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(OBIECTIVELE CINCINALULUI 1976-1980
obiectivele angajării noastre

spre noi trepte de progres și civilizație
Expresie a voinței națiunii noastre, a 

hotărîrii întregului popor de a realiza 
sarcinile stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
României pe perioada 1976—1980. adop
tat recent de Marea Adunare Națională, 
impunătoare creație a partidului, a ma
selor largi de oameni ai muncii, consti
tuie prin conținutul și caracterul său 
științific un program măreț de progres 
și prosperitate a țării, de continuă în
florire a patriei noastre socialiste.

Noul cincinal, cel de-al 6-lea al eco
nomiei noastre socialiste, se bazează pe 
realizările remarcabile repurtate, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, 
de eroica noastră clasă muncitoare, de 
întregul nostru 
înainte de 
1971-1975 
istoricelor 
XI-lea de 
tarilor și 
Programului partidului de edificare 
socialismului multilateral dezvoltat și 
înaintare a țării noastre spre comunism. 
Așa cum sublinia secretarul general al 
partidului, obiectivul fundamental al 
cincinalului il reprezintă continuarea 
dezvoltării rapide a bazei tehnico-mate- 
rialc a economiei naționale, a întregii 
societăți, menită să imprime un dina
mism fără precedent activității econo
mice și sociale, să confere noi valori 
capacității creatoare a poporului nostru.

Industria va crește în acest interval 
de timp intr-un ritm mediu anual de 
10.2—11.2 la sută ~intărindu-si necontenit 
poziția conducătoare in economie. Tot
odată. această ramură., importantă va 
participa- cu pește ;două treimi la crea
rea venitului național și cu circa 75 la 
sută la dotarea tehnică a celorlalte ra
muri. mărindu-si ponderea in cadrul re
producției socialiste lărgite, și satisfacem 
rea nevoilor de consum ale populației; 
Pentru aceasta, ramurile și subramurile 
de in altă tehnicitate, menite să asigure 

! valorificarea superioară a resurselor de

materii prime și materiale, de muncă 
socială, vor cunoaște un ritm mal ra
pid de creștere. Așa de exemplu, in anii 
următori vom dispune de o industrie 
extractivă nouă, esențial deosebită de 
cea tradițională, industria constructoare 
de mașini și industria chimică vor de
ține împreună aproape 50 la sută din 
totalul producției industriale a țării. se 
va dezvolta intr-un ritm înalt industria 
bunurilor de consum, industria lemnului 
și a materialelor de construcții.

După cum se sublinia și in expunerea 
la proiectul de Lege pentru adoptarea

de o deo-activității in aceste domenii 
sebită importanță pentru economie.

Cel de-al 6-lea cincinal prevede reali
zarea unui program de investiții de 
1000 mikarde lei. patrimoniul econo
mic: naționale imbogătindu-se in acest 

iective. îndeosebi in 
și agrozootehnic, 

programului de in
vestiții. repartizarea zonală, judicioasă, 
a forțelor de producție se va realiza, in 
acest cincinal, potrivit unei concepții 
științifice de sistematizare planificată 
și omogenizare a dezvoltării economice
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popor. în îndeplinirea 
termen a prevederilor pe anii 
și a fost elaborat potrivit 
hotărîri ale Congresului al 
transpunere în viată a orien- 
obiectivelor fundamentale ale 

a

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ VA CRESTE ÎNTR-UN RITM ME
DIU ANUAL DE 10,2-11,2 LA SUTĂ • PRODUCȚIA GLOBALĂ 
AGRICOLĂ VA CRESTE CU 28-44 LA SUTĂ FATĂ DE MEDIA 
ANILOR 1971-1975 • PROGRAMUL DE INVESTIȚII : 1 000 MI
LIARDE LEI • RETRIBUȚIA MEDIE REALĂ SE VA MAJORA CU 
18-22 LA SUTĂ • SE PREVEDE FORMAREA PROFESIONALĂ 

A UNUI NUMĂR DE APROAPE 2 MILIOANE PERSOANE

Pianului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe perioada 1976—1980, o com
ponentă esențială a creșterii noastre 
economice o constituie accentuarea pro
cesului de dezvoltare a agriculturii, in 
vederea satisfacerii cit mai depline a 
cerințelor de consum ale populației și a 
necesităților de materii primo ale indus
triei. Producția agricolă va crește in 
acest cincinal intr-un ritm mediu anual 
superior celui prevăzut in Directive, 
recoltele, la hectar stabilite la .toate cul
turile vor depăși realizările din perioada 
1971—1975. în concordanță cu necesită
țile economiei naționale se va asigur-a 
dezvoltarea transporturilor și telecomu
nicațiilor, va continua să crească pro
cesul de mecanizare și automatizare
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EFICIENTE de onoare
ECONOMICE
• 20 milioane lei — 

valoarea depășirii planu
lui semestrial la între
prinderea de frigidere 
din Găești • Tinerii au 
învățat nu numai să lu
creze la mașini automa
tizate, dar să le și per
fecționeze, să le con
struiască.

al anilor
de școală
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și sociale a teritoriului țării. Industria 
va deveni astfel predominantă in toate 
județele țării, pe teritoriul acestor ju
dețe vor apare ramuri și subramuri noi 
precum metalurgia, construcțiile de ma
șini. electrotehnica.

