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Faptele noastre de muncă, 
dovada conștiinței noastre

acționa pentru transpunerea 

in practică a sarcinilor 

cuprinse in expunerea prezentata

Cum veți

produse in voloare de 20
• Tinerii din intrepriadtfto

• •

mobilă, 200 instrumente r..:xe« 25C wc

Angajamentele proprii a> or
ganizațiilor U.T.C. din între
prinderile industriale ale Baba
nului vizează obținere* perne 
prevederile planului a anei 
producții de circa 20 Mi Mi 
lei. ceea ce constituie o Însem
nată parte din angajamentele *- 
sumate de comuniști in <a*M 
adunărilor cu reprezentanții •** 
rr'ior muncii. Tovarășul In* 
Bc-’i-.-. prim-secretar al Cemâ- 

' teiului orășenesc al U.T.C- ne 
invită să facem o vizită in <Me- 
ya cr'anizaîii.

Începem cu întreprinderea de 
pr .lucrare a lemnnlm Inaeeee 
d? a discuta cu loan Făgăraș. se
cretarul comitetului U.T.C- ne 
oprim in fața gazetei de petele 
„Tineretul și producția*, Priacre 
alte materiale care -i'îih nțiert 
aspecte din viata utedfMre 
luăm cunoștință de angajnmea- 
tele lor pentru anul acesta : 3M 
lăzi. 80 garnituri mobilă. 2M 
instrumente muzicale. 500 •»; 
mp PAL. 250 mp checestea 
fag, articole sportive, piese de 
schimb, panouri cofrag și alte 
produse care însumează 2 Mi Mi 
lei. Ne rămine deci să ne edu
căm asupra a ceea ce s-a rea_- 
zat pină acum.

Ilie Bogdan, secretarul orga
nizației de la secția tnoiaB. ae 
informează că angajamentul Iar 
este realizat in proporție de M 
la sută. Că tocmai se gtndeacla 
o suplimentare a lui. RealnBdte 
organizațiilor U.T.C. de la hala 
gatere, secția de lăzi. PAL. ar
ticole sportive, instrumente mu
zicale și piese de schimb. ur
mează cote asemănătoare in gra
ficul întrecerii utedite.

'caracterul
Există, la lumea contem

porană, o serie intrexga de 
cuvinte pe care individul le 
folosește des și ea destulă 
exactitate : uneori insă, anele 
asemenea euvinte mai contia 
o rezervă demnă de a fi 
mai profund înțeleasă : adică 
ele nu-s exploatate pe deMM, I 
la întreaga lor capacitate. 
Căci și cuvintele, la urma 
urmei, exprimă adevăruri ale 
existenței umane, asemănin- 
du-se cu autentice cămări 
de provizii, insă pentru spi
rit, nu pentru digestie, de
pozite de înțelepciune si ex
periență. mai îndepărtate 
sau mai apropiate ia timp. 
Astfel, cuvintul caracter pe 
care un filozof din urmă m 
două milenii și jumătate il 
definește admirabil : -Ca
racterul omului este destinul 
său**. Dar citi oameni. as
tăzi, și tinerii- mai ales.

însemnări
de Mihai Stoian

nu-ți replică — im pâra ti eu 
ei inșiși — atunci ciad ar fi 
cazul să se analizeze puțin 
mai in adine și mai autocri
tic : „Așa-s eu. daeă-ti pla
ce !“ Alt înțelept — mai a- 
propiat de noi — arată lim
pede : ,.Nu importă ce face 
natura din om, ei ceea ce el 
insuși face pentru sine** 
(Kant). Insușindu-si princi
pii sănătoase. constructive, 
și folosindu-le in practica 
vieții, omul se desărirșeste 
pe sine : ..Principiile sint 
schelele eu ajutorul cărora 
se clădește un caracter* (L. 
Blaga). De cite ori. intr-un 
dialog, n-auzi spunindu-se : 
„caracter slab**, ..caracter 
prost**, ..n-are caracter*... Dar 
caracterul inseamnă. nu-i 
așa. ansamblul personalității 
cuiva — felul lui de-a fi, 
de-a simți, de-a reacționa 
atît atunci cind e de unul 
singur, cit și atunci cind este 
în colectiv. Desigur, in con
dițiile noastre, intr-o socie
tate fundamental echitabilă, 
întemeiată pe principiile e- 
ticii socialiste, nimeni nu-și 
are (s-au n-ar trebui să 
aibă) vreo... justificare pen
tru slăbiciunea caracterului 
său. în primul rînd pentru 
că achizițiile personalității 
fiecăruia se datorează — cum
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AGRICOLĂ Urgențe de fiecare zi,
de fiecare ceas
ILFOV: Folosirea intensivă a sistemelor

de irigații, asigurarea umidității
optime In sol

cocxx

Cooperativa agricolă 
ductie din Chiselei a 
de o sexprafată irutetă 
2 50» de hectare, pe ca 
cot an. au cultiva: lue 
rumb. Eoarea-soare-uu 
sfeclă de zahăr, tutun 
Bine Înoate si la am 
rxe. udate după un 
riguros- culturile s-au 
r.srma. existind toate 
obținerii unor producții mari. 
Dealtfel, un prim bilanț a 
fost încheiat. De pe suprafe 
cultivate cu lucerna. in sistem 
irigat, cooperatorii au obținut 
pină acum 400 tone de fin și 609 
tone semisiioz. La data raidului 
nostru toate motopompele si 
aspersoareie. întregul sistem 
funcționa La capacitatea maxi
mă. Se executau udări pe su
prafețele cultivate cu porumb 
după orz masă verde, cu porumb 
pentru boabe, tutun și floarea 
soarelui. După cum ne informa 
Ivan Velicu. vicepreședintele 
consiliului popular, cei 18 moto-
pompițti ai cooperativei agri
cole de producție, organizați in 
două schimburi. lucrează ziua 
si noaptea. Motopompiști ca 
Marin Tamașu. Marin Buze a. 
Gheorghe Meșterelu. Ilie Toma. 
Dumitru Necula. acționind cu 
înaltă răspundere, veghează in 
permanență bunul mers al utila
jelor. asigurind funcționarea lor 
fără întrerupere. Conștient de ; 
importanța și necesitatea respec- | 
tării întocmai a graficului de 
irigații, șeful fermei nr. 1. 
Gheorghe A. loan, este prezent 
tot timpul in cimp urmărind fe
lul in care se execută udările, 
intervenind operativ la rezolva
rea problemelor ce ar putea 
perturba respectarea programu
lui stabilit.

La Cooperativa agricolă de 
producție Minăstirea. a cărei 
suprafață irigată este tot de 
2 500 ha. se acționează în același 
ritm susținut, continuu. Moto- 
pomDiștii Constantin Luiceanu. 
Nicolae Iordache, Ilie Cornel,

eocrr-se. Beaâsarea jar esae v- 
sadrscă decada, ia nrvei de 
arțar .aurar. Despre de «aut a-
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AL DOBRE

comunistul-modelul la care ne raportăm

Cînd ti se spune: 
„e nevoie de tine"

In fața Fabricii de locomoti
ve. din cadrul întreprinderii 
„Electroputere". Craiova. des
copăr o fintină arteziană pe 
care n-o știam. A fost zidită 
recent, aveam sâ aflu, de chiar 
oamenii care lucrează aici, ca 
un simbol al frumuseții muncii 
lor. De jur-împrejurul apelor 
înalte, constructorii au implan
tat în cercul de beton minia
turile citorva tipuri de locomo
tive. care au marcat puncte im
portante în lupta lor pentru 
cucerirea unui loc fruntaș în 
tehnica mondială : de la prima 
locomotivă Diesel de 2100 CP,

de tovarășul Nicolae Ceaușescu ?

_N« trebuie să existe întreprindere *i instituție ia 
rare â m te desfășoare o intensă ți bine organizată
activitate evocativă, care să na dispună de formații 
ealtaral-irtrslice. In cadrul tuturor instituțiilor eco-
Muaâce și sociale trebuie să organizăm îmbinarea ar- 
neateui a producției eu educația, a muncii cu ar- 
gaauxarea plăcută ți educativă a timpului liber, fă- 
riud din întreprinderile fi instituțiile noastre pu-

orizout de cultură, cu • înaltă conștiință socialistă"4.

pină la cea electrică de 5100 
CP. In fapt, drumul parcurs de 
la o etapă la alta a fost destul 
de lung și anevoios. A fost, în 
special, un drum al oamenilor 
înșiși, ca să ajungă veritabili 
specialiști, intr-un domeniu a- 
flat intr-o continuă înnoire.

— Aici, unde se construiau 
roabe, vagoneți și electrocare, 
își amintește comunistul Năsta- 
se Pufan, cuvintul „locomotivă" 
s-a rostit pentru prima oară 
prin ’52, dar era vorba de abia 
de locomotivele de mină ! A- 
devăratele locomotive au în
ceput să ne ocupe gindurile din
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Fesbru organizația U.T.C- ir. 
aceste prepense indxatii- din 
expunerea secretarului general 
al partidului. se află un vast 
program de acțiune. ana din 
tLrectitie cardinale ale întregii 
sale activități. Despre cum ac
ționează și cum vor acționa in
această direcție răspund astăzi 
in cadrul anchetei noastre : 
Gheorghe Baban. secretarul 
comitetului U.T.C. de la 
Combinatul de fibre sintetice 

*" Iași ți Maria Mihai, secretara 
Comitetului U.T.C. de la în
treprinderea ..Țesătura" din 
Iași.

Gheorghe Baban. Combi
natul de fibre sintetice : Pen
tru net expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la congres 
constituie un puternic Îndemn 
la muncă. la perfecționarea ac
tivității desfășurate in viața de 
organizație, dar trebuie să spun 
că această strălucită expunere 
ne-a impus si o serioasă anali
ză a rezultatelor muncii, o privi
re autocritică, o evaluare exigentă

ALINA POPOVICI
fCOTtin--»rt in pag. a Il-a)

’57. Tot orașul știa și se mîn- 
drea că primele locomotive Die
sel românești vor purta iscăli
tura uzinei Electroputere. Eram 
opriți pe stradă, întrebați cum 
stăm, dacă avem probleme... 
Cind prima Diesel s-a urnit, 
parcă s-a mișcat uzina din 
loc ! Pentru noi însă. fiecare 
locomotivă înseamnă un nou 
examen.

Un examen al profesionalită- 
ții, al datoriei comuniste. Șeful

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe conducătorul

delegației militare iugoslave

— Socvahsx* w-»-

neațx pe genedal-ctsloBel Dane 
Pkxctțta. adjunccil tetreta. u- 
hx federal pentru apărarea na- 
riocaLă al ÎLSF Iugoslavia 
pentru sectorc! poutjco-rmcir. 
care. ia fruntea unet de'.egati: 
mulutare. a Ocst o vizită oficială 
13 țara noastră.

La pr-trtre an participat to- 
varâri: Furi' Bobe, membru al 
Corertetiiini Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.CJL vice
președinte al Conciliu toi de Stat, 
s. general-maioe Gheorghe Go
me.u- adjunct al ministrului a-

INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului „Ghanaian Times44

și revistei „Weekly Spectator" din Accra
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit pe Abraham Kutin-Mensah, 
directorul Corporației „New Times’, membru in Consiliul Redac
țional al ziarului „Ghanaian Times" și redactor-șef al revistei 
ghaneze „Weekly Spectator", căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE: Care sini 
principiile care stau la baza 
politicii Republicii Socialiste 
România in relațiile cu țările 
in curs de dezvoltare ?

RĂSPUNS : România, ca țară 
socialistă și. totodată, ca țară in 
curs de dezvoltare, acționează 
pentru lărgirea continuă a rela
țiilor sale cu țările in curs de 
dezvoltare, pornind de la necesi
tatea găsirii căilor pentru lichi
darea actualelor stări de lucruri 
privind subdezvoltarea, pentru 
realizarea unor relații noi, care 
să asigure progresul rapid al ță
rilor rămase în urmă. Așezăm la 
baza acestor relații principiile 
deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc. Pornim de la 
faptul că colaborarea trebuie să 
promoveze aceste principii in 
toate domeniile, să constituie, 
totodată, și o afirmare a solida
rității în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste, neo- 
colonialiste, pentru respectul 
dreptului fiecărui popor de a fi 
pe deplin stăpîn pe bogățiile na
ționale, de a le putea folosi în 
conformitate cu interesele dez
voltării economice-sociale inde
pendente.

ÎNTREBARE : In prezent 
relațiile dintre România și 
Ghana sint excelente. Ce 
considerați că ar trebui în
treprins de ambele părți pen
tru dezvoltarea continuă a 
acestor legături ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, rela
țiile dintre România și Ghana 
sint deosebit de bune, ele au 
cunoscut, îndeosebi in ultimii 
ani, un progres substanțial. Aș 
menționa în această privință 
faptul că, în perioada ultimilor 
patru ani, schimburile economice 
dintre țările noastre s-au dublat. 
De asemenea, țările noastre, re
prezentanții lor conlucrează 
activ în diferite organizații in
ternaționale, cum ar fi Organiza
ția Națiunilor Unite. Pornind de 
la actualele relații de colaborare 
dintre statele noastre, consider 
că există largi posibilități pen
tru extinderea schimburilor eco
nomice și, îndeosebi, pentru 
realizarea unei cooperări în pro
ducție, sub diferite forme, în 
conformitate cu dorințele celor 
două țări și cu necesitatea dez
voltării lor economico-sociale 
mai rapide.

în această direcție consider că 
ar fi de o deosebită importanță 
ca, în perioada următoare, să 
realizăm o serie de acțiuni de 
cooperare care ar ridica pe o 
bază superioară colaborarea ac
tuală și. desigur, să continuăm 
conlucrarea în cadrul țărilor în 
curs de dezvoltare, pe plan in
ternațional, în vederea sporirii 
contribuției statelor noastre la 
realizarea noii ordini economice 
internaționale, a unei lumi a 
păcii și colaborării.

ÎNTREBARE : Ca țară tn 
curs de dezvoltare. Ghana 

părării naționale și secretar al 
Consiliului politic superior al 
armatei

A fost de fată Petar Dodik. 
ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

în cursul întrevederii au fost 
evocate relațiile de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă continuu intre ță
rile. partidele și popoarele 
noastre, corespunzător înțelege
rilor stabilite cu prilejul intil- 
nirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. S-a exprimat 
convingerea că extinderea și 
aprofundarea acestor raporturi 
slujesc construcției socialiste in 
România și Iugoslavia, sint in 
folosul ambelor state și popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

are nevoie de ajutorul prie
tenesc al altor state. Care sint 
domeniile in care România 
ar putea coopera și acorda 
asistență pentru dezvoltarea 
economiei ghaneze ?

RĂSPUNS : Pornind de la ne
cesitatea dezvoltării unei largi 
cooperări în producție, în con
formitate cu necesitățile țării 
dumneavoastră, România doreș
te să realizeze această cooperare 
în acele domenii care sint de 
prim interes' pentru dezvoltarea 
rapidă a Ghanei. Ținînd seama 
de experiența și de posibilitățile 
României, consider că s-ar pu
tea realiza cu bune rezultate o 
colaborare în domeniile minier, 
petrolier, al silviculturii și in
dustriei lemnului, în realizarea 
unor obiective industriale care 
se găsesc în programul Republi
cii Ghana, precum și in dome
niul agricol. Fără nici o îndoială 
că aceasta ar deschide calea 
realizării unei asistențe tehnice 
corespunzătoare, a unei mai 
strînse colaborări științifice și 
culturale între cele două țări.

ÎNTREBARE : Un număr 
însemnat de tineri ghanezi 
studiază în țara dumneavoas
tră. Guvernul român inten
ționează să mărească numă
rul de burse acordate Gha
nei ? Cum se comportă stu
denții ghanezi aflați in 
România ?

RĂSPUNS : în România în
vață actualmente aproape 100 de 
tineri ghanezi. alături de alte 
mii de tineri din diferite țări din 
Africa și de pe alte continente. 
După cite știu, și studenții gha
nezi, ca și cei din celelalte țări, 
se străduiesc să-și însușească 
cunoștințele necesare care să-i 
ajute să contribuie la dezvol
tarea economico-socială a ță
rilor lor.

