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teci st e. prin 
eaîizarea de •cțtB’iî ir spri- 

producției a căror vi
oare depășește, pe primele 
roci tuni ale estului. nri 

de 755 (Constantin

a municipiul Botoșani. 
terii nu inscru in agenda 

realizărilor dm primele cinci 
Ini ale acestui an economii 
importante. Iată citeva cifre 
semnificative care dovedesc 
eficienta aplicării nor iniția- 
tire uteciste mobilizatoare, 
precum și potențialul de 
muncă ți energie de care 

liuni : La
economi-

PENTRU RECOLTAREA OPERATIVA
Șl LA TIMP A CEREALELOR ?

I 1.M-A.1.A. au fost 
frite 22 tone de

timp ce la U.l.I... bilanțul 
include, alături de i tone de 
metal ți 2 mc material lem
nos. 200 tone combustibil con- 
icuționai. 132 kW h ți lo tone 
hrrtie. (Gheorghe Anton).

• în cadrul inițiativei ..Să 
lucrăm o zi pe lună cu car
buranți economisiți", cei peste 
1 300 de tineri din Întreprin
derea de transporturi auto 
Ilfov si din autobazele sub
ordonate. Giurgiu. Oltenits. 
Vrziceni au economisit, sn- 
rtc; .n ultimele două luni. 
7 tone de benzină si 9 tone de 
motorină. in aceeași între
prindere tinerii au răspuns 
inț.a‘:rei ..Rccor.diționarea 
pieselor auto uzate~. lansată 
in luna aprilie, recondiționând 
piese a 
dică la 
gomir).

• Pe
R mnicu-Vilcea. cele 5 bri
găzi de utecițti ale 
OCSO—2 declarată 
tineretului au înregistrat pe 
primele 5 luni ale anului o 
producție suplimentară ce se 
cifrează la peste 15 milioane 
Ici. Dacă la acestea mat 
adăugăm cele 3 milioane lei 
realizate pine in prezent 
peste plan de tineri: din sec
ția OCSO-1 ți incă 30 mi
lioane lei obținute suplimen
tar de tinerii chimițti a: 
secției produși clorurat’.. 
avem imaginea unui colectiv 
energic care face cinste com
binatului in care lucrează. Se 
cuvin menționate citeva nume 
de operatori chimiști care 
și-au adus un aport conside
rabil la aceste realizări: 
Gheorghe Cirstoiu. Alexan
dru Marinescu. Stelică Zăpuc. 
Ilie Ionescu. Laurențiu Ca- 
ralicea, Vasile Cristea. Au
relia Constantinescu, Nicolae 
Almariei, Maria Cornaciu și 
Iosif Bondi. (Gheorghe 
Țărnea).

căror valoare se ri- 
6 500 lei. (Ion Dra-

Noi obiective preluate Pe

în funcțiune3

• PRAHOVA : Toate
utilajele sint gata de 
start I

• ARGEȘ : Piesele de 
schimb, o problemă 
încă nerezolvată

Platforma chimică

secție?
..secția

Ne aflăm printre coastnactoch care in 
rouă întreprindere in cadru! Centralei iad: 
navale. Aici, la I.N.E.T.O.F.. cum i se >ț» 
scurt, lucrările de investiții cunosc stadii fizici 
mult avansate față de prevederile din grafic. Șe
ful șantierului. tinărul ing. Viorel Dumitrașcu. 
rememorind măsurile întreprinse pentru organi
zarea muncii se oprește in primul rir.d ci 
șurarCa lucrului pe șantier in două schimburi. 
Ține insă să precizeze :

— Am trecut la această acțiune îndată ce vre
mea ne-a permis, dar nu oricum. Am creat con
diții ca in orele de noapte productivitatea rr.ur.cii 
să fie la același nivel ca in timpul zilei.
și oamenii lucrind cu același randament. Am lua: 
deci măsuri pentru a ilumina locurile de muncă 
și drumurile de acces, am asigurat o bună a 
tență tehnică și o aprovizionare corespunzi: 
cu materiale.

în ce privește asigurarea si folosirea forte: de 
muncă, tinărul șef de șantier tine să facă pre
cizări de detaliu :

— La noi. in formațiile de dulgheri lucrează 
și fete. Le-am incadrat și le formăm ca dulgberițe. 
Cindva, această meserie de dulgher presupu-

forțelor a obxec
față de Termenele planificate. organi
zațiilor U.T.C. de a da un conținut major acțiuni
lor de ’munca patriotica, de a marca phr. realizări 
semnil’Cative contribuția tinerilor mseafnnâ. in a- 
ceste zile, organizarea temeinică ia vederea desfă
șurării ritmice a muncii, deschxiert 
ti ere. nreluarea in execută

cele peste 35 OM hec
tare cu păroase, suprafață apar- 
ir.rnd urmărilor agricole coope- 
atiste din județul Prahova, sini 
a’.a de start 213 combine Glo

ria. 287 combine Cl si C3. 3U7
se de balotai și alte mașini 
vor fi folosite la seceriș. în 
liereie S.M.A. din Ciorani. 

InoteștL Măgurele. Mizil. Băr- 
canești se execută acum încer
cările cu boabe ale mașinilor, 
acțiune ce va fi încheiată in 
jurul datei de 15 iunie. La indi
cațiile comandamentului agricol 
județean, specialiștii Direcției a- 
gricole au întocmit planul de 
muncă pe întreaga durată a 
campaniei. Astfel, s-a stabilit 
ca norma zilnică de recoltare a 
griului să fie de 2 800 hectare,

în județul Argeș, mecanicii 
din ateliere ajutați de mecani
zatorii ce vor lucra in campa
nia de seceriș au trecut la efec
tuarea ultimelor revizii la com
bine. prese de balotat, remorci. 
Așa. bunăoară, in atelierul Sta
țiunii de mecanizarea agricul
turii din Slobozia au fost prac
tic incheiate reparațiile la cele 
19 combine ..Gloria". 27 combine 
C-3 și 15 prese de balotat. Echi
pele formate din mecanizatorii 
Tudor Trăistaru. Nicolae Stan- 
ciu. Alexandru Lazăr. Eugen 
Dtagomirescu. Dumitru Vochin. 
Meriți Zincă; Gheorghe Coțofa
nă, ÎTorea Vlad. Gheorghe Cu
rea, conduse de mecanicii 
Mcgoșilă, Gheorghe Stan 
maistrul Gheorghe Cucu

jeste

ION CHIR1C

(Continuare in pag. a lll-aț (Continuare in peg. < lll-a)

Franz Storch

Un măreț program

(Continuare in pag. a IlI-a)
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La semnalele ziarului

Concomitent ev pregătirile 
intense care se fac pentru 
apropiata campanie de se
ceriș. in toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste st 
desfășoară ample acțiuni pen
tru îngrijirea culturilor pră
sitoare. hotăritoare pentru 

soarta producțiilor
Foto : GH. CVCU

EDUCAȚIA PATRIOTICA-SURSA INEPUIZABILA DE ENERGII MORALE
Carte frumoasă,

cinste cui te-a scris

(Continuare in pag. a lll-a)

LIMBII ROMAN
Din veac in veac prin praful lumii o auzim spre 

noi venind
Cu încălțările de aur, limba de veci limba română 
Din veac de veac se-aude-n lume păstorul dac 

latinizînd 
Suflind sămînța de cuvinte peste cîmpie, să 

rămînă 
Din veac în veac cultura noastră trece prin 

lume luminînd 
Chiar dac-a fost cîndva purtată prin cărți

Opinii despre literatura pentru copii și tineret de construcție a viitorului>
Știm cu toțiiîceTÎnseamnă • - 

nara generație pentru dezvol
tarea prezentă și viitoare a 
țării, este pe deplin limpede 
importanța pe care partidul 
nostru o acordă creșterii unui ti
neret viguros, instruit, cu alese 
insușiri. bâtind liber din cuteză
toarele aripi ale fanteziei crea
toare, insușindu-și cele mai 
nobile epeeriri gțe minții uma
ne și punindu-se cu dăru:re in 
slujba infloririi patriei socialis
te. Tineretul este Viitorul însuși 
al națiunii noastre — iară 
adevărul in numele căruia pa
tria întreagă veghează cu infi
nită grijă, exigență, dragoste la 
creșterea fiilor ei. Este o pro
blemă Pe cate secretarul gene
ral al partidului nostru a ridica
t-o in repetate rinduri. Mă în
treb dacă noi. scriitorii, am 

, abordat-o întotdeauna cu răs
punderea și gravitatea care i se 
cuvin și dacă s-ar putea spune 
că îndatoririle noastre fată de 
tinăra generație pot avea răs
punsuri mulțumitoare.

Un mare poet al României si 
al secolului nostru. Lucian 
Blaga, definește astfel s.r-:-.'.-. 
omului :

„Copilul ride: / înțelepciunea 
și-iubirea mea e jocul 1 Tir.ă- 
rul cirită : / Jocul și-nțeiepciu- 
nea mea-i iubirea / Bătrinul 
tace :. 7 Iubirea și jocul meu 
e-nțelepciunea

Aș vrea să reținem caracteri
zarea virstei tinere, virstei care 
mă preocupă : Tinărul cintă : 
Jocul și-nțelepciunea mea-i iu
birea. Adică tot, universul tină- 
rului, in toate candorile, gingă
șiile, tulburările, strălucirile și 
obscuritățile lui e caracterizat 
de iubire, de dragoste ; contac
tul: lui cu lumea înconjurătoare, 
cu materia, cu ideile, cu fiin
țele,’ cu absolutul, cu idealul se 
face prin dragoste. printr-o 
mare disponibilitate de atașa
ment. prin nevoia de convingeri 
înflăcărate. Orice întîlhire,. cu 
noțiuni,. idei sau volume, la a-

Constantin Chiriță

ceastâ virstă. se realizează prin 
emoții puternice, prin combus
tii sufletești care-i dau senzația 
zborului sau. dimpotrivă, in ab
sența cărora visul, zborul se 
năruie. E virstă cind adevărurile 
sint primite prin mari emoca e 
virstă marilor, și de- multe cn. 
tăcutelor exclamații.

Copiii, tinerii au nevoie, in 
primul rind. de o mare si admcă 
declarație de dragoste din 
partea scriitorilor. O carte 
adresată adolescenței și tinere
ții. pentru a deveni valoare in

această virstă de aur. trebuie să 
conțină, concentr 
ri taica.
musețe 
care le

it. toată sir.ee- 
nobletea și setea de fru- 
a tmăruiui. Modelele pe 
oferim pentru ca să fie 
și urmate au nevoie ele

însele de înălțime morală, pu
ritate sufletească, adevăr uman, 
între noi si tinerii cititori tre
buie să se conjuge, ca un adevăr 
primordial, acest verb : a iubi. 
A iubi presupune insă a cu
noaște. Marele nostru critic G. 
Călinescu scria cu deplină în
dreptățire : .jiu poți iubi ceea 
ce nu cunoști".

(Continuare în pag. a ll-a)

Chiar dacă, sau tocmai pen
tru că timpul are o singură di
mensiune. scurgir.du-se intr-o 
singură direcție, adică din tre
cut. prin prezent, in viitor, orice 
clipă a prezentului conține in 
ea toate trei timpurile. Așa a 
fost și așa va fi întotdeauna: 
numai că. in perioadele foarte 
dinamice, in care revoluția teh- 
nico-științifică iși trimite im
pulsurile practic in toate do
meniile vieții iar prefacerile 
economico-sociale intrec toate 
ritmurile precedente, in aseme
nea perioade, cred eu. se petrec 
anumite mutații in insăși inti
mitatea clipei' sau pe scurt: pre-

zentul conține tot mai puțin 
trecut ca evocare nostalgică și 
tot mai mult viitor, ca amintire 
dinamică a unui trecut neperi
sabil. De aici decurg și anumite 
consecințe pentru munca noas
tră de scriitori. Pe de o parte 
nu trebuie și nu putem să ui
tăm semnificațiile unor repere 
fundamentale ale trecutului po
porului. căci lor le datorăm 
faptul că existăm și că putem 
continua lupta — ce-i drept, pe 
altă scară — pentru o lume 
mai dreaptă, mai omenească.

putem să ne stabilim, in deplina 
libertate cucerită prin muncă, 
identitatea individuală și colec
tivă: iar. pe de altă parte, avem 
și forța necesară pentru a lua 
in stăpinire cuceririle tehnico- 
științifice ale secolului, indife
rent dacă este vorba de pro
cesul de automatizare, de teh
nologie deosebit de avantajoasă 
sau de o mai bună organizare 
a muncii intr-unui din birourile 
administrației noastre de stat.

Ceea ce ne încurajează in 
munca noastră de creație este 
strins legat de această dialec-

(Continuare in pag. a 11-a)

Omul nou - constructor conștient al socialismului și comunismului

ARIPILE DE PLOAIE
ale chimiștilor ialomițeni

nou,

de

inch< 
țe ii 
nare 
rate in exemplare fapte 
de muncă.
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VIAJA SI MUNCA, AȘA COM 
NO St POT COPRINDE ÎNIR-U ȘTIRE J

ascunse in samare 
Ea niciodată n-a fost moartă și niciodată n-a 

mințit 
Și n-a cerșit la porți străine, limba de gînd

Limba română 
Fulgerul geniului a nins-o și pentru ea au suferit 
Poeți cu harfele de aur, care-au zidit-o să

rămină 
Ea a trecut ca o ofrandă pe umerii unor bărbați 
Domnii culturii noastre limpezi, care-au păstrat-o 

din vecie 
noștri din vechime au dat-o altor tați de 

tați 
copiilor ca haină de cinste și de omenie

Cu ea ne ducem înainte, cu ea privim în viitor 
De-a pururi cugetînd prin limba noastră de veci, 

Limba română 
Limba de viață și de moarte, stemă de țară și

popor 
Zidirea sufletului nostru, făcută veșnic să rămînă.

MIRCEA FLORIN ȘANDRU

In pagina a 3-a

Accent pe îndrumarea lecturii; Ca... pe strune
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Fotbal XXXII — O etapă în care n-a contat decît 
zona retrogradării; Clasament; Etapa viitoare ;

Diagrama etapei.
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ale chimiștilor ialomițeni

Continuăm astăii ancheta noastră privind modul în care 
acționează organizațiile de tineret, cadrele U.T.C. pentru ca 
hotăririle Congresului educației politice și al culturii socialiste, 
ideile cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
să fie aplicate întocmai în viață, în activitatea politico-educa- 
tivă desfășurată de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist.