Sporirea potențialului economic al 
țării asigură in actualul cincinal con
diții pentru ridicarea in continuare a 
bunăstării materiale și spirituale a oa
menilor muncii. în acest sens, retribu
ția reală se va majora cu 18—22 la sută, 
iar veniturile reale ale țărănimii,.pe o 
persoană vor crește cu 20—29 lă -sută; 
în cadrul cincinalului actual vor fi 
create peste 1 milion locuri de muncă 
din care aproape 60 la sută în indus
trie. Populația țării va beneficia de un 
volum sporit de mărfuri și servicii. Sînt

create premisele pentru realizarea unui 
amplu program de construcții de lo
cuințe. îmbunătățirea dotării edilitar 
gospodărești a orașelor și comunelor, 
dezvoltarea construcției de școli, inter
nate. complexe sanatoriale. spitale. Re- 
capitulind obiectivele Planului național 
vnic de dezvoltare a României pe pe
rioada 1976—1980. caracteristicile sale, 
putem afirma că cincinalul actual este 
un cincinal al afirmării depline a capa
cității creatoare a tinerei generații, a 
sutelor și sutelor de mii de uteciști din 
întreprinderi, de pe șantiere, ogoare, din 
scoli și facultăți. Tinerii sînt cei che
mați in primele rinduri ale luptei pen
tru promovarea noului in toate sectoa
rele de activitate, pentru ridicarea cali
tativă a întregii activități productive, 
pentru mai mult, mai bine, mai eficient. 
Organelor și organizațiilor U.T.C.. le 
revine datoria de a asigura cunoașterea 
prevederilor cincinalului de către fie
care tinăr. explicarea și însușirea lor 
amănunțită in vederea mobilizării tutu
ror eforturilor necesare îndeplinirii 
acestor importante obiective. Am intrat 
de curind intr-un nou semestru, cu do
rința sinceră și fermă de a-i conferi c 
ir.cărcâtură de mari și prestigioase rea
lizări. Temeiul acestei decizii il cunoaș
tem : 1976. primul an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice. ocupă un loc 
cu totul aparte, asigurind prin prevede
rile sale o bază corespunzătoare de por
nire pentru realizarea in bune condiții 
a Directivelor Congresului al XI-lea al 
partidului. De aceea este necesar să se 
pună un accent deosebit, așa cum roie
sc din cuvintarea tovarășului Nicola? 
Ceaușcscu. pe modul de organizare a 
muncii, pe control și disciplină, pe con
centrarea forțelor proprii ale cercetării, 
pentru introducerea rapidă in practică a 
cuceririlor celor mai" avansate in teh
nică și tehnologie. în gîndirea econo
mică. pentru fructificarea cu o mai mare 
eficiență a tuturor energiilor.

NICOLAE MILITARU

LILIANA DUMITRACHE

RÂDUC

Tinerii aceștia au trecut prin fata comisiilor ce 
bacalaureat - pentru ultima oară ca elevi — 
iar Diploma de onoare a CC ol U.T.C, ocordc^â 
lor la data absolvirii liceului, ii impune .cap de 
listă" intr-o enumerare ce totalizează oproepe 
o sută de mii de tineri bacalaureati. Sint din loca
lități îndepărtate, de la școli diferite ca profil.
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FLORIN TURCANU

IOAN ZAFIU

li cunoșteam 
întilnim in tabere de instruire și odihnă 
CC ai U.T.C, la plenarele Consiliilor elevilor 
din codrul CC al U.T.C, ai căror membri au 
fost, ori in propriile școli unde, cu o singură ex- 
zepfe, au fost „secretarul nostru U.T.C.", 
HOCRAFIA ANILOR DE ȘCOALA A CELOR

moi demult, om avut ocazia să-i 
ale

literatura și limba română,
instrument al educației comuniste

— Tovarășe academician, vă 
propunem să discutăm o pro
blemă ridicată cu acuitate in 
cadrul Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, in 
expunerea secretarului general 
al partidului, și anume despre 
necesitatea de a se acorda mai 
multă atenție literaturii și lim
bii române ca importante ele
mente pentru educația socialistă 
a tineretului patriei noastre.

— Propunerea , dv. de a ne 
opri la partea din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare La importanța limbii 
și literaturii române in școală 
merge pe linia unor preocupări 
actuale de a găsi soluții noi, in 
spiritul congresului, pentru a- 
ceastă foarte importantă proble
mă. Cred că este bine ^ă cădem 
dc la început de acord asupra 
faptului că. pentru cei_ angajați 
în educația socialistă, adică 
practic vorbind, pentru totî ce
tățenii larii. a face educație so
cialistă înseamnă nu numai a 
cia cunoștințele de care este ne
voie spre a înțelege superiori-

Interviul nostru cu acad. Ion Coteanu,
decanul Facultății de limbă și literatură română din București

tatea socialismului ca orinduire 
politică, ci a asigura și o com
portare în concordanță cu aceste 
cunoștințe. Și. după cum rezul
tatele unei teorii se validează 
în practică, tot astfel rezultatele 
educației se validează în com- 
portai'e. Oricine poate să învețe 
să vorbească despre socialism, 
chiar foarte frumos uneori, dar 
expresia concretă a convinge
rilor socialiste se află in acțiu
nile sociale și individuale ’ ale 
fiecăruia, atunci cind. pus la 
treabă, ca să vorbim popular, 
omul alege dintre soluțiile po
sibile pe cea mai avantajoasă 
pentru societatea socialistă, 
chiar dacă o asemenea soluție 
poate să nu fie momentan în 
avantajul lui personal. Fără în
doială. nu este întotdeauna sim
plu. dar viața nu se petrece idi
lic și festiv, ci cu multe și com
plexe aspecte contradictorii, a-

desea atit de complicate, incit 
numai cu o solidă pregătire po
litică poți să rezolvi lucrurile 
in interesul general. Vă veți în
treba. desigur, ce legătură este 
intre cele spuse inainte și stu
dierea limbii și literaturii ro
mâne în școală. Una singură, 
dar decisivă : literatura și lim
ba română sint formele cele mai 
inalte in care se cuprinde spi
ritualitatea națiunii. Prin grai, 
de la primele cuvinte, copilul 
învață, odată cu numele obiec
telor și ființelor ce-1 înconjoară, 
și gîndirea părinților lui și a pă
rinților părinților lui. pentru că 
numele sint încărcate cu urmele 
simțirii înaintașilor și nu au nu
mai rolul de simple etichete 
pentru oameni, lucruri. însușiri 
si activități. Iar cînd se unesc 
în poezie, in basm, in baladă 
etc adică, pe scurt, cind devin 
literatură, aduc cu ele tăria e-

generațiilor 
istorie.