în ce privește posibilitățile de 
majorare a burselor în viitor, aș 
dori să menționez faptul că re
cent Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al parti
dului a hotărît majorarea în ge
neral a burselor pentru țările în 
curs de dezvoltare și, fără nici o 
îndoială, că de aceasta vor pu
tea beneficia și un anumit 
număr de tineri ghanezi. Pe mă
sura realizării unor acțiuni de 
cooperare in producție, aceste 
posibilități se vor mări. Fără în
doială că se vor găsi și căițe 
corespunzătoare pentru pregă
tirea cadrelor necesare funcțio
nării acestor întreprinderi și 
ramuri de activitate ce se vor 
realiza prin cooperarea dintre 
cele două țări.

ÎNTREBARE : Vă mulțu
mim foarte mult. Excelență, 
pentru această știre fericită 
in legătură cu sporirea asis
tenței în materie de invă- 
țămint.

Care este poziția României 
față de lupta popoarelor 
africane pentru eliberare na
țională și ce ajutor acordă 
țara dumneavoastră mișcări

Totodată, a fost manifestată 
satisfacția față de rezultatele vi
zitei delegației militare iugo
slave și s-a subliniat că ea se 
înscrie in cadrul conlucrării 
prietenești ,dintre armatele ce
lor două țări.

In timpul convorbirii, au fost 
abordate, de asemenea, aspecte 
ale actualității internaționale. S-a 
relevat, in acest sens, necesita
tea intensificării eforturilor pen
tru transpunerea în viață a pre
vederilor Actului final al Con
ferinței de la Helsinki, pentru 
destindere, cooperare și încre
dere intre state, pentru edifica
rea unei reale securități in Eu
ropa și in lume.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

lor de eliberare, îndeosebi ce
lor din Zimbabwe și Na
mibia ?

RĂSPUNS : Aș putea spune că 
România întreține raporturi de 
colaborare activă cu toate țările 
africane, excluzînd, bineînțeles, 
dintre acestea, regimul rasist 
din Africa de Sud. Cu multe din 
aceste țări am realizat relații de 
cooperare, sub diferite forme, 
inclusiv societăți mixte, le acor
dăm asistență tehnică, sprijin 
în formarea de cadre.

Am sprijinit activ lupta de eli
berare națională a popoarelor 
africane sub diferite forme, in
clusiv material. Considerăm că 
aceasta constituie o expresie 
concretă a solidarității în lupta 
împotriva imperialismului și co
lonialismului, a sprijinirii po
poarelor care doresc să fie stă- 
pîne pe destinele lor. în același 
spirit întreținem de mult relații 
de colaborare și acordăm sprijin 
mișcărilor de eliberare din Na
mibia și Zimbabwe. Dealtfel, 
România este membră a Comi
tetului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Namibia. Conside
răm că după victoriile obținute 
de popoarele din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Insu
lele Capului Verde, Sao Tome și 
Principe s-au creat condiții și 
mai bune pentru intensificarea 
luptei de eliberare a popoarelor 
din Namibia. Rhodesia și, in ge
neral, pentru lichidarea regimu
lui rasist, a politicii de apartheid 
din Africa de Sud. în spiritul 
solidarității militante, România 
va acorda în continuare între
gul său sprijin mișcărilor de 
eliberare, luptei pentru lichida
rea definitivă a oricărei politici 
rasiste și de apartheid, a orică
ror forme de colonialism sau 
neocolonialism în Africa. De 
asemenea, acordăm și vom acor
da în continuare un sprijin activ 
tuturor popoarelor care luptă 
pentru independentă. pentru 
dreptul de a fi stăpine pe des
tinele lor.

ÎNTREBARE : Cum apre
ciau primirea României in 
„Grupul celor 77“ și în ce 
constă in prezent activitatea 
țării dumneavoastră în aceas
tă grupare internațională ?

RĂSPUNS : Consider intrarea 
României în „Grupul celor 77“ — 
adică al țărilor in curs de dez
voltare — ca un lucru firesc, ți- 
nînd seama de faptul că Româ
nia este ea însăși țară în curs 
de dezvoltare. Totodată, aceasta, 
a devenit posibil și datorită re
lațiilor strînse. de colaborare ac
tivă, pe care România le-a pro
movat cu toate țările în curs de 
dezvoltare.

Aș dori să exprim aici mulțu
mirile mele președintelui Repu
blicii Ghana și guvernului gha- 
nez pentru sprijinul acordat 
României, la Manila.

în ce privește activitatea 
viitoare a României ca membru 
în „Grupul celor 77“. ea decurge, 
desigur, din orientările comune 
stabilite la Manila cu privire la 
intensificarea luptei pentru reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru instau
rarea unor rapoiTuri economice 
noi între țările în curs de dez
voltare , și țările dezvoltate, care 
să favorizeze progresul țărilor 
în curs de dezvoltare. în același

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cu gîndul la marile soluții 
tehnice, se neglijează „micile"

probleme de organizare
în ultimul timp s-a înregistrat 

o creștere simțitoare a ritmului 
de execuție pe șantierul Fabri
cii de încălțăminte din Hune
doara, ca urmare a măsurilor 
luate pe linia organizării mai 
judicioase a muncii, industria
lizării lucrărilor de construcții 
și ridicării gradului de califi
care a muncitorilor. în urma 
unei atente analize, conducerea 
întreprinderii de construcții 
siderurgice a făcut o exigentă 
redistribuire a forței de munca 
și utilajelor în raport cu nece
sitățile fiecărei lucrări, a asigu
rat condiții pentru prepararea 
centralizată a betoanelor și 
mortarelor în scopul respectă
rii riguroase a rețetelor și apro
vizionării ritmice, operative a 
locurilor de muncă. Au cunos
cut, de asemenea, o largă ex
tindere utilizarea elementelor 
prefabricate în locul construc
țiilor monolit, turnarea cu aju
torul pompelor a betoanelor și 
mortarelor, mecanizarea trans
portului materialelor pe ver
ticală. Măsurile amintite, ca și 
altele, au permis constructori
lor de la I.C.S.H. să recupereze 
toate restantele acumulate de 
la începutul anului, să se în
cadreze în graficele de execuție 
stabilite.

Conșemnînd aceste măsuri ne 
simțim, totuși, datori să subli
niem că, cel puțin pe linia or
ganizării muncii, au mai rămas 
încă multe probleme nesolu
ționate.

Deși sîntem în plină vară și 
dispunem de condiții climatice 
dintre cele mai favorabile, tim
pul nu este folosit integral, Ia 
adevărata sa valoare. Cele mai 
multe formații lucrează doar 
pină la orele 15 (ca într-o fa
brică !) în toiul amiezii oame
nii luîndu-și servietele sub braț 
și plecînd acasă. Desigur, nu 
cerem muncitorilor să lucreze 
14—16 ore pe zi. dar există po
sibilități ca activitatea să se 
desfășoare, măcar, in două 
schimburi, chiar dacă lucrările 
nu sînt rămase în urmă.

Cele spuse mai sus sînt vala
bile pentru muncitorii din ca
drul șantierelor electrotehnic și 
de instalații. în urma unei re
cente decizii a conducerii 
I.C.S.H., constructorii propriu- 
ziși, care asigură front de lucru 
celorlalți meseriași, trebuie să 
lucreze în program de vară. 
Din păcate, dispoziția nu este 
respectată. Aflîndu-ne. într-una 
din zilele trecute, pe șantier, 
am constatat că odată cu elec-

FAPTELE NOASTRE 
DE MUNCĂ 

(Urmare din pag. I) 

țiile și mîndria noastră. La ca
pitolul piese de schimb, angaja
mentul anual a fost îndeplinit. 
Mai mult de un sfert s-a realizat 
în cadrul inițiativei „Ziua utila
jului și a pieselor de schimb11. 
Din cele 40 tandemuri de rulare 
propuse a se executa suplimen
tar, am realizat 15, avînd la ora 
actuală un avans la diferite sub- 
ansamble și piese. S-ar putea ivi 
întrebarea, continuă interlocuto
rul, cum a fost organizată mun
ca, dacă este posibilă o supli
mentare a producției prin anga
jamentele noastre. Răspunsul co
rect îl avem pornind de la rea
litate. In fiecare an primim noi 
contingente de tineri, care, for
mați in anii de școală, necesită 
perfecționări. Preocuparea în a- 
ceastă direcție, dublată perma
nent de o susținută muncă poli
tică, prin formele ce ne stau )a 
îndemînă, se materializează în 
salturile calitative ale pregătirii 
profesionale, ale gîndirii tehniee.

Obiective concrete, vizind 
creșterea producției, ca rezultat 
al continuei pregătiri profesio
nale, în contextul reducerii 
cheltuielilor economisirii de ma
terii prime și materiale, am tn- 
tilnit și în organizațiile de la 
I.U.P.S, I.P.M.-Sport, I.F.E.T., 
T.C.M.. Cooperativa „Progresul1*. 
Succesele de pină acum relevă 
realismul angajamentelor, hotă- 
rirea tinerilor din Reghin de a 
confirma prin fapte de muncă și 
comportament adeziunea totală 
la politica P.C.R., angajarea ple
nară la înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI. INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCA ANUNȚĂ: 
SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE:

FACULTATEA DE MECANICA
— ASISTENT, poz. 14, la catedra 

Tehnologia metalelor, discipline
le : Studiul metalelor, Tehnologia 
materialelor ;

— ASISTENT, poz. 27, la cate
dra Tehnologia construcțiilor de 
mașini, disciplinele : Proiectarea 
sculelor așchietoare, așchiere și 
scule așchietoare ;

— ASISTENT, poz. 28, la catedra 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, disciplinele : Stanțe și ma
trițe ;

— ASISTENT, poz. 29, la cate
dra Tehnologia construcțiilor de 
mașini, disciplinele : Exploatarea 
mașinilor-unelte, acționări hidro- 
pneumatice, mașini electrice ;

— ASISTENT, poz. 28, la catedra 
Utilaj tehnologic, disciplina : Me
canica tehnică ;

— ASISTENT, poz. 28, la catedra 
Mecanică agricolă, disciplinele : 
Mecanisme, Organe de mașini și 
mecanisme, Desen tehnic.
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 14, la 
catedra Clădiri civile și fundații, 
disciplinele : întreținerea și ex
ploatarea căilor ferate, Căi ferate, 
Suprastructura căilor ferate pen- 
ru viteze mari ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 15, la 
catedra Clădiri civile și fundații, 
disciplinele : Trafic și autostrăzi, 
Drumuri urbane, întreținerea și 
exploatarea drumurilor, siguranța 
circulației. Tunele și metropoli
tane, Construcții, Căi ferate ;
- ASISTENT, poz. 24. la catedra 

Clădiri civile și fundații, discipli
nele : Construcții civile, con
strucții ;— ASISTENT, poz. 26, la catedra 
Clădiri civile și fundații, discipli

tricienii și instalatorii au ple
cat acasă și numeroși construc
tori. Mai exact : din 13 oameni 
care alcătuiesc echipa lui Tudor 
Polifronie. au mai rămas la 
lucru doar 7 (5 femei !), ceilalți 
— bărbații — dispărind fără 
urmă. Echipa lui Teodor Bo- 
deanu s-a împuținat și ea cu 2 
lucrători, din formația lui Tudor 
Vasilache a mai rămas doar... 
șeful, iar brigăzile conduse de 
Ludovic Berța și Nicolae Ru- 
gaci au plecat in frunte cu șefii 
lor !

Luînd cunoștință de aceste 
nereguli. tovarășul Constantin 
Pitea, șeful lotului 5 din cadrul 
Șantierului 1 construcții al 
I.C.S.H., s-a arătat deose
bit de nemulțumit de faptul că 
muncitorii „continuă să per
siste în tendința de nesocotire 
a disciplinei11. Fiind vorba de 
abateri săvîrșite și de uteciști, 
este necesar ca eforturile de 
întărire a disciplinei, depuse de 
conducerea administrativă, să 
fie susținute cu mai multă fer
mitate de organizația U.T.C., 
răspunzătoare, în ultimă in
stanță, de întreaga activitate și 
comportare a tinerilor.

Ar mai fi de amintit și alte 
situații nefirești. în timp ce doi 
tineri de la I.R.E.—Deva săpau

CAMPANIA AGRICOLĂ

In schimburi prelungite 
la întreținerea culturilor

„De mult, recolta n-a mai 
arătat a fi atît de frumoasă ca 
la acest început de iunie — ne 
spunea primarul comunei Ghio- 
roc, Dumitru Sandru. Au fost 
și ploile care au căzut la vre
me, dar au fost și oamenii care 
au îngrijit cum trebuie cultu
rile11. Ca dovadă, la ora actua
lă, 500 hectare cultivate cu po
rumb au fost integral prășite 
mecanic și manual, iar alte 250 
hectare cu floarea-soarelui au 
fost pentru a doua oară intre- 
ținute. într-un stadiu avansat 
se află cooperatorii din Miniș 
care efectuează prașila a doua 
pe cele 50 hectare cu floarea- 
soarelui și prima prașilă ma
nuală a celor 220 hectare cu 
porumb. Preocupările pentru 
obținerea unei recolte cit mai 
bogate în acest an sint confir
mate și de mersul lucrărilor in 
celelalte unități ale județului. 
Astfel, la Macea. zilnic circa 
1 000 de cooperatori, ajutați de 
40 de mecanizatori, lucrează in
tens la cea de a doua prașEă 
a porumbului cultivat atei pe 
1 300 hectare, iar la sfeclă este

„E nevoie de
tile in mină, seară de seerț 
noapte de noapte. A fort o 
școală formidabilă, dar eram 
conștienți, ce învățam nu ne 
putea fi mult timp de folos. 
Muncim intr-un domeniu ia 
care concepțiile se schimbă pes
te noapte, vitezele cresc de la

(Urmare din pag. I) ,

atelierului montaj mecanic. 
Nicolae Rizoiu. îmi prezintă 
cu vorbe puține, care par 
să-i caracterizeze pe toți 
cei care muncesc aid, ci- 
teva date : viteza a cres
cut de la 120 la 200 km'oră, in 
timp ce greutatea a scăzut și 
scade vertiginos ; 90 la sută din 
aparatele pentru Diesel nu mai 
vin din import, iar in acest an 
aparatura va fi sută la sută ro
mânească. Aceasta, in ceea ce 
privește locomotivele ; Dar oa
menii ? Alte dfre, la fel de 
grăitoare in precizia lor : De la 
1 700 uteciști, astăzi organizația 
de tineret numără 6 200. deci in 
colectiv au intrat mulți, mulți 
tineri bine pregătiți profesional 
în școlile uzinei, dintre care, 
numai la electrice, ca să luăm 
un exemplu, 90 la sută urmea
ză cursurile liceului industrial 
sau cele de subingineri.

— Aici este o nevoie vitală 
de învățătură, nu exagerez 
cînd spun vitală, precizează co
munistul Alexandru Dondoe, 
șef de secție la construcții me
talice. Noi am învățat să con
struim locomotive, construind. 
Cu planurile alături (ne luau 
pe atunci zile în șir să le înțe
legem în profunzime), cu căr- 

nele : Construcții agricole, Con
strucții civile, materiale de con
strucții ;

— ASISTENT, poz. 27, la catedra 
Clădiri civile și fundații, discipli
nele : Siguranța circulației, Calcu
lul structurilor subterane pentru 
căi de comunicații, trafic și auto
străzi, Drumuri urbane, întreți
nerea și exploatarea drumurilor, 
întreținerea și exploatarea căilor 
ferate, Căi de comunicații ;

— ASISTENT, poz. 28, la catedra 
Clădiri civile și fundații, disci
plinele : Proiectarea și construcția 
drumurilor, Drumuri urbane și 
exploatarea drumurilor, Trafic 
rutier și autostrăzi ;

— ASISTENT, poz. 29, la catedra 
Clădiri civile și fundații, disci
plinele : Clădiri în transporturi, 
Inginerie seismică, Fundații la 
mașini, Căi de comunicații, Con
strucții speciale în transporturi ;

— ASISTENT, poz. 30. la catedra 
Clădiri civile și fundații, discipli
nele : Construcții civile, Clădiri în 
transporturi, Construcții agricole. 
Inginerie seismică, Fundații de 
mașini ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 9, la 
catedra Construcții de beton ar
mat, disciplinele : Tehnologia lu
crărilor de construcții, Economia 
construcțiilor și legislație ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 14, la 
catedra Construcții de beton ar
mat, disciplinele : Probleme spe
ciale de poduri, Poduri de beton 
armat, Beton armat, Construcții 
de beton armat ;

— ASISTENT, poz. 24, la catedra 
Construcții de beton armat, dis
ciplinele : Organizarea și condu
cerea producției, Eficiența eco
nomică, Tehnologia subansamble- 
lor mari prefabricate, Organizarea 
marilor șantiere ; 

de zor, loan Budai, șef de 
echipă, stătea lingă ei cu bra
țele incrucișate. La doi munci
tori un șef ? Este prea mult ! 
Am rămas, apoi, nedumeriți de 
faptul că se consumă o muncă 
imensă pentru pozarea unui 
cablu la stația de 110 kv aflată 
in Valea Seacă (!), la o distan
ță de cițiva kilometri deși ali
mentarea cu energie se putea 
face — spun unii meseriași — 
de la stația combinatului aflată 
in imediata apropiere a fabricii. 
Cu centrala termică aceeași po
veste : deși combinatul side
rurgic are posibilitatea de a 
alimenta halele cu căldură și 
abur tehnologic, se construiește, 
totuși, o centrală separată la o 
distanță destul de mare, consu- 
mindu-se inutil materiale și 
manoperă.