EDUCAREA TINERILOR 
IN SPIRITUL MORALEI 

REVOLUȚIONARE
FLORIAN ȘTIRBU — secre

tar al Comitetului municipal 
București al Uniunii Tineretului 
Comunist : „Una 
fundamentale care 
din expunerea 
Nicolae Ceaușescu, 
rile care au avut 
plenul congresului, 
țiuni este aceea că 
personalității tinărului, 
rea și 
spirituală, ridicarea gradului de 
conștiință fac necesare con
vergența educației politice și 
culturii socialiste. Este o con
cluzie de foarte mare importan
ță pentru întreaga activitate a 
organizațiilor U.T.C. Noi, la 
Comitetul municipal București 
al U.T.C., am convocat o șe
dință a biroului în care am a- 
doptat un plan de măsuri pe 
baza căruia vom trece operativ 
la transpunerea in practică a 
sarcinilor cuprinse in expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Vom acționa pentru 
ca nici un tinăr din Capitală să 
nu rămină in afara procesului 
muncii. Ne propunem ca îm
preună cu inspectoratele șco
lare să ținem o evidență strictă 
a tinerilor care termină o for
mă de invățămint și nu se in
tegrează intr-o activitate soci
ală utilă, pentru a organiza cu 
Ci și cu părinții lor discuții și 
dezbateri in cadrul cabinetelor 
de orientare profesională sau la 
„Sfatul omeniei". Totodată, vom 
acționa pentru implicarea fami
liilor în rezolvarea tuturor pro
blemelor care privesc munca 
tinerilor, preocuparea lor pen
tru ridicarea calificării, pentru 
învățătură. Organizațiile U.T.C. 
vor invita părinții la discuțiile 
individuale purtate cu tinerii 
sau la dezbaterile colective, vor 
organiza vizite acasă și vor 
purta corespondență cu fami
liile aflate in alte localități. De 
asemenea, in toate cele 230 de 
cămine pentru nefamiliști vor 
avea loc dezbateri de morală, 
se vor organiza întilniri cu ac
tiviști . de partid, de stat și ai 
U.T.C.. cu juriști și cadre medi
cale, cu oameni de cultură, cu 
prilejul cărora vor fi abordate 
cele mai diverse probleme de 
muncă și de viață.

Activitatea cultural-artistică 
va dobindi un mai pronunțat 
caracter educativ. Vor fi orga
nizate spectacole-dezbatere. evo
cări la monumente istorice, in 
muzee. Bucureștiul va găzdui 
în această vară prima ediție a 
festivalului de muzică și poezie 
patriotică, intitulat „Noi venim 
cu țara in suflet". La toamnă 
va avea loc primul festival- 
concurs de creație și interpre
tare pentru tinerii actori și ba
lerini profesioniști din institu-

țiile de artă din Capitală. Peste 
o lună, la începutul lui iulie, 
va porni ștafeta cultural-spor- 
tivă dedicată Centenarului inde-

„Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu scoate în evidență 
rolul cunoașterii în formarea 
omului cu o conștiință înain
tată. Această cerință ii este pro
prie și tinărului care trăiește și 
muncește azi in sat.

La noi in comună ființează 
trei cooperative agricole de pro
ducție. o întreprindere agricolă 
de stat, o stațiune de mașini a- 
gricole și trei școli generale. Un

dintre ideile 
se desprind 
tovarășului 

din dezbate- 
loc atit in 

cit și pe sec- 
afirmarea 

forma- 
desăvirșirea sa moraj-

Cum veți acționa pentru transpunerea

cuprinse in expunerea prezentată

pendenței, 
încheia La

acțiune care se va 
9 Mai 1977“.

SĂ STIMULAM
LA FIECARE TÎNÂR
PASIUNEA PENTRU 

CUNOAȘTERE 
IVANCA TODOROV — secre

tara Comitetului U.T.C. al co
munei Cenei, județul Timiș :

mere număr de tineri iși desfă
șoară activitatea in aceste uni
tăți. Vom acționa pentru ca fie
care dintre aceste opt unități să 
devină o școală de educație po
litică. un adevărat centru de 
răspindire a cunoștințelor știin
țifice și culturale. De asemenea, 
organizația U.T.C. 
să acționeze mai 
spirit revoluționar 
rarea activității la
tural. astfel incit tinerii să vină

iși propune 
stăruitor, in 
pentru învio- 
căniinul cul-

aici cu plăcere, să simtă Că este 
un loc al lor și să înțeleagă 
faptul că sint responsabili pen
tru întreaga activitate cultural- 
artistică.

Vom iniția un ateneu politic 
al tinerilor, unde să dezbată 
principalele probleme ale politi
cii partidului și statului nostru, 
să se întîlnească cu activiști de 
partid și ai U.T.C.. cu profesori, 
să invite personalități ale vieții 
publice în cadrul unor colocvii 
despre prezența României in 
lume, despre principale feno
mene și mutații care au 
viața internațională, 
confruntările de idei din 
contemporană. O atenție 
bită va fi acordată organizării 
unor dezbateri pe marginea ce
lor mai. bune, cărți, a unor, pro
cese literare ; vom deschide un 
cenaclu de poezie, vom orienta 
programele formațiilor artistice 
către lucrări care să oglindească 
forța creatoare a ponorului ro
mân — capodopere lirice, piese 
de teatru cu mesaj patriotic, ba
lade. doine. Ciclul de acțiuni in
titulat ..Convorbiri despre artă-4 
va oferi tinerilor prilejul unor 
întilniri cu creatori și cu critici 
de artă pe care ii vom invita 
in comuna noastră.

Satul românesc de azi cu
noaște puternice transformări 
revoluționare, cu un profund e- 
cou în conștiința tineretului. Se 
tmpune ca activitatea organiza
țiilor U.T.C. să fie la înălțimea 
acestei realități."

loc in 
despre 
lumea 
deose-

Anchetă realizată de 
ADRIAN VASILESCU

Carte frumoasă
(Urmare din pag. 1)

Dragostea noastră se întâlneș
te astfel cu o foarte înaltă răs
pundere pentru că. într-o mă
sură sau alta, cărțile și modelele 
pe care le oferim le inriuresc 
conștiințele, comportamentul. Nu 
este deloc exclus, dimpotrivă, 
ca viitorul tinerilor noștri citi
tori să treacă și prin cărțile 
noastre. Ar insemna să nu cre
dem in misiunea de scriitori co
muniști. declarindu-ne sceptici 
față de efectul scrierilor, al 
cărților, al artei destinate tine
rei generații. Dimpotrivă, este 
de cea mai mare însemnătate 
să oferim tineretului acele opere 
in care el se recunoaște, in care 
găsește un răspuns la neliniști
le. frămintările și marea lui 
sete de a ști.

Pentru că a modela copiii, a-i 
trimite frumoși și viteji in fața 
vieții înseamnă a apăra și con
solida viitorul patriei. înseamnă, 
totodată, și a-i respecta trecutul 
înălțător, minunată pildă de 
eroism și abnegație, sursă ine
puizabilă de modele exemplare.

Trăim intr-o patrie liberă, in
tr-o țară pe care istoria și 
voința poporului ei au transfer-

mat-o in stat socialist, in care 
idei ca egalitate, justiție socială 
și demnitate, pe care oamenii le 
visează de milenii, slnt realități 
ale vieții de fiecare zi. In țara 
noastră, socialismul a dat aces
tor idei putere de adevăr și de 
lege incorporate in toate valo
rile care se creează în și pentru 
societate. ~ ’
respectului 
cinstea și demnitatea, comba
terea ipocriziei, a minciunii po
leite 
sub o 
larea 
ței și

Cultul muncii, al 
față de adevăr.

sau a adevărului ascuns 
haină intunecată. innobi- 

mir.ții cu adevărul știin- 
«timirea pasiunii de des

coperitori ai noului — iată ci
teva dintre valorile morale des
tinate să fi» convingeri cetățe
nești de fiecare zi. carate ale 
comportamentului si caracteru
lui noilor generații- S'.unrea tî-

supun erâoesteren» ârseop*- 
r.rea prvprul 
cificuiui in care apar trâsâtunle 
de mai inamte in sufletul ți 
mintea, in acțiunea tinerilor.

In aceeași măsură trebuie să 
simtă copiii si cărțile noastre. 
Dar. din păcate, cărțile bur.e ale 
copilăriei si adolescenței sint

-j.T.oase care sti-

lor es va.

Un măreț program
de construcție a viitorului

(Urmare din pag. I) 

tică a timpului, căci ea îmbină 
și cele două dimensiuni ale cul
turii: cunoașterea de sine a
omului (și dezvoltarea sa mo- 
ral-spirituală) cu cealaltă di
mensiune, cu creșterea puterii 
sale asupra lucrurilor. Nu poți 
descifra semnele lumii exte
rioare, dacă nu încerci — cum 
spunea incă Socrate — să-ți 
clarifici „misterul" pe care-l re
prezinți. Dar acest mister, nu
mit om. n-ar putea să stăpi- 
nească în 
cuvîntului 
dacă societatea socialistă 
veghea ca el să fie în fond și 
beneficiarul muncii sale. Aceas
ta reprezintă o direcție esen
țială a preocupărilor și dezvol
tării social-politice a României 
socialiste.

Fiecare dintre noi ne chestio
năm, nu arareori, cu privire la 
sensurile, șansele străduințelor 
noastre — atit cele individuale, 
cit și cele colective — reeditind 

I în felul acesta o întrebare ce 
datează probabil incă din fra
geda copilărie a omenirii: care 
este sensul vieții și locul nos
tru pe acest astru, numit Pă- 
mint? Noi, toți cei care mun
cim și scriem aici, nu așteptăm 
răspunsul din nici un fel de 
conjunctură, fie ea și astrală, și 
nici din cărți de filosofie idea
listă, ci din concepția științifică 
despre lume și viață a Parti
dului Comunist Român, concep
ție bazată pe marxism-leninis- 
mul creator, o concepție care 
presupune o solidă ancorare în 
spațiul și timpul nostru. Atunci 
cind Marx a reușit să trans
forme istoria, dintr-o învălmă
șeală de fapte mai mult sau 
mai puțin intîmplătoare in
tr-un obiect guvernat de legi, 
ș-a creat de fapt și acea punte 
de legătură între istorie și om, 
odată cu posibilitatea interven
ției omului in istorie aoărind și 
necesitatea răspunderii lui in 
fața timpului și față de locul 
vieții, luptei Și muncii sale.

Folosindu-ne deci de certul 
avantaj de a fi marxiști, această 
raportare a faptelor, a năzuin
țelor, visurilor noastre la mersul 
istoriei implică — mai ales as
tăzi, în vremuri bogate în cele 
mai diverse mutații — tot mai 
des și raportarea a tot ceea ce 
facem, preconizăm, visăm la 
cerințele viitorului. Avem la in- 
demină un excelent program de 
muncă și de luptă, Programul 
Partidului Comunist Român,

adevăratul sens al 
știința și tehnica, 

......... n-ar

care nu ne oferă nicidecum ima
gini de „fata-morgana" despre 
un rai ca in povești, ci per
spectivele clare unei viziuni în
temeiate pe o prognoză științi
fică. pentru a cărei împlinire 
locul și rolul hotăritor il ocupă 
munca creatoare a milioanelor 
de oameni ai României so
cialiste, indiferent dacă limba 
lor maternă este cea română, 
germană sau maghiară — deci 
și munca noastră, deosebit de 
frumoasă, dar deloc ușoară, de 
scriitori. Avem acest limpede și 
generos Program al făuririi o- 
mului nou. conținut in Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prezentată la Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste, care dă sensu
rile adinei ale construcției con
științei patriotice, revoluționare.

Deseori, și pe bună dreptate, 
se spune că timpul este de par
tea noastră: adevăratul înțeles 
al acestei vorbe pare a fi că 
noi acționăm asupra timpului. 
Prin munca creatoare, omul, 
chemat să participe efectiv la 
construirea și conducerea socie
tății. realizează, de fapt, pro
iecte. adică transformă ceea ce 
este in ceea ce va fi. Și dacă 
orice muncă creatoare este în 
fond anticiparea viitorului, 
atunci creativitatea ridicată, prin 
virtuțile 'socialismului, la scara 
de masă reprezintă o 
vansare a timpului.

Pricepîndu-mâ mai 
statistici economice

certă

puțin 
(deși

de-

la 
mă

străduiesc s» le descifrezi, iau 
ca reper în munca mea literară 
strălucita capacitate a omului 
de a se schimba, de a se auto- 
ir.trece In folosul obștei. Așa 
privit, fiecare șantier este nu 
numai un obiectiv economic, ci 
și un șantier al construcției mo- 
ral-spirituale. sau pe scurt: un 
buchet impresionant de biogra
fii omenești. Mă impresionează 
numărul de kilowați ore sau al 
tonelor de oțel pe cap de lo
cuitor: dar noi. care ne ocu
păm de kilowați ore ce măsoară 
energii sufletești si de durita
tea oțelului numit voință, ur
mărim cu foarte mult interes 
creșterea cantități’ zimbetului 
pe cap de locuitor și regretăm 
sincer faptul că n-a fost in
ventat incă „geigerul" de mă
surat. nu razele radioactive, ci 
acea radiație pe care o simți 
cind stai de vorbă cu un om al 
muncii care. — știind că este 
producător și proprietar in ace
eași persoană — acționează ca 
atare.

Omul, e drept, și-a croit dru
mul prin istorie, făurindu-și și 
perfecționîndu-și uneltele. Cu 
ajutorul mașinilor și-a potențat 
puterea fizică, cu ajutorul cal
culatoarelor pe cea intelectuală; 
dar abia puntea amintită intre 
existența sa și mersul istoriei 
ii permite acea participare ac
tivă la viață, care iși găsește 
potențarea în ceea ce aș numi 
încrederea reciprocă intre so
cietate și om.

incă puține, operele eu putere 
de inriurire asupra universului 
spiritual al copilului, operele in 
stare să-i trasmită emoția unor 
visuri și însușiri înalte nu abun
dă nici in biblioteci, nici in li
brării. Iar aici mi se pare că 
răminerea in urmă: lipsa de ca
litate. vidul au consecințe mult 
mai grave decit in alte domer..: 
ale literaturii. La urma urmei, 
alături de multiplele activități 
din scoală și din afara ei. cărțile 
bune, cărțile fi
mulează setea de vis. de zbor, 
de ideal, sint cărți care-i dăru
iesc tinărului imaginea patriei 
ți ii înlesnesc cunoașterea fru
museților si virtuților ei. In fe
lul său. fiecare carte destinată 
copiilor nogtr: ar tretxu să 
o nouă. ir.ețxi:zab-.lS Eoml 
pitorească", cu înalte nrt 
educative. Fără • *« 
teratură de a înaltă calitate, fără 
aceste cărți frumoase, cărt ale 
unei pitrr. de vis. fără eroi ia 
care să vrea si «4 se poată rt- 
cunoaste cu toată ființa tinerii 
noștri, nu vom putea să ne de
clarăm mulțumiți de noi insine. 
de munca noastră. Imaginea 
unui tinăr In căutarea acestor 
cărți in care patosul si fervoarea 
să-i satisfacă setea de nou. dar 
răscolind 
cu cărți ir.consister.te este 
imagine in fața 
scriitor adevărat 
ne indiferent.

Știm insă ce 
noi tinerii noștri cititori, 
în viața și activitatea 
întregului popor minunate su
biecte. dovezi de hărnicie și cu
tezanță.
idealului 
pentru 
puternic 
tineresc.
Si in cărțile destinate lor. min
ții și sufletului minunatului 
nostru tineret.

eoea

raftun inconsistente 
o 

căreia nici un 
nu poate rămi-

așteaptă de Ia
avem 

lor. a

de iubire fierbinte a 
comunist, a patriei 

s cărei înflorire bate 
aripa entuziasmului

MUZEUL MILITAR CENTRAL
VĂ INVITĂ SĂ VIZITAȚI

Sălile in care este prezentată istoria militară a poporului 
român din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre ; 
Colecțiile de arme, uniforme ți decorații ;
Parcul de artilerie, aviație ți tancuri.

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6, 

Deschis : zilnic intre orele 9,30-18, 
Simbătă intre orele 9,30-14, 
Luni muzeul este închis, 
Mijloace de transport :
- Tramvaie 3, 8, 20. Autobuz : 33.