courilor tuturor 
care le-au purtat prin 
De vreme ce prin grăi și prin 
cintecul făurit din grai- deschi
dem ochii către lume și tot prin 
ele ne pregătim să trăim, să 
luptăm și să învingem, e de la 
sine înțeles că rolul lor in pro
cesul de formare a cetățeanului 
statului socialist românesc este 
covirșitor. De aici decurge pe 
de o parte necesitatea ca ele să 
figureze in programele tuturor 
școlilor, inclusiv al facultăților 
umaniste. în care se studiază 
limbi și literaturi străine, iar 
pe de altă parte, să se cîntă- 
rească foarte bine cantitatea și 
calitatea informațiilor pe care 
se construiesc aceste programe. 
Nu mă sfiesc să spun, fără ocol, 
că rezolvarea superficială a a- 
cestei probleme poate să com
promită cele mai frumoase in
tenții. Am avut de cîteva ori 
prilejul să constat că. datorită

CĂLIN STĂNCULESCU
(Continuare în pag. a n-a)

Cu prilejul aniversării centenarului Societății 
de Cruce Roșie din Republica Socialistă Româ
nia — organizație cu vechi tradiții umanitare 
— adresez Consiliului Național, tuturor membri
lor de Cruce Roșie, un cordial salut și cele mai 
calde felicitări din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Consiliului de 
Stat, precum și a mea personal, pentru contri
buția adusă la înfăptuirea politicii sanitare a 
partidului și statului nostru.

Constituită într-o perioadă de avînt al luptei 
poporului nostru pentru dobîndirea independen
ței de stat a României. Societatea de Cruce 
Roșie a servit, încă de la începutul activității 
sale, aspirațiile legitime ale poporului român 
pentru emanciparea națională și socială. în
scriind pagini de înalt umanism prin serviciile 
aduse în perioada războiului de neatârnare din 
1877, în primul război mondial si în războiul de 
eliberare de sub dominația hitleristă și pentru 
înirîngerea definitivă a fascismului, precum și 
în campaniile de combatere a diferitelor epide
mii, a secetei și inundațiilor, de ameliorare a 
stării de sănătate a maselor.

în anii socialismului. Crucea Roșie a contri
buit activ, împreună cu organele sanitare de 
stat, instituțiile de ocrotiri sociale, la educarea 
sanitară a populației, la apărarea sănătății și 
vieții celor ce muncesc.

Apreciind activitatea desfășurată de Crucea 
Roșie în cei 100 de ani de existență, consider 
că. împreună cu personalul medico-sanitar. cu 
celelalte organizații de masă și obștești, organi
zația poate și trebuie să aducă o contribuție și 
mai importantă la înfăptuirea politicii sanitare 
a statului nostru, la educarea populației și ocro
tirea sănătății ponorului, să organizeze in între
prinderi. instituții. cooperative de producție, 
școli, facultăți, cartiere și sate, unități sanitare 
obștești — îndeosebi din rîndul femeilor si ti
neretului. Unitățile sanitare ale Crucii Roșii,

împreună cu organele sanitare, trebuie să asi
gure acordarea de ajutor sanitar și să ia parte 
activă Ia realizarea măsurilor de asigurare a 
igienei și combaterea diferitelor epidemii.

In același timp, ca membră a Frontului Uni
tății Socialiste, ea trebuie să participe activ la 
înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român 
de dezvoltare economico-socială a patriei, de ri
dicare a bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Călăuzindu-se in permanență de principiile 
politicii externe de pace și colaborare a parti
dului și statului nostru, acționînd in spiritul 
solidarității internaționale, Crucea Roșie a acor
dat ajutoare diferitelor popoare lovite de cala
mități. precum și mișcărilor de eliberare națio
nală. în același spirit, ea este chemată să dez
volte, în continuare, o largă colaborare și con
lucrare cu celelalte societăți naționale similare, 
adueîndu-și contribuția la mobilizarea opiniei 
publice împotriva războaielor — care pricinuiesc 
atîtea suferințe popoarelor —, la promovarea 
spiritului de înțelegere și întrajutorare intre na
țiuni. la eforturile generale pentru destindere și 
pace, pentru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte Pe planeta noastră.

Cu prilejul sărbătoririi centenarului, adresez 
Consiliului Național al Crucii Roșii, precum și 
întregii organizații, calde felicitări pentru acti
vitatea desfășurată și rezultatele obținute pînă în 
prezent și pentru decorarea sa cu înaltul ordin 
„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I»

Urez milioanelor de cetățeni, membri ai Crucii 
Roșii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, bărbați si femei, tineri și vîrslnici 
— noi succese în activitatea pe care o desfă
șoară pe tărîmul Crucii Roșii, satisfacția unor 
realizări tot mai mari in munca profesională și 
obștească, în viața de familie, multă sănătate 
și fericire.

NICOLAE CEAUSESCU3

de Cruce Roșie
din R. S. România
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CAMPANIA AGRICOLĂ
Brigada ,

—-------------- 1
In aceste zile,

cuvîntul
de ordine

Zilele din prima decadă a lunii lui cuptor au, in calendarele 
ogricultoriior din Bărăgan, trecute in dreptul lor spice de griu. 
Sp’ce din noul rod, 1976. E vremea la care cimpoi cunoaște o 
forfotă deosebită: marea campo- e de seceriș. Am urmărit dru
mul acestui griu nou spre hambare, ieri, 6 iulie, in Bărăganul 
ilfovean.