In concluzie, remarcăm pre
ocuparea întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara 
de a-și perfecționa activitatea 
gindindu-se la mari soluții teh
nice dar nu trebuie să fie pier
dute din vedere nici „mârun- 
tele“ probleme de organizare a 
producției, care, așa cum am 
văzut, pot diminua substanțial 
eficiența muncii.

ALEX BĂLGRĂDEAN 

pe terminate prașila a patra 
manuală. La rîndul iar coope
ratorii din Sinmartin. după ce 
au valorificat primele 15 tone 
varză timpurie, și-au concentrat 
forțele Ia întreținerea tomatelor 
timpurii, prășite deja pentru a 
treia oară. Concomitent, intre 
..ferestrele** dintre ploi au ie
șit cu toții la prașila porumbu
lui și a sfeclei de zahăr, lucra
re rămasă mai în urmă. Un pre
țios ajutor il dau mecanizatorii 
care și-au organizat munca in 
schimburi prelungite.

în această amplă campanie, o 
contribuție deosebită iși aduc 
organizațiile U.T.C. 140 de elevi 
de Ia liceele ți școlile profesio
nale din Ineu. 50 de tir.eri din 
Zerind, 32 din Puip*1 Mare. 45 
din Zaranc 40 din Gura Hon;. 
60 dui Chișineu Criș și nume
roși alții din Craiva. Soeodor. 
Olari. Grăniceri etc. au parti
cipat alături de cooperator-. k 
mecanizatori la Lrmetmerea a 
peste 5M hectare cu - t h p
236 cu sfeoă de zanăr.

ION DANCEA

lună la lună. Ca să ținem pa
sul, trebuie să îmbunătățim 
permanent performantele ma
șinilor noastre. Pe lingă noi. o 
dată cu extinderea fabricii, au 
venit tineri și observ cu bucu
rie că ei au înțeles necesitatea 
de a nu se mulțumi cu ceea ce 
au asimilat in școli, de a invi
ta continuu. Cred și sper că 
am reușit să le oferim nu nu
mai sfaturi dar și un exemplu 
convingător in acest sens.

Ion Marin . Nicolae Rizoiu. 
Ion Anton. Alexandru Dondoe, 
Năstase Pufan. Ion Tacă. Ma
rin Avram. Constantin Uagu- 
reanu și alții, mulți alții. Co
muniști. Cind au început. cu 
curaj și spirit de răspundere, 
construcția primei locomotive, 
de abia absolviseră un curs de 
calificare, executaseră doar lu
crări de mică tehnicitate. As
tăzi. conduc sectoare cheie a.e 
uneia dintre cele mai impor
tante fabrici din țară. Nu a fort 
un drum ușor. Marin Avram, 
de pildă, a făcut parte din e-

— ASISTENT, poz. 25. la catedra 
Construcții de beton armat, dis
ciplina : Organizarea și condu
cerea producției ;

— ASISTENT, poz. 26, la catedra 
Construcții de beton armat, dis
ciplina : Tehnologia lucrărilor de 
construcții ;

— ASISTENT, poz. 27. la catedra 
Construcții de beton armat, disci
plinele : Construcții de beton ar
mat, Beton armat și construcții 
de beton armat ;

— ASISTENT, poz. 22, la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplinele : Automatizări, insta
lații de răcire, Instalații sanitare ;

— ASISTENT, poz. 25. la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplina : Instalații sanitare ;

— ASISTENT, poz. 27. la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplinele : Reprezentări geome
trice și desen tehnic. Geometrie 
descriptivă și desen tehnic ;

— ASISTENT, poz. 28, la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplinele : Geometrie descripti
vă și desen tehnic, Reprezentări 
geometrice și desen tehnic ;

— ASISTENT, poz. 29, la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplinele : Geometrie descripti
vă și desen tehnic, Reprezentări 
geometrice și desen tehnic, topo
grafie ;

— ASISTENT, poz. 30, la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplinele : Instalații de ventila
re, condiționare frig, Instalații în 
construcții, Instalații electrice, 
Automatizări ;

— ASISTENT, poz. 31, la catedra 
Construcții metalice și instalații, 
disciplinele : Poduri metalice,
Probleme speciale de poduri me
talice, Construcții industriale, 
Construcții metalice ;

Din cronica întrecerii 
uteciste

ARAD : Importante can
tități de produse peste 
plan prin acțiunile între

prinse de tineri
Primele cinci luni ale acestui 

an au constituit pentru cei : s- 
te 300 de tineri de la întreprin
derea „Arădeanca1* din muni
cipiul Arad, prilejul unei se-.-re 
confruntări cu propriile lor po
sibilități de a munci mai bine, 
de a-și îndeplini sarcinile eco
nomice intr-un climat de ordi
ne și disciplină, de putern-.c e .- 
tuziasm. Bilanțul recent înche
iat evidențiază, in acest sens, 
rezultate deosebite obținute de 
uteciști. prin acțiunii» propr.: 
de muncă patriotică. ..decad» •: 
săptămini de muncă record". 
Astfel, angajamentele organiza
ției .U.T.C., pe cinci him. au 
fost depășite cu peste P- 
lei la producția globală. 1 3**1 ‘«l 
lei la producția marfă, iar -ar*.- 
nile la export au fost depâs.ie 
cu 132 000 lei. Totodată, ir. pe
rioada amintită, s-au economi
sit, prin folosirea integrală a 
deșeurilor, reproiectarea unor 
tehnologii, peste 50 tone pe'.:e’.- 
lenă, vopsea PVC in valoare de 
peste 50 mii lei, 800 kg acetorX 
alte importante cantități de ma
terii prime și materiale. în 
scopul diversificării product •; 
au fort asimilate în acest an S 
de modele noi de jucării. 24 
tipuri de accesorii pentru mchi
lă, ponderea produselor not șl

Foto : GH. CUCU

tine"
rh-pț rare real.a rezervorul 
de la celebra Die
tei 2 IM CP. locomotiva școa
lă*. Peste vreo— 4 locomotive,
a. jnge șef de echipă la rezer
vor. dar acum erau „probleme* 
mat m*— Ia bloc aparat- E mu
tat acolo. Se specializează și in 
acest domeniu.. Este solicitat, 
pentru alte ..probleme*", la con
strucții e-eta ire ța redresori,

sxandnl control-...
— M-am dus peste tot fără 

«i obiectez, deși trebuie să re
cunosc. era greu ; de abia în
vățam una și trebuia să o iau 
de la cap cu altceva, mărturi
sește Marin Avram. ..E nevoie 
de tine*, mi se spunea, și știam 
că e nevoie ! Ne angajaserăm 
să construim locomotive. tre
buia să rezolvăm singuri toate 
dificuitățile. fie ele tehnice, de 
aprovizionare, de cadre. Cum 
am făcut față, cred că cel mai
b. n știe familia ! Calificarea și 
școala medie n-au mai însem
nat in smrt timp nimic, față de 
problemele complexe pe care 
ie ridica fiecare nou tip de lo
comotivă. După program, a- 
veam alt ..program* — la biblio
teca tehnică. Apoi m-am în
scris la Universitatea serală, la 
cursuri de perfecționare. As
tăzi. am o mulțime de meserii 
și tot învăț 1 Cine crede că o 
locomotivă e ceva simplu, se

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 10. la 
catedra Mecanica construcțiilor, 
disciplinele : Calculul structurilor 
rezemate pe mediu elastic, meca
nica structurilor, Statica, stabili
tatea și dinamica construcțiilor, 
Rezistența materialelor. teoria 
elasticității și plasticității, Meca
nică :

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 13, la 
catedra Mecanica construcțiilor, 
disciplina : Hidraulică și construc
ții edilitare. Hidraulică teoretică 
și aplicată :

— ASISTENT, poz. 16, la catedra 
Mecanica construcțiilor, discipline
le : Rezistența materialelor, Teo
ria elasticității și plasticității, 
Mecanica construcțiilor ;

— ASISTENT, poz. 21, la catedra 
Mecanica construcțiilor, discipli
nele : Statica, stabilitatea și di
namica construcțiilor, Hidraulică 
teoretică și aplicată. Calculul 
structurilor la calculatoare;

— ASISTENT, poz. 22, la catedra 
Mecanica construcțiilor, discipli
nele : Mecanica construcțiilor, 
Hidraulică și construcții edilitare ;

— ASISTENT, poz. 24. la catedra 
Mecanica construcțiilor, discipli
nele : Hidraulică teoretică șl apli
cată, Hidraulică și construcții edi
litare ;

— LECTOR, poz. 11, la catedra 
de Științe sociale, disciplina : 
Economie politică ;

— LECTOR, poz. 12, la catedra 
de Științe sociale, disciplina : 
Economie politică ;

— LECTOR, poz. 13, la catedra 
de Științe sociale, disciplina : 
Eeonomie politică ;

— LECTOR, poz. 15. la catedra 
de Științe sociale, disciplinele : 
Filozofie, Socialism științific ; 

reproiectate fiind în proporție 
de peste 53 la sută din totalul 
producției anului 1976. In aceste 
zile au fost declanșate noi și 
importante acțiuni menite să 
contribuie la depășirea sarcini
lor de plan pe semestrul I. ri
dicarea calității tuturor produ
selor realizate de tineri.

TIMIȘOARA: Schimb de 
experiență

Ieri la întreprinderea ..Elec- 
tro-Timiș" a avut loc un schimb 
de experiență cu tema ..Respon
sabilitatea organizațiilor U.T.C. 
in îndeplinirea sarcinilor ac
tualului cincinal** la care au 
participat peste 100 de tineri, 
secretari ai unor comitete I 
U.T.C.. responsabili cu munca I 
profesională din mai multe uni
tăți economice timișorene. Cu a- 
cest prilej au fost relevate o serie 
de aspecte din activitatea or
ganiza * iilor de tineret, rezulta
tele bune obținute de unele co- j 
lective de tineri in întrecerea 
„TineretuL factor activ in înde
plinirea cincinalului revoluției 
tehnico-știir-țifice*. A urmat 
apoi o consfătuire de lucru în 
care s-eu făcut precizări cu pri
vire la modul în care trebuie 
organizată munca pentru reali
zarea sarcinilor de producție pe 
semestrul I al acestui an, în
tărirea agitației vizuale in sec
ții si ateliere, noul sistem de 
evidență al întrecerii uteciste.

N. MILITARE

Înșeală ; e • veritabili urină 
pe roți. Șl ca s-o construiești, 
trebuie să cunoști temeinic 
tea ti această uzină.

— Din *60 încoace. Îmi spune 
muncitorul Constantin Ungu- 
rear.u. decorat cu Ordinul. Mun
cit autorul a 400 de inovații, 
noi trăim în ritmul vieții loco
motivelor. La incepuț, făceam 
2—2 pe lună ; acum le măsurăm 
timpul execuției în zile, in tot 
mai puține zile. Ne-am perfec
ționat odată cu ele. Și nu nu
mai profesionaL N-am devenit 
numai niște foarte pricepuți 
meseriași. Invățind, ni s-au 
deschis orizonturi mai largi, stu
diind documentele de partid, 
participind cu priceperea și e- 
forturile noastre la traducerea 
lor in fapt, am ciștigat in res
ponsabilitate, in curaj, în spirit 
de inițiativă.

în jurul acestor comuniști, 
care se pot numi, fără a torța 
cu nimic adevărul, „autorii lo
comotivei electrice românești**, 
s-a format un colectiv tînăr, 
numeros și entuziast. Un colec
tiv de tineri care au înțeles, în 
tensiunea muncii de zi cu zi, 
din vorbele și exemplul vieții 
celor care îi formează, că sînt 
datori, pentru a-și putea duce 
la îndeplinire sarcinile, pentru 
a-și respecta cuvintul de tînăr 
comunist, să se perfecționeze 
continuu în specialitatea aleasă, 
să-și lărgească permanent ori
zonturile, așa cum o cere Codul 
vieții și muncii comuniștilor.

— LECTOR, poz. 16, la catedra 
de Științe sociale, disciplinele : 
Filozofie. Sociologie industrială. 
Psihologia muncii, Ergonomia și 
psihologia muncii, pedagogie ;

— ASISTENT, poz. 20, la catedra 
de Științe sociale, disciplina : 
Economie politică ;

— ASISTENT, poz. 21, la cate
dra de Științe sociale, discipline
le : Filozofie. Socialism științific, 
Ergonomie și psihologia muncii;

— ASISTENT, poz. 22, la catedra 
de Științe sociale, disciplina : 
Filozofie ;

—• ASISTENT, poz. 23. la catedra 
de Științe sociale, disciplinele : 
Pedagogie, Sociologie industrială, 
Psihologia muncii ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 10, la 
catedra de Arhitectură generală, 
disciplinele : Proiectare arhitec
tură. sistematizare în construcții, 
Elemente de sistematizare ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 11. la 
catedra de Arhitectură generală, 
disciplinele : Proiectare arhitec
tură, sistematizare în construcții, 
Reprezentări, compoziție, arhitec
tură de interior, Elemente de 
sistematizare ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 12, la 
catedra de Arhitectură generală, 
disciplina : Proiectare, arhitectu
ră, sistematizare și construcții.

FACULTATEA 
DE ELECTROTEHNICA

—• ASISTENT, poz. 22, la catedra 
Electrotehnică, disciplinele : Elec
trotehnică și mașini electrice. 
Electrotehnică, Mașini electrice și 
protecția muncii ;

— ASISTENT, poz. 23, la catedra 
Electrotehnică, disciplinele : Mă
suri electrice și electronice, Utili

CRONICA flLMULlT
Dezbatere etică, anchetă so

cială, investigație psihologici, 
„Instanța amină pronunțarea" 
este un film cu ambiții mari,. 
Justificate printr-un scenariu e- 
conomicos, de acut interes, pre
tențiile iși vădesc pe parcurs va
labilitatea sau nevalabilitatea. 
Dinu Cocea s-a exersat îndelung 
pe filmul care cere ritm, ten
siune explozivă, și preferința 
pentru situațiile limită l-a obli
gat să invețe bine această lec
ție, acest fel de cinema. De da
ta aceasta, situația limită este 
un proces penal, implicațiile 
procesului depășesc bara instan
ței. Procesul penal se desfășoară 
pentru că un om moare intr-un 
accident de muncă — și acest 
simplu fapt trimite povestea din
colo de catul penal, in viața so
cială. in conexiunea relațiilor 
umane, intr-un colectiv de mun
că. Vinovatul — vinovatul mi
nor — este in boxa acuzaților, 
judecătorul Moga simte insă că 
aici se ascund vinovați — sau 
un vinovat — mai mare, amină 
pronunțarea și incepe o inves
tigație pe cont propriu care il 
obligă să-și depășească atribu
țiile. adică, mai bine spus, să le 
completeze cu atribuțiile sale 
de cetățean, de comunist, de om 
adevărat. El va intilni la mina 
unde se petrece accidentul oa
meni intregi, oameni care fac 
cu adevărat parte dintr-o co
lectivitate socialistă șt acționea
ză ca atare, dar și lași, minci
noși sau indiferenți, colportori. 
Meritul principal al filmului stă 
in prezentarea unor tipologii va
riate și autentice, în sincerita
tea artistică a personajelor care 
se perindă pe ecran intr-o ade
vărată procesiune a martorilor, 
in faptul că acești martori sint 
cu toții de fapt implicați tn pro
ces, pentru că procesul le relevă 
un adevăr care iarăși nu ține 
de instanță, ci de atmosfera și 
de principialitatea colectivului 
lor de muncă. Aici stă și ceea ce 
am putea reproșa filmului: ju
decătorul obține proba cea mai

MAI MULT DECÎT DATORIA
Ofițerul de miliție ne apare, 

de obicei, in împrejurările difi
cile ale acelora care apără or
dinea publică, liniștea cetățeni
lor. bunurile obștești, ca și pe 
cele personale. Dincolo de situa
țiile care le pun acestora in va
loare calitățile binecunoscute, 
curajul și spiritul de sacrificiu, 
universul lor profesional presu
pune. in egală măsură, un inalt 
umanism izvorît din îndatorirea 
de a ajuta, de a preveni faptele 
care deschid calea conflictului 
cu legea, de a sprijini cu înțele
gere și căldură redobindirea for
ței morale in cazurile celor ce 
trec prin momente de viață di
ficile. Acest aspect mai puțin 
spectaculos poate dar la fel de 
important pentru ofițerul de 
rr_titie ca S- celălalt, de comba
tere a fenomenalul infracțional. 
>4-4 preMMă aaMM eHe două in- 
t-.mpiări relatate în rindurile 
care urmează.