J

drăzneți : tlie Ștefan, cazangiu ; 
Andrei Petre, [arcă Răducanu, 
sudori ; Crisfoiu Alexandru, 
Dragomir Vasile ți Stanciu A- 
drian. lăcătuși. Toți ialomițeni, 
toți fii de țărani, astăzi cu me
serie la mină, reveniți pe me
leagul natal după ce-au trecut 
„proba de foc“ a călității muh- . 
citorești la „Griviță roșie", ..33 
August", Brașov, Petroșani, Sla
tina. Ei sint cei cere, in ciîeru 
luni — ajutați de electricienii 
inginerului Maican Gheorghe și 
maistru A.M.C.-ist VociuiesCu 
Aristide — au pus pe „roate" 
această simplă dar ingenioasă 
instalație. Și — fapt demn de 
subliniat — in toată perioadă 
realizării acestei inițiative, acti
vitatea normală a atelierului, 
sarcinile zilnice de producție 
n-au suferit cituși de puțin.

Iată-i acum in cimp, surprinși 
de aparatul de fotografiat in 
trei expresive ipostaze finale : 
verificarea ultimelor repere 
(după 12 zile de montaj sub ce
rul liber), proba de apă și, în 
sfirșif, o imagine de ..album de 
familie" — maistrul Miti Ursan 
și echipa — 
tru ampla 
rească de la 
Slobozia.

...Ne pregăteam să ne luăm 
rămas bun, cu obișnuita urare 
de succes, cind prislea echipei, 
lăcătușul Stanciu Adrian, in 
virstă de 19 ani, zice, cu oare
care ezitare, coborind de lingă 
un aspersor : „Nea Miti. dar ce 
nume-i dăm ?" A fost un mo
ment de dilemă, a rămas, in

Cerem scuze cititorului că 
primă imagine din acest foto
reportaj lipsește. Dealtfel, ceea 
ce ar fi trebuit so constituie o- 
biectul primei imagini nici nu 
s-ar fi putut cuprinde intr-o 
secvență fotogra'icâ. Nici in 
mai multe. Ar fi fost necesară 
pelicula unui film. Un film rea
lizat de-a lungul a citorva luni, 
consemnind trudă și pasiune, 
cutezanță — necesare in egală 
măsură și pentru operator. Au 
fost luni, zile și tiihi de muncă.

Dar mai intii a fost ideea. 
Cine anume a acut viziunea e- 
cestui simbure luminos de nou
tate nu se mai știe precis. 
Cert este că tdeea a izvorlt de 
aici, din colectivul Combinatu
lui chimic Slobozia — locul de 
unde pornește către agricultura 
patriei, către Bărăgan, in primul 
rind. acea hrc-A supizmentară 
necesară pămintului pentru ca 
rodul să-i fie mai bogat, mai 
rotund.

Din imaginația oamenilor, 
ideea a căpătat pe planșeta pro
iectantului forma unei Încren
gături de linii ți prisme, de 
cercuri și alte simboluri calcu
late cu exactitate. In atelierul 
mecanic apoi, in acele zile ți 
luni de încordare ți efort, totul 
a prinț viată la scară reală.

Astăzi, th plin ctmp, intr-un 
lan stufos de lucerna —■ la citeva 
sute de metrt de combinat — 
ideea ni se dezvăluie in toată 
frumusețea ei Ne explică 
maistrul Miti Ursan : „Este o 
instalație automată de irigat, 
constituită dintr-o țeavâ lungă 
de 220 de metri (ața numita 
aripă de ploaie, in limbajul lu
crătorilor din sistemele de iri
gații) suspendată pe un cadru 
la circa trei metri inălțime. La 
rindul drul este susținut
de ci >are a cite două
roți. fiecare, de un
electr ’e aripa de ploaie

e aspersoare. 
punct fix — 

ntare cu 
iției. in 
t unui 

dâ 15 hec- 
el de tură 
24 de orc. 
zece zile".

semnificativă pen- 
famtlie muncito- 
Combtnatul chimic

continuare, o problemă de re
zolvat. Am înțeles însă — și 
unii, și ceilalți — că indtferent 
de numele pe care-l Va avea, 
instalația va purta pecetea pri
ceperii și dăruirii acestor wiittii*

ftflfi tineri ji ă unei statornice 
iubiri pentru această inimă de 
griu a patriei — Bărăganul.

ION ANDREIȚA
O. PLECAM

Viața și munca, așa cum

X. aripile de 
ați către

Ce rrre m xoemne această
hutalene ? Denywi primul
rind. doredn vwei e efrci-
ente ec^n-' wixce pe-tîm produc-

«frtctx niformd.
U txmpni <opriși, c <mita nior. in
condfu n^rotehnice tporite.
Imjdtcu eirte «« mnrt
cxrfw din forțn de mwi•cd. toti
neei Iseri4fon cert Wî*lev mn-

ploase 
alte act.

■ Autom

nu se pot cuprinde într-o știre
O știre. Iama a surprins secția numărul 5 a întreprinderii 

bucurestene Vulcan in momentul desfășurării operațiunilor de 
extindere și amplasare a unei noi linii tehnologice. Timp de 
citeva luni o imensă hală s-a sprijinit, consecutiv, numai pe trei 
pereți. Aici, „înăuntru", muncitorii au dus, cu succes, o bătălie 
pe două fronturi. Una pentru menținerea producției celorlalte 
linii tehnologice existente, iar alta pentru urgentarea și înche
ierea lucrărilor de reamenajare. Eforturile muncitorilor și ale 
tehnicienilor acestei secții, ca și ale tovarășilor lor din alte secții 
ale întreprinderii, constituiți în adevărate echipe de intervenție au 
făcut ca, in cel mai scurt timp cu putință, proiectul să devină con
strucție. iar necesitatea produsului, produs. S-a estimat că ter
menele, prevăzute anterior, au fost devansate cu cel puțin șapte 
luni. Cei care au susținut cu însuflețire acțiunea, demonstrinil 
spirit de sacrificiu, înțelegere matură a situației, responsabilitate 
au fost, ca in atitea rinduri, comuniștii.

Gheorghe 
nu trebuia 
Ia' fiecare

O știre. O știre pe care am 
fi putut-o citi in ziar. O știre 
care s-ar fi adăugat noianului 
de știri cotidiene. Pentru noi. o 

este un rezumat. Pentru 
surii, si au fost citeva sute 
zul nostru, un moment in- 
de maximă solicitare al e- 

Meiacna lntre- 
a unde ritmul 
ipătat demult

a ace 
șâ-a n

zader.ța firească, păstrează am:n- 
tirea iernii anului trecut, asa 
cum se păstrează in inima unei 
mari colectivități amintirea unei 
victorii. Există in viată situații 
limită in care tăria celor ce le 
e dat să le străbată, uneori ne
știută chiar lor. se descooeră in 
toată frumusețea și strălucirea 
ei celorlalți. Dar mai ales lor., 
care au trăit asemenea situații.' 
ca deplină revelație de sine. 
Ce presuounea știrea, ce conți
nea ea nerostit ? Ger. încordare, 
ore cărora nimeni nu le mai ti
nea socoteala („ziua era dăruită 
’întreprinderii, iar noaptea oste
nelii noastre", ne spunea comu
nistul Valerian Perjul), imense 
dificultăți tehnice, care reclamau 
urgent soluții optime. Și incă e 
puțin. Ar fi trebuit să putem 
vede* dejunurile și prlnzurile 
comune, „oficiate" pe citev* 
scinduri late, sprijinite de țevi, 
unde oamenii iși citeau atent 
fețele de masă ori ascultau po
vestirile unuia despre ceea ce

Trei profesori plus directorul
nu pot face cit 60

„se rula Ia televizor" (și ele po
vestite uneori de familie). Ar fi 
trebuit să putem vedea anima
tele tendințe desfășurate in a- 
celași cadru. Și miinile care 
căutau din vreme in vreme 
flacăra, și respirația fiecărui 
om desenată in aer. Ar fi tre
buit să fi putut privi cei doi 
boboci ai Întreprinderii, cei doi 
u’.eciști. de 18 ani și ceva, care 
lucrau pe tavanul halei, la zece 
metri inălțime. pentru montarea 
tuburilor de absorbție. Și bucu
ria oamenilor atunci bind des
copereau o soluție simplă și in
genioasă. ca aceea a transpor
tării spre locurile de amplasare - 
a trei complicate mașini de cite 
17 tone fiecare, cind pe role, 
cind pe macara, cum se spune, 
împinse numai cu palma de 
cițiva muncitori. Să fi văzut 
cvm maiștrii . deveneau, pentru 
moment, macaragii, iar sudorii 
zidari, să fi văzut armata de 
ucenici, care lucrau la curăța
rea , și montarea geamurilor,/ de • 
fapt, al marelui perete de 
sticlă-al halei. Dar mai pre
sus de toate imaginea panora
mică a acestei secții (lungă de 
aproape o jumătate de kilome
tru). unde pe orizontală, seg
mentate pe subansamble. se 
odihneau termocentrale gigan
tice ca cele de la Rogojelu sau 
Turceni (secția produce echipa
ment termo-energetic de mare 
capacitate, uriașe cazane cu ne- 
reți-membrană. adevărate uzine 
cu mii și mii de repere), ima
ginea acestei secții care produ
cea și se construia, simultan, 
ritm egal, de ceasornic, ziua 
noaptea.

..încă de la început — ne 
maistrul Va- 

oamenii au în- 
acestei acțiuni, 
ei importante

in
si

a-

v

Bine cunoscut este faptul că in 
fiecare sat, in fiecare comună, 
resursele activității culturale au 
cunoscut o creștere deosebită in 
anii socialismului ca urmare fi
rească a dezvoltării economico- 
sociale, a generalizării invăță- 
mintului de 8 și apoi de 10 
clase, a răspindirii fără prece
dent a cărții social-politice și 
beletristice. Printre ceilalți fac
tori, desigur obiectivi, trebuie 
să avem in vedere insă și spo
rirea numărului de 
care iși desfășoară 
in mediul rural, 
cadrelor didactice.
și inginerilor din comune este 
de netăgăduit. Intr-un raid — 
organizat recent prin mai multe 
localități din județul Galați — am 
intilnit cițiva distinși animatori 
culturali care, prin preocupările 
lor de zi cu zi. se situează in 
linia unei frumoase tradiții 
românești ; am putut consemna 
împliniri de prestigiu, rodnice 
inițiative. La Gohor, prof. Mihai 
Serghie, directorul școlii, imi 
prezenta cea mai recentă ac
țiune a cadrelor didactice și a 
elevilor din sat de descoperire 
a unor mărturii (scrisori, foto
grafii etc.) despre participarea 
unor oameni din sat la războiul 
pentru independență, la luptele 
pentru libertate națională. Tot 
aici, prin contribuția unor in
telectuali, o veche formație de 
teatru folcloric cu măști „Ju
decata satului" s-a reafirmat 
plenar, obținînd la concursurile 
republicane importante distinc
ții. La Pechea. dincolo de ac
tivitatea obișnuită, seară de 
seară, de la căminul cultural, 
roadele muncii intelectualilor 
mai înseamnă și o culegere de 
folclor local, o monografie a 
satului și un muzeu agricol să
tesc. La Tepu, învățătorii Ionel 
și Elena . Constantines.cu, profe
sorii Ion Basoc, Gheorghe Mîn-

intelectuali 
activitatea 

Contribuția 
a medicilor

dru. Dumitru Stoian etc. au 
constituit formații artistice pu
ternice
..Amicii 
formării 
munei.

— Acolo unde cadrele didacti
ce sau ceilalți intelectuali ai 
satului înțeleg să fie și anima
tori culturali. împlinirile în viața 
spirituală a localităților nu se 
lasă așteptate, ne declară tov. 
Gavrilă Nițu, director al Centru
lui județean de îndrumare a

sau îndrumă cercul 
folclorului" in vederea 
arhivei folclorice a co-

O identitate ce trebuie 
afirmată permanent în 

viața satului românesc: 
intelectualul- veritabil 

animator cultural

din comuna

trăgea . atenția 
Ierian Perjul — 
teles' necesităteă 
St consecințele 
pentru viața întreprinderii. S-au 
angajat să o susțină bărbătește, 
fără vorbă multă. Și au făcut-o, 

. lună de lună, asa cum s-au an- 
’ gajat. Ei cunoșteau bine și iși 
dădeau seama ce greutăți le pu
nea pe umeri angaiamentul.
Unele lucruri păreau la o exa
minare rapidă a situației de-a 
dreptul imposibile. Apoi au fă
cut ceea ce au făcut. Au re
zolvat totul asa cum se dorea. 
Cum se aștepta de la ei. Cred, 
că în afară de mîndrie. i-a mai 
îndemnat și i-a susținut tot 
timpul altceva. O mare omenie.

pe care o vezi si o simți atunci 
cind omul vibrează pentru alții, 
per.tru un întreg colectiv, pen
tru o idee măre'1.

Un alt comunist. 
Bodnar, observa „că 
să indemni dâmenii
pas pentru a rezolva un lucru 
Sau altul. Găseau singuri rezol
vări neașteptate. improvizau, 
fără să. aștepte mereu indi
cații. 9e simțea în tot ce făceau 
pasiunea, bucuria fiecăruia de a 
participa cit cevâ. Nu mai fă
ceau o piesă, ci construiau o 
parte din întreprindere, din ea, 
care avea puterea nu numai de a 
produce, ci și de a se inălta sin
gură. Poate că aici stâ si „se
cretul" lucrului atit de temeinic 
făcut, cum s-a dovedit oină 
acum". Maistrul Florea Becheru 
făcea altă observație. „Au ve
nit aici, spunea el. oameni din 
secții diferite. Multi nu se cu
noșteau. pentru că întreprinde- j 
rea e mare. Numără peste 10 008 
de suflete. Cind au plecat, au 
plecat prieteni. Se formase, cind 
totul s-a terminat, un nou co
lectiv. compus din cele mai di
verse meserii. M-am gindit me
reu. că nimic altceva decit 
muncă si scopul comun n-ar fi 
putut realiza această sudură. 
Atit de repede și atit de trai? 
nic". „întimplarea" de Ia „Vul
can" nu a însemnat exclusiv o 
experiență profesională, o ve
rificare în condiții ieșite din 
comun a capacității munci
torilor și inginerilor ei, ci 
— poate în primul rind — o 
experiență de ordin moral si 

“social. O experiență profundă 
de viată. De aceea, poate, ecou
rile el stăruie ătît de pregnant 
in conștiința fiecăruia. Am cău
tat. mereu, pe cei „din linia în- 
tîi“. I-am găsit. în persoa
na comuniștilor, muncitori, 
șefi de echipă, maiștri. Ingineri, 
al căror destin s-ă confundat 
de-a lungul anilor cu destinul 
întreprinderii.

Prin ce se deosebesc comu
niștii 7 Un comunist „trebuie să 
dea dovadă de înaltă conștiință 
profesională, competentă, spirit 
creator, dăruire și pasiune în 
muncă". (Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor. ale eticii și echității so
cialiste.) Cereetind atent viata 
vom. vedea și ne vom convinge 
că tocmai aceste 
deosebesc, aceste 
care faptele, de 
apropie concret.
consistentă și
fond, sufletul pe care-l . pun in 
tot ce fac. tot ceea ce dăruiesc 
necondiționat, mereu, societății 
peste limita fals liniștitorului 
„eu mi-am făcut datoria, acum 
e rindul altora". Tocmai aceste 
trăsături al căror vibrant exem
plu. în viată, polarizează ener
giile, și conștiințele, amplifică 
spiritul revoluționar.

C. R. CONSTANTINESCU

trăsături ii 
trăsături pe 

Zi cu zi. ni le 
conferindu-le 

Strălucire. In

creației populare și a mișcării 
artistice de amatori. Ei dispun 
de autoritatea și competența 
necesară. Cind acestea se conju
gă și cu spiritul de dăruire, 
realizările sint dintre cele mai 
bune, chiar și in localitățile mai 
dispersate. De pildă, comuna 
Nicorești are o activitate cultu
rală susținută la nivelul tuturor 
celor 12 sate componente. Nu e 
deloc puțin ca intr-o comună să 
ai patru brigăzi artistice de‘ agi
tație. trei formații de dans, trei 
grupuri vocale etc.