IN 48 DE ORE - DE LA GRiU
LA PORUMB

Recoltatui griului are pentru 
ing. Marin Andrei, ș^f de fer
mă la cooperativa agricolă din 
Coșereni. o semnificație deose
bită. Este prima lui campanie 
de seceriș. Si ieri. 6 iulie, a fost 
o zi plină de campanie. Am 
subliniat plină pentru că in ne
răbdarea așteptării declanșării 
secerișului, rinârul inginer in-

Angajamentul
solemn

al membrului Uniunii
Tineretului Comunist

• PE ACEASTĂ BAZĂ
GENEROASĂ 

A ÎNCREDERII 
RECIPROCE

• DINCOLO DE TONUL
GENERAL

• IULIE - calendar
științific

• CRONICA FILMU
LUI - Cinematograful

,, Viitorul"
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• PE TEME CETĂȚE
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necalifcâri i
• Subredacțiile noas
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• Sport

măsură...
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cepuse recoltatul cu o zi îna
inte. pe la ora 15. după ce incă 
de la orele 8 a sondat neîncetat 
lanuL ..Am realizat și ieri cite 
10. tone Ia fiecare din cele 6 
combine, dar azi. avind o zi în
treagă la dispoziție, cred că vom 
recolta cel puțin 40 tone de 
combină", ne spune inginerul 
Andrei. Discuția o consemnăm 
la primele ore ale dimineții, la 
marginea solei unde am numă
rat in afara celor 6 combine, 
alte 9 tractoare la arat. 5 prese 
de balotat paie, un tractor la 
semănat cultura a Il-a. peste 
20 de atelaje la transportul ba- 
loților și aproape 100 de oa
meni. Din combine, griul era 
descărcat din mers in 8 cami
oane ce luau apoi drumul ham
barelor. ..Este necesară o ase
menea concentrare de forțe, in
tervine inginerul șef al unită
ții. tovarășul Gheorghe Fjlipo-

viei, deoarece in 48 de ore după 
seceratul griului trebuie semă
na: porumbul si asta se poate 
realiza numai dacă după com
bine vine presa, după presă, 
plugul, după plug, semănătoa
rea. Dealtfel, recoltind in ritm 
intens. asigurăm și obținerea 
integrală a Droducției, evitînd 
pierderile prin scuturare". Am 
remarcat in rîndul celor pre- 
zenți in cimp o mulțime de 
tineri și ne-am apropiat de 
data aceasta de Ion Ghiță, 
Gheorghe Ștefan și Marin Za- 
roși. toți la prima campanie, 
elevi ai Școlii de mecanici agri • 
coli ’ Urziceni, care fac practica 
la C.A.P. Coșereni. I-am întil- 
nit pe combine, pe tractoare, la 
arat și balotat paie. Dintre ei 
nu lipsea, bineînțeles, un tînăr 
de 32 de ani. Emil Andrei, pri
mar al comunei Coșereni.

ratorilor din Sinești. Am făcut-o 
cu plăcere. Dar iată că in rai
dul nostru de ieri am întilnit o 
situație care nu solicită prea 
multe comentarii. Pe scurt, cu 
10 minute înainte de ora 8, am 
poposit pe tarlalele fermei nu
mărul 3 Lilieci, condusă de Ion. 
Florea. Soarele de trei suliți pe 
cer încălzise pămîntul, lanul de 
griu foșnea uscat. Șase combi
ne. patru prese; 4 camioane îm
preună cu tot personalul afe
rent stăteau la margine de 
drum fără intenția de a începe 
lucrul. ..Am recoltat 70 ha din. 
213". încerca să se scuze șeful 
fermei. Recoltat, dar cum ? 
Pentru că paiele rămăseseră 
șiruri nesfîrșite pe cimp. 
porțiunile pe care presele 
făcut cițiva baloți. peste 50
cooperatori încărcau un singur 
camion.
Ies, s-a 
întreaga

în 
în 
au 
de

CU CÎT LANUL E MAI DEPARTE 
DE SEDIUL UNITĂȚII, CU ATIT 

SECERATUL A ÎNCEPUT 
MAI TÎRZIU

De nenumărate o-ri am con
semnat în ziarul nostru faptele 
de muncă deosebite ale coope-

Treabă care, bineînțe- 
încheiat in 10 minute, 

echipă retrăgindu-se

ȘT. DORGOȘAN 
VASILE RANGA

(Continuare in pag. a III-al

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

Cît „costă" o sută de lei?
„Dacă nu ar fi fost bătrînul 

acela... Spinarea îi era parcă 
frîntă in două, brațele îi atir- 
nau pină la pămînt. Nu mă slă
bea din ochi, iar privirile pe 
care mi le arunca mă scoteau 
din sărite. Ce să aibă cu mine?, 
mă întrebam iritat, abia veni
sem, se iviseră deja mici neca
zuri și. colac peste pupăză, bă- 
trinul care îmi urmărea fiecare 
mișcare ! Bătrinul... îi spun 
așa pentru că m-am obișnuit, 
dar pe atunci nu împlinise încă 
cincizeci de ani. Asta am aflat 
ceva mai încolo, la o lună și 
ceva de cînd îmi luasem în 
primire noua... „funcție". Intr-o 
zi, ne-am nimerit alături. în 
spatele unei stive de seînduri 
unde ne așezam să mai răsu
flăm un pic sau să mîncăm

Eram numai noi. cînd. 
. îl aud : „Cîți

I-am răspuns

ceva. 1 
deodată, 
băiete ?“ 
silă, dar s-a prefăcut 
observă.
iscodească : 
moria ?