..Poate că este prea devreme 
să afirm că am reușit să rezol
văm ..cazul Corina*, ne spunea 
tovarășa Zoia Zaharia. director 
adjunct la Liceul pedagogic din 
Deva, problema ei nu este deloc 
simplă, totuși am încredere că 
vom reuși. Stă în puterea colec
tivului care o înconjoară acum 
pe Corina, s-o pregătească te
meinic pentru o viață demnă**.

Gorina are 13 ani și se află de 
mai multe luni la internatul li
ceului ; este ajutată cu tact pe
dagogic și multă afecțiune să 
recupereze ceea ce a pierdut o 
perioadă de timp la învățătură, 
dar mai ales să-și recapete în
crederea în oameni, în viață.

— Ce s-a intimplat, in defini
tiv, cu Corina ? — l-am întrebat 
pe maiorul Octavian Stoie. șeful 
formațiunii judiciare din Miliția 
municipiului Deva.

— Este o poveste, pe cit de 
tristă, pe atît de revoltătoare — 
iși începe maiorul Stoie rela
tarea. Tatăl ei, profesorul T. 
ne-a cerut să o internăm într-un 
centru de reeducare. „N-o mai 
pot stăpîni, afirma acesta, plea
că de acasă, nu învață, fuge de 
la școală... Vă rog pe dumnea
voastră să luați măsuri".

Am verificat totul cu atenția 
cuvenită. Spre stupefacția^ 
noastră, am constatat 
că tatăl Corinei exagera 
în mod intenționat unele 
trăsături negative de comporta
ment ale fetei — explicabile 
pentru vîrsta și situația ei după 
pierderea cu cițiva ani în urmă 
a mamei și recăsătorirea fata
lului — cu scopul de a se de
barasa de propria fiică, de a nu 
mai purta răspunderea pentru

zările energiei electrice în agri
cultură, Măsuri electrice și pro
tecția muncii, Acționări electrice 
și automatizări, Electrotehnică și 
mașini electrice.

Candidați! la concurs vor de
pune la sediul Institutului poli
tehnic din Cluj-Napoca, Str. Emil 
Isac nr. 15 — Biroul personal — 
în termen de 30 de zile de la 
data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial, cererea de în
scriere însoțită de actele prevăzu
te de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Republi
ca Socialistă România, publicată 
în Buletinul Oficial partea I nr. 
33 din 15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educației și 
Invățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în scris, 
rectorului acesteia, înscrierea la 
concurs.

Concursul va avea loc la 
Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca, la 3 luni de la data pu
blicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial.

Pentru posturile de asistent, 
cererile se vor depune în termen 
de 15 zile de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Oficial, 
iar concursul va avea loc în ur
mătoarele 15 zile, de la data ex
pirării termenului de înscriere.

Termenul de înscriere decurge 
de la data publicării anunțului în 
Buletinul Oficial.

Informații suplimentare se pot 
Obține la Biroul personal, plan 
retribuire, din cadrul Institutului 
politehnic Cluj-Napoca-, zilnic în
tre orele 11—14 sau la telefon 
25640 interior 106.

Instanța amină pronunțarea

importantă care il va aduce in 
boxă pe directorul carierist, a- 
devăratul vinovat, în urma unui 
proces de conștiință declanșat 
de fuga de acasă a unui adoles
cent, fiul inginerului Varga, pri
mul arestat, proces de conștiință 
traversat de soția acestuia. 
Poate fi valabil din punct 
de vedere dramaturgie, dar 
mult mai adevărat in sfera 
vieții ni s-ar fi părut ca 
aportul colectivului de muncă 
lezat in demnitatea sa de posi
bila eroare judiciară să fi fost 
mai mare. Jocul lui George 
Motoi, directorul Buzescu, lăsa 
destul de puțin echivoc cu pri
vire la caracterul acestuia. Fra
zele spuse in final de directo
rul general al exploatării petro
liere — interpretat de Radu 
Beligan — cu privire la abilita
tea unor astfel de personaje nu 
sint suficient de convingătoare. 
Filmul este, cu toate aces
tea. interesant, curat, bine 
jucat. Tema filmului, (sce
nariu Mihai Opriș in cola
borare cu Dinu Cocea și Ga- 
brile Iosif Chiuzbaian) este de
osebit de importantă, depășește 
cadrul unui caz, implicațiile ei 
antrenează factori de emoție și 
participare din partea celui mai 
larg public, punindu-se in dis

îngrijirea și educarea ei. Așa se 
explică purtarea lui abuzivă, a- 
menințările cu „școala de co
recție", îndemnurile de a pleca 
la o mătușă la țară etc., etc. 
Firește, o asemenea atitudine 
nu putea rămîne fără urmări, 
în urma atmosferei insuporta
bile pe care i-o crea propriul 
părinte prin amenințări și 
lipsă de afecțiune, Corina 
a părăsit, intr-adevăr, de 
citeva ori școala și locuința cău- 
tind refugiu la alți copii de 
virstă apropiată. Toate acestea 
ne-au determinat să nu fim de 
acord cu propunerea tatălui de 
a-i intocmi Corinei un dosar 
pentru internarea la o școală 
specială. Dar. în același timp, 
ne-am dat seama că răminerea 
fetiței, in aceeași situație, cel 
puțin pentru o perioadă de 
timp, ar putea avea urmări 
grave. Am apelat la organul de 
tutelă, la Inspectoratul județean 
de invățămint și Corina se află 
acum in grija unui colectiv 
care îi asigură condiții deosebit 
de favorabile — materiale și 
mai ales afective — pentru e- 
ducare, pentru formarea ei ca 
om util societății.

★
Tînărul Ioan R. din Hațeg, în 

virstă de 20 ani, a ispășit nu de 
mult o pedeapsă penală pentru 
infracțiunea de ultraj, I-a sărit 
într-o zi țandăra, cum se spune, 
și a recurs la violență. Nu s-a 
potolit nici la intervenția re
prezentantului ordinii publice.

Și tot un reprezentant al or
dinii publice — de data aceasta 
Locot. major loan Șandru, din 
Miliția orașului Hațeg — a in
tervenit la Uzina electrică din 
localitate, ca I. R. să fie repri
mit la fostul său loc de muncă. 
„Trebuie ajutat să se reinte
greze într-un colectiv", le-a ex
plicat ofițerul celor care nu prea 
erau dispuși să-1 reprimească 
pe tînărul arțăgos.

Un timp lucrurile păreau că 
merg pe făgașul normal. Dealt
fel, de cite ori se interesa de 
modul în care muncește I. R., 
ofițerul Șandru afla vești bune. 
„Este harnic, săritor, îi place să

Cum veți acționa?
(Urmare din pag. I)

a posibilităților noastre. In com
binat muncesc astăzi 3 800 de 
uteciști la care se adaugă cei 

’1 600 de elevi ce învață în Cen
trul școlar de chimie de pe lin
gă combinat. Cu o organizație de 
asemenea proporții nu ne putem 
declara deloc mulțumiți de ac
tivitatea cultural-educativă des
fășurată pină acum. Avem 3 
brigăzi de agitație la secția fire 
I și fire II, o echipă de teatru 
la fire II, o formație de muzică 
ușoară, recitatori, în cenaclu li
terar — „Otilia Cazimir". De 
asemenea, in ansamblul folcloric 
„Firicelul" și în fanfară — for
mații patronate de comitetul sin
dicatului — activează un mare 
număr de tineri. O dovadă grăi
toare a nevoii tinerilor de a avea 
un club al lor unde să-și pe
treacă citeva ore din timpul li
ber înainte sau după ieșirea din 
schimb este faptul că. din pro
prie inițiativă, și-au construit — 
prin 30 000 de ore de muncă pa
triotică — un club, Clubul tine
retului. Activitatea nu se 
desfășoară numai în cadrul clu
bului. In cele 8 secții ale combi
natului dispunem de săli de 
festivități și organizăm aici frec
vent scurte spectacole cu brigă
zile artistice, cu recitatorii și cu 
formația de muzică ușoară. La 
stația de radioamplificare trans
mitem programe dedicate orga
nizațiilor, iar ziya de vineri este 
consacrată în exclusivitate tine
retului. Pentru cuprinderea mai 
largă a tinerilor în colective ar
tistice, ne propunem să înfiin
țăm noi formații, bineîn
țeles, pe măsura posibilităților 
reale. Am și început deja — cu 
sprijinul unui specialist, de la 
Școala populară de artă — se
lectarea pentru constituirea unui 
cor de cameră. Vrem să stabi
lim, de asemenea, o legătură 
mai strînsă cu instituțiile de 
artă și cu așezămintele cultura
le din oraș, în vederea realiză
rii unor acțiuni comune, dar și 

cuție dreptatea fundamentală a 
justiției socialiste, legea de fier 
a conștiinței socialiste, capaci
tatea unui colectiv de muncă cu 
vechi tradiții muncitorești de a 
se asana singur, de a-și desco
peri prin forța sa impostorii. 
Așa se intimplă in viață. „In
stanța amină pronunțarea" avea 
toate datele să fie un film de 
referință, răminind, cu unele 
note convenționale, un film 
necesar. Consemnăm reușita 
colectivului actoricesc, in frun
te cu Ion Caramitru, mai 
puțin cea a lui George Mo
toi (descoperit, poate el în
suși „principalul vinovat"^ că 
publicul nu înțelege cum a fost 
tolerat), Tanți Cocea, Constantin 
Diplan, Gilda Marinescu. Mai 
puțin Valeria Seciu. Pentru o 
partitură atît de modestă nu era 
nevoie de o mare actriță, cu o 
personalitate prea puternică 
pentru a încăpea in tiparul dat. 
Lucrul cel mai bine realizat din 
film — meritul principal al o- 
peratorului Octavian Basti și al 
compozitorului Richard Oscha- 
nitzky — este genericul, ritmul 
lui și tensiunea lui de altfel ar 
fi trebuit să traverseze întreaga 
peliculă.

SMARANDA JELESCU 

muncească", spuneau cei între
bați. Dar iată că într-una din 
zile I. R. se prezintă la ofițerul 
Șandru.

— Am fost dat afară ! a spus 
el sec.

— Cum adică ? Pentru ce ? a 
întrebat ofițerul.

— L-am amenințat pe unul 
care mi-a adus aminte de... Știți 
dumneavoastră, că eu nu prea 
mă stăpinesc cînd mă enervea
ză cineva...

— Și acum ce o să faci ?
— Știu eu 7 Dacă o să inter- 

veniți dumneavoastră...
— Numai dacă promiți că nu 

mai ameninți pe nimeni. Dar în 
mod serios, nu așa ca să uiți 
cînd iți mai aruncă vreunul o 
vorbă.

— Promit. Vreau să muncesc.
A doua zi, Șandru a mers la < 

șeful de lot, tovarășul Emil Bi- I 
riș, de la uzina electrică.

— Ce s-a intimplat cu I. R. 
tovarășe Biriș ?

— Mi-a făcut necazuri, asta 
s-a intimplat. Se înfurie repede. 
Ce era să fac...

— Eu nu spun că nu este un 
tînăr dificil. Nu vreau să-1 
scuz, dar purtarea lui se expli
că prin șocurile pe care le-a 
suportat în copilărie. Știați că 
tatăl lor i-a părăsit cînd era a- 
bia în primii ani de școală ? Că 
mama i-a crescut destul de 
greu 7 Că atitudinea nepăsă- 
toare a tatălui și greutățile ma
teriale de acasă și-au pus am
prenta pe caracterul său ? N-a 
avut o copilărie fericită ca cei" 
lalți. Trebuie să-l înțelegem și 
să-1 ajutăm. Mai gîndiți-vă, to
varășe Biriș. Discutați și cu 
ceilalți din echipa în care fu
sese încadrat I. R.

în ziua cînd am aflat cele de 
mai sus despre tinărul din Ha
țeg, ofițerul Șandru a trecut 
din nou pe la uzina electrică.

— Bine că ați venit ! l-a în- 
tîmpinat șeful de lot. Știți, am 
discutat cazul și cu ceilalți 
muncitori și ei l-au rechemat 
înapoi pe I. R. Dacă vreți să-1 
vedeți...

MIHAI GROZAVU

în_ scopul asigurării unei indrtt- 
mări de specialitate a colecti
velor noastre.

Maria Mihai, Țesătura : 
N-am putea spune că nu am 
avut activitate culturală în în
treprindere, dar trebuie să re
cunoaștem că ea nu s-a desfă
șurat întotdeauna după un pro
gram unitar, sistematic. Tineri
lor de la Țesătura le place mun
ca artistică, la noi există multe 
talente. Solista de muzică u- 
șoară, filatoârea Elena Vîrgâ, 
conducătorul formației de muzi
că ușoară, muncitorul Gheorghe 
Claus, Ioana Achiței și mulți 
alții, sînt astăzi cunoscut! și in 
afara fabricii de numeroși iubi
tori ai muzicii populare și ușoa
re. La Țesătura activează un 
cor de peste 250 de membri care 
deține locul I pe județ. Profe
sorul Vasile Bebei, de la Școala 
populară de artă, lucrează cu 
plăcere cu tinerii pentru că nici 
unul nu lipsește de Ia repetiții, 
toți învață cu ușurință noile 
cintece și astfel se face că nu
mărul concertelor date de for
mație într-o singură lună este 
de cel puțin 10. Cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
care se referea cu atita insis
tență la cerințele dezvoltării 
multilaterale a omului nou. la 
lărgirea continuă a orizontului 
lui de cultură, sintem conștienți 
că trebuie să le transpunem in 
mod exemplar in faptă. Vom 
lărgi sfera tematică a acțiunilor 
cu caracter educativ și vom 
căuta să transformăm clubul în
treprinderii intr-un adevărat 
focar de educație patriotică și 
culturală a tineretului de la Țe
sătura. Experiența dobîndită 
pină acum, succesul ciclului de 
educație muzicală intitulat „Is
toria muzicii universale" reali
zat cu ajutorul instituțiilor mu
zicale din Iași — opera, filar
monica, conservatorul — ne vor 
stimula în înființarea unor noi 
cicluri tematice pe teme de ști
ință, de educație moral-cetățe- 
nească, de politică, de cultură 
etc.
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOL A E 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Filipine, FERDI
NAND E. MARCOS, următoarea telegramă :

Sărbătorirea Zilei -naționale a Republicii Filipine îmi oferă pri
lejul deosebit de plăcut de a vă transmite, in numele poporului și 
guvernului român, pretura și al meu personal-, cele mai călduroase 
felicitări, sincere urări de sănătâte și fericire personală, de pro
gres și bunăstare poporului' filipinez prieten.

Îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o 
în minunata dumneavoastră țară, de convorbirile avute Împreună 
și imi exprim convingerea că. acționind in spiritul înțelegerilor 
convenite, vom asigura dezvoltarea continuă a relațiilor, pe mul
tiple planuri, dintre România și Filipine. precum și o mai largă co
laborare intre țările noastre pe plan internațional, spre binele celor 
două popoare, in interesul păcii, securității și cooperării în lume.

Combinatul poligrafic „Casa Scinteii“ 
a fost decorat cu „Ordinul Muncii" clasa I

RECEPȚIE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Marii Britanii, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Jeffrey 
Charles Petersen, a oferit vineri 
0 râtepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec. vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Gheorghe Oprea, 
viceorim-ministru al guvernului,. 
Iosif Uglar. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
ăl C.C. al P.C.R.. Nieolae Gio- 
san. președintele Marii Adunări 
Naționale. Ion Ursu. președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Florea 
Dumitrescu. Emil Nico’cioiu. 
miniștri. Vasi'c Punga-i. consi
lier al președintelui Republicii 
Socialiste România. loan Ce- 
trrehi. președintele Consiliului 
Legislativ. Vssi'e Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
renrezentanți ai conducerii unor 
ministore. instituții centrale, oa
meni de cultură si artă, generali 
»’• ofițeri superiori, reprezentanți 1 
ai cultelor.