Mobilizați și, la rindul lor, 
mobilizînd. intelectualii satului 
pot determina schimbări edifica
toare în viața spirituală a loca
lității. Iată o comparație : în 
comuna Virlezi centrul politico- 
administrativ este la Virlezi, 
dar „centrul cultural" se află în 
satul component Crăiești deoa
rece cadre didactice de aici au 
reușit să constituie un cor de

60 de persoane, o formație de 
dansuri, grup vocal, brigadă ar
tistică de agitație, se desfășoară 
o intensă activitate educativă. 
„La numai cițiva km insă in
tervine tov. Gavrilă Nițu, la 
Certești, nu se intimplă cam de 
multă vreme nimic. Situație 
asemănătoare avem la Redin, 
Sendreni, Smirdan și Măstăcani. 
Sint și aici cadre didactice, in
telectuali, tineri dar...".

— Care este contribuția inte
lectualilor la activitatea cultu
rală ? o întrebăm pe tovarășa 
Natalița Florea. directoarea că
minului cultural 
Firțărești.

— Eu mă bizui mai mult pe 
tinerii din sat și mai puțin pe 
intelectuali... la solicitările noas
tre răspund cu adevărat, din 
inimă doar prof. Gh. Măgeru. 
directorul școlii,- și învățătorii 
Ovidenie și Maranda Buruiană.

Lipsa unor realizări notabile, a 
unor inițiative și acțiuni cerute 
cu necesitate de condițiile de 
aici se explică desigur și prin 
contribuția cu mult sub posibi
lități a intelectualilor din comu
nă la activitatea culturală. Ori- 
cit s-ar strădui trei animatori și 
cu directorul patru tot nu reu
șesc să facă cit 60. Experiența 
bună din alte comune eviden
țiază însă și căile de mobiliza
re : stabilirea unor obiective 
precise și realiste, solicitarea 
cadrelor potrivit aptitudinilor 
lor, o judicioasă repartizare a 
sarcinilor după ce in prealabil 
întreaga activitate a fost bine 
planificată. Acolo unde s-a ac
ționat astfel (la Nicorești. Tepu. 
Gohor, Cudalbi. Pechea, Nămo
loasa) s-a scontat mai puțin pe 
antrenarea de la sine și împli
nirile in viața spirituală a loca
lităților sint la nivelul posibi
lităților și al cerințelor.

ION CHIRIC

COOPERATIVA „CONSTRUCTORUL" BUCUREȘTI

ACORDA BURSE
în cadrul calificării prin ucenicie 1» locul de muncă 

in următoarele meserii :

Dulgheri
Mozaicari-faianțari 
Zidari
Zugravi

Cooperativ» asigură condiții optime de cazare, masă la can
tină, abonamente de tramvai și alte facilități.

Se primesc candidați in virstă de 16, pină la 19 ani din toată 
țara, absolvenți ai clasei a VlII-a școala generală.

In aceleași condiții se primesc și absolvenții clasei a X-a a 
școlii generale.

La înscriere, solicitanțli vor depune următoarele acte :
— certificatul de naștere, in copie certificată;
— analiza sîngelui ;
— radioscopia pulmonară ;
— fișa copilului de la 0 la 15 ani (vaccinări) ;
— dovada de la policlinica (dispensarul) local 

rezulte că în localitate nu sint boli contagioase ;
— adeverință privind funcția și retribuția tatălui.
înscrierile se primesc zilnic, intre orele 10—15 la 

perativei „Constructorul", din strada Smirdan nr. 
(lingă Piața Unirii), pînă la data de 1 iulie 1976.

Informații suplimentare la telefon : 13 4711 sau 13 77 60.

din care să

sediul Coo-
30, sector 4

? . S

ț
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MUNCA PATRIOTICĂ La semnalele ziarului
® 60000 de brigadieri pe șantierele tinerilor 

ieșeni
• A fost deschis un nou obiectiv lingă Oradea
• în Cluj-Napoca se lucrează la căminele pen

tru nefamîliști
• Planul anual realizat in cinci luni

IAȘI

• în județul Iași, tinerii se 
pot minări cu succesele remar
cabile Obținute pe șantierele 
județene de muncă patriotică. 
La baza sportivă „Alexandru 
cel Btin“ din municipiul Iași, de 
ex-ettiplu. de la deschiderea șan
tierului (in urmă cu două luni) 
șt pină In prezent, cei 19 600 de 
tineri constituiți în brigăzi și 
detașamente au realizat 60 000 
ore muncă patriotică al căror 
echivalent valoric depășește. 
200 0b0 lei. Performanțe deose
bite s-au obținut și pe Șantie
rul Fabricii de integrată — Paș
cani unde 2 500 de tineri au 
efectuat de la deschiderea șan
tierului (la începutul anului) 
aproximativ 100 000 ore muncă 
patriotică in valoare de circa 
500 000 lei. UrmindU-le exem
plul, tinerii de pe Șantierul 
Uzinei de mașini grele Iași, care 
lucrează la devierea riului Ni
cotină,- au raportat in aceste 
zile lucrări în valoare de 100 000 
lei realizate in aproximativ 
20 ODD ore de muncă patriotică. 
La aceste rezultate se mai 
adaugă încă 10 milioană lei rea
lizate în primele 5 luni ale anu
lui de peste 39 000 de briga
dieri antrenați pe 46 șantiere 
locale în industrie, agricultură, 
ca și la obiectivele Social-cultu- 
rale ale județului. (Constantin 
Răzleț).

în cadrul celor 80 6* șantiere 
locale (de imbunOtățiri funcia
re. împăduriri, amenajări și in- 
trețineri de pășuni), desecări pe 
o suprafață de 100 ha. regula
rizări de văi și riuri pe o iurt- 
gime de 2.5 km. precum și alte 
luefâri pe o suprafață de 9 000 ha 
de terenuri necultivate. La ia- 
cepuiul lunii iunie, m apropie
rea municipiului Oradea, a fost 
deschis un nou șantier județean 
de muncă patriotică. Zilnic 400 
de tineri (muncitori. el«-.: și 
studenți) lucrează in tnnpui lor 
liber pentru redarea in circui
tul agricol a 50 hectare de te
ren degradat. Valoarea finală a 
contribuției tinerilor s» va naica 
la aproximativ 5 nuuoane ier. 
(Sabin Ganea).

ipii
iîe.
Oradea, a

BIHOR
a La inițiativă ..Fiecare tinăr 

al satului participant activ la 
dezvoltarea multilaterală a așe
zărilor rurale*', organizațiile de 
tineret din cooperativele agrico
le de producție din comunele 
Săcuieni, SuplâCU de Barcău. 
Șimiân, Valea lui Mihai, Batăr, 
Bulz etc., âu răspuns prin fap
te de muncă notabile exeeutind

V

*

i
i

CLUJ
o Pe șantierele de eO-.r .-.rrtie 

â Căminelor de nefămi’isb ea 
și pe cele organizate pentru 
buna gospodărire a onpota. 
6 800 de uteciști diâ BJttr 
Cluj-Napoca au prestat p- 
prezent lucrări de muncă pa
triotică in valoare de aproape 
1 milion de lei. în afara orelor 
de producție ținem muncitori *> 
elevi din Cluj-Napoca au co
lectat 6 tone Cer vechi. * tone 
maculatură și importante can
tități de deșeuri textile ș: am- 
balaje-sticlâ. (Dumitra V al*O-

BUCUREȘTI

• Comitetul U T C. al sec-e- 
rului 6 a lndeplf.t r depășit 
planul anual la acțfur.:le de co
lectare a metalelor și deșeuri
lor la data de 51 mai »_e S-eu 
colectat 160 tone de metale fe
roase. 10.5 tone de metale ne
feroase și 16.Î tone deșeuri tex
tile, depășindu-se planul valo
ric anual la această dotă eu 
aproximativ 00 000 leu lAlexaar- 
dm Mleu).

Accent
pe îndrumarea 

lecturii
Articolul ..Biblioteca sătească. 

Intre depozit de cărți și instru
ment de lucru" publicat iti zia
rul nostru nr. 8 331. semnala 
existența unor neglijențe fla
grante in respectarea funcțiu
nilor de Instrumente de lucru 
ale bibliotecilor Comunale din 
județul Hunedoara : repartizări 
intimplâtoa-e de titluri. Încăr
carea bibliotecii cu materiale 
r.einteresante. iată numai citera 
aspecte care relevau o reoreta- 
bilă ionorurf a ptofilulai și deci 
a preferințelor locuitorilor din 
comunele respective, "apt care 
dacia la scăderea numărului ei- 
tztor.ior

Rcspunsul trimis redacției de 
ett-e Comitetul tudețean 
nedoarg peatni cultura și 
rație soc-.alistt ne face «ă 
.’eeăm că semnalele noastre 
arat țznta. CJJC.ES. si Bi 
reea ixceteaM aa procedat la 
rensfearea foada.’» de carte ia 
perie ta io satd dsu bibî-.oteci'.e 
comunale Ctad acșnaea ra fi 
tocheiati. rntem asigurat! că. 
fă ftastato de profilai s> ae- 
vaUe reale ale fiecfr» locaMăti. 
se ra t*we la • aaeă redis-ri- 
ta-ve a de cane. S-au
^oatazat < jaaMtairi ne tone a> 
lâafioeetaritor șl e-aa rte*i; t 
măr»*i peecsae pe ar-a 
tăti-ea un.aMtr* pi-rtax-se 
to gemortaș otwat pe w»»a de 

■«oare 0 Mc*ari> antaritor. 
hoaăm- p s-au creat carn

ea. de ceta an ne »fn-

*e de 
tfe a*a

n

S-a

Frate*»

Ca...

e em.. fi

Cenaclul ..Flacăra"

Hn- 
edi- 
fnîe- 
r-aa

pe strune
t• f •

r €•

l

al tineretului revoluționar
Cu spectacolul de luni 

seara. Cenaclul „Flacăra" al 
tineretului revoluționar, or
ganizat de CC. al U.T.C. Si 
revista „Flacăra". a ajuns la 
cea de-a 150-a ședință a sa. 
A fost o seară care va 
rămine in amintire. Sub 
cupola Sălii Palatului, mu
zica și poezia tinără, pre
zentate de membrii activi ai 
cenaclului, ftti înălțat un imn 
de slavă celor ce dau viată 
grandiosului program de e- 
dtficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
ridicare a României pe noi 
culmi ale progresului și ci
vilizației.

Peste 3 000 de tineri

sală insuficientă pentm a-i 
cuprinde pe toți cei c«*e 
s-ar fi dorit printre tnrt’ati. 
Cu forfa dăruirii lor. a dra
gostei pentru adevăr p 
frumos, au recitat șt a»

Mth 
ra«; 
Mar

i

de

KFt J3 Kt»

Ediția 150

Adrian Pdunescu.
Stan,
Radu

cfntat :
Florian Piftii. Mihai 
fiorin 
Gheorghe, 
Gheorghe Muresan. 
dro Rosetti, Nlcu Alifant:*, 
Mircea Bodolan. Mihci Onu,

Zamfirescu. 
Dumitru Firea*.

Eras-

aitoa-i. Snta

tnctie-. .Re‘.cf
«rprimată ii 

limpede și convingător, arta 
lor. exercitată nt ca «a di
vertisment. nu ca o distrac
ție de omorit șsiict suL ci ca 
o reah’ate intim legată ie 
fimta lor. ca • xeccutștr t 
tpiritului. relecd dormta ri- 
ster-.lor de < erdrn-a Ieru
rile șemaiftcctiru tar ert^ 
tentei noastre Cmm-ie roa
te acrite: ‘Oră fu Parafă 
rele femet ta reușite-..

în aceeași 
loc lansaree 
hon. rea braț 
discuri „Fleeti

tec-f C tvurt 
d: teu-me-to- 

de Com te
■er—-ă " — . f*- 

tii de Adrian Pianesta "F-
citate de el tnntG ta
pauza spectacolului poarta • 
acordat autografe.

La această ediție fubilUrt. 
redacția noastră urează Ce
naclului ..Flacăra' al tinere
tului rrrotaftoaar. organizat 
de CC. al U.T.C. si -ev.r-a 
..Flacăra' tă se afle fa 
tinuare la iaă!f."ies mf- 
•iunit sale, ti reflecte eu 
Sinceritate ti taler! ri«:« de 
fiecare si. elanurile și ade
vărurile rimei noaitra.

BENONE NEAGOE
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rezultatul unei farse. Pentru 
că numai o minte nâsffiifnici 
putea să grupeze, cu bună *' - 
Infă. două categorii atit de di
ferite de meseriași : reparatori 
de instrumente muzicale și lăcă
tuși in același atelier. In viziu- 
nea ciudată a responsabilului u- 
nității lucrurile păreau firești. 
Ura convins că nu unitatea are 
obligația de a răspunde cu 
promptitudine populației, ci c'i- 
enții să se străduiască să prin
dă fericitul moment cind respon
sabilul și lucrătorii aveau Chef 
de lucru. Consecințele aces
tei atitudini nu au intirziat sd 
apară. Pentru că nimeni nu te 
interesă de buna desfășurare a 
activității, predarea lucrărilor 
era mereu aminată Lacătul fi
xat pe uși in plină zi de luc—z 
era soluția cea mai comodă de 
a respinge deopotrivă cererî’.e 
ca si protesteie solicțtantslar. 
Dacă ne gindim că unitatea cu 
pricina (nr 75 a Coope'

Metalo-Casnica) este r *8

uatiatt

din Cap:l‘c.â <rare repară instru
menit t. ite ne dan seama
cit de f «t suna această
nota foiti a nepăsării fata de
neceritdiiia popâlatiei. In urma
apariției art* ctmducerea
cooperat' yfetc'9-^asmct 4si
ne întrebnan (de ce înainte n-a
cuaoscvt f?t34Bî:e> ne face cu-

ccl 
de

- * ișț *

u tx> < foot 
corect «e a*
-se astfel 
'.e ie deit~x 
iZatze. rpe-t
’borta» ca mc-pe 
to. «_ pe

e P
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DOMMTTA VADWA

Se apropie secerișul

i

IALOMIȚA: Progra
me concrete de ac
țiune ale organiza
țiilor U.T.C.
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OCTAVIAN FODOR
Din partea Academiei Republicii Socialiste România,

Ministerului Educației și Invâțămintului și Ministerului Sănătății
personalitate de seamă a știin-

ia*

A?

i âe tri ■ jpar*.
1 rra «

dr a-

LTJL nu Fîe-
R. ca naara de pe anse
dcwuâure * prodev-

E—<• S3B
►Sap vececiz-e
ire as **■*-" reparase-
s-a efectaas

r «SLnnr-
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Atademia Republicii Socialiste ’ 
România. Ministerul Educației 
și Învățămintului și Ministerul 
Sănătății anunță cu profundă

ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

În ziua de 8 iunie a încetat 
din viață, după o grea suferință, 
academicianul prof. dr. Octavian 
Fodor. rectorul Institutului 
Medico-Farmaceutic din Cluj- 
Napoca. directorul Institutului 
de sănătate publică și cercetări 
medicale Cluj-Napoca.