ani ai, 
cam in 
că nu 
să mă 

cu me- 
„Destul de bine !“, am 

aruncat și m-am ridicat să plec, 
fiindcă simțeam că mă înfurii. 
S-a ridicat și el și a venit 
lingă mine cu spinarea aceea 
a lui frîntă în două de atita 
greutate, părind, inainte de a 
împlini cincizeci de ani. un moș
neag. „Atunci, de ce nu înveți 
o meserie ?, m-a întrebat. Nu 
ți-e rușine ca la 23 de ani să 
trăiești așa, de azi pe mîinc ?“ 
Mi s-a făcut negru înaintea 
ochilor cînd l-am auzit. Nu în
drăzneam să îi spun că am 
avut o meserie — frezor —

A continuat 
: „Stai bine

pentru care am învățat trei ani 
și la care am renunțat... in 
cîteva ceasuri ! Oricum, dis
cuția pe care v-arn relatat-o a 
fost, cum se zice, ultima pică
tură. Am început să - ■ ■
foarte serios „ce 
acolo?"

mă întreb 
caut eu

*
O întrebare pusă __ , _____

docit era de așteptat și răma
să, un timp. fără răspuns. O 
situație, la prima vederp. ne
obișnuită : un tînăr urmează și 
absolvă o școală profesională, 
dobîndește o calificare, devin? 
muncitor intr-o mare uzină,

mai tîrziu

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a lll-a)
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PE ACEASTĂ BAZĂ GENEROASA
a Încrederii reciproce

Pe platforma industrială 
I.J.I.L.-Miercurea Ciuc s-a tre
cut cu operativitate la desfășu
rarea discuțiilor individuale : 
pînă în momentul de față, in 3 
organizații s-a și realizat sem
narea Angajamentului Solemn de 
către toți uteciștii. „Dar — a 
ținut să specifice secretarul Co
mitetului U.T.C. pe platformă. 
Alexandru Doboș — pentru noi 
nu este totul doar să „ne rrien- 
ținem în grafic". Important este 
ca, de-acum, să trecem la fap
te. la confirmarea propriilor 
noastre angajamente".

Alegem, de pildă, organizația 
U.T.C. numărul 5. organizație 
care iși desfășoară activitatea 
într-unul dintre ..punctele che
ie" ale platformei industriale. 
Discuțiile individuale s-au pur
tat cu 30 de uteciști și s-au do
vedit deosebit de fructuoase.

Nu este. însă, mai puțin ade
vărat că, așa cum spunea și se
cretarul organizației U.T.C., 
Andrasz Mihali. „am putut cu
noaște cu această ocazie mai 
bine oamenii, am aflat cum 
trebuie să lucrăm, noi, biroul, 
cu fiecare in parte".

De pildă, despre Petres Zol- 
tan se știa, cam vag, doar că 
este un „element pasiv" care 
își făcea treaba nici bine, 
riici rău, care venea și nu ve
nea la adunările U.T.C. Deci,

Dincolo de tonul 
general

Ne aflăm, așadar, in plină 
desiășurare a acțiunii de deo
sebită semnificație politică pen
tru organizația noastră revolu
ționară care este cea â discu
țiilor individuale cu uteciștii. 
O acțiune care, nu este cazul 
să insistăm prea mult îri de
monstrații de principiu, se cu
vine pregătită cu grijă și ma
ximă responsabilitate și — deo
potrivă — finalizată exemplar, 
prin înscrierea în planurile de 
muncă ale organizațiilor a celor 
mai valoroase inițiative și pro
puneri făcute de tineri.

Practica, activitatea concretă 
a organizațiilor U.T.C. eviden
țiază incă unele carențe in în
țelegerea semnificației politice 
a acestor acțiuni, ceea ce duce, 
pină la urmă, la o organizare, 
poate, corectă din punct de ve
dere formal, dar cu o slabă va
loare educativă, formativă pen
tru membrii organizației.

Ne aflăm în organizația U.T.C. 
nr. 8. țesătorie. schimbul C. de 
la întreprinderea ..Carpatex" 
din Brașov. Aici, după cum ne 
informează secretara .organiza
ției, Ioana Lupșa, pînă îri pre
zent s-au purtat discuții cu 15 
dintre uteciști.

Desigur, un prim reper l-au 
constituit sarcinile de produc
ție. avind în vedere că în ca
drul formațiunii de lucru peste 
60 la sută din efectiv il repre
zintă uteciști a căror pregătire 
profesională este. în medie, 
8 clase plus școala profesională. 
Deci, dintr-o dată un larg cîmp 
de investigații pentru biroul 
U.T.C. Curii ne preocupăm 
de ridicarea calificării profe
sionale? Cum contribuim fie
care la realizarea normei zil
nice a secției? Ce deficiente 
pot fi remediate în perioada 
imediat următoare in ce pri
vește abaterile de la disciplina 
de producție? Cum poate fi op
timizat timpul de muncă?

Cu Nicuiița Voinea s-a dis
cutat despre calitatea produc
ției — ea este, doar, una dintre

IN INDUSTRIE Sfîrșit de semestru, început de semestru
La întreprinderea de frigi

dere din Găești începea o zi 
obișnuită de lucru : 30 iunie
1976. O zi care avea sâ fie 
însă bogată în evenimente deo
sebite. Se încheia primul se
mestru al cincinalului actual. 
Planul fusese deja îndeplinit la 
toți indicatorii și acest fapt era 
cunoscut de către întregul co
lectiv. Numai că inimoșii mun
citori, ingineri și tehnicieni ai 
acestei întreprinderi nu se pu
teau declara mulțumiți cu atît. 
Ei s-au ambiționat ca în ultima 
zi a semestrului să ridice la 
2 500 numărul frigiderelor rea
lizate peste prevederile planu
lui. Ambiția avea la bază cal
culul realist al posibilităților e- 
xistente în întreprindere. De 
asemenea, a fost luat în consi
derație și faptul că frigiderul 
românesc, produs care a cunos
cut substanțiale perfecționări în 
ultimii doi ani, este tot mai 
mult căutat atît pe piața internă 
cît și pe cea externă.