PRÎMIRE

60 de ani de la demonstrația d n 13 iunie 1S16

LUPTA CLASEI MUNCITOARE

una

OZ1 1VB

In legătură directă

Pentru reflectarea mai operativă în paginile ziarului a iniția
tivelor și experiențelor pozitive existente, a celor mai repre
zentative acțiuni organizate de către comitetele județene, muni
cipale. orășenești și comunale ale U.T.C., de către colectivele 
ce tineri din unitățile economice, din șebli, redacția noastră 
p-jne actuala rubrică la dispoziția primilor secretari de .comitete 
județene ale U.T.C. Ne propunem ca pe baza unor relatări 
transmise telefonic in fiecare vineri să prezentăm (

1. C.a mai semnificativă manifestare desfășurată în cursul 
săptăminii care se încheie

2. Acțiunea prioritară a săptăminii viitoare
Ieri, la solicitările noastre au răspuns :

Cu prijejul împlinirii a 25 de 
ani de activitate și pentru me
rite deosebite în producție, Com
binatul poligrafic „Casa Scîn- 
teii" a fost decorat cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

înalta distincție a fost înmî- 
nată de tovarășul Ion Gheorghe, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Popular al Municipiului 
București, la „Casa Scînteii", in 
cadrul unei adunări festive a 
muncitorilor din combinat, pre- 

* ședintelui Consiliului oamenilor 
l muncii, ing. -Alexandru Con

stantin.
în încheierea adunării, parti

cipants au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

„Recunoscători pentru dis
tincția acordată — se subliniază 
in textul telegramei — în
credințăm Comitetul Central,

pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că vom depune toa
te eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor re revin 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scinteii" pentru tipărirea in 
condiții optime a ziarelor, re- 
vistetor și cărților, care difu
zează in mase cuvintul înțelept 
al partidului. Ne angajăm ală
turi de întregul nostru popor să 
dăm viață hotăririlor Congresu
lui al XI-lea, a Hotăririi și 
Rezoluției Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
ca demni continuatori ai tradi
țiilor revoluționar-patriotiee ale 
muncitorilor tipografi, dove- 
dindu-ne prin aceasta devota
mentul nemărginit față de 
Partidul Comunist Român, fată 
de scumpa noastră patrie. Repu
blica Socialistă România".

PLECĂRI
Vineri dimineață a plecat la 

Ulan Bator delegația Partidului 
Comunist Român condusă de to
varășul Petre Lupu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care va participa 
la lucrările celui de-al XVII-lea 
Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

Din delegație fac parte Du
mitru Turcuș, membru al Cole
giului Central de Partid, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Traian Gârbă. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Aneta 
Spornic, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Jean Sauvag- 
nargues, împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George . Ma- 
cOvescu, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

Vineri seara, a părăsit Capi
tala delegația militară iugosla
vă, condusă de generalul colonel 
Dane Petkovski, adjunctul se
cretarului federal pentru apăra
rea națională al R.S.F. Iugosla
via pentru sectorul politico-ju- 
ridic, care a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost prezenți generalul maior 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului politic 
superior al armatei, generali și 
ofițeri superiori.

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala delegația municipali
tății orașului Ankara, condusă 
de Vedat Dalokai, primarul o- 
rașului, care, la invitația Comi
tetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto-

peni. oaspeții au fost salutați 
de Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, de membri 
ai consiliului popular municipal. 
Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Turciei la București

*
înainte de a părăsi Capitala, 

primarul orașului Ankara a 
făcut o declarație redactorului 
Agerpres. Gheorghe Preda.

Exprimind deosebita satisfac
ție pentru întrevederea acor
dată de președintele Niolae 
Ceaușescu, oaspetele a spus : 
„Această primire ne-a măgulit 
extraordinar de mult și este • 
dovadă a onoarei pe care pre
ședintele Ceaușescu ne-a acor
dat-o. A fost o ocazie extrem 
de fericită să cunosc, să vor
besc, să-l văd pe președintele 
României. In timpul întrevede
rii pe care am avut-o cu dom
nia sa am constatat că orice 
problemă ar aborda, aceasta nu 
rămine intr-un cadru limitat, ci. 
imediat ia o întindere mare st 
acoperă toate domeniile activi
tății umane. Acest lucru explică 
intr-un mod foarte clar spiritul 
său creator, spiritul său de a 
vedea lucrurile intr-o viziune 
mai largă. în perspectivă".

Referindu-se la bunele relații 
de prietenie și colaborare exis
tente între România și Turda, 
între popoarele celor două țări, 
primarul Ankarei a apreciat că 
„municipalitățile celor două ca
pitale pot contribui la dezvol
tarea relațiilor culturale, socia
le, științifice, domenii In care 
se pot stabili contacte rapide și. 
totodată, eficiente".

Oaspetele a relevat faptul el 
Partidul Republican al Poporu
lui. din care face parte, fiind 
președintele organizației acestui 
partid pe municipiul Ankara, 
urmărește cu simpatie succesele 
din România și este interesat 
în stabilirea de contacte cu 
Partidul Comunist Român.

Referindu-se la vizita in tara 
noastră, oaspetele a declarat : 
„Am luat cunoștință, cu inte
res. de succesele dobindite in 
industrializarea rapidă a Româ
niei. Am convingerea că omul 
nou, de structură socialistă 
din România. va îndeplini 
obiectivele din planurile pe 
care vi le-ați propus, va face 
din România o țară mult mai 
dezvoltată, mult mai prosperă 
și mult mai frumoasă".

Vineri, tovarășul Iosif Banc, 
membru suoleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P C.R.. a orimît del-eaVa 
de activiști ai P.C. din Cehe- ■ 
slovacia, condusă de Jozef Hu- I 
dec. ad.ton-t <je sf do ’a
C.C. al P.C C.. care, la invitația 
CC. al P.C.IU. feee o vizită In 
schimb de experiență în țara 
noastră.

REUNIUNE
Intre î a 11 -urne a avut toe 

la Suceava o to — -me a comi
siilor per.*—u UNESCO dm Re- 
Fubisca Sooalra'â Romăma Si 
Republica Federală Germar.ua tn | 
Jegătwă ca aMBonleie eeoiare. | 
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de âseme-ea. • sene de proble
me ale cercetă.-.; ia domer De 
istoriei q r-'riafei

Partxipzn-.; ea Sori y n.*: 
d» tovarășei PriD Xiculesec. 
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ministrul e-t_—a*.r. fi îrvătă-
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^CRONICA U.T.C
Tovarășei Andrei Pops ira. 

membra al Comtteteiwi Ce»- 
■ trai al Uniunii Tier i etalai 

Comunist care a pârtiei pat 
la lucrările celui de-al îl-le> 
Conrres al Tineretului Soci
al-Democrat din Danem.arra 

’ s-a inapoiut m Capitală, ve
nind de la Copenhaga.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
— îl cunoașteți pe Tănase ? 
întrebarea m-a contrariat, iar 

cel care o formulase, mărturi
sesc. nu mi s-a părut prea po
liticos. Ce legătură avea tema 
dialogului nostru — spiritul cri
tic — cu neașteptata in
terogație ?

— Acest Tănase — a conti
nuat netulburat interlocutorul 
meu — a fost un timp cunoscut 
de către toți oamenii' secției pre
lucrare drept „cel ce critică in 
ședință". Nu scăpa nici un pri
lej să se ridice tacticos in 
picioare și să formuleze public... 
observații ! O făcea cam la mo
dul acesta : „Știm cu toții (ob
servați că de la început își în
cerca să își asigure poziția de 
„exponent al opiniei colectivu
lui !“) că lucrurile nu stau toc
mai bine in problema... Mai sint 
unii, care..." Nelipsit de pe lista 
vorbitorilor, adeptul, în aparen
ță, al unui ton deschis (deși 
referirile pe care le făcea erau 
lipsite de concretețe !), al unui 
spirit combativ (deși situațiile 
pe care le incrimina rămineau 
vagi și confuze ') tînărul își do- 
blndise oarecare popularitate. 
Eram de curînd venit în între
prindere și prima sarcină pe 
care mi-o încredințase biroul de 
partid a fost să răspund de 
două organizații U.T.C., una 
fiind cea în care activa vorbi
torul nostru. După citeva săp- 
tămîni am observat (așa cum 
probabil iși dăduseră seama și 
alții înaintea mea, dar... se mul
țumiseră doar să constate !), că 
pe respectivul nu il preocupa 
deloc îndreptarea unor lucruri, 
schimbarea unor situații sau 
ajutarea unor oameni, ci. pur și 
simplu. CRITICA PENTRU CA 
SA CRITICE ! M-am hotărit să 
acționez și m-am pregătit te
meinic pentru aceasta : am ex
tras din procesele verbale ale 
adunărilor ținute în ultimul an 
toate problemele care fuseseră 
tratate „in spirit critic" de Tă
nase și, cu primul prilej, le-am 
enumerat in fața colegilor săi, 
intrebîndu-i, pe ei și pe neobo
situl vorbitor, cite din ele s-au 
rezolvat in urma intervențiilor 
sale. Absolut nici una ! Se so

luționaseră. unele, altele, e 
drept, dispăruseră, dar in nici 
unul dintre cazuri intervenția 
lui Tănase nu avusese vreo efi
ciență ! Atunci ? Să fi desfășu
rat el atita energie și perseve
rență numai de dragul unor de
monstrații ? L-am rugat să răs
pundă cinstit dacă s-a interesat 
vreodată, efectiv, de soarta pro
blemelor semnalate public. Pen
tru prima dată. el. care în
deobște avansa opinii critice, de
venise obiectul unei astfel de 
analize ! S-a dovedit că practica 
pe care o adoptase era. de fapt, 
pură demagogie ! Devenise, ier
tați-mi duritatea, un nărav de 
ședință ! Cu totul altceva decit

nuiseră să il critice". „Cine știe 
cit ar fi durat această situație, 
dacă, unui șef de echipă nu 
i-ar fi venit ideea să încerce a-1 
ajuta efectiv. L-a luat să lu
creze împreună cu ceilalți trei 
tineri pe care ii coordona, ci
teva săptămini nu l-a slăbit din 
ochi și nu i-a permis nici lui să 
slăbească ritmul, i-a format cu 
răbdare deprinderi corecte de 
lucru. Astăzi, tinărul cu pricina, 
..abonatul" consecvent altădată 
la exemplificări negative, este 
cel mai bun frezor din secția 
sculărie".

..Atunci cind spiritul critic 
este minuit eu discernămint, 
cind este expresia voinței de a

Critica 
și rigorile ei

spiritul critic, decit intransi
gența față de lipsuri și neajun
suri, cerute de normele comu
niste de viață și muncă. V-am 
reținut atentia cu acest exemplu 
— precizează in cele din urmă 
Dumitru Dragnea — pentru că 
uneori asemenea ipoteze false se 
substituie autenticului curaj de 
opinie, deservindu-I.

Există insă un test sigur de 
verificare al spiritului critic : 
loan Catană, secretarul comi
tetului U.T.C. de la întreprin
derea de mașini-unelte Bacău, 
susține că unicul reper cu care 
se confruntă combativitatea, 
este eficiența : „Am reușit să 
Îndrept o situație, să influențez 
pozitiv o persoană, să curm o 
stare de lucruri nedorită ?“ în 
funcție de răspunsul la aceste 
întrebări, intervențiile noastre 
tși cîștigă dreptul la veridicita
te, DEVIN OPORTUNE. Frezo
rului din secția sculărie despre 
care ne vorbește loan Catană 
nu i-au folosit la nimic mențio
nările repetate în diverse mate
riale critice, „el se obișnuise cu 
critica, iar colegii lui se obiș

îndrepta lucrurile, formă sin
ceră a curajului opiniei — 
îmi spunea Gheorghe Oancea, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
Combinatului petrochimic din 
Borzești — nu se poate să nu 
obții rezultatul dorit. Aceasta 
presupune însă și un pic de 
simț pedagogic. Cu ani în urmă, 
am lucrat în secția polistiren 
Împreună cu un coleg de școală 
profesională, care ne dădea de 
furcă foarte serios. Absențe, 
alte acte de indisciplină, lucru 
de mintuială, deși cunoștea 
foarte bine meseria. L-am criti
cat noi de citeva ori, dar de
geaba ! Eu fusesem ales secretar 
de organizație la citeva luni 
după ce am venit in combinat, 
deci nu prea aveam experiență 
în munca aceasta cu oamenii. 
Pe respectivul însă îl cunoșteam 
încă din școală, știam că are un 
temperament mai iute și că, în 
același timp, e foarte orgolios. 
Am încercat să-i dirijez ambiția 
spre obținerea unor rezultate de 
calitate, l-am menționat în fața 
colegilor noștri pentru fiecare

Ziua de 13 iunie 1916 s-a în
scrii in cronica luptelor eroice 
ale proletariatului din țara 
noastră ca un, moment de ple
nară afirmare a sentimentelor 
patriotice și antirăzboinice de 
care au fost dintotdeauna ani
mate masele largi ale poporului 
român. Atunci, in timp ce ar
matele marilor puteri se Înfrun
tau minate de interesele impe
rialiste ale monopolurilor dor
nice de Înavuțire, de cucerire a 
noi piețe de desfacere, de sub
jugare a popoarelor și de secă
tuire a avuțiilor lor natwnaJt. 
muncitorimea gălățeană. 
glas aspirațiilor
pace și libertate ale romă: 
s-a ridicat viguros împotriva 
flagelului ce-$: îndrepta ame
nințător pașii spre fmntar-.iie 
Homar, ie:

Poporului româr- i-a fost din 
vechime, «trăiri ideea războiu
lui ; el a cons.derat că nu aces
ta poete rezolva diferendele 
fcetre acțiuni, ek auznai late- 

’.«reree q pasrnca coarietxre 
«iat a»nite să impujzoei-eze 
progresul s: avikza&a omer.im. 
Ciuar a aluna â=d ei a fost 
sdit a laa armeie r_ aceasta s-a 
intunpiat au • dată ia decursul 
mulcusueamm noastre saoru. a 
fârjt-o doar pentru a-q «rara 
Ltoita aapTrsato. pentru a-R ma
nifesta iegttoma dtr-3tă ăe a 
tră; kber. iazr-o patrie neaer-

îr. tă de la ineepcsl pnaattoi 
râzbm -cernita:
trătart CdeL ai 
răztxxzixe r_-_v»te «e q-mtrvo

de prasn ai
sarrase pe qlnrt*t'

n si»-

ac zs*2 crat. 1-V--4

renurile Asociației sportive 
, .Constructorul" -fi unedoara. pe 
stadionul Cetate-Deva. la Min
tia și in pădurea Bejan. in 
14—15 iunie sintem gazdele fa
zei interzonale de handbal in 
care se vor întrece reprezenta
tivele județelor Alba, Bistrița- 
Năsăud, Cluj, Mureș și Sibiu, 
(n.r. pe cind și alte noutăți de 
la Hunedoara ? Oricum, rămi- 
nem in așteptarea lor).

Romus Tolea , prim secretar 
al Comitetului județean Ialo
mița al U.T.C. : Duminica tre
cută, în sistemele de irigații 
Gălățui-Călărași, Mihai-Vitea- 
zul, Lehliu, am organizat o 
mare acțiune de muncă patrio
tică cu peste 2 500 de partici- 
panți. Pe 19 iunie, organizăm 
un seminar la nivel județean 
pentru cadrele de propagandă 
de la toate nivelele organiza
ției U.T.C., in scopul dezbaterii 
și aprofundării sarcinilor ce ne 
revin din expunerea tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu la Con
gresul educației politice și al 
culturii , socialiste, precum și 
pentru stabilirea gamei de ac
țiuni practice pe care le vom 
declanșa incepind chiar de a 
doua zi

Zaharia Vlăsceanu, prim se
cretar al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C. : In săptă
mina care a trecut, în județul 
nostru s-au desfășurat două im
portante concursuri profesio
nale : „Siăpini pe volan" (29 
de concurenți, selecționați din 
3 500 tineri șof eri) și „Olim
piada chimistului" (800 de par- 
ticipanți pentru trei meserii : 
operatori anvelope radiate, ope
ratori anvelope radiate cu in
serție metalică și operatori an
velope radiate grele). Săptămina 
viitoare, la Întreprinderea „1 
Mr-’“-Ploiești Va avea loc faza 
județeană a olimpiadei strun
garilor și frezorilor la care par
ticipă un număr de 19 concu
renți pentru fiecare meserie. La 
faza de masă au fost prezenți 
peste 5 000 de tineri.

Maria Crețu, prim secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
U.T.C. : Atenția noastră a fost 
concentrată in cursul săptămi- 
sni care se încheie asupra pre- 
gătiriî. organizării și desfășu
ra-.’. m cele mai bune cond țiuni 
a olimpiadei strungarilor și fre- 
zo-lor. etapa pe întreprindere. 
Pentru săptămina viitoare, ac
țiunea noastră prioritară va fi 
cea de iot, 17 iunie, de la Liceul 
^August Treboniu Laurian" 
D-pc momentul inaugurării fes- 
t.ce a plecării primei serii de 
elevi pe șantierele muncii pa- 
tnotice ale acestei veri, 300 de 
tirr-i se tor prezenta și iși vor 
începe lucrul la obiectivele de 
:-.:er.i;ii (Fabrica de șuruburi 
n cea de mobilă din Botoșani), 
ia noul stadion al municipiului 

precum și pe ogoarele 
cooperativelor agricole din r.o- 
m-ae’.e Stincești și Curtești.

Gheorghe Manoliu, prim se- 
r-e*-r al Comitetului județean 
Brăila al U.T.C. : Un obiectiv 
<’»’n«n«tor cm urmărit și noi. 
Mă refer la faza municipală a 
concursurilor pe meserii (strun
gari și frezori), ta care au par- 
liclMî peste 896 de tineri. Co
mițiile de efcudiare au con- 
rtotat ci departajarea concu- 
miilor s-a făcut foarte strins, 
ceea ce dovedește huna pregă- 
t re eexersM Pentru perioada 

nătoare (19—20 iunie), ne 
ocupă pregătirile fazei pe 
i a Cupei tineretului la at- 

- peste 500 de participanți. 
elevi intre 14—19 ani).

I'nei Lazăr. prim secretar al 
- —. .. Hunedoara
s? U.T.C. : Pentru noi, compe- 
flfMto sportive de masă au ocu
pat ș: cor continua să ocupe și 
ta șdpiamina viitoare punctul I 
pe agenda noastră de activități, 

negl'.iat. desigur, nici cc- 
: 'e categorii de acțiuni, dar 
atenția noastră deosebită au 

1 competițiile județene de 
tspstdhal, tenis de cimp, orien- 
tc-e p.-'ffcă și atletism, desfă- 
ti-z’e du — —ca trecută pe te-
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CUPA TINERETULUI
de puternic :

<■'4 «zaJaze rx—

reur.iă. ta așa fel 
citeia săptămini. 
pentru el Jenantă dssenepan 
intre felul cum iucra ». mod 
in care se comporta la iac 
N-a avut încotro șt a trebuit 
să adopte o tinetă profesiotiaj 
corespunzătoare. Acum Ajeeu 
Botozatu. tinărul despre rare vă 
vorbeam, este secretar U.T.C te 
polistiren. unul dintre cei ma. 
buni oameni ai noștri*.

Din păcate, la mică distantă 
de secția pe care o menr.oea 
Gheorghe Oancea. la una o.r.trr 
organizațiile U.T.C. de la stiren 
am surprins o situație ia anti
podul celei de mai sus. Unul <Ln 
membrii biroului. Ștefan Tulbu
re, încerca să imi demonstreze 
cit de greu este să desfășor: o 
activitate ~ serioasă pe linie de 
organizație in condițiile in rare 
tinerii se dovedesc refractari ta 
acțiunile inițiate, refuză să parti
cipe la adunări etc. La căpătui 
unei investigații extrem de sim
ple, am reușit să descopăr de 
ce se întimplâ așa : acțiunile 
despre care imi vorbea tinărul 
nu existau, iar adunările, cei 
puțin cele desfășurate anul a- 
cesta, nu au fost decit niște in- 
tîlniri formale, cu tematică im
provizată. incapabile să stirnea?- 
că interes sau să se bucure 
audiență.

Conceput ca un instrument 
intervenție, de îndreptare și 
sprijin, spiritul critic nu poate 
fi privit în afara utilității, el se 
verifică numai prin rezultatul 
demersului întreprins. Contro
lul, îndrumarea, spiritul critic 
prețuiesc atit cit izbutesc să în
drepte, să schimbe lucrurile, să 
orienteze concret, eficient acti
vitatea, oamenii, 
mal această datorie ii i 
sensul și îi anulăm 
Insul care critică 
bișnuință" sau cu 
secretă de a se face 
prin agilitatea cu care 
te un instrument, c, 
păstrează „combativitatea" pen
tru prilejuri speciale, neintere- 
sîndu-1 absolut deloc de ce se 
întîmplă dincolo de acestea con
stituie el însuși ținta unei rigu
roase, intransigente opinii critice.

de

de 
de

Abordind for. 
deformăm 
eficiența, 
„din o- 

intenția 
remarcat 

i minuieș- 
cel care iși
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SESIUNE DE TRANSFERĂRI PENTRU MEDICI
rul Sănătății orga- 

eaza :n perioada 19—21 
ihe 1976 o sesiune de tran- 

sferiri pentru medicii de 
âicinâ generală — adulți 

ie —, de stomato- 
terală și farmaciști, 
isc să schimbe lo

cui de mi ned dintr-un ju
deț in altul, seu intre unități

sanitare cu subordonare di
ferită. Listele cu posturile 
vacante vor putea fi consul
tate de cei interesați, după 
data de 15 iunie, la sediile 
direcțiilor sanitare, oficiilor 
farmaceutice și ministerelor 
cu rețea sanitară proprie 
pentru unitățile ce le au in 
subordine.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Interzonalul de 
sah de la Mani.a

CLUJ : M 000 DE PART1C1PANȚ1

Iraugurate de mai bine de 
cq» săptămini. întrecerile edi- 
■ses de vară a „Cupei tmeretu- 
tor" au cunoscut o participare 
naateraasâ, reunind la întreceri
le e-apei de masă aproape 
• M de concurenți din asocia- 
•- > sportive de pe cuprinsul
yudr'-iiui Cluj. întreceri foarte 
animate s-au inregistrat la at- 
iecism. tir. tenis de cimp. ca și 
la concursurile de orientare tu- 
nstică și jocurile pe echipe, la 
care s-au consemnat o serie de 
reaultate bune. La turneele de 
handbal pentru categoria elevi 
1*—19 ani, organizate în ora
șele Turda. Dej, Huedin, Gher
la și municipiul Cluj-Napoca. aii 
evoluat 10 de echipe, oferind 
partide viu disputate și de un 
bun nivel tehnic. întrecerile fi
nale pe județ se desfășoară, 
-ceplr.d de săptămina aceasta, 

cadrul unor ample manifes
to.-, care marchează închiderea 
arului sportiv școlar și de pre- 
z- ire a tineretului pentru apă
rarea patriei.

DÎMBOVIȚA : CAMPIONII
JUDEȚULUI...

La întrecerile de atletism re- 
z=—-ate categoriei de elevi 14— 
lt ani au evoluat peste 15 000 
de concurenți, iar la jocurile de 
handbal au participat 10 000 de 
cr.eri. Cursele de alergări, ca 
«: probele de sărituri și aruncări 
au fost dominate de reprezen- 
la.-.ții asociațiilor sportive ale 
liceelor din Găești, Tirgoviște și 
comuna Nucet, care au cucerit 
cele mai multe titluri de cam
pioni pe județ. Dar iată nume- 
.» ciștigătorilor : 100 m fete : 
Emilia Vișan ; băieți : Pavel 
Irimescu (Liceul agricol Nucet); 
săritura lungime, fete : Aurica 
Leca ; băieți : Marian Sandu
(Liceul Găești) ; 800 m. : Ce
cilia Bucur (Liceul agricol
Nucet) ; săritura în înălțime,
fete : Mihaela Tomescu (Liceul
r.r. 1 Tirgoviște) ; băieți : Sorin 
Stan (Liceul Găești), aruncarea

deosebit de puternic, poate cel 
mai tare la care am participat 
Twdată și se anunță o luptă 
extrem de iateresaolă. Favoriții 
calcu'elor hiriiei sint marii ma
eștri Spairiti. Hori, Polutaev- 
«cbi. Lubojevici și Mcking, dar 
inir-un turneu cu o asemenea 
xn-.ză este citeodată bine să nu 
fii considerat dinainte prim fa
vorit ! Deoarece nu-mi place să 
dau pronosticuri vă pot spune 
că voi face tot ce e posibil pen
tru a avea o comportare cit mai 
aproape de nivelul posibilităților 
mele maxime, satisfăcind, in fe
lul acesta, așteptările numeroși
lor mei suporteri și ale iubitori
lor sportului din țara noastră".

• VINERI ÎN SEMIFINALE
LE PROBEI FEMININE din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței de 
la Paris, cehoslovaca Rena.a 
TomanOva a clștigat cu 7—3, 
7—6, jocul cu Florența Mihai 
(România). Susan Barker (An
glia) a dispus cu 6—3, 1—6, 
6—2 de Virginia Ruzici (Româ
nia) .

e VINERI LA BELGRAD, în 
prima zi a competiției interna
ționale feminine de handbal 
„Trofeul Iugoslavia1 echipa

greutății, fete: Detnnira Gâlie 
(Liceul Voinești: ; băieți i Ion 
Vișan (Liceul Găești >. Etapa ju
dețeană ia har.dbai a fost punc
tată de jocuri viu disputate, în
cheiate cu scoruri strinse. în 
finală, echipa Grupului școlar 
petrol — Tirgoviște a dispus cu 
15—13 de formația Liceului

:se.

Răcari. Pe locul 3 s-a clasat 
Liceul metalurgic Tîrgoviște. 
Turneul feminin de handbal a 
fost clștigat de echipa 
mecanic Moreni, care 
cut, în meciul decisiv, 
Glodeni, cu 9—8.

Liceului 
a între- 
Energia

M. L.

României a întîlnit formația 
U.R.S.S. Jocul s-a încheiat la 
egalitate lfî—ÎS (9—8).

Astozi echipa României intil- 
nește Iugoslavia, iar duminică 
v.t juca in compania R. F. 
Germania.

o COMPETIȚIA INTERNA- 
Țio'NALA FÎIMJ.NIMA DE VO
LEI „Trofeul Tomis“ a conti
nuat vineri la Con-taiița. 
Echipa U.R.S.S. a învins cu 
3—o formația Cubei. Echipa 
României a avut zi liberă.

• IN PALATUL SPORTURI
LOR Șl CULTURII din Capita
lă au început ieri, cu desfășu
rarea exercițiilor impuse, fi
nalele campionatelor naționale 
de gimnastică. în clasamentul 
feminin, pe primul loc se află 
campioana europeană Nadia 
Comăneci cu 39,75, urmată de 
Teodora Ungureanu — 39,20 și 
Anca Grigoraș — 38.40 puncte. 
La masculin conduce Dan Grecu 
cu 56,80 urmat de S. Cepoi — 
56,30 și M. Borș — 56.10 puncte. 
Astăzi de la ora 17.00 au loc 
exercițiile liber alese, iar du- 
munică, cu începere de la ora 
10,00 se desfășoară finalele pe 
aparate.

■
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Cluburile tie fotbal sint un 

argument secular al dorinței fi
rești a oamenilor de a se in- 
tilni și a simpatiza, conform u- 
nor afinități sufletești apropiate, 
sau mai bine-zis unui fel 
comun de a se ințelege și a pac
tiza in căutarea satisfacțiilor 
create de acest joc. Sigur că 
Arsenal. AJAX, Fluminense. To
rino. Rapid, U.T.A. și multe 
altele sint noțiuni reprezentative 
ale acestei idei. Le deosebesc, 
desigur, anii de înființare — și 
acest lucru spune foarte mult — 
aspirațiile, spiritul de castă și 
insăși structura umană a acelora 
care au pășit pe porțile lor.

Fiecare din aceste unități au, 
desigur, o anumită ordine inte
rioară obligatorie și sfintă pen
tru componenta lor. Se pot ase
măna cu un imens fagure in care 
conexiunea multitudinii rela
țiilor se face de la ascendent la 
descendent și invers, in baza in
teresului comun, acela de a 
avea și unii și alții cit mai mul
te satisfacții.

Cluburile noastre de fotbal, 
readuse in actualitate prin denu
mire, dar poate nu și prin orga
nizare, sint idei binevenite. 
Vlăstare plăpinde. abia ieșite în 
viață, isi apără dreptul la exis
tență căutind clorofila ce trebuie 
să alimenteze dragostea și înțe
legerea dintre cei care conduc 
și cei care joacă. In afară de or
ganizare, pe care o văd cit mai 
simplă și cit mai contractuală,

două lucruri mi se par extrem de 
importante. Primul, cere din 
partea acelora care conduc com
petență și magnetism necesare 
exprimării unor indicații, pen
tru ca ele să nu devină ordine 
și deci poveri. Al doilea, por
nește de la modificările pe care 
mintea umană le suferă cu 
timpul, presupunîndu-se necesi
tatea unor schimburi, tocmai 
pentru ca ineditul să fie un nou

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

excitant indispensabil succesu
lui. Deci transferările nu pot fi 
dirijate și nici tratate atit de 
simplist.

In această penultimă etapă 
Bucureștiul găzduiește jocuri 
asemănătoare. Steaua și Dinamo 
intilnesc două dintre ..dispera
tele" acestui final. Pe Politehnica 
Iași și pe F.C. Argeș. Dinamo 
nu poate ierta ce s-a petrecut in 
toamnă in Trivale. iar Steaua se 
teme de acordurile galeriei au
zite anul trecut in meciul cu 
F.C. Galați, la început.

U.T.A. știe că în ultima etapă 
se deplasează la Tg. Mureș, deci 
se mai poate,. Dar va mușca din 
gazon, pentru a lua aceste două 
puncte din jocul cu Sportul.

Constănțenii, pentru a se putea

întinde liniștiți la soare, trebuie 
să sacrifice, definitiv, prin acest 
meci, pe Olimpia. Am auzit că și 
marea e caldă și că actualului 
antrenor Nicușor li place să se 
bronzeze.

F.C.M. Reșița joacă acum cu 
C.F.R., după ce i-a bătut acasă 
pe studenții lui „U“. Am vorbit 
mai sus despre structura morală 
a cluburilor, așa că mi-e frică 
să mă hazardez in vreun pro
nostic.

Rapidul, chiar dacă pierde la 
Petroșani, se va salva, grație 
golaverajului și un nou campio
nat de coșmaruri se încheie pen
tru suporterul niuleștean. edu- 
cindu~i citeva luni, cu somnuri 
liniștite, noi calcule, speranțe, 
deci multă, multă frumusețe 
populară.

F.C. Bihor se gindește la cupă 
și va sorbi din „plinul lanternei 
roșii". Echilibrate sint și parti
dele in care se intilnesc aspiran
tele la participare in ..Cupa 
U:E.F.A.“, adică Sport Club Ba
cău — „U" Craiova și „Poli" — 

Gazdele sint
--  ,,U

A.S.A. Țg. Mureș, 
totuși favorite.
P.S.

Nu-l putem lua 
Cartouche pentru 
rile pe care și le 
demult. Este doar 
orb al unei flinte 
menii", 
supăra.

în seamă pe 
giumbușlucu- 
permite cam 

un biet ălonț 
pe care „6a-

înțelegind-o, nu se pot

Germar.ua


INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului ,,Ghanaian Times“

și revistei „Weekly Spectator11 din Accra
(Urmare din pag. I)

timp consider că o importanță 
deosebită va avea în viitor in
tensificarea colaborării dintre 
România și țările in curs de dez
voltare, o întrajutorare mai 
activă între ele — deoarece 
acest factor va contribui în mod 
substantial la realizarea obiecti
velor de progres și de bunăstare 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Am aflat cu 
satisfacție și interes despre 
preocuparea țării dumnea
voastră de a participa, ca 
observator, la Conferința la 
nivel inalt a țărilor nealiniate 
care va avea loc, 
1976. la Colombo, 
motivațiile acestei cereri ?

in august 
Care sint

RĂSPUNS : Republica Socia
listă România promovează pe 
plan internațional o politică de 
largă colaborare cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire so
cială. Ca țară socialistă, punem 
desigur pe prim plan colabo
rarea cu toate țările socialiste, 
considerind că aceasta este în 
interesul tuturor popoarelor 
care se pronunță pentru pace și 
colaborare. Dezvoltăm larg rela-

țiile cu țările denumite generic 
„lumea 
care au 
nă sau 
lor, cu 
pentru o politică de deplină ega
litate in drepturi și respect 
reciproc între națiuni. Pornind 
de la aceste principii ale poli
ticii sale externe, de la necesi
tatea democratizării vieții in
ternaționale. România dorește 
să participe din plin la activitatea 
organizațiilor internaționale, in 
primul rind a Organizației Na
țiunilor Unite, pentru a se asi
gura astfel tuturor statelor, fără 
deosebire de orinduire socială 
sau de mărime, posibilități de
pline de a participa activ la so
luționarea problemelor care con
fruntă omenirea.

Am realizat de pe acum o lar
gă colaborare cu mai toate sta
tele din grupul țărilor nealinia
te. Pornind de la faptul că, în 
activitatea lor. aceste țări se pro
nunță tocmai pentru afirmarea 
principiilor noi in viața interna
țională. pentru o politică de 
pace, împotriva folosirii forței 
sau a amenințării cu forța in 
raporturile interstatale. Româ
nia a considerat că ar fi util să

a treia“, cu popoarele 
scuturat dominația străi- 
luptă pentru eliberarea 
țările care se pronunță

ia parte la lucrările de la Co
lombo, ca și la alte conferințe 
sau lucrări ale țărilor nealiniate, 
în calitate de observator, î-n 
scopul de a întări astfel colabo
rarea și solidaritatea popoarelor 
ce se pronunță pentru o politică 
democratică pe plan mondial. 
Cu atît mai mult apreciem că 
este necesară aceasta cu cit, in 
actualele condiții, crește con
tinuu rolul maselor populare, al 
popoarelor înseși in viața inter
națională. ele constituind facto
rul hotăritor pentru lichidarea 
vechilor stări de lucruri, pentru 
o politică nouă, democratică, 
pentru pace pe planeta noastră.

ABRAHAM KUTIN-MEN
SAH : Vă mulțumesc. Exce
lentă. Aș dori, dacă este po
sibil. să transmiteți prin noi 
rin mesaj țării mele, in ca
litate de conducător al unei 
țări prietene.

PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU : Aș dori să urez 
poporului prieten ghanez cele 
mai mari succese în eforturile 
sale de dezvoltare economico- 
socială independentă, noi pro
grese pe calea bunăstării și fe
ricirii !

l Evoluția situației
J ->

a vizitat orașul Manchester
din Liban

Vizita primului ministru
al Guvernului Republicii

Socialiste România,
tovarășul Manea Mănescu

5 r

Delegafia

F.U.S. in Turcia

în R. DA

oficiale

Germană

„Scînteia tineretului"
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în cursul zilei de vineri, to
varășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Națio
nal al Radioteleviziunii Româ
ne, a făcut o vizită la Manches
ter. important centru economic 
și cultural din Marea Britanic. 
Cu acest prilej, s-a intilnit și a 
avut convorbiri cu conducerile 
postului de radio ..Piccadilly", 
studioului de televiziune ..Gra
nada" și ziarului local ..Man
chester Evening News" privi
toare la lărgirea colaborării cu 
instituții corespunzătoare din 
România. Totodată, au fost vi
zitate redacțiile și studiourile 
respective.

La convorbiri, care s-au des-

fășurat intr-o atmosferă cordi
ală. a fost prezent ambasadorul 
român la Londra, Pretor Popa.

iziune

• SUB auspiciile Centrului 
austriac de cultură și ale Aso
ciației de prietenie Austria- 
Romania. la palatul Palffy, a 
fost deschisă o expoziție docu
mentară consacrată operei lui 
Constantin Brâncuși. cu prilejul 
centenarului marelui artist ro
mân. Au participat personali
tăți ale vieții cultural-artistice 
austriece, membri ai corpului 
diplomatic, ai Asociației de prie
tenie Austria-Romania și un 
numeros public. Au fost pre- 
zenți ambasadorul României la 
Viena. D. Aninoiu. membri ai 
ambasadei.

încheierea convorbirilor R.F.G.-Polonia

Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Mahmud Riad, a sosit vi
neri la Damasc.

Mahmud Riad, însoțit de mem
brii Comitetului Militar al Ligii 
Arabe, urmează să pună la punct 
unele probleme privind prezen
ța forțelor arabe in Liban. Se 
știe, precizează Agenția France 
Presse. că Siria contribuie la a- 
ceastâ forță de urgență care re
unește. de asemenea, contingen
te ale Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Libiei. Algeriei, 
Sudanului. Arabiei Saudite.

Intr-o declarație făcută înainte 
de plecare. Mahmud Riad a pre
cizat că forței arabe de urgență 
i se va alătura ..orice forță li
baneză care poate contribui la 
menținerea securității". Totoda
tă. potrivit 
Pre " 
rat 
vor 
rea realizării reconcilierii națio
nale in Liban. în acest sens. 
Mahmud Riad a relevat că va 
contacta toate părțile implicate.

In continuarea vizitei
de prietenie in R.D. Germană, 
tovarășul Manea Mănescu. pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și 
persoanele oficiale care-1 înso
țesc au fost, vineri, oaspeții re
giunii Dresda.

A fost vizitat Combinatul de 
calculatoare și produse electro
nice „Robotron" din orașul Dres
da.

Primul ministru român s-a 
interesat de activitatea de cer
cetare, de organizarea produc
ției și de posibilitățile de coo
perare în domeniul electronici’. 
Cu acest prilej, au fost anali
zate posibilitățile de extindere 
a cooperării între combinatul 
..Robotron" și întreprinderile 
similare din România in dome
niul electronicii, îndeosebi in 
ceea ce privește tehnica de 
calcul.

Au fost, de asemenea, vizita
te orașul șl unele obiective so- 
cial-culturale.

Primul secretar al Comitetu
lui regional Dresda al P.S.U.G.. 
Hans Modrow, a oferit un de
jun în onoarea tovarășului Ma
nea Mănescu-

Primul ministru al guvernului 
român a fost însoțit în călătoria 
sa în regiune® Dresda de Ger
hard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
și de Hans Voss, ambasadorul

R.D.G. la București, precum și 
de Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. și de Constantin Niță. am
basadorul României in R.D.G.

In dupâ-amiaza aceleiași zile 
au continuat la Dresda convor
birile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., tovarășul 
Horst Sindermann.

Primii miniștri au examinat 
rezultatele tratativelor de lu
cru ce au avut loc pe ministere 
și s-au pus de acord cu privire 
la mijloacele, căile și soluțiile 
privind imprimarea unui con
ținut mai concret și mai efi
cient acțiunilor de cooperare și 
specializare in producția indus
trială intre cele două țări pen
tru a valorifica intr-o măsură 
mai mare posibilitățile oferite 
de potențialul lor 
tehnico-științific.

Cei doi șefi de 
informat reciproc 
zărilor obținute de 
României și R.D.G. 
tuirea programelor lor de dez
voltare economică și socială.

în același timp, au procedat 
Ia un schimb de păreri asupra 
unor aspecte actuale ale vieții 
internaționale.

Delegația Frontului Uni
tății Socialiste, condusă de 
Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., membru ai Consiliu
lui National al F.U.S., care 
se află in Turcia la invita
ția Partidului Dreptății, a 
făcut o vizită in vilaetele 
Izmir, Aydin, Denizli. A- 
fyon, Burgur și Antalya.

Cu acest prilej, delegația 
a vizitat obiective economi
ce, sociale și culturale.

Delegația s-a intilnit cu 
conducători ai organizațiilor 
locale ale Partidului Drep
tății si cu reprezentanți ai 
oficialităților din aceste vi- 
laete cu care a purtat discu
ții intr-un spirit de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Lucrările Conferinței constitutive 
a Fondului Internațional de Dezvoltare 

Agricolă
La Roma continuă lucrările 

Conferinței constitutive a Fon
dului Internațional de Dezvol
tare Agricolă (F.I.D.A.). In in
tervenția sa, președintele reu
niunii, Giuseppe Medici, a sub
liniat importanța acțiunii sta
telor îndreptată spre rezolvarea 
marii probleme a asigurării 
hranei pentru generațiile vii
toare. F.I.D.A. este un exem
plu încurajator de ceea ce se 
poate face pentru a îndepărta 
spectrul foametei și al subnu
triției, care amenință multe 
milioane de oameni în lume — 
a arătat vorbitorul.

Relevind faptul că F.I.D.A. 
constituie primul fond stabilit 
exclusiv pentru dezvoltarea a- 
gricolă a țărilor în curs de dez
voltare, președintele Consiliu
lui Mondial al Alimentației, Sa

yed Marei. a declarat că înfiin
țarea acestuia reprezintă una 
din cele mai importante acțiuni 
în cadrul cooperării internațio
nale, desfășurată în spiritul ce
lei de-a Vll-a sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. din septembrie 1975. Cre
area F.I.D.A. — a subliniat vor
bitorul — constituie un pas îna
inte pe calea infăptuirii une* 
noi ordini economice interna
ționale.

Directorul general al F.A.O.,' 
Edouard Saouma, a evidențiat 
importanta stabilirii unor ra
porturi de strinsă colaborare in
tre F.A.O. și noua instituție da
torită sarcinilor comune care le 
revin în susținerea eforturilor 
statelor pentru dezvoltarea pro
ducției agricole.

industrial și

guverne s-au 
asupra reali- 

popoarele 
in înfăp-

Filipine—drumuri in arhipelagul 
celor 7000 de insule

Republica Filipine — un arhipelag de peste 7 000 de 
insule, ce se înșiruie intre Marea Chinei de Sud și Ocea
nul Pacific pe o lungime de peste 1 400 de kilometri — 
sărbătorește la 12 iunie ziua proclamării independenței.

fișier

agenției United 
s International, el a decla- 
că in cadrul misiunii sale 
fi depuse eforturi in vede-

Iugoslavia hotărită să acționeze 
pentru dezvoltarea continuă 
a procesului de destindere 

Interviul lui Stane Dolanț

Republica Populară Polonă și 
Republica Federală German-a 
au dat o înaltă apreciere Con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa și și-au ex
primat hotărirea de a participa 
activ la eforturile viitoare in ve
derea realizării țelurilor conve
nite la Helsinki — se spune in 
Declarația comună, semnată de 
Edward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. și cancelarul 
federal al R.F.G.. Helmut 
Schmidt. Părțile au declarat că 
vor continua să contribuie la 
adincirea și dezvoltarea destin
derii, care trebuie 
caracter permanent 
ral. Ele subliniază 
eforturilor pentru
unor asemenea probleme vitale, 
cum sint întărirea securității in-

tei anale. a cursei 
sarea.

Părțile au convenit a?upra 
continuam dia.ogu.ui politic b.• 
lateral și realizării unor consul
tări regulate intre miniștrii afa
cerilor externe în problemele 
bilaterale și internaționale, cu 
accent deosebit pe problemele 
întăririi păcii și securității in 
Europă. .

să aibă un 
și multilate- 

importanța 
rezolvarea

★
în cursul vizitei au fost sem

nate . un, acord privind dezvolta
rea colaborării economice, pre
cum și un acord privind coope
rarea in domeniul culturii

• PREȘEDINTELE SIRIEI. 
Halez El-Asvid. l-a primit pe 
Milos Miniei, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugo
slavia, care i-a transmis un me
saj personal din partea pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito — informează 
agenția Taniug. A avut loc, tot
odată, o convorbire, în cursul 
căreia a fost efectuat un schimb 
de opinii asupra situației din 
Liban, Orientul Apropiat și lu
mea arabă.

Intr-un interviu acordat zia
rului „l’Unita", Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. 
a subliniat că Iugoslavia este 
hotărită să acționeze pentru 
dezvoltarea continuă a proce
sului de destindere in viața po
litică a continentului, pentru ca 
Europa să devină o zonă de 
pace, democrație, neamestec în 
treburile interne, de respectare 
a drepturilor reciproce și de 
strinsă cooperare intre state. 
..Pentru aceasta — a precizat 
Stane Dolanț — trebuie să avem 
un punct de vedere realist asu
pra situației europene și să ac
ționăm pentru eliminarea a tot 
ceea ce poate să constituie ele
ment de conflict pe continent. 
Aceasta înseamnă să ne anga-

jăm în mod real pentru trans
punerea concretă în fapt a con
cluziilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa”. Anul viitor — a continuat 
Stane Dolanț — va avea loc, 
la Belgrad, a doua sesiune a 
Conferinței general-europene, 
cu care prilej se vor evalua re
zultatele obținute și ceea ce ră- 
mîne încă de făcut pe linia con
solidării păcii și dezvoltării co
operării in Europa. Relevind 
faptul că pe acest continent e- 
xistă încă numeroase probleme 
care își așteaptă soluționarea, 
între care înfăptuirea unor mă
suri practice de dezarmare 
retragerea trupelor străine 
pe teritoriul unor țări

Natura a fost darnică față 
de aceste intinderi îmbrăcate de 
apă și scăldate, deopotrivă, de 
soarele tropical, generator de 
vegetație exotică și roditoare. 
Țărmul cizelat de apele marine 
și oceanice in dantele mai mult 
artistice decit spectaculoase, in 
tăieturile lui domoale creează, 
spun specialiștii și o atestă reali
tatea. condiții ideale pentru a- 
costaj. Din cei 296 213 km.p., cit 
măsoară arhipelagul. 11 insule 
mari ocupă 97 la sută, cele mai 
întinse dintre ele fiind Luzon și 
Mindanao, care dețin împreună 
aproape trei sferturi din teri
toriu. Lanțuri de munți brăz
dează interiorul acestor întin
deri de pămint, iar de ia poalele 
munților spre litoral se întind 
cimpiile în fișii înguste.

Istoria acestor locuri vorbește 
încă de la inccputurile sale des
pre permanențe păstrate in 
răstimpul secolelor. Însuși Ma
gellan, vestitul căpitan al In
vincibilei Armade, descoperito
rul arhipelagului filipinez in 
1521, a plătit cu viața incercarea 
de a supune prin forță pe 
băștinașii din insula Mactan.

Afirmarea independentei e- 
conomice. îndeosebi in perioada 
de cind la conducerea țării se 
află președintele Ferdinand

Marcos (din 1965) se exprimă 
prin importante realizări. O a- 
tenție deosebită a fost acordată 
agriculturii — ramura principală 
a economiei cu care se ocupă 60 
la sută din cei 42,5 milioane de 
locuitori. In acest însemnat sec
tor s-a reușit să se realizeze pe 
ansamblu un ritm de creștere 
de 3 la sută, succese notabile 
obtinindu-se la producția de 
cereale. S-au întreprins măsuri 
susținute pentru extinderea iri
gațiilor. Zahărul continuă să re
prezinte principalul produs de 
export, Filipinele fiind printre 
primele zece state din lume 
la acest căutat produs. Alături 
de măsurile îndreptate spre dez
voltarea agriculturii, prin va
lorificarea cit mai eficientă a 
bogățiilor subsolului (crom, 
nichel, cupru, fier, zăcăminte 
petroliere), cit și a potențialu
lui uman, dezvoltarea industria
lă devine din ce în ce mai pro
nunțată. ..Programul noii so
cietăți", elaborat sub îndruma
rea președintelui Marcos, por
nește tocmai de la condițiile 
concrete specifice ale țării și 
iși propune creșterea anuală cu 
10 la sută a venitului național. 
Una dintre realizările de seamă 
ale acestui program ce stabilește 
obiective de dezvoltare pe ter-

men lung — deceniul cuprins 
între 1970-1980 — o constituie 
crearea zonei industriale din 
peninsula Bataan, unde au fost 
construite intr-un timp scurt 
întreprinderi de montaj autove
hicule, de prelucrare a lemnu
lui și tutunului, de textile și 
confecții, de construcții și re
parații navale.

In spiritul politicii externe 
înnoitoare, promovate de Fili
pine — care urmărește instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, dezvoltarea re
lațiilor economice și de coope
rare între țări pe o bază echi
tabilă și reciproc avantajoasă — 
se înscriu și relațiile de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Filipine. Un moment de 
referință în cronica acestor re
lații l-a constituit vizita între
prinsă. în aprilie 1975, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
Filipine. Documentele semnate 
cu acest prilej au creat posta
mentul trainic pentru dezvol
tarea de perspectivă, ascen
dentă a raporturilor româno-fi- 
lipineze.

în pofida distanței geografice 
ce le separă, România și Filipi
ne, țări in curs de dezvoltare, 
membre ale „Grupului celor 
77“, nutresc năzuințe de pace și 
progres comune, angajindu-se pe 
plan extern pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și 
politice in lume.

D. IOVĂNEL
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Săptămină culturală 
românească in Olanda

• W LOCALITĂȚILE 
Goes, Kapelle și Sas Van 
Gent din Olanda, au loc o 
serie de manifestări artisti
ce reunite in cadrul unei 
„săptămîni culturale româ
nești".

La acestea, participă an
samblul folcloric al județu
lui Ialomița, care prezintă un 
bogat program de cintece și 
dansuri populare româ
nești. Manifestarea include, 
de asemenea, o expoziție de 
cusături românești și una de 
discuri, precum și un ciclu 
de filme documentare des
pre țara noastră.

La manifestările organiza
te in cele trei orașe cu pri
lejul deschiderii „săptămî- 
nii culturale românești" au 
luat parte primarii și mem
bri ai consiliilor municipale, 
reprezentanți ai presei, un 
numeros public.

R. D, GERMANA : In centrul orașului Leipzig

Și 
de 

euro
pene. Stane Dolanț a arătat că 
stabilirea unei păci și securități 
trainice pe continentul european 
interesează toate statele lumii, 
după cum evenimentele din alte 
zone ale planetei influențează 
climatul politic european, ca ur
mare a caracterului indivizibil 
al păcii în epoca contemporană. 

In continuare, a fost subli
niat faptul că Iugoslavia, ca 
țară nealiniată, acordă o impor
tanță fundamentală creării unei 
noi ordini economice interna
ționale și instaurării unor noi 
raporturi economice între na
țiunile lumii, obiectiv la a că
rui materializare, așa cum a 
rezultat și de la sesiunea a 
IV-a a U.N.C.T.A.D. de la Nai
robi, țările europene trebuie 
să-și aducă o contribuție în
semnată.

Referindu-se la atașamentul 
Iugoslaviei față de politica de 
nealiniere, Stane Dolanț a 
spus : „Politica noastră de ne
aliniere reprezintă un aspect al 
luptei de clasă intr-un context 
global și istoric. Deoarece a- 
ceasta este o politică care tinde 
spre libertate, spre suveranitate, 
spre independență, spre nea
mestec în treburile altora, sus
ține o nouă ordine economică, 
aspiră la o justă distribuire a 
bunurilor create de om 
prezintă, deci, o luptă 
eliminarea decalajelor 
popoarele înfometate și 
nile bogate".

și re- 
pentru 
dintre 
națiu-

• IN COMUNICATUL CO
MUN privind convorbirile pur
tate de președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, cu 
președintele Turciei, Fahri Ko- 
riitiirk, la Ankara, se arată că 
cei doi șefi de stat au făcut un 
amplu schimb de vederi pri
vind situația internațională și 
cea a relațiilor bilaterale, ex- 
primindu-și satisfacția față de 
dezvoltarea lor favorabilă.

Iugoslavia și Turcia consi
deră că s-a obținut un anumit 
progres în asigurarea păcii și 
securității în lume și, în special 
în Europa, exprimîndu-și ho- 
tărîrea de a depune eforturi 
pentru transpunerea integrală 
în viată a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. Cele două 
părți au reafirmat importanta 
dezvoltării relațiilor de bună- 
vecinătate intre țările din zona 
Balcanică.

Arestări în Nicaragua
• AUTORITĂȚILE DIN NI- 

CARAGUA au intensificat re
presiunile împotriva forțelor re
voluționare din țară, a condu
cătorilor- mișcării muncitorești 
— relatează agenția T.A.S.S. 
Astfel, recent a fost arestat Luis 
Sanchez, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist din Nica
ragua. Au fost, de asemenea, 
arestați Salvador Suarez, mem
bru al conducerii .centrului sin
dical al oamenilor muncii din 
orașul Masaya, precum și Fran
cisco Medrano, membru al con
ducerii sindicatului muncitori
lor constructori.

• AGENȚIA CHINA NOUĂ 
anunță că autoritățile R.P. Chi
neze au dat publicității un aver
tisment adresat autorităților 
sud-coreene în legătură cu pă
trunderea unor nave de pescuit 
ale Coreei de Sud în ape teri
toriale chineze, precum și in 
zonele de pescuit ale R.P. Chi
neze, împiedicînd activitatea 
pescarilor chinezi și aducînd 
daune fondului piscicol. R.P. 
Chineză cere autorităților sud- 
coreene luarea de măsuri ime
diate pentru a împiedica repe
tarea unor asemenea incidente 
și atrage atenția că partea sud- 
coreeană poartă întreaga răs
pundere pentru toate consecin
țele unor asemenea acte.

800000 de șomeri 
cu diplomă în Italia
Umberto Agnelli, om de afa

ceri italian, candidat democrat- 
creștin pentru titlul de senator, 
a relevat, cu prilejul unei reu
niuni electorale desfășurate la 
Roma, că in prezent in Italia 
procentul șomajului în rîndurilc 
celor cu studii superioare a a- 
tins un nivel îngrijorător. Dup?, 
opinia sa, la ora actuală în Ita
lia peste 800 000 de posesori de 
diplome ale institutelor de în-

vătămînt superior se află in 
căutarea unui loc de muncă,

Plenara C.C. 
al P.P.R. Mongol

• LA ULAN BATOR a avut 
loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, la care a 
fost examinat și aprobat rapor
tul C.C. al P.P.R.M. ce urmea
ză a fi prezentat celui de-al 
XVII-lea Congres al partidului. 
A fost, de asemenea, adoptată 
o hotărire cu privire la aproba
rea și prezentarea spre exami
nare in cadrul Congresului a 
proiectului de document intitu
lat „Direcțiile principale ale 
dezvoltării economiei naționale 
și culturii R.P. Mongole in 
anii 1976—1980".

• PREȘEDINTELE STATE
LOR UNITE, Gerald Ford, a nu- 
mit-o, joi, pe Shirley Temple- 
Black, în prezent ambasador al 
S.U.A. în Ghana, în funcția de 
șef al Protocolului Statelor 
Unite. In cazul în care această 
numire va fi aprobată de sena
tul american, Shirley Temple- 
Black va fi prima femeie care 
va deține funcția respectivă.

SlMBĂTA, 12 IUNIE 1976
PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran ’ pentru cei 
mici * 10,30 Telecinemateca. 12,20
O viață pentru o idee. 12,50 Melodii 
populare. 13,05 Telex. 13,10 Turism 
și vînătoare. 13,30 Preferințe mu
zicale. 14,20 Drumuri pe cinci con
tinente. 15,05 Voci tinere. 15,25 
Magazin sportiv. 16,25 Vîrstele pe
liculei. 17.25 Caleidoscop cultural- 
artistic. 17,45 Manila. 18,15 Club 
T. 19.10 Uniforme albastre. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20,50 Lucas Tan
ner. Episodul I. „Noroc !“ 21,40 
24 de ore. 21,50 Săptămîna sporti
vă. 22.00 întîlnirea de la ora... 10 : 
Cine ride la urmă... Emisiune de 
Teodor Mazilu. Iși dau concursul 
Radu Beligan, Toma Caragiu, Oc
tavian Cotescu, Dem. Rădulescu, 
Marin Moraru, Vali Voiculescu, 
Ileana Stana Ionescu, H. Nicolai- 
de. Ștefan Mihăilescu-Brăila, Ma
rius Pepino. Dumitru Chesa, Dan 
Mitoșeru. Cîntă Luki Marinescu, 
Angela Ciochină, Aurelian An- 
dreescu, Cornel Constantiniu și 
surorile Kessler. Prezintă Sanda 
Toma și Ștefan Tapalagă.

DUMINICA 13 IUNIE
PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 8,40 Tot 
înainte ! 9.35 Film serial pentru 
copii : Daktari. 10,00 Viața satu
lui. 11,20 Aventura cunoașterii. 
11,50 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13.05 
Album duminical. 15,20 Film se

rial: Varianta Omega. Episodul 
II. 16,30 Gimnastică.. Finalele pe 
aparate ale Campionatelor Româ
niei. 17,00 Micul ecran pentru cei 
mici. 17,30 Fotbal : F.C. Constan
ța — Olimpia Satu Mare (divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Constanța. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Comentariul, săptămî- 
nii. 20,00 Baladă pentru acest pă- 
mînt. 20,20 Film artistic : Unchiul 
meu. Premieră TV. 22,10 24 de 
ore. 22,20 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

10.00—11,00 Matineu simfonic. 
Concertul orchestrei Filarmonice 
de Stat „George Enescu“. 20,00 
Eroi îndrăgiți de copii. 20,25 Ora 
melomanului. 21.00 Actualitatea 
cultural-artistică. 21,25 Film se-, 
rial : Lucas Tanner (reluare).

LUNI 14 IUNIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Colocvii contemporane. 20,30 
Interpreți și melodii. 20,50 Emisiu
ne pentru tineret. Munca, fru
mosul și tinerețea. 21,15 Roman- 
foileton : Forsyte Saga. Episodul 
25 : „Portretul Fleur-ei“. 22,10 24 
de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Țara mea, pă- 
mînt de glorii... Cintece patrioti

ce..' 17,15 Film \ artistic : Bunicul 
Kilijan și eu. 18,50 Mîndră-floare-a 
țării mele. Concert de muzică 
populară româneasca. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 . Telejurnal.- 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20,25 Insula plutitoare. Re-

tură. 18,30 Teleglob. Malayezia. 
18,50 Publicitate. 18,55 Studioul de 
poezie. Eminesciana. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Anche
tă socială. Amintiri pentru viitor. 
20,35 Publicitate. 20.40 Teatru TV : 
Decebal de Mihai Eminescu. Pre-
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rusă. 17,00 Fotbal : Progresul — 
Rapid. („Cupa României"). Trans
misiune directă de la stadionul 
Republicii. 18,50 Din țările socia
liste. 19,00 Tribuna TV. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Ca
dran economic mondial. 20,20 Tele- 
cinemateca. Ciclul „Dosarele mi
cului ecran. Noaptea care a zgu
duit America. Premieră pe țară. 
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20.20 Telerama. 
20,50 Telex. 20,55 Din nou despre 
preferințele dv. muzicale (relua
re). 21,40 Roman-foileton: Forsyte 
Saga.

JOI 17 IUNIE
portaj TV. 20,50 Biblioteca pentru 
toți, ion Pillat. 21.30 Telex. 21,35 
Cărțile și cititorii' în viața orașu
lui. 21,55 Tribuna tinerilor soliști.

MARȚI 15 IUNIE
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Munca, 
frumosul și tinerețea — emisiune 
pentru tineret. 10,25 Film artistic : 
Ziua fiilor mei (reluare). 11,30 
Portativ ’76. 12,00 Telex. 16.00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limba 
franceză (nivel mediu). 17,00 
Telex. 17,05 Pentru sănătatea dv. 
17.15 Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală. 17,30 Arte vizuale. 
17.50 Melodii populare. 18,00 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul-

mieră TV. 22,00 Muzică ușoară. 
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Slavă și fală. 
Ultimul episod. 21,20 Recital mu- 
zical-coregrafic. 21,40 Mai aveți o 
întrebare ? Inima dumneavoastră 
are șapte vieți.

MIERCURI 16 IUNIE
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Crosul Ti
neretului. Film. 10,25 Melodii 
populare. 10.45 Cărțile și cititorii 
în viața orașului. 11,05 O patrie, 
un partid, o conștiință. Spectacol 
literar-muzical. 11,45 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16,20 Curs de limba

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limba germană (nivel mediu). 
17,00 Telex. 17,05 Pentru timpul 
dv. liber, vă recomandăm... 17,15 
La volan. Emisiune pentru cori- 
ducătorii auto. 17,25 Enciclopedie 
pentru tineret. 17.50 Atenție la... 
neatenție. 18,10 Publicitate. 18,15 
Să luminăm cu poezia planeta. 
Reportaj de la cea de-a Il-a edi
ție a Festivalului internațional de 
poezie de la Piatra Neamț. 18.35 
Islanda azi. Film documentar. 
18,50 Ateneu popular TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Ecran TV ’76. întîlnire cu mari 
artiști. 20,30 Meridiane. Emisiune 
de actualitate internațională. 20,55 
Concertul orchestrei simfonice a

Radioteleviziunii. 21,40 Revista li- 
terar-artistică TV. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 21,40 
Desene animate. 21.55 Spectacolul 
lumii (XIX) : Nador —- se naște 
un port.

VINERI 18 IUNIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba germană. 18,00 Handbal 
feminin : România — U.R.S.S. 
Transmisiune directă de la Pala
tul sporturilor și culturii. 19,00 
Din lumea plantelor și animalelor. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Rezonanțe de cîntec românesc. 
20,40 Film artistic : Haita. Premie
ră pe țară. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

16,20 Telex. 16.35 Aventura cu
noașterii. Laserii. 17,05 Șah mat 
în... 15 minute ! 17,20 Anchetă so
cială. Amintiri despre viitor (re
luare). 18,00 Soare, flori și., mu
zică. Emisiune muzical-coregrafi- 
că. 18,20 Vîrstele peliculei. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Melodii populare. 20,15 Baladă 
pentru acest pămint. 20,35 Viața 
economică a Capitalei. 20,55 Voe- 
vodul țiganilor. Seară de operetă. 
22,05 Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea.
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• PRODUCȚIA MONDIALA DE GRIU va atinge în acest an 
nivelul record de 375—385 milioane tone, mareînd o creștere 
de 26—36 milioane tone față de producția anului precedent, 
apreciază Consiliul Internațional al Griului a O MASIVA CAM
PANIE DE VACCINARE a fost declanșată in orașul Yopal (Co
lumbia), situat în cimpiile tropicale din estul țârii, în vederea 
lichidării epidemiei de febră galbenă care a făcut 10 victime. 
Au fost introduse, de asemenea, restricții de circulație in scopul 
evitării răspîndirii flagelului a „VIKING-1" ÎȘI CONTINUA 
ZBORUL SPRE PLANETA MARTE. Savanții americani care ur
măresc zborul navei spațiale au reușit să corecteze traiecto
ria acesteia și să-i micșoreze viteza pentru plasarea ei, la 
19 iunie, pe o orbită în jurul „planetei roșii". Această opera
ție a fost întîrziată cu o zi datorită unei defecțiuni meca
nice • POLIȚIA DIN ZURICH a anunțat regăsirea unei pic
turi din lemn, datînd din secolul al XlV-lea, operă a unui 
artist necunoscut, șl care fusese furată săptămîna trecută. Pic
tura, a cărei valoare este estimată la 500 000 franci elvețieni 
se află în stare bună. Autorul furtului, denunțat de o per
soană din propriul anturaj, a fost arestat a LOCUINȚE DIN 
GIPS. Cercetătorii de la Politehnica din Szczecin au pus la 
punct tehnologia construirii de locuințe din gips. Noua me
todă a fost elaborată în cadrul eforturilor de cercetare ce 
se depun în vederea folosirii marilor cantități de reziduuri de 
iosfogips. Totodată, au început lucrările experimentale privind 
folosirea acestei materii prime ca adaos la obținerea cimen
tului, la construirea de drumuri și diguri a PRINCIPALELE 
SURSE DE ENERGIE ALE MARII BRITANII în viitorii 50 de 
ani vor fi cărbunele șl atomul, s-a anunțat intr-un raport ofi
cial dat publicității la Londra. Dealtfel, cărbunele ar putea 
acoperi, după aprecierea specialiștilor, necesitățile de energie 
ale Marii Britanii pe o perioadă de 100 de ani. Zăcămintele 
de petrol și gaze naturale descoperite in Marea Nordului nu 
pot oferi o soluție pe termen lung pentru rezolvarea necesi
tăților energetice ale țării, se arată în raport. Autorii acestuia 
propun să se aplice noi metode mai productive de lucru în 
mine, precum și dezvoltarea rețelei de centrale atomo-elec-. 
trice a CEA DE-A 12-A EDIȚIE A EXPOZIȚIEI INTERNATIO
NALE DE BICICLETE ȘI MOTOCICLETE se va desfășura’, in 
acest an, între 18 șl 22 septembrie, în orașul vest-german Koln. 
Ținînd cont de faptul că producția și vinzarea de biciclete și 
motociclete cunosc în prezent o creștere spectaculoasă,, peste 
500 de firme din 26 de țâri și-au rezervat standuri în incinta expoziției.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Plata „Sctntell* Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se lac la oficiile poștale șl dlfuzorii din întreprinderi și Instituții — Tiparul! Combinatul Poligraflo „Casa Sclnteil". 
Cititorii din străinătate se pot abona priu ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. 2001 telex 011226, București. 40 362