Născut in anui 1913 la Medias. 
Octavian Fodor iți realizează 
pregătirea profesională la Fa- 
răltatea de Medicină a Univer
sități: din Cluj-Napoca. După 
absotwea facultății, a luc i at ca 
——Le de ctreumscriptie in co
muna Câp-jșu! de Cimpie din 
juderitl Mareo, iar apoi la InotF- 
ttaai Medico-Farmaceutic din 
C" ■■-XajxîCB- ’-UMt1? parcunpp în- 
tjbbki ierarhie spîîaiiceatcA fi 
a |-r»tai- ur.verritar 
medical ta anul 1«5 devine

durere încetarea din viață a 
academicianului profesor doctor 
Octavian Fodor, reputat savant,

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI 
INVĂȚAMÎNTULUI

tivă ale învățămintului din țară 
noastră, precum și in direcția 
integrării procesului de instruire 
cu practica și cercetarea, cu 
problematica socială, aducind 
soluții originale cu consecințe 
pozitive in practica medicală.

Paralel cu activitatea didac
tică. el a desfășurat și o in

țel și învățămintului superior 
medical din țara noastră.

MINISTERUt SĂNĂTĂȚII

:eraă 'a G-nica a Hl-a medicală, 
în 1958 obține titlul de doctor 
daeer.t. iar dtn 1*66 conduce 
ÎMlilu'iil Medico-Farmaceutic 
ia calitate de rector.

de fnnite al
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tensă muncă științifică in ca
dru! Institutului de sănătate 
publică și cercetări medicale 
Cluj-Napoca. al cărui director 
devine. Opera sa științifică, 
oglindită in peste 300 de lucrări 
și comunicări. Îndeosebi în do
meniu! bolilor digestive (boala 
ulceroasă, enterocolitele. hepa- 
t.ta cronică) al patologiei imu
ni. aduce contribuții esențiale 
Si originale în mecanismul

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI 
ÎNVĂȚĂMINTULUI

fiziopatologic >al Acestor bbli.
Lucrările isafe,1 științifice de 

un deosebit iiiterfes au' avut un 
larg ecou in lurtea științifică 
medicală din țară și de peste 
hotare.

Pentru meritele sale deose
bite in activitatea medicală, di
dactică și științifică, academi
cian prof. df. Octavian Fodor 
a fost ales membru titular al 
Academiei Republicii Socialiste 
România și ai Academi
ei de Științe Medicale, pre
cum și în diferite societăți și 
organisme științifice din țară 
și din străinătate.

A fost distins cU titlul de 
..Medic Emerit". „Profesor Uni
versitar Emerit", cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Intelectual devotat poporului, 
academicianul prof. dr. Octa
vian Fodor a desfășurat și o 
bogată activitate obștească. 
Membru al Partidului Comunist 
Român, deputat în Marea Adu
nare Națională, el a participat 
activ la opera de construire a 
socialismului în patria noastră. 
Ca profesor și medie, ca om de 
știință și cetățean, Octavian 
Fodor și-a pus întreaga sa Ac
tivitate și putere de muncă in 
slujba idealurilor poporului, ale 
progresului științei și invâță
mintului medical românesc, in 
promovarea și întărirea sănătă
ții poporului.

Prin încetarea din viață a 
academicianului profesor doctor 
Octavian Fodor, ocrotirea sănă
tății, învățămîntul și cerceta
rea. știința medicală din țara 
noastră suferă o grea pierdere.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Examenul de atestare profesională, 
sub semnul exigențelor sporite ale educării 

elenilor prin muncă și pentru muncă
La această dată, cei mai 

. skLu <Latre abeoiventii liceelor 
■ real-umaniste susțin, sau au 
I susținut deja, in fața comisiilor 
. dt specialiști din intreprincleri 

examene, ce atestare profesio— 
I na'.â : un bilanț al celor patru 
I am de activitate in atelierele 
> școlare si in întreprinderi, ce se 
I încheie cu obținerea unui cerii - 
! Geta care, firește, nu trebuie să 

a.bă doar o semnificație simbo- 
1 Lei. ci sd deschidă tinerilor ca- 
I >ea integrării efective in mun-

i - ' • r.-.a ; ‘ ~ -re :
put: Sere a scoților asupra căreia 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 

i revenit din nou in expunerea 
făcută ia recentul Congres al e- 

' duez'tei politice si a! culturii

I augure pre aiurea tineretului 
—_-ri s. .:?.ti s: -~t- 

, odată. însușirea celor mai noi 
I cunoștințe teoretice — științifice 
' s: culturale — să dezvolte in 
I riadul tinerilor respectul și pa- 
, siur.ea pentru munca concretă.

I riale". Prin prisma acestor dezi
derate trebuie si privită ates- 

I tarea ce li se acordă. Le va fi 
deci ea de folos pentru înca
drarea in producție ? Satisface 

i paleta meseriilor in care elevii 
au fost atestați ? în general, se 

I poate spune da. Printre ar- 
I gumente. numărul tot mai 
' mare de școli care au pă- 
i rSsit producția de elemente 
| „decorative" pentru spațiile șco-

Organizare temeinică

(Urmare din pag. 1)
nea un efort fizic deose
bit. Era rezervată in exclu
sivitate bărbaților. Prin mă
surile pe care le-am aplicat, 
această meserie presupune a- 
cum. în primul rînd, cunoștințe 
și indeminări practice. Rezulta
tele obținute ne îndeamnă să 
acționăm cu și mai mult curaj 
in această direcție, pentru a a- 
trage in viitor un număr mai 
mare de fete pe șantier.

E ora amiezii și la toate punc
tele de lucru, la toate obiecti
vele constructorii muncesc cu 
maximă dăruire. Printre forma
țiile fruntașe, se numără și cea 
condusă de Ilift Coștoi. secreta
tul organizației U.T.C. de pe 
șantier.

Noi obiective 
preluate de tineri
(Urmare din pag. I)

de fundații din piatră spartă, se 
pregătește un terasament pentru 
linii de 1 200 mp, se montează 
peste 400 de traversa etc,

— Prin ■ contractul încheiat cu 
Trustul județean de construcții, 
De spune tovarășul Nicolae Si- 
mion, prim-secretar al Comi
tetului municipal Galați a1 
U.T.C,, s-a stabilit ca termen de 
realizare a , acestei lucrări 25 
iunie. Ne-am angajat să o pre
dăm pe 20 iunie.
- La te obiective de investi

ții veți mai organiza noi șantie
re ale tineretului ?

— în construcția de locuințe 
ți la realizarea drumului de 
centură al municipiului. Peste 
citeva zile brigăzile tinerilor din 
întreprinderi vor veni după ore
le de program în ajutorul con
structorilor. vor lucra la infra
structura blocurilor, la executa
rea de cofraje și la turnarea be
tonului etc.

în aceeași direcție, a asigură
rii unui conținut major acțiuni
lor de muncă patriotică, se în
scrie și deschiderea recentă a 
unui șantier de irigații, la I.A.S. 
Sendreni de către tinerii <5e 
pe platforma Combinatului si
derurgic Galați.

SPOUT • SPORT FOTBAL XXXII

O ETAPĂ ÎN CARE N-A CONTAT DECÎT ZONA RETROGRADĂRII

Emoțiile continuă
Campionatul de fotbal a intrat in linie dreap

tă. Steaua a trecut, demult, linia de sosire, dar 
orgoliul de a încheia returul neînvinsă t-a fost 
rănit de craioveni, care ne arată o pflpflre, a- 
cum, la spartul tirgului. Demnă de consemnat 
victoria dinamoviștilor la Bacău. Ei culeg, astfel, 
din Moldova, toate punctele. Succesul reșițent- 
lor, la Cluj-Napoca, in fața studenților nu mai 
e o.Surprtză ? îngrămădeală mare, in schimb, în 
plutonul codașelor. Se sprintează vertiginos, dar 
nimeni nu se poate desprinde salvator. Aș zice 
că unul dintre meciurile cheie a fost cei de la 
Iași. Feroviarii de pe Someș veniseră in Copou 
deciși să ciștige un punct, care ar fi însemnat 
enorm ; dar nu numai jocul lor, slab, lipsit de 
vigoare, de inspirație și decizie in fazele de fi
nalizare — și cite ocazii n-au avut ?! — S-a 
opus unui rezultat in măsură să-i satisfacă, Ci 
și arbitrul de centru, Marcel Buzea, care „a 
greșit" adesea și foarte evident in favoarea gaz
delor. Intre alte ..probe" este și golul oaspeților, 
perfect valabil, din repriza secundă, anulat pe 
motiv de fault, la portar, cind, de fapt, acesta 
fusese faultat de propriul coechipier. Reluarea, 
de mai multe ori, a fazei, pe micul ecran ne-a 
convins de acest adevăr. Mingi scoase de ieșeni 
in aut, le-a fost oferite de Marcel Buzea drept 
lovituri de colț !? Ne întrebăm dacă acest „ca
valer in negru" n-a aflat că meciul se transmite 
in direct, la televizor ? Oricum, conducerea me
ciurilor decisive, ca cel de la lași se cere încre
dințată unor arbitri verificați, mai puțin slabi 
de inger. Pentru că soarta unei echipe nu tre
buie să depindă de incompetența sau reaua vo
ință a unui arbitru. Regretăm că iar ne este 
dat să vorbim mai mult despre arbitri, deelt 
despre fotbal și echipe, in acest final de cam
pionat. ' , ,

Revenind la „zona fierbinte" a clasamentului, 
n-am putea spune că lucrurile s-au limpezit.

CLASAMENT

Cert este că cele mai cmea:-țz-.t echipe rint 
C.F.R. și Olimpia, dar Pobtehmet Ian n L’.T-A. 
au de susținut, fn continuare. <n«z*ri grele, cu 
adversari puternici. Nu excrudem ci (dtn pă
cate) mal contează și ..relaf.-.'.c- Da-, met fi’.nă 
de jucat cite două meciuri, tuci eef. șefe cu 30 
de puncte la ora actuală au te pot cons deva 
salvate de primejdii. Este rr-*c ce Rapid — 
care a pierdut, ieri, un pur.ct -:-e — F. C. Ar
geș și Jiul. Să nu uităm ci a-gese-.n obțtn pri
ma victorie după cinci săptămi-i r. ci au de
venit specialiști in eșecuri pe te-v-. propriu.

Privind acest final de eampwnct din perspec
tiva participării in „cupele e-.-cce-.e" acordăm 
șanse de a ne reprezenta fn «cerie confruntări 
care stabilesc cel mai exact raîoriîor
internaționale, echipelor A-S.A . Sp:-t . studen
țesc și Poli Timișoara. Nu trebuie ft m-nimai;- 
zăm insă șansele oltenilor care a- n p-ogram 
ușor : S. C. Bacău, in deplasare, fi F.C.M. Re
șița, acasă. Apoi, este de luat ia considerare 
forma de ultimă oră a fotba '' or - n Bănie 
care n-au mai cunoscut infrinje-ea de șase 
etape. După cum trebuie si luăm fa calcul și 
ceea ce se va intimpla in ..Cupa ."-~:n:r— 
competiția ce va desemna partic:ps-.’a in ..Cupa 
Cupelor" și unde printre protagoniste, după opi
nia noastră, se află : Steaua. Un:-. Craiova. 
A.S.A., Poli Timișoara și Sporr:: studențesc.

Iată, deci, că fotbalul chiar cind n-ai nimic 
de spus despre calitatea lut. despre spectaculo
zitatea și dinamismul meciurilor, despre martie 
surprize, te captivează fie fi numai prin posi- 
bllitățtle pe care ți le oferă de a 'ere o mulți
me de calcule, supoziții, de a pronostica tnvocind 
fel de fel de variante, tot soiul de argumente. 
De aceea, ne place suspansul intrep.nut de „zona 
retrogradării".

V. CABULEA

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— STEAUA 2—0 (0—0). Joc viu 
disputat, in care craiovenii au 
reușit să puncteze de două ori, 
prin Oblemenco (min. 48 și min. 
S3). La tineret-soeranțe 3—0. 
S.C. BACAV — DINAMO 0—1 
(0—•). Partidă de slabă factură 
tehnică. Lucescu a „semnat" 
golul victoriei in min. 73, în 
urma unei greșeli a apărării 
gazdelor. POLITEHNICA IAȘI
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0 
(0—0). Victorie la limită a stu
denților ieșeni, datorită golului 
înscris de fundașul Sofian, la o 
ac'iune personală (min. 51). 
U.T.A. — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 2—1 (2—0). Arădenii au 
luptat cu ardoare, repurtind un 
succes meritat. Au marcat : 
Colnic (min 12), Broșovschi

DIAGRAMA ETAPEI

Etapa viitoare
Steaua-Politehnica Iași. Dinamo- 

F.C. Argeș. F.C. Cor.stanța-Olim- 
pia Satu Mare. ..U“ Cluj-Napoca- 
F.C. Bihor. S.C. Bacău-Universita- 
tea Craiova. U.T.A.-Sportul stu
dențesc. F.C.M. Reșița-C.F.R. 
Cluj-Napoca. Jlul-Rapid și Poli
tehnica Timișoara-A.S.A. Tg. Mu
reș.

Steaua 32 19 4 75-33 47 F. C. Constanța 32 12 7 13 33-33 31
Dinamo 32 17 7 8 60-33 41 Rapid 32 12 6 14 39-45 30
A.S.A. Tg. Mureș 32 16 4 12 44-37 36 Jiul 32 11 8 13 40-48 30
Sp. studențesc 32 13 9 10 46-38 35 f. c. Argeș 32 11 8 13 30-39 30
Poli Timișoara 32 13 9 10 50-46 35 Poli Iași 32 12 5 15 43-46 29
Univ. Craiova 32 12 9 11 38-32 33 U.T.A. 32 12 5 15 42-53 29
S. C. Bacău 52 14 5 13 36-34 33 Olimpia 32 11 6 15 34-56 28
F.C.M. Reșița 32 14 5 13 38-51 33 C.F.R. 32 9 ? 14 29-37 27
F. C. Bihor 32 14 4 14 42-44 32 „U“ Cluj-Napoca 32 7 3 22 29-43 17

(min. 29), respectiv Floareș 
(min. 82). Jucătorii Anghel și 
Birău au fost eliminați in re
priza secundă. RAPID — F.C. 
CONSTANȚA 0—0. Feroviarii 
au avut mai mult timp iniția
tiva. dar n-au reușit să punc
teze. realizind un rezultat iden
tic cu cel din toamnă. „U“ 
CLUJ-NAPOCA — F.C.M. RE
ȘIȚA 0—2 (0—1). Joc de uh ni
vel tehnic modest. Au marcat: 
Florea (min. 45) și Gabel (min. 
74). F.C. BIHOR - OLIMPIA 
SATU-MARE 3—1 (1—0). Au 
marcat : M. Marian (min. 7). 
Georgescu (min. 48). Ghergheli 
(min. 90). respectiv Popa (min. 
74). La tineret-sperante, 3—2. 
F.C. ARGEȘ - JIUL 3-0 
(2—0). Prăstind un joc mai bun. 
piteștenii au realizat scorul 
etapei, prin golurile marcate 
de Iovănescu (min. 8), Jercan 
(min. 30) și Roșu (min. 67). La 
tineret-speranțe. 2—1. SPOR
TUL STUDENȚESC — A.S.A. 
TÎRGU-MUREȘ 2—0 (2—0).
Ambele goluri au fost Înscrise 
in prima parte a jocului, in 
care studenții au dominat cu 
autoritate, — autori Grosu 
(min. 11) și Mircea Sandu (min. 
35). La tineret-speranțe, 3—1.

M. U

MERIDIAN
V. Ruzici în semifinalele 
Campionatelor interna

ționale ale Franței-
Miercuri, in sferturile de 

finală ale Campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, 
care au loc la Paris, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a în
vins-o cu 6—1. 6—3, pe ceho
slovaca Miloslava Holubova. în 
urma acestei victorii, Ruzici s-a 
calificat în semifinalele compe
tiției. În altă partidă. Sue Bar
ker (Anglia) a eliminat-o cu 
4—6, 6—2, 8—6 pe cehoslovaca 
Regina Marsikova. în proba 
masculină. Eddie Dibbs (S.U.A.) 
a ciștigat cu 6—3, 3—6. 6—.3, 6—3 
jocul cu spaniolul Manuel 
Orantes.

• COMPETIȚIA internațio
nală feminină de volei „Trofeul 
Tomis" a început ieri în sala 
sporturilor din Constanța. Iată 
rezultatele înregistrate : Roma
nia — Bulgaria 3—2 (11—15,
15—5, 11—15, 15—12, 15—3) ;
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 
(15—7, 15—3, 15—0) ; Cuba — 
România II 3-0 (15—4, 15—4,
15—9). Astăzi sint programate 
următoarele partide : U.R.S.S. 
— Bulgaria. România — Cuba 
și Cehoslovacia — România II.

• ÎN PISCINA CLUBULUI
sportiv Dinamo din Capitală, au 
început miercuri întrecerile bal
caniadei de polo pe apă. Au 
fost înregistrate următoarele re
zultate : Iugoslavia — Bul
garia 3—0 (0—0. 0—0, 2—0. 1—0) ; 
România — Grecia 7—1 (1—0, 
2—0. 2—0. 2—1). Astăzi. de
la ora 18,00. au loc partidele : 
Turcia — Bulgaria și Iugosla
via — Grecia.

• CAMPIONATELE interna
ționale de pentatlon modern ale 
țării noastre au continuat ieri 
cu desfășurarea probei de sabie. 
Victoria a revenit lui Rusman 
Rcivo (R.S.S. Estonă) — 1027 
puncte. După disputarea a două 
probe, pe primul loc în clasa
ment se află Dumitru Spirlea 
(România), cu 2 068 puncte.

lare și executarea de obiecte și 
operațiuni simple menite doar 
..să umple" timpul afectat prac
ticii tehmeo-productive și tre
cerea la folosirea mai eficientă 
a bugetului de timp in vederea 
onorării unor tot mai numeroa
se și complexe contracte cu 
unitățile economice. În acest 
sens, un exemplu concludent 
este cel al Liceului ..I. L. Câ- 
ragiale" din București. Organi
zate pe principiul microintre- 
prinderii. atelierele sint adevă
rate secții ale ..Automaticii" 
(unitatea patronatoare) tu’ un 
plan de producție in-valoare de 
o jumătate de milion lei. Cali
tatea instruirii este asigurată de 
cei mai buni maiștri și ingineri 
ai întreprinderii. Nu e de mi
rare deci, că in componența 
oricărui produs finit al între
prinderii. cel puțin o piesă este 
confecționată aici, la școală. 
Este o garanție că atestatul in 
prelucrarea metalelor, electro
tehnicii. montaje mecanice și 
electrice acordat celor 12 clase 
de către intreprindere nu a fost 
un act formal. Tovarășul loan 
Pascu. delegatul permanent ai 
..Automaticii" și șefuî comisiei 
de atestare ne spune că Între
prinderea ar fi bucuroasă să-i 
incadreze ca muncitori calificați 
pe cei mai multi dintre ei. fiind
că au dat dovadă de o bună pre
gătire. Argumentul: probele teo
retice cit și cele practice au 
fost corespunzătoare pentru ca
tegoriile 3—4 din întreprindere, 
dar ele au fost trecute cu ca
lificativul maxim de mai bine 
de două treimi dintre elevi. Fi
rește că și in acest an 60—65 la 
sută din absolvenți sau chiar 
mai mulți vor urma forme post» 
liceale de invățămint. Ceilalți 
însă au toate condițiile pentru 
a se realiza pe linia meseriei 
învățate în liceu.

O situație pozitivă în această 
privință am întîlnit și în școli 
din municipiul Cluj-Napoca. 
Apreciată în raport cu structura 
necesarului de forță de muncă 
reclamat de întreprinderile clu
jene pe anul 1976, paleta mese
riilor in care s-au pregătit și 
susțin atestatul cei aproximativ 
2 000 de absolvenți este satisfă

cătoare : lăcătuși-meCanici, elec
tricieni, țesători, cbnfecționeri- 
textile. tricotori etc. Datorită 
necesarului de forță de muncă 
in continuă creștere Fabrica de 
tricotaje „Someșul" a preluat, 
anul acesta, atestarea tuturor 
elevelor care și-au efectuat 
practica in atelierele de croito
rie și confecții ale liceelor „Gh. 
Barițiu", „M. Eminescu". nr. 3, 
10, 16. Există insă prea multe 
ateliere (de exemplu in județul 
Ialomița) in care elevii execută 
produse artizanale din textile, 
lemn și metal sau așa-numițțle 
. ateliere de electrotehnică" ale 
liceelor din mediul rural. Or. 
in cazul lor. incă nu poate fi 
vorba de acordarea unui atestat 
sau, dacă totuși se acordă, el 
are doar Un caracter formal. 
Lucru ce contravine spiritului 
nou, de muncă in care trebuie 
crescuți și educați elevii, pentru 
a deveni.constructori conștienți 
și devotați ai socialismului si 
comunismului. Numai faptele 
de la locurile de muncă din a- 
teliere. întreprinderi dau mă
sura conștiinței înaintate, a spi
ritului revoluționar. De aceea, 
probele practice pe care Ie sus
țin elevii in finalul anilor de 
școală și de activitate in ateliere 
se cer revăzute in virtutea im
perativului ca acestea să ateste 
justificat 0 solidă pregătire 
practică și in meserii de impor
tanță stringentă pentru econo
mie.

— Este ceea ce încercăm să 
facem cu absolvenții liceelor 
din mediul rural — ne spune 
Titus Nițu, inspectorul general 
al Inspectoratului școlar Ialo
mița. Vom încerca să finalizăm 
o interesantă inițiativă a comi
tetului județean bl U.T.C. care 
in decursul ultimilor 2—3 ani a 
pregătit in vacanțele de vară in 
jur de 200—300 motopompiști, 
in sensul de a-i atesta pentru 
a-i și putea Încadra. Cu Direcția 
agricolă județeană urmează Să 
stabilim o direcție unitară de 
acțiune pentru a-i putea înca
dra, dacă doresc, ca motopom
piști în cadrul S.M.A.

ION MIHALACHE

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" BUCUREȘTI,
str. Ostrov Nr. 3, sector 5

ÎNCADREAZĂ :
• economiști cu studii superioare pentru serv, contabilitate, 

financiar și retribuire ;
• ingineri proiectanți specialitatea tehnologia construcțiilor de 

mașini, automobile și tractoare cu perioada de staeiatură 
terminată ;

e electrician întreținere categoria 3—6 ;
• automacaragii ;
e șoferi categ. C, D.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC .GRIVIȚA ROȘIE" 
cu sediul in București, Calea Griviței nr. 357, sectorul 8 

ÎNCADREAZĂ URGENT
m conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1972 și 57/1974 •
• ,in?1"®n’. ‘Șhniceni și economiști cu practică de șantier de 

construcții șt de investiții, pentru activitatea de construcții și 
dingenție de șantier ;
tiț* muncitor* callficat* necalificați pentru lucrări de inves-

Relații suplimentare la telefon 65 40 90 int. 300.

întreprinderea de foraje bucurești 
Șantier lucrări speciale — București 

Calea Moșilor nr. 132 — sector 3
ÎNCADREAZĂ

• conducători auto categoria B+C.
a sudori electrici și autogeni.
e muncitori necalificați.

CJJC.ES


Miercuri ‘ a sosit Ia jBerjin. in
tr-o vizită oficială de| prietenie, 
tovarășul Manea Mănitscu. prim
ministry. al Gyvernuli^i Repu
blicii -Socialiste România.

Pe aeroportul S phonefeld. 
împodobit ’ Sărbătorește', cu. dra

DINEU OFERIT Df PRESEDINTEEE CHEIURI 111 OF MINIȘTRI
Miercuri seara, președintele 

Consiliului, de Miniștri al Re
publicii Democrate . Germane, 
Horst Sindermann,. a ■ ofjerit un 
dineu oficial in onoarea/ primu
lui ministru al. GuvermCui Re
publicii Socialiste ■ România, 
Manea Mănescu..

La dineu au participat persoa
ne oficiale române-și, din partea 
R. D. Germane.

în timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească. cpi.: doi șefi de guverne 
au rostit toasturi.-

Salu‘.:'.'du-i pe oaspeții români, . 
Horst Sindermann, după ce a 
relevat,' caracterul fructuos al 
convorbirilor tovărășești purta
te cu ocazia .vizitei sale in 
România, a exprimat convin
gerea că. actualele convorbiri 
vor contribui, ca și r cele de la 
București, Ia adincirea in conti
nuare a relațiilor prietenești 
intre statele și popoarele noas
tre.

în continuare, subliniind că 
vizita primului ministru român 
in R. D.' Germană este apreciată 
drept o expresie a evoluției 
favorabile a relațiilor dintre cele 
două . țări,. tovarășul Horst Sin
dermann a spus : Motorul 
acestei evoluții este colabo
rarea tovărășească dintre parti
dele noastre frățești. mai 
ales problemele de perspectivă 
stabilite în cadrul convorbirilor 
dintre secretarul general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
tovarășul Erich Honecker, și se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De mare importanță -. pentru 
intensificarea colaborării este 
înțelegerea dintre țările noastre 
privind coordonarea planurilor 
economiilor naționale ale R.D.G. 
și Republicii Socialiste România 
pe perioada 1976—1980. Volumul 
total convenit al schimburilor 
de mărfuri reciproce pentru a- 
ceastă perioadă prevede o creș
tere însemnată de 168 la sută 
in comparație cu perioada cin
cinalului trecut și oferă o bază 
solidă pentru acordul comercial 
pe anii 1976—1980.

Acordurile și înțelegerile în
cheiate privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică. ca 
și cele privind cooperarea și 
specializarea in producție — a 
arătat vorbitorul — au apropiat 
economiile noastre naționale, 
creind. totodată, posibilități pen
tru folosirea și mai efectivă a 
potențialelor economiilor națio
nale ale țărilor noastre.

Comuniștii republicii noastre 
și-au propus, la Congresul al 
IX-lea al Partidului, sarcini 
mari, importante, pentru noua 
perioadă de edificare a societății 
socialiste dezvoltate și crearea 
premiselor esențiale pentru tre
cerea treptată spre comunism.

Marile realizări pe care oame
nii muncii din Republica Socia

începerea convorbirilor oficiale
în cursul zilei de miercuri au 

început convorbirile oficiale din
tre tovarășii Manea Mănescu. 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și 
Horst Sindermann. președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germană.

în cadrul convorbirilor s-a 
analizat modul in care s-au 
adus la îndeplinire sarcinile și 
orientările hotărite cu prilejul 
întilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, .președintele Republicii 
Socialiste’ România, și Erich 
Honecker, secretar general- al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist. Unit din Germania. 
S-au apreciat rezultatele bune 
obținute în activitatea de finali
zare a coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiilor națio
nale și încheierii Acordului co
mercial de lungă durată intre 
cele două țări pe perioada 
1976—1980.

Conșiderînd că nivelul de dez
voltare, gradul ridicat de tehni
citate și potențialul economic ai 
ambelor ■ țâri oferă posibilități 
mai mari de amplificare a co
laborării si cooperării dintre 
România și-R.D.G.. cei doi prițn- 
miniștri au convenit măsurile 
de întreprins pentru dezvoltarea 
schimburilor economice și in
tensificarea cooperării industria
le și tehnico-științifice pe o pe
rioadă de largă perspectivă intre 
cele două țări in domeniile in
dustriei metalurgice, industriei 
construcțiilor de mașini. îndeo
sebi in domeniile utilajelor teh
nologice.- mașinilor-unelțe 'grele, 
industriei navale, electronicii Și 
electrotehnicii, precum și în in
dustria chimică și petrochimică. 
Au fost, in același timp, exami
nate perspectivele dezvoltării 
colaborării pe termen lung intre 
cele două țări pe terțe piețe. S-au 
abordat, de asemenea, probleme 
privind, dezvoltarea colaborării 
în domeniile științei’ și tehnolo
giilor, in industrie. și agricultu

pelele ,. de stat ale României și 
R.D.G.. primul ministru al gu
vernului român a fost salutat 
de Horst • Sindermann, președin
tele Consiliului • de Miniștri. 
Gerhard Weiss. vicepreședinte 
al Consiliului, de' Miniștri. Her

listă România le-au obținut in 
cele trei decenii in toate dome
niile, vieții sociale ne umplu de 
sinceră bucurie. Datorită activi
tății neobosite, plină de sacrifi
ciu. a clasei muncitoare româ
nești, a tuturor oamenilor mun
cii, sub conducerea partidului 
comunist, după eliberarea 
României de sub jugul fascist, 
colaborării tot mai strinse 
cu țările socialiste frățești. 
România a devenit un stat 
socialist industrial-agrar.

Ceea ce preocupă. țările noas
tre cel mai mult este intărirea 
păcii și edificarea unei colabo
rări durabile a statelor noastre 
cu statele avind alte orinduiri 
sociale, pe baza politicii de 
coexistentă pașnică.

Referindu-se in continuare la 
unele probleme ale situației 
internaționale. vorbitorul a 
subliniat importanța Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, precum și necesita
tea de a se depune eforturi m 
direcția destinderii pe conti
nent. Vorbind apoi despre 
contribuția R.D. Germane la 
lupta pentru pace, și colaborare 
internațională. Horst Sinder
mann a spus : Sprijinim pe 
deplin , inițiativele Uniunii So
vietice privind realizarea unei 
conferințe mondiale de dezar
mare y încheierea unui acord 
internațional de renunțare la 
forță in relațiile internaționale. 
Vorbitorul a arătat că R.D.G. 
iși aduce contribuția construc
tivă la îngrădirea cursei înar
mărilor — întrucit aceasta co
respunde cererilor și aspira
țiilor popoarelor.

Relațiile prietenești dintre 
partidele și popoarele noastre 
— a subliniat el — ne permit 
să purtăm convorbirile intr-o 
atmosferă tovărășească și să 
dăm intilnirii noastre un carac
ter de lucru. Efectuăm un 
schimb de păreri asupra mul
tor probleme, insă sarcina 
noastră principală constă in 
înțelegerile concrete intre gu
vernele noastre in domeniile 
tehnico-științific. economic șt 
cultural-politic. Pe calea spe
cializării și cooperării tot mai 
accentuate, a unirii potențiale
lor noastre științifice și tehno
logice. noi realizăm apropierea 
tot mai strinsă a economiilor 
noastre naționale in avantajul 
reciproc.

în continuare. vorbitorul, 
după ce a relevat că po
litica celor două țări ale noas
tre se . bazează pe principiile 
marxism-leninismului. că ea 
corespunde cu interesele țărilor 
socialiste, a subliniat fapul că 
relațiile de colaborare cu țările 
in curs de dezvoltare se dez
voltă cu succes, deoarece aces
te țări mai suferă consecințele 
fostei asupriri coloniale și tre
buie să se apere astăzi de pe
ricolul de a cădea din nou in 
dependență față de puterile 
imperialiste ca urmare a poli- 

ră. precum și în invățămînt și 
cultură.

Cei doi șefi de guvern au fă
cut o apreciere pozitivă asupra 
cursului ascendent al relațiilor 
bilaterale, cu deosebire a celor 
economice. tehnico-științifice. 
culturale, dintre cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, 
stimă - și înțelegere reciprocă, in 
spiritul. bunelor relații statorni
cite intre partidele, țările și po
poarele celor două țări.

La convorbiri participă, din 
partea română, tovarășii Mihai 
Marinescu. viceprim-ministru 
al guvernului și președinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de Ma
șini. Neculai Agachi. ministrul 
industriei metalurgice. Ion Șt. 
Ion. secretar al Consiliului de 
Miniștri. Constantin Oancca. 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale. Gheorghe Caranfil. 
adjunct al ministrului industriei 
chimice. Constantin Niță. am
basadorul României in R.D.G.. 
consilieri și experți.

Din partea R.D.G. participă 
tovarășii Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al părții 
R.D.G. in Comisia mixtă. Ger
hard Zimmermann, ministrul 
construcțiilor de mașini grele 
și instalații. Rudi Georgi. mi
nistrul construcțiilor de mașini 
unelte, Giinther Wyschofsky. 
ministrul industriei chimice, 
Kurt' Singhuber. ministrul in
dustriei miniere, metalurgiei și 
potasiului. Klaus Siebold, mi
nistrul cărbunelui și energiei, 
Herbert Krolikowski. secretar 
de stat și prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ru
dolf Heinze, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării. 
Gerhardt Nitzschke, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
și Hans Voss, ambasadorul 
R.D.G. in România. 

bert Krolikowski. secretar de 
stat și prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ru
dolf Heinze, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării. 
Gerhardt Nitzschke, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Au fost prezenți, de aseme
nea. ambasadorul României in 
R.D.G.. Constantin Niță. Hans 
Voss. ambasadorul R.D.G. in 
România, și membri ai ambasa
dei române din Berlin.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, tova
rășii Manea Mănescu și Horst 
Sindermann au trecut in revistă 
garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

în cursul după-amiezii. tova
rășul Manea Mănescu a depus 
o coroană de flori Ia Monumen
tul victimelor fascismului și mi
litarismului.

în fața monumentului era ali
niată o gardă militară de 
onoare. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Democrate Germane.

★
La plecare, pe aeroportul 

Otopeni erau prezenți tovarășii 

ticii neocolonialiste a concerne
lor transnaționale. Aceste țări au 
nevoie pentru industrializarea și 
educația lor națională de co
laborarea cu țările socialiste pe 
baza principiilor egalității m 
drepturi și avantajului reciproc. 
Colaborarea noastră cu tinerele 
state naționale, in avantajul re
ciproc. consolidează străduin
țele lor pentru independența 
politică și economică, drept sin
gura cale de a lichida definitiv 
politica colonialismului și. prin 
aceasta, de a exclude o nedrep
tate istorică din lume. Tratati
vele noastre se caracterizează 
și prin acest spirit de solidari
tate internațională, punct esen
țial al politicii de internaționa
lism proletar și patriotism so
cialist.

în încheiere. președintele 
Consiliului de Miniștri ai R. D. 
Germane a toastat pentru forța 
conducătoare a statelor noastre. 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania și Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul gene
ral al C.C. al P.S.U.G., tova
rășul Erich Honecker, și pentru 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in sănătatea tovară
șului Manea Mănescu. a tuturor 
celor prezenți.

în toastul său. tovarășul Ma
nea Mănescu a spus : Consti
tuie un prilej de mare satisfac
ție pentru noi să constatăm că 
relațiile frățești, de stimă, res
pect și încredere reciprocă din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană cunosc o evoluție me
reu ascendentă, in spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre sta- 
tele noastre.

Dezvoltarea rodnică a rapor
turilor prietenești de colaborare 
Lățească și de solidaritate din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre poartă amprenta puter
nică a contribuției personale, 
decisive, a mult stimaților noștri 
conducători, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, șt 
tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, care, in cadrul 
întilnirilor și convorbirilor prie
tenești ce le-au avut, au definit 
coordonatele fundamentale ale 
acestor bune relații, orientările 
și direcțiile de acțiune pentru 
continua lor dezvoltare.

Relevăm cu profundă satis
facție faptul că. in ultimul de
ceniu. volumul schimburilor co
merciale dintre țările noastre a 
crescut de peste 3,6 ort Este, 
dealtfel, cit se poate de semni
ficativ că Republica Democrată 
Germană ocupă locul al doilea, 
după Uniunea Sovietică, in co
merțul exterior al României cu 
țările socialiste.

Sintem bucuroși, stimate to
varășe președinte Sindermann. 
să remarcăm și în acest cadru 
că vizita pe care dumneavoastră 
ați efectuat-o anul trecut in Re
publica Socialistă România a 
fest deosebit de fructuoasă. Ac- 
țicnind împreună, in conformi
tate cu indicațiile date de to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker am obținut 
rezultate remarcabile in inten
sificarea colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice.

Vorbitorul a relevat apoi că 
s-au intensificat cooperarea și 
specializarea in producția indus
trială. indeosebi in sectoarele 
electrotehnicii, construcțiilor de 
mușini, metalurgiei și chimiei. 
Se extind continuu relațiile cul
tul ale. in domeniul invățămin- 
tului. presei, radioului, televi
ziunii și turismului.

Subliniind apoi că întregul 
nostru popor urmărește cu 
profund interes și deosebită sim
patie marile realizări obținute 
de oamenii muncii din Republi
ca Democrată Germană. in 
frunte cu comuniștii, in dezvol
tarea forțelor de producție, a in
dustriei. agriculturii, științei și 
tehnicii, in ridicarea continuă a 
nivelului lor de trai material și 
cultural, vorbitorul a relevat : 
Vizita noastră in Republica De
mocrată Germană are loc in 
condițiile in care poporul ro
mân. încheind cu succes cinci
nalul 1971—1975. muncește cu 
abnegație, cu intreaga sa ener
gie și capacitate de creație, sub 
conducerea partidului său co
munist. a secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru infăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al 
XI-lea. pentru traducerea in 
viață a Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și inaintare a Româ
niei spre comunism.

Dind o inaltă apreciere re
zultatelor pozitive pe care le-am 
obținut pe planul cooperării, 
imi exprim convingerea, tova
rășe președinte, că potențialul 
și nivelul tehnologic modern ale 
economiilor noastre naționale, 
programele vaste de dezvoltare 
în perspectivă, de care dispu
nem. constituie factori obiectivi 
care oferă posibilități și mai 
mari pentru amplificarea in 

Gheorghe Oprea. Petre Lupu. 
Angelo Miculescu. viceprim-mi- 
nistru al guvernului. George 
Macovescu. Emil Nicolcioiu. 
Nicolae Mănescu, miniștri, Emi- 
lian Dobrescu, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, alte persoane oficiale.

A fost de față Hans Joachim 
Loschner. insărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii De
mocrate Germane la București.

Primul ministru este insoțit 
de tovarășii Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini. Neculai Agachi. 
ministrul industriei metalurgice. 
Ion St. Ion. secretar al Consiliu
lui de Miniștri. Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Gheorghe Caran- 
fil, adjunct al ministrului indus
triei chimice.

Al R. D. GERMANE
continuare a relațiilor econo^ 
mice dintre țările noastre.

Așa cum se știe. — a relevat, 
apoi, vorbitorul — România pro
movează o politică activă de 
colaborare internațională. de 
destindere și înțelegere intre 
toate națiunile.

Țara noastră situează constant 
în centrul politicii sale externe 
dezvoltarea continuă a priete
niei. solidarității și colaborării 
cu toate țările socialiste. întări
rea unității și coeziunii lor. Con
siderăm că aceasta reprezintă 
un factor esențial pentru înflo
rirea rapidă și multilaterală a 
fiecărei țări socialiste in parte, 
pentru creșterea forței și presti
giului socialismului pe plan 
mondial.

Amplificăm, de asemenea, ra
porturile de prietenie și solida
ritate cu țările in curs de dez
voltare. cu statele care și-au do- 
bindit independența și au pășit 
pe calea dezvoltării libere, de- 
sine-stătătoare. Acționind potri
vit ideilor coexistenței pașnice, 
dezvoltăm colaborarea cu toate 
statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

împreună cu țările socialiste, 
cu celelalte state iubitoare de 
pace, cu toate forțele progresis
te și democratice. România par
ticipă din plin la soluționarea 
marilor probleme internaționale 
contemporane, in interesul po
poarelor. al cauzei securității, 
colaborării și ințelegerii in lume.

Milităm activ pentru instaura
rea pe continentul european a 
unui climat de securitate traini
că și de colaborare, care să ofere 
fiecărui popor garanția dezvoltă
rii sale libere și suverane, pentru 
transpunerea in viață a tuturor 
principiilor și a angajamentelor 
înscrise in Actul final al Confe
rinței pentru securitate și coo
perare in Europa. în același 
spirit acționăm pentru dezvol
tarea onor relații de bună veci
nătate in Balcani, pentru tran
sformarea acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii și colaborării fruc
tuoase. lipsită de arme atomice.

Ne pronunțăm cu hotărire 
pentru stingerea tuturor foca
relor de încordare din lume, 
pentru soluționarea problemelor 
existente pe cale politică, paș
nică. Am acționat și vom ac
ționa in continuare pentru li
chidarea conflictului din Orien
tul Apropiat și instaurarea unei 
păci juste și trainice in această 
regiune. Ne pronunțăm. in 
același spirit constructiv, pen
tru rezolvarea situației din 
Cipru.

România militează cu toată 
fermitatea pentru abolirea defi
nitivă a vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonia
liste. care a generat mari deca
laje economice intre popoare, 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale. a unor relații cu 
adevărat democratice și echita
bile. care să asigure progresul 
rapid al tuturor popoarelor, 
dezvoltarea largă a colaborării 
intre state pe baza respectării 
dreptului fiecărui popor de a fi 
deplin stăpin pe bogățiile națio
nale. de a-și alege liber calea 
dezvoltării economico-sociale, 
de a avea acces neîngrădit la 
cuceririle civilizației moderne.

Țara noastră acționează cu 
toată hotărirea pentru infăptui
rea dezarmării, in primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru 
măsuri concrete, practice, de în
cetare a cursei înarmărilor, care 
să elibereze popoarele de po
vara cheltuielilor militare.

Pornind de la faptul câ toate 
statele, fără deosebire de mă
rime sau orinduire socială, tre
buie să ia parte nemijlocit, pe 
baza deplinei egalități in drep
turi. la dezbaterea și soluționa
rea problemelor care confruntă 
lumea contemporană. România 
militează neobosit pentru creș
terea rolului O.N.U. in demo
cratizarea relațiilor internațio
nale. in promovarea destinderii, 
colaborării și păcii in lume.

Sint convins că intilnirile și 
convorbirile noastre, care se 
desfășoară intr-o atmosferă de 
cooperare, stimă și prețuire re
ciprocă. intreaga vizită a dele
gației române in R. D. Germa
nă vor contribui la adincirea 
prieteniei și solidarității frățești 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, vor marca noi 
pași înainte in dezvoltarea con
tinuă a colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană.

în încheiere, primul ministru 
român a toastat in sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
tovarășului Erich Honecker, se
cretar general ai C.C. al P.S.U.G., 
a tovarășului Willi Stoph. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și a primului 
ministru. Horst Sindermann, 
pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării frățești 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană.

delpest elhotar e
întilniri ale reprezentantului P.C.R.

Ministrul afacerilor externe 
al Franței, 

Jean Sauvagnargues, 
a sosit în Capitală

la Atena
Miercuri dimineață, tovarășul 

Mihai Dalea. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Colegiului Central de Partid, 
care participă la Congresul 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), a avut o intilnire cu 
Ilias Iliou. președintele partidu
lui Uniunea Democratică de 
Stingă E.D.A.

Cu acest prilej a fost trans
mis. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, un cald mesaj de prie-

ZILELE CULTURII 
Șl PRIETENIEI 

DINTRE POPOARELE 
ROMÂN Șl MEXICAN

• LA PALATUL ARTEI 
POPULARE DIN MORELIA 
— capitala statului Micho
acan. centru de presti
gioasă tradiție culturală din 
Mexic — au fost inaugurate 
Zilele culturii și prieteniei 
dintre popoarele român și 
mexican. Cu acest prilej, a 
avut loc vernisajul expoziției 
de artă naivă românească și 
au fost prezentate un recital 
de poezie românească con
temporană. filme documen
tare de actualitate și artă, 
programe de muzică popu
lară și cultă.

în cuvintul de deschidere 
a acestei manifestări, amba
sadorul român. Dumitru C. 
Mihail, și secretarul general 
al guvernului local. Ausen- 
cio Chavez, au reliefat dez
voltarea continuă a relațiilor 
prietenești romano-mexicane.

Delegația M.A.N. in Iugoslavia
Delegația Comisiei pentru 

politică externă si cooperare 
economică internațională a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Corneliu Mănescu. președintele 
comisiei. a sosit, miercuri, ia 
Belgrad, intr-o vizită de prie
tenie.

La aeroport, delegația a fost 
intimpinată de Bogdan Osolnik, 
vicepreședinte al Consiliului 
federal al Adunării R.S.F. Iugo
slavia. și de alte persoane ofi
ciale. A fost prezent ambasado
rul țării noastre in Iugoslavia, 
Virgil Caza cu.

In aceeași zi. delegația a fost

Protest al guvernului belgian
SE EXPRIMA NEMULȚUMIREA FAȚA DE PARTICIPAREA LA INTIL- 
NIREA DIN PORTO RICO NUMAI A „STATELOR MARI DIN C.E.E.'.

Guvernul belgian a protestat pe lingă guvernele Franței. Marii 
Britanii. R.F.G. și Italiei — eele patru țâri din C.E.E., care vor 
participa la Conferința economică la nivel inalt din Porto Rico 
— aritind că acceptarea propunerii făcute de președintele Ford 
nu a fost precedată de consultări la nivelul „celor nouă".

Comunicatul publicat la Bru
xelles de Ministerul de Externe 
belgian apreciază că o astfel de 
intilnire este oportună dar nu
mai dacă se iau in considerare 
și interesele celorlalte țări din 
Piața comună.

Comunicatul arată, pe de altă 
parte, că guvernul de la Bru
xelles se pronunță pentru o 
consultare de urgență intre ..cei 
nouă", care ar putea avea loc 
cu prilejul reuniunii cu caracter 
informativ' a miniștrilor de ex
terne din C.E.E.. din 12 iunie, de 
la Luxemburg.

Demersul guvernului belgian 
intervine la puțin timp după o ' 
acțiune asemănătoare întreprinsă 
de Cabinetul olandez, care, de 
asemenea, și-a exprimat' nemul
țumirea față de participarea la 
intîlnirea din Porto Rico numai 
a „statelor mari din C.E.E.". Tra
tarea numai de către cele pa
tru (ări a problemelor legate de 
politica economică și monetară 
și dialogul Nord-Sud — a de
clarat în legătură cu această 
problemă premierul olandez 
Joop Den Uyl — va zdruncina 
bazele C.E.E.

Situația din Liban
DAMASC — Președintele 

Siriei, Hafez fii Assad, a 
primit, miercuri, pe mem
brii comitetului reprezen- 
tind Consiliul ministerial al 
Ligii Arabe, comitet creat în 
cadrul sesiunii extraordinare, de 
marți seara, de la Cairo, a 
Consiliului ministerial al Ligii 
Arabe, întrunit pentru discu
tarea situației din Liban.

Mahmud Riad, secretar gene
ral al Ligii Arabe, care a sosit, 
miercuri, la Damasc, a declarat 
că misiunea comitetului constă 
in a „informa pe președintele 
Assad și pe celelalte oficialități 
siriene asupra lucrărilor Consi
liului ministerial al Ligii Arabe 
și pentru â avea consultări pe 
această temă".

CAIRO — Un purtător de 
cuvint al Ligii Arabe a 
declarat, potrivit agenției 
Reuter, că la intîlnirea extraor
dinară a miniștrilor de externe 
arabi a fost adoptată o rezolu
ție stipulind : încetarea imedia
tă a focului în Liban și stabili
zarea armistițiului ; crearea 
unei forțe arabe simbolice de 
securitate, sub supravegherea 
secretarului general al Ligii 
Arabe, in scopul menținerii 
securității și stabilității, manda

Inundații in Bulgaria
în ultimele zile, 

in partea de vest a 
Bulgariei, au căzut 
ploi abundente, in ju
dețele Mihailovgrad. 
Vraf a. Sofia. Pernik. 
Kiustendil și Blago- 
evgrad înregistrîn- 
du-se 45—75 litri pe 
metrul pătrat, iar în 
zona orașului Vidin 
94—100 litri pe me

trul pătrat. Unele 
rîuri din județele 
Vidin, Pazargik și 
Pernik au ieșit din 
matcă, inundînd sate, 
unități industriale și 
suprafețe agricole, 
provocind pagube 
materiale.

împotriva stihiei în 
zonele afectate, sute 
de oameni și mașini,

tenie, au fost adresate urări de 
succes in activitate președinte
lui ED.A. și întregului partid.

Mulțumind. Ilias Iliou a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expresia sen
timentelor sale de prietenie și 
stimă, aprecierea sa deosebită 
față de activitatea pe care o 
desfășoară in slujba dezvoltării 
relațiilor dintre România și 
Grecia, dintre P.C.R. și forțele 
progresiste grecești, in folosul 
ambelor popoare, al păcii și 
prieteniei in Balcani și in Eu
ropa. A fost exprimată, totoda
tă. dorința reciprocă de a dez
volta și in viitor relațiile prie
tenești dintre cele două partide, 
dintre conducătorii lor.

★
în aceeași zi. tovarășul Mihai, 

Dalea a avut o intilnire cu 
Gheorghios Mylonas. secretar 
general al Uniunii Centrului 
Democratic.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis un 
salut prietenesc președintelui 
Uniunii Centrului Democratic, 
Gheorghios Mavros.

Exprimindu-și satisfacția in 
legătură cu bunele relații de 
colaborare dintre cele două 
partide. Gheorghios Mylonas a 
rugat să se transmită, din partea 
președintelui Uniunii Centrului 
Democratic. Gheorghios Mavros, 
un cald mesaj de prietenie și 
stimă secretarului general al 
P.C.R.. președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. precum și 
dorința de a conlucra și in 
viitor pentru dezvoltarea prie
teniei româno-elene. pentru fău
rirea unui climat de pace și 
colaborare in Balcani, ca și pe 
întregul continent european.

La intilniri a participat am
basadorul României in Grecia, 
Ion Brad.

primită de Kiro Gligorov, pre
ședintele Adunării R.S.F. Iugo
slavia. în cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej a 
fost evocată colaborarea multi
laterală dintre cele două țări 
socialiste, vecine și prietene, la 
care o contribuție deosebită și-o 
aduc parlamentarii români și 
iugoslavi. Au fost, totodată, 
abordate aspecte ale colaborării 
celor două parlamente pe plan 
internațional.

Tot miercuri au început con
vorbirile dintre delegațiile comi
siilor de politică externă ale ce
lor două parlamente.

Potrivit opiniilor exprimate 
de observatorii politici din ca
pitalele celor două țări, aceste 
luări de poziție reprezintă re
zultatul temerilor manifestate 
la Haga și Bruxelles privind 
crearea unui „directorat" în ca
drul Pieței comune, ceea ce ar 
face ca „țările mici" să nu par
ticipe la luarea deciziilor. De 
asemenea, se manifestă temeri și 
mai mari în legătură cu pers
pectiva creării unui „superdi- 
rectorat" la nivelul tuturor ță
rilor occidentale, al cărui indi
ciu premergător este considerat 
și reuniunea de la Porto Rico.

Potrivit agenției France; Pres- 
se. cele patru țări din C.E.E. 
care au răspuns invitației pre
ședintelui Ford au dat asigurări 
câ nu vor lua decizii care să 
angajeze responsabilitățile ce
lorlalte țări din Piața comună. 
Dar, după părerea observatorilor 
politici, aceste asigurări nu au 
reușit să înlăture nemulțumirea 
resimțită în capitalele „țărilor 
mici" din C.E.E. care nu au fost 
invitate să participe la reuniu
nea de la Porto Rico.

tul ei urmind să expire la ce
rerea președintelui ales. Elias 
Sarkis ; trimiterea, la Damasc 
și Beirut, a unei delegații alcă
tuite din secretarul general al 
Ligii Arabe,, ministrul de exter
ne al Bahreinului. un delegat 
algerian și unul libian, care să 
colaboreze cu părțile interesate 
în menținerea securității și sta
bilității in Liban.

Conferința cere tuturor părți
lor libaneze să ajungă la o re
conciliere națională, sub auspi
ciile președintelui ales, în scopul 
menținerii unității poporului și 
teritoriului libanez, precum și al 
suveranității, securității și sta
bilității Libanului.

DAMASC. — Agențiile de 
presă — citind un purtător de 
Cuvint guvernamental sirian — 
anunță că Siria a ordonat uni
tăților sale să respecte o înce
tare a focului.

NAȚIUNILE UNITE — Se
cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. a lansat 
apelul de a se depune eforturi 
pentru realizarea unei noi în
cetări a focului in Liban și 
pentru a permite președintelui 
ales să inițieze ..procesul re
concilierii".

excavatoare și pom
pe. cărora li s-au 
alăturat și subunități 
ale apărării civile, 
au acționat continuu 
pentru refacerea di
gurilor. repararea 
podurilor distruse și 
diminuarea pagube
lor.

Nu s-au semnalat 
vioâime omenești.

Miercuri după-amiază. a sosit 
in Capitală ministrul afacerilor 
externe al Franței. Jean Sau
vagnargues. împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma
covescu. face o vizită oficială 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni. oaspetele a fost salutat de 
George Macovescu, cu soția, Va- 
sile Gliga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Constan
tin Flitan. ambasadorul Româ
niei la Paris, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

*
După sosire. Jean Sauvagnar

gues a avut o primă întrevedere 
cu George Macovescu, în cadrul 
căreia au fost abordate princi
palele probleme ce vor figura 
pe agenda convorbirilor româno- 
franceze.

AGENDA
PRIMIRI

Miercuri. viceprim-ministrul 
guvernului, tovarășul Gheorghe 
Oprea, a primit pe Jaime Garcia 
Parra, ministrul minelor și ener
giei din Republica Columbia, 
care a făcut o vizită in țara 
noastră.

A fost analizat cu acest prilej 
stadiul actual al colaborării 
româno-columbiene în industria 
extractivă. apreciindu-se tot
odată. posibilitățile largi de dez
voltare a conlucrării in acest 
domeniu de activitate.

La întrevedere au participat 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor. petrolului și geologiei, pre
cum și Fernando Urdaneta, am-, 
basadorul Columbiei la Bucu
rești.

în aceeași zi, miniștrii Bujor 
Almășan și Jaime Garcia Parra 
au semnat un protocol prin 
care se. stabilesc măsurile pen
tru dezvoltarea cooperării între 
România și Columbia în sec
toare de interes comun.

La semnare a fost de față 
ambasadorul Columbiei la 
București..

în timpul șederii in țara noas
tră, oaspetele a vizitat între
prinderea minieră Motru. Hi
drocentrala „Porțile de Fier", 
Combinatul petrochimic Brazi, 
întreprinderea de utilaj petro
lier ..1 Mai" din Ploiești, alte 
unități reprezentative ale indus
triei noastre.

. Miercuri după-amiază, minis
trul columbian al minelor și 
energiei a părăsit Capitala.

înainte de a părăsi România, 
ministrul columbian a declarat 
unui redactor al Agerpres : In
tre țările noastre există o bună 
conlucrare. Ea este favorizată 
de prietenia statornicită între 
noi. prietenie stimulată de vi
zita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Columbia și cea 
a președintelui Lopez Michel- 
sen im România. - România și 
Columbia, a subliniat oaspe
tele, oferă un exemplu dintre 
cele ipai bune în ceea ce pri- 
vește posibilitățile de dezvoltare 
a cooperării economice între 
două țări cu sisteme politice . 
diferite. Cred, de asemenea, ca 
este exemplar și modul în <?are 
cele două țări ale noastre dez
voltă această conlucrare.

★
Tovarășul Paul Niculescu, 

viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul educației și învă- 
țămintului,. a primit. miercuri 
după-amiază. pe prof. Charles 
Yelavich, președinte al Comite
tului -Consultativ de pe lingă 
Consiliul schimburilor inter
naționale al oamenilor ds 
știință din Statele Unite ale 
Americii,

In cursul întrevederii. des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate proble
me ale dezvoltării activității 
de invățămînt dintre România 
și. S.U.A., precum și ale co
laborării bilaterale in acest 
domeniu.

★
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion Ioniță. 
a primit miercuri delegația mi
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• BILETE DE AUTOBUZ DIN... MĂTASE! Compania japo
neză de autobuze » „Fuji Kiuko", care transportă turiștii in 
regiunea muntelui Fuji, a împlinit recent 50 de ani de activi
tate. In cinstea acestui jubileu, firma a hotărît să vindă pe 
autobazele ei bilete noi de călătorie, care să fie cele mai mari 
din lume: 38/28 cm. pentru a putea permite imprimarea pe ele 
a hărții împrejurimilor muntelui Fuji și caracteristicile regiu
nii. O altă ciudățenie a biletelor spre . Fuji este că ele nu silit 
imprimate pe hîrtie sau carton, ci pe... mătase! a UN S.O.S. 
recepționat CU INTIRZIERE. o sticlă conținînd un apel la 
ajutor a fost găsită de o navă a gărzilor de coastă finlan
deze. Apelul fusese lansat în 1972 de o tînără femeie naufra
giată pe o insulă a Arhipelagului Noile Hebride. din Ocea
nul Pacific. „Ajutor! Mă găsesc cu copiii mei pe o mică insulă 
situată la latitudinea sudică 13 grade și longitudinea estică 
167 grade. Ambarcațiunea pe care mă aflam a naufragiat în 
apropierea acestei insule, pe care am ajuns la 17 iulie 1972“. 
Mesajul este semnat Jill Woodall, Dacă cumva nu este vorba 
de o farsă — și probabil că nu este —. această sticlă a tre
buit să parcurgă, timp de aproape patru ani, de cînd a fost 
lansată, o uriașă distanță pentru a ajunge pe coastele finlan
deze. în Golful Botnic • CĂRBUNELE DE COCOS. Pe piața 
mondială a apărut, in ultima vreme, un nou articol de export: 
cărbunele di-i coajă de nucă de cocos. Acest cărbune este o 
materie primă de bază, folosit în industria chimică, la fil
trele de gaze și in industria tutunului. Primul loc în lume în 
ce privește exportul acestui, cărbune il ocupă Sri Lanka, ur- 
mața de India, Filipine și unele țări africane • BARAJ ’ DIN 
APA. Specialiștii sovietici au amenajat pe riul Siun un ba- 
iaj din... apa. Acest riu este foarte instabil in ceea ce pri
vește debitul de apă. Variațiile ies în evidență mai ales în 
perioada revărsărilor cînd debitul său creste de o sută de 
ori peste media din timpul anului, iar barajele tradiționale sînt 
ineficiente. Modul de realizare a acestui baraj este următo
rul: pe cursul rîului se croiește o „umplutură de apă" închisă 
intr-o membrană cilindrică, confecționată dintr-o țesătură de 
kapron, cu un înveliș plastic special. Volumul acesteia se rc- 
gleaza in așa fel incît ea să. se mențină mereu la nivelul apei. 
Barajul din apă poate... funcționa și în regim automat. în 
acest caz. pentru umplerea și golirea treptată a „barajului-sac“ 
este _ nevoie de date hidrometrice previzibile, care se corobo
rează cu regimul de lucru automatizat al pompelor de reglare 
a nivelului apei din riu. Costul acestor baraje, în comparație 
cu barajele clasice, este de cinci ori mai redus.

Ministrul- afacerilor 'externe aî 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. cu soția, a 
oferit, miercuri, in saloanele 
hotelului Athenee Palace, un 
dineu in onoarea ministrului 
afacerilor externe al Franței. 
Jean Sauvagnargues, și â soției 
sale.

Au participat Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Bujor Al
mășan, Florea Dumitrescu. Radu 
Păun, miniștri, general-colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șef 
al Marelui Stat Major. Constan
tin Flitan. ambasadorul Româ
niei la Paris, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte persoanele ofi
ciale franceze care il însoțesc 
pe oaspete și Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

în timpul dineului au luat 
cuvîntul ministrul afacerilor ex
terne al României, George Ma
covescu, și ministrul afacerilor 
externe al Franței, Jean Sau
vagnargues.

litară iugoslavă condusă de ge
neral-colonel Dane Petkovski, 
adjunctul secretarului federal 
pentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia pentru secto
rul politico-juridic, care se află 
într-o vizită oficială in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească. a participat general- 
maior Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale 
și secretar al Consiliului po
litic superior al armatei.

De asemenea, a. luat parte 
Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

SOSIRE
Miercuri după-amiază a sosit 

in Capitală Edward Mahei La
min, secretar al Partidului „Con
gresul întregului Popor" din 
Sierra Leone, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face .0 vizită de 
prietenie in țara noastră.

Oaspetele a fost salutat la 
aeroport de tovarășul Iosif 
Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

PLECARE
Miercuri dimineața, a plecat 

la Belgrad o delegație a Comi
siei pentru politică externă _ și 
cooperare economică internațio
nală a Marii Adunări Naționale, 
condusă de Corneliu Mănescu, 
președintele comisiei, care, la 
invitația Comisiei de politică ex
ternă a Adunării R.S.F. Iugo
slavia, face o vizită de prietenie 
in această țară.

ÎNTÎLWIRE
în zilele de 8—9 iunie a.c. la 

București a avut loc intîlnirea 
președinților Grupei de lucru 
româno-ungare pentru comerț 
interior. în cursul tratativelor 
purtate de tovarășul Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al minis
trului. din partea română, și de 
tovarășul Karoly Molnar, ad
junct al ministrului, din partea 
ungară, au fost analizate re
zultatele pozitive obținute in 
cadrul schimbului de mărfuri 
intre cele două ministere de co
merț interior pe anul 1976.

Cu acest prilej, tovarășul Ja
nos Fazekas, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului interior, a primit delega
ția Ministerului Comerțului In
terior al Republicii Populare 
Ungare.

MANIFESTARE
Ziua națională a Republicii 

Filipine a fost marcată miercuri 
în Capitală printr-o seară cul
turală, organizată de Asociația 
de prietenie româno-filipineză 
și Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

în încheiere a fost prezentat 
filmul documentar cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica Filipi
ne, precum și un documentar 
despre Filipine.

■Ț

I
I
I

A
RFDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București Piața „Selnteli” Tel: 17 80 10, 17 80 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dituzorli din întreprinderi și instituții — Tiparul: Combinatul Poligrafic „Cask Scinteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona priu ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—86, P.O.B. 2001 telex 011226, București. 40 362

v
4

*