A fost o zi-record. Mașinile» 
bine îngrijite, au funcționat fă
ră nici un fel de întreruperi ; 
oamenii, dornici să-și realizeze 
angajamentul asumat, au făcut 
dovada folosirii exemplare a ce
lor 480 de minute lucrătoare. 
Cînd l-am întîlnit pe inginerul 
Traian Novolan, directorul în
treprinderii, era ora 11,56 și 
tocmai fusese înștiințat că din 
producția peste plan pe banda 
de montaj a intrat frigiderul 
cu nr. 2 301. Pînă la sfirșitul zi
lei de lucru au fost realizate, 
potrivit angajamentului, toate 
cele 2 500 de frigidere. Plani
ficatorii au calculat valoarea 
depășirii : 20 de milioane lei 
Ia producția globală și 14 mili
oane lei la producția marfă. 
Este un important succes care 
a ocazionat o semnificativă a- 
niversare : la 30 iunie 1976 s-a 
încheiat cel de-al doilea an de 
cînd întreprinderea de frigidere 
din Găești își depășește lună de 
lună sarcinile ce îi revin din 

nici prea bun. nici prea rău. 
Numai că. discutind cu el. ca 
de la om la om. biroul U.T.C. 
a putut afla că tinărul trecuse 
printr-o grea încercare familia
lă ; avea soție, doi copii miei, 
începuse să-și facă și el o casă, 
dar nu prea găsea meșteri, așa 
că. deseori se tot căznea să știe 
cum să o mai scoată la capăt. 
Și atunci, simplu, direct, băie
ții, tovarășii lui de lucru au 
luat o hotărire. „Nici nu vă pu
teți închipui ce am simțit eu 
cînd i-am văzut pe toți într-o 
dimineață de duminică. Parcă 
era un șantier la mine în curte. 
Nu am cuvinte încă să le mul
țumesc".

Despre un alt coleg, mai nou 
în colectiv. Koss Ștefan, iarăși 
nu se știau prea multe amănun
te. Dar, sincer, lăcătușul și-a 
deschis sufletul în fața tovară
șilor săi. le-a povestit despre 
necazurile, dar și despre pro
iectele sale și iarăși' a putut 
vedea că încrederea sa în biroul 
organizației nu a fost fără te
mei. ..Nu prea m-am gîndit — 
mărturisește lăcătușul Liviu 
Cengher — dacă ceea ce mi-am 
propus să fac se numește nea
părat „prieten al noului înca
drat", dar am cerut biroului 
U.T.C. să mi-1 repartizeze pe 
Ștefan în echipă. Acum, mai 
rămînem împreună după pro- 

fruntașele secției — cerîndu-i-se 
părerea despre căile de elimi
nare a rebuturilor. „V-ați luat 
și un angajament personal ?“. 
întrebăm. „Da, — vine răspun
sul — să nu dau rebuturi, să 
contribui la creșterea calității 
produselor".

Angajamentul altei rhuncitoa- 
re. fruntașe, Georgeta Ioniță, 
înseamnă „calitatea cît mai 
bună"........să nu dăm rebuturi,
deșeuri cît mai puține, țevi 
stricate cît mai puține, curățe
nie la locul de muncă, disci
plină" etc. etc. Nu e greu de 
văzut câ. dincolo de caracterul 
corect, dar foarte general, ne
precizat al acestor „angajamen
te". se află totuși, un colectiv 
de muncă cu problemele și sar
cinile sale specifice care aș
teaptă de la fiecare utecist o 
contribuție concretă în fapte si 
nu doar în vorbe. E adevărat, 
acestea sînt două dintre cele 
mai bune muncitoare ale sec
ției, dar tocmai de aceea anga
jamentul lor personal ar putea 
să fie un model, un exemplu 
stimulator pentru întreaga or
ganizație U.T.C.

La rîndul lor. nici utecistele 
cu care biroul U.T.C. nu a pur
tat. încă, discuții individuale 
nu par a fi mai lămurite. ..Ce 
probleme mai importante lega
te de viața, de munca dumnea
voastră. ați dori 'sa ridicați în 
fața biroului U.T.C.?", le-am 
întrebat ne Stela Spirache și 
Aurelia Raicovici. două dintre 
utecistele fruntașe. Și iarăși, 
răspunsul lor. în termeni gene
rali și vagi, dovedește aceeași 
liosă de preocupare din partea 
biroului organizației U.T.C. pen
tru a-i ajuta ne uteciști să înțe
leagă semnificația profundă, 
revoluționară a acestor discu
ții. locul și rolul lor în afirma
rea colectivului de tineri ca un 
autentic nucleu de muncă și de 
viață comunistă.

ȘERBAN CIONOFF

planul național unic de dez
voltare economico-socială a 
patriei.

Scurt dialog cu inginerul Tra
ian Novolan :

— Tovarășe director, care este 
contribuția tineretului la în
făptuirea acestui bilanț rodnic ?

— Pot spune că succesul este 
în întregime al tineretului, pen
tru că în întregime colectivul 
întreprinderii noastre este foarte 
tînăr. Noi înregistrăm o medie 
de vîrstă care nu depășește 24 
de ani. Ceea ce merită a fi sub
liniat în mod deosebit este fap

PRODUSE RIDICATE II SCARA 
MITEI EfiClEJIE ECONOMICE

tul că în colectivul nostru 
muncitoresc organizația U.T.C. a 
devenit un factor dinamizator, 
implicîndu-se direct în activita
tea productivă. Mai ales în 
privința calificării și ridicării 
calificării tinerilor primim un 
sprijin activ atît din partea co
mitetului pe întreprindere cit 
și din partea birourilor organi
zațiilor din secții și ateliere.

Se încheia un semestru, înce
pea un alt semestru. Era deci 
nu numai un moment de bi
lanț. ci și un moment al pro
iectelor de viitor. Secretarul co
mitetului U.T.C., inginerul Ro- 
meo Popescu, sublinia că „fap
tul cel mai important care se 
desprinde din zestrea de expe
riență acumulată în primul 
semestru este acela că un re
zultat bun se asigură printr-o 

gram și discutăm despre mun
ca noastră, despre ce vrem să 
facem, aici. in organizația 
U.T.C. Și am simțit că a înce
put. treptat, să dobîndească 
încredere in noi".

Pe această bază trainică și 
generoasă a încrederii recipro
ce, nici angajamentele uteciste 
în sprijinul producției nu s-au 
lăsat așteptate. Pornind de la 
realizarea planului pe trimes
trul II in proporție de 102 la 
sută uteciștii din această orga
nizație au propus lansarea a 
două inițiative în sprijinul pro
ducției — una ce vizează redu
cerea suplimentară cu 2—3 la 
sută a pierderilor de material 
la comenzile executate, iar cea
laltă. valorificarea în procent 
de 90 la sută a deșeurilor me
talice.

C. ȘERBAN

IULIE
• SEMINAR CU TRADIȚIE.

La 1 iulie s-au încheiat lucrări
le celui de „Al treilea seminar 
româno-finlandez în domeniul 
Analizei matematice complexe", 
în această disciplină științifică, 
între țara noastră și Finlanda 
există o colaborare care datează 
de aproape o jumătate de secol, 
fondată de marele matematician 
român, regretatul prof. Simion 
Stoilow. și renumitul prof. Rolf 
Nevanlinna. Doctor Honoris 
Causa al Universității din Bucu
rești. fost președinte al Uniunii 
Internaționale a Matematicieni
lor, caro, în ciudă celor 80 de 
ani ăi săi, a ținut să fie prezent 
acum la București. Alături de 
matematicieni consacrați din 
România și Finlanda, au parti
cipat la acest seminar peste 40 
de renumiți oameni de , știință 
din S.U.A.. Franța, R.F.G., Po
lonia, Italia, Grecia și alte țări, 
confirmînd o dată în plus ma
rele prestigiu de care se bucură 
școala matematică românească. 
Lor li s-au alăturat specialiști 
foarte tineri din Finlanda și 
România, care acum bat lă por
țile consacrării. Printre tinerii 
matematicieni din țara noastră 
ale căror lucrări s-au bucurat 
de o atenție deosebită se numă
ră Dan Voiculescu. Ioana 
Ciorânescu. Zsido Laszlo, Ștefan 
Frunză. Dumitru Ivașcu.

• EXPOZIȚIE INTERNAȚIO
NALA. Pavilionul C din Com
plexul expoziționăl din Piața 
Scinteii va găzdui între 11—18 
iulie Expoziția internațională de 
aparatură pentru cercetare ști
ințifică, măsură și control, or
ganizată în acest an pentru 
prima dată în țara noastră. În
treprinderi și institute de cerce
tare din Bulgaria. Polonia, Un
garia și România (IFA; ITC, 
IPA. Institutul național de me
trologie, Institutul de cercetări 
pentru transporturi, IOR etc.) 
vor expune instalații, aparate și 
produse de cercetare, de măsu
ră și control. îndeosebi din do
meniul electronicii, electrotehni
cii, medicinei și tehnicii vidului, 
în paralel cu desfășurarea ex
poziției, în pavilionul I vor fi 
prezentate conferințe și filme 
tehnico-științifice. Avînd în ve
dere importanta acestei expozi
ții pentru diferite domenii de 
activitate, sperăm ca ea să se 
bucure de interesul tinerilor 
specialiști.

• ȘCOALA DE VARA IN
TERNAȚIONALĂ POSTUNI
VERSITARA cu tema „Teoria 
Sistemelor și aplicațiile aces
teia", organizată de Asociația 
Oamenilor de Știință din Româ- 

preocupare continuă pentru re
alizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, pentru evitarea perioa
delor de salturi și de stagnări". 
Această foarte utilă concluzie 
a început să fio aplicată în 
practică chiar din prima zi a 
celui de-al doilea semestru. Do
vada 6 constituie faptele : lă 1 
iulie — 60 de frigidere peste 
plan ; la 2 iulie — 60 de frigi
dere peste plan : la 3 iulie — 
80 de frigidere peste plan.

Ziua de 3 iulie a prilejuit vii 
dezbateri în colectivul producă
torilor de frig. Presa a publi

cat Legea pentru adoptarea pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
perioada 1976—1980. Producția 
de frigidere este înscrisă nomi
nal. fiind prevăzută o impor
tantă creștere : de la 375 mii 
bucăți în acest an la 550 mii în 
1980. Ceea ce știe fiecare mun
citor. inginer și tehnician al 
întreprinderii găeștene este că 
pentru realizarea acestei creș
teri nu se prevede nici con
struirea de noi spații de pro
ducție și nici sporirea numerică 
a forței de muncă. Producția va 
fi de la un an la altul mai 
mare pe seama productivității 
muncii.

Doi tineri muncitori, strunga
rul Marin Arsene și matrițe- 
rul Paul Stan, abordează — cum

calendar
științific -

nia și Secretariatul General ăl 
Uniunii Balcanice a Matemati
cienilor, bucurîndu-se de spriji
nul M.E.I. și UNESCO. își va 
deschide cursurile la Suceava, la 
23 iulie. Timp de două săptă- 
mîni, aproape 100 de tineri 
participant (cercetători, cadre 
didactice și specialiști din pro
ducție — matematicieni. ingi
neri,; fizicieni, inform aticieni. 
economiști. biologi. sociologi) 
din România, Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia. Turcia, precum si 
din alte țări ale Europei, Asiei, 
Africii și Americii Latine (ulti
mii aflați la sfirșitul unui curs 
postuniversitar UNESCO, de un 
an de zile, organizat pentru a 
treia oară în țâra noastră) vor 
audia conferințe, cicluri de pre
legeri, vor participa la semina- 
riî. mese rotunde și lucrări prac
tice desprinse din tematica atît 
de actuală și de vastă a teoriei 
sistemelbr și aplicațiile acesteia. 
Printre conferențiari putem în- 
tîlrii nume de prestigiu din ști
ința mondială : Nicolae Teodo- 
rescu. Cornel Penescu. Silviu 
Guiâșu (România), N. Iliev 
(Bulgaria). Guy Boulaye $i Eti- 
eririe Pichat (Franța). Vom re
veni într-unul din numerele 
viitoare cu un reportaj de 
la această importantă reuniune, 
al cărei scop este formarea ce
lor mai talentați tineri specia
liști pentru atacarea culmilor 
actuale ale științei.
• CREAȚIE INDUSTRIALA, 

într-o perioadă de relativă 
acalmie în domeniul manifestă
rilor științifice cu caracter na
țional — organizate în număr 
mare în lunile precedente de 
diferite ministere sau Institute 
de cercetare și proiectare — 
singurele acțiuni mai importan
te ale lunii iulie sînt cele două 
simpozioane naționale cu tema 
„Creația industrială în dome
niul sticlei" și „Creația indus
trială in domeniul faianței" care 
Se vor desfășura sub egida Cen
tralei industriale pentru sticlă și 
ceramică fină. Demn de subli
niat este faptul că cei aproape 
200 specialiști se vor reuni nu 
în Bucyrești, ci în centre cu tra
diție (Avrîg $i Sighișoara), ceea 
ce conferă acestor simpozioane 
un motiv în plus de apropiere 
a cercetării de problemele și ce
rințele producției. Cît ne priveș
te pe noi, consumatorii, nutrirn 
speranța că ele vor aduce, mai 
riiult decit pînă acum, frumosul 
și utilul în ambiânfâ noastră de 
rhuncă și viață.

VIRGIL SIMION

spun ei — „o problemă sim
plă de economie politică". De
monstrația pornește de la a- 
devărul că resursele materiale 
și de muncă sint. în mod firesc, 
limitate. Există însă o resursă 
ale cărei posibilități de valo
rificare se află în continuă creș
tere : capacitatea de creație a 
oamenilor. Deci, sursa princi
pală â sporirii producției de 
frigidere în acest cincinal cu 
50—54 lă sută este progresul 
tehnico-științific.

Prima condiție, precizează Ma
rin Arsene, este extinderea au

tomatizării : „Aici, Ia noi, s-a 
înțeles bine faptul că genera
lizarea revoluției tehnico-ști- 
ințifice în întreaga întreprinde
re înseamnă, în primul rînd, 
generalizarea Automatizării". 
Principiul pe baza căruia se ac
ționează este abandonarea trep
tată a tehnologiilor cu caracter 
mecanic, dotarea tuturor secții
lor cu linii automatizate. E- 
xemplele sînt edificatoare. Că
tre sfirșitul primului semestru 
a intrat în funcțiune, prin e- 
forturi de autodotare. o nouă 
instalație de verificare finală. 
Economia adusă in cadrul pla
nului de importuri : 600 000 lei 
valută. Se pregătește acum o 
nouă premieră care va aduce o 
importantă economie : 3 mili
oane lei valută. Tineretul uzi
nei a învățat nu numai să lu

Invitație la o plimbare cu 
vaporașe pe lacul Herăstrău

Foto: GH. CUCU

La panoul de onoare 
al anilor de școală

G
heorghe Borozan, absol
vent al Liceului minier 
din Baia Mare : pe di
ploma lui apare profesia 

de ..electromecanic miner". Pre
ședinta consiliului elevilor, se
cretar al Comitetului județean 
Maramureș al U.T.C., Daniela 
Băgăianu, îi schițează, lapidar, 
portretul. ..Gheorghe Borozan 
este unul din acei tineri care 
n-a trecut pasiv prin frumuse
țea adolescenței și prin mulți
mea datoriilor de împlinit pen
tru a se formă ca oameni ade- 
vărați. Dorim să rămînă același 
activist energic, inimos, dăru- 
indu-se colegilor săi, indiferent 
că-1 vom căuta într-b aulă uni
versitară. ori. de la bun în
ceput, intr-un abataj". Un astfel 
de utecist a fost ales la nici 17 
ani să conducă o organizație cu 
trei mii de uteciști și vicepre
ședinte al Consiliului elevilor 
din cadrul C.C. al U.T.C.

L
iliana Dumitrache — 1973 
— prima mențiune a ju
riului la Concursul de li
teratură „Mihai Emines- 

cu" — faza națională ; premiu 
din partea Editurii „Junimea" 
și premiu la Sesiunea științifi
că națională de comunicări ; 1974 
— premiul III. la secția de 
limbă română a Sesiunii Ști
ințifice naționale de comunicări 
a elevilor ; 1975 — premiul I la 
olimpiada de fizică, faza loca
lă : premiul I la Sesiunea ști
ințifică județeană de comunