 13,30;
20,45) ; Grădina Capitol 
Grădina Modern ( 
STEAUA FERICIRII < 
Timpuri Noi (orele 9;
19.15) : PRIETENII MEI. ELEFAN
ȚII : București (orele 9: 12,15: 
16.15: 19.30): Feroviar (orele 9: 
12,30: 16: 19.30) ; Melodia (orele 
9; 12,15; 16: 19.15); Grădina Bucu
rești (ora 20,15) : Grădina Titan 
(ora 20,15) ; Gloria (orele 9: 12.15: 
15,45: 19) : DOCTORUL IUDYM : 
Excelsior (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
18.15- 20.30) : VINZATORUL DE 
BALOANE : Grivița (orele 9: 11.15; 
13.45: 16; 18.15; 20,15) : Aurora
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13:
20.15) ; Flamura (orele 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20) ; Grădina Au
rora (ora 20,30) ; RESPIRAȚIE 
LIBERĂ : Dacia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15.45 : 18 ; 20.30) : DOI OA
MENI IN ORAȘ : Buzești (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15) : Volga
(orele 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15); 

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : BU- 
cegl (orele 15: 17.45) : Grădina Bu- 
cegi (ora 20,15) : ZORRO : Lira 
(orele 13.30; 17,45) ; Grădina Lira 
(ora 20,15) : VIATA PERSONALA: 
Unirea (orele 16; 18) : Gradina 
Unirea (ora 20) : TIMPUL ȘTER
GE TOTUL : Drumul Sării (ore
le 15.30 : 18 : 20.15) ; SECRETUL 
LUT BUDDHA : Ferentari (orele
15.30 : 18 ; 20.15) : FRAȚI DE
CRUCE : Giulești (orele 15.30: 
17.45; 20) : FRATELE MEU ARE 
UN FRATE FORMIDABIL : Cotro-

ceni (orele 10; 12; 14; 16: 18; 20) ț 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20) ; Gră-, 
dina Arta (ora 20.30) : MERE RO
ȘII : Pacea : 16; 18; 20) : Viitorul 
(orele 15.30: 18; 20), CEL ALB, 
CEL GALBEN, CEL NEGRU: Mio
rița (orele19; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) : Grădina Tomis (ora 20,30):
Casa Filmului (orele 10: 12; 14; 16); 
MUȘCHETARUL ROMAN : Crîn- 
gași (orele 17) ; LA ÎNCEPUTUL 
TIMPURILOR : Popular (orele 
15.30: 18: 20,15) : CURSA : Moșilor 
(orele 15.30: 18) ; Grădina Moșilor 
(ora 20,15) TEROARE PE ULIȚĂ : 
Munca (orele 15,45; 18: 20) ; DE 
NICĂIERI SPRE NICĂIERI : Cos
mos (orele 15,30: 18; 20,15) ; MR. 
MAJESTYK : Floreasca (orele
15,30: 18; 20,15) : ÎNTILNIREA LA 
AEROPORT: Flacăra (orele 15,30; 
18; 20) ; CANTEMIR : Vitan (ore
le 15,30; 18) : Grădina Vitan (ora
20.15) : EU ȘI DRAGELE MELE
MĂTUȘI : Rahova (orele 16: 18; 
20) : SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Progresul (orele 15.30; 18; 20) ;
CEI TREI MUȘCHETARI ; Grădi
na Festival (ora 20).

a! 
o 

întrevedere între secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, și secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger. în ca
drul convorbirii au fost abordate 
diferite aspecte ale situației in
ternaționale actuale, între care 
evenimentele din Orientul Apro
piat, problema cipriotă, situația 
din Africa de Sud și unele ches
tiuni economice și .sociale în 
lumina recentei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi.

într-o declarație făcută zia
riștilor, H. Kissinger a apreciat 
că discuția avută cu secretarul 
general al O.N.U., în special cu 
privire la situația din Orientul 
Apropiat „a fost foarte rodnică 
și utilă". Referindu-se la even
tualitatea convocării conferinței 
de la Geneva privind Orientul 
Apropiat, șeful diplomației ame
ricane a apreciat că aceasta re
clamă o pregătire aprofundată și 
reglementarea unor aspecte de 
procedură „asupra cărora nu au 
fost realizate încă progrese de
finitive".

La Madrid, au început simbătă 
lucrările Congresului Partidului 
Socialist-Popular din Spania.

La congres participă, alături 
de delegații Partidului Socialist- 
Popular, reprezentanți a nu
meroase partide și organizații 
politice și sindicale din Spania. 
De asemenea, sint prezenți dele
gați ai unor partide socialiste, 
comuniste și democratice din

Mario Soares, secretar gene
ral al Partidului Socialist Por
tughez. a apreciat, in cadrul u- 
nui interviu publicat de cotidia
nul italian ..Paese Sera", că o 
victorie a stingii in alegerile din 
Italia ar putea avea un efect sti-

Europa. America Larică 
Africa.

După cuvântarea presec-r.: 
Partidului Socal.«t-Prț>riar 
rique Tiemo Galvaa. coarne 
fost salutat de delegaiiile sic 
participante.

Reprezentantul Part<fc?ri 
munist Român, t orara? Te 
Marinescu, membru al CC.

salut adresat

9: 11.15: 
; Modern 

16; 18.30: 
(ora 20.15) ; 
(ora 20) ; 
CAPTIVE : 
12.15: 16;

Studioul I.A.T.C.: JOCUL DE-A 
VACANȚA — ora 19,30; Circul 
„București": CIRCUL PE GHEA
TA — ora 19,30; Ansamblul „Rap
sodia . Română": FRUMOASĂ
EȘTI MINDRA ȚARA — ora 19,30.

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Bucu- 
reștiul necunoscut. Cronicari din 
secolul al XIX-lea. 19,15 Publici
tate. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Colocvii contempo
rane. 20,30 Concert la Muzeul 
Peleș. 20,55 Emisiune pentru tine
ret. 21,20 Roman-Ioileton : ”
syte Saga". Episodul XXIV 
Ascot". 22,10 24 de ore.

popu- 
,Insula". 

Emisiune mu- 
__ ___ 19,20 1001 de 
19.30' Telejurnal. 20.00 Film 

pentru copii : „Daktari"

17.00 Telex. 17,05 Melodii_ 
lare. 17,25 Film artistic 
19.00 „Țara mea", 
zical-coregrafică. 
seri. ‘
serial pentru copii : 
(reluare). 20,25 Meridiane literare. 
21.25 Telex. 21,30 Șoseaua Olteni
ței. Km. 12. 21,50 Tezaur de cin- 
tec românesc.

Autoritățile medi
cale australiene au 
lansat un semnal 
de alarmă împotriva 
alcoolismului, care 
s-a agravat continuu 
în ultimii ani în 
țară, devenind o se
rioasă problemă so
cială și economică. 
Se apreciază că al
coolicii formează 13

la sută din forța de 
muncă și că 300 000 
persoane nu se pot 
achita de atribuțiile 
de serviciu zilnice 
din cauza consumu
lui de băuturi. S-a 
calculat, de aseme
nea. că alcoolismul 
constituie cauza a 
20 la sută din spi
talizări, a 50 la sută

din decesele surve
nite in accidente ru
tiere. a 50 la sută 
din crimele comise 
și a 60 la sută din 
cazurile de ciroză. 
Pagubele aduse eco
nomiei sint estimate 
la un miliard de do
lari anual.

mulator pentru promovarea unei 
politici de stingă în Europa oc
cidentală. „Eu nu sint dintre a- 
cei care gindesc că o victorie a 
stingii în Italia ar putea per
turba climatul politic vest-eu- 
ropean", a arătat Mario Soares, 
specificind spiritul de indepen
dență al P.C.I. relevă că o vic
torie a stingii in Italia nu nu
mai că nu va crea probleme 
grave, dar ar încuraja toate for
țele stingii din Europa occiden
tală pe cafea lor spre socialism.

Evocind personalitatea secreta
rului general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlin
guer. Mario Soares a declarat : 
„M-am întîlnit cu el de mai 
multe ori și sînt convins că 
Partidul Comunist Italian acțio
nează in cadrul democratic cu 
seriozitate și în mod inde
pendent".
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Cunoscutul autor 
„părintele- celebrului 

manuscrisele lucrărilor sale 
ie a Universității din Liege, 
invățămint superior va fi creat 

destinat studierii literaturii poli- 
chtar din Liege, unde a 

nează. de altfel, și o bi-
• CUNOȘTINȚE U- 
•cument. elaborat de 

mandâ introducerea în 
sDeciaie care să le per

le de circulație. Do- 
de trafic, este 
un minimum de 
m de utile pen- 

l C KPTTALA EGIP- 
studiilor 

rea ursei noi ca- 
•eaxâ narai ^Al- 

t intr-o zonă 
yarței dintre 

ană din

rrem are 
depășit 6.5 grade pe 
de morți și pagube m
TE. l'n felah alger.ar. dm -ex 3e.a.a
rind In vlrstă de 119 ani. rirssă-neard pe 
Potrivit celor relatate d 
Belkhadar Mohand. pasr 
să-și lucreze terenul său 
și ulei, evitlnd dulciurile 
400 000 DE ANI. O eclupâ 
tera Petralona din Penin 
letul unui om care, coz 
ar fi trâit cu 400 ooo de am 
servat în interiorul unei s*a .ag~z 
găsite unelte primitive, precum erae gaura
rinocer, urs și cerb. Descoperire l <* om!
încă din acea perioada să proetoeă șe M Maaeaae* Șnenl. De 
remarcat că este pentru prtaaa dac* «tod aacflet de usuce, de 
o asemenea vechime, au fost deseoperiae ha Oauan. • O MVSI- 
VA ALUNECARE DE TEREN. . -
sat nepalez, aflat la IN km nocd-veag de namandUL a pro
vocat moartea, a 150 de persoane, a anancae paand de radio 
național. Este cea mai mare eataamn aaene^N de aeess gen 
cunoscută vreodată in istoria JCepaNdaS. la NNL • akd alu
necare de teren a provocat — i -i i -! ;- s -

După patru zile de calm re
lativ, în Liban s-a înregistrat 
duminică o deteriorare a situa
ției. Schimburi intense de fo
curi au avut loc în mai multe 
zone ale capitalei, cit și în zona 
muntoasă situată la est de 
Beirut.

• POLIȚIA ITALIANĂ a a- 
restat la Sezze un comerciant 
suspect de a fi participat la in
cidentele survenite în această lo
calitate în urmă cu o săptămină 
și soldate cu moartea unui tînăr 
militant comunist. Pină acum au 
fost reținute patru persoane im
plicate în tulburările provocate 
de elemente neofasciste la Sezze.

• ÎN RAPORTUL ce va fi 
supus spre aprobare reuniunii 
Consiliului ministerial al O.U.A. 
— care va avea loc la 24 iunie 
la Port Luis — Comitetul de 
eliberare al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) a adre
sat un apel la întărirea ajuto
rului acordat luptătorilor din 
rindul poporului Zimbabwe îm
potriva regimului minoritar 
rasist rhodesian. Comitetul se 
pronunță, de asemenea, pentru 
întărirea unității între diferitele

• ÎN CADRUL UNEI 
FERINȚE DE PRESA, 
trul relațiilor externe al Vene- 
zuelei, Escovar Salom. care par
ticipă la lucrările sesiunii Adu
nării generale a O.S.A. de la 
Santiago de Chile, a subliniat 
„sprijinul total și absolut" al 
țării sale față de „aspirațiile 
legitime ale Republicii Panama 
în problema Canalului Panama". 
Delegația țării noastre, a men
ționat el, va susține in mod 
ferm aspirația suverană a unei 
țări membre a organizației.
DESCHIDEREA CONGRESULUI 

P. C. DIN GRECIA (INTERIOR)
La Atena s-au deschis dumi

nică lucrările Congresului Parti
dului Comunist din Grecia 
(interior), la care iau parte peste 
1 000 delegați. Sînt prezenți, de 
asemenea, reprezentanți ai unor 
partide comuniste de peste ho
tare. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul 
Mihai Daiea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Colegiului Central de Partid.

• Conducători ai sindicatelor 
naționale, reprezentanți ai vie
ții politice și sociale, lideri ai 
organizațiilor studențești și ai 
altor organizații de tineret, par- 
ticipanți la o reuniune la Gua
yaquil, au adoptat o declarație 
in care cer naționalizarea ime
diată a bogățiilor petroliere ale 
Ecuadorului și în primul rind a 
terenurilor exploatate de com
pania americană „Texaco-Gulf“.

La sediul din Cairo al Ligii 
Arabe au inceput lucrările celei 
de-a 27-a sesiuni a Consiliului 
unității economice arabe, care 
reunește miniștrii de finanțe și 
ai economiei din țările membre. 
La lucrări participă pentru pri
ma dată Mauritania și Organi
zația pentru Eliberarea Pales
tinei.

în cadrul reuniunii a fost pre
zentat un raport care include un 
program de activitate a consi
liului pentru următorii cinci ani. 
Totodată, secretarul general al 
consiliului. Abdel Al Sakban, a 
recomandat înființarea unei 
baze industriale in fiecare țară

arabă care să servească drept 
nucleu al dezvoltării acestor 
state.

Pe agenda actualei sesiuni a 
acestui organism figurează, prin
tre altele. înființarea unor com
panii comune arabe în diferite 
domenii de activitate.
• GUVERNUL INDONEZIAN 

a stabilit ca toate companiile 
comerciale străine care operează 
in țară să transfere, pină la 1 
ianuarie 1978, toate activitățile 
către firme comerciale autoh
tone, a anunțat la Djakarta 
Departamentul comerțului. Este 
vorba de 29 de mari companii 
comerciale cărora li se va per
mite să activeze sub actualele 
norme pină la 31 decembrie 
1977.

• O DELEGAȚIE PARLA
MENTARĂ ITALIANĂ, condusă 
de Angelo Castelli, a plecat în 
Statele Unite pentru consultări 
cu oficialitățile americane in ve
derea elucidării implicațiilor a- 
facerii Lockheed în Italia. Din 
delegație fac parte deputatul de
mocrat creștin Giuseppe Codacci 
Pisanelli și senatorul comu
nist Francesco d’Angleosante.

Angelo Castelli, care este pre
ședinte al Comisiei parlamen
tare de anchetă asupra afacerii 
Lockheed, va avea convorbiri cu

Uivil cdraea firma Lockheed a
• milioane dolari 

persoane par-
1 .. -• t----.: promovarea in-
' 1 - ie afaceri in Ita
lia.

S MEMORIA LUI 
FEDES CO GARCIA LORCA
Per-.-: zece mii de persoane au 

pa-. la o manifestare con-
sacrete memoriei lui Federico 
Gar ; Lorca, organizată in lo- 
i'i ' : l'ccnte Vaqticros. locul
de -z--:re al poetului, împușcat 
in zrr-ă cu 40 de ani, la incepu
tul războiului civil. Manifestarea, 
transmit agențiile de presă, s-a 
transformat intr-un miting po
litic. participanta purtind pan
carte pe care erau înscrise lo
zinci ca ,,Socialismul și liber
tatea acum și „Un popor unit 
nu va fi niciodată infrint !“.

• MINIȘTRII informațiilor și 
reprezentanți ai agențiilor de 
presă din țările nealiniate se vor 
reuni, in perioada 8—13 iunie, la 
Delhi pentru a examina posibi
litățile instituirii unei colaborări 
multilaterale în domeniul infor
mațiilor — relatează agenția Ta- 
niug. în cadrul lucrărilor vor fi 
elaborate propuneri privind ex
tinderea cooperării în domeniul

reprezentanți ai Congresului și 
ai guvernului american în vede
rea verificării informațiilor po-

Ronald Reagan, a obținut spri
jinul a 24 noi delegați. In cadrul 
Partidului Democrat, repartiza
rea noilor electori a fost ur
mătoarea : fostul guvernator al 
Georgiei, Jimmy Carter, — 11, 
senatorul Henry Jackson — 3, 
congresmanul Morris Udall — 
2.

în total, situația în rindurile 
principalilor candidați ai celor 
două partide se prezintă ast
fel : Gerald Ford — 832 dele
gați, Ronald Reagan — 679, 
Jimmy Carter — 917, Morris 
Udall — 308 și Henry Jackson
— 251. Pentru obținerea înves
titurii este necesar votul a 1 130 
delegați la republicani și a 
1 505 delegați la democrați.

Pe agenda viitoarei 
reuniuni la nivel inalt 

a O.U.A.
Reuniunea Ia nivel înalt a Or

ganizației Unității Africane 
(O.U.A.) se va desfășura la Port 
Louis (Mauritius), intre 2 și 3 
iulie, așa cum a fost stabilit an
terior — a declarat William 
Eteki Mboumoua, secretar gene
ral al O.U.A. Pe agenda reuni
unii sînt înscrise, in principal, 
probleme politice,, printre care 
evoluția situației din Africa 
australă și din alte zone ale con
tinentului african. Șefii de stat 
și de guvern din cele 47 de state 
membre ale O.U.A. — a subli
niat William Eteki Mboumoua
— vor examina, de asemenea, 
rezultatele celei de-a patra Con
ferințe a Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare, des
fășurate recent la Nairobi, și alte 
probleme ale continentului 
african.

Referindu-se Ia situația din 
Rhodesia, secretarul general al 
O.U.A. a declarat că, în fața 
refuzului permanent al autorită
ților de la Salisbury de a da 
curs unei soluționări pe calea 
negocierilor a situației din Rho
desia, în vederea instaurării le
galității și a principiului majo
rității. poporului Zimbabwe nu-i 
rămine altă alternativă decit 
cafea luptei armate pină la în
lăturarea definitivă a regimului 
minoritar rasist al lui Ian Smith.

• GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE ANGOLA a hota.-;: 
ir,ființarea unei companii națio
nale de transporturi maritim. — 
s-a anunțat la Luanda. Noca 
companie angoleză va fadaos 
numeroasele compar.:; car.-a. 
te și transnaționale -.i 4-;-
ție care controlau — sr»-
zent traficul maritan a *-4N«-

informatiL '* -— *>: s» «NMM» 
să fie sujxuw ■ • *
propui1- . C.aruSa-n;» * 
înalt a tteA* * *
Colomba.

■

Urho x-i' i ; i1^
da! din pa.—*-* Z 3-&ÎF * 
gerile •> SM.

LUIS CAMA. .S—OM ]

Preced .Xi* r * -■»-
neea-Bâaaa. La» <a*nL ■ 
efectuat • wa aam» a Lisa
bona. aabr a fliMa* <a pre- 
ședintefe f - . r .. . ta f osta 
Gomes. La . < . -xArimat,
cu ace»; z~ . NMKa tarii sale 
de a cao—i «a • tr- izalia. La 
rindul mi •-w m-• 4a Costa
Gomes a -ir ? . i Portuga
lia dore--.' . : . ne re
lații cu foita «a coteoâe. in con-

veranității tar Bataaaale.
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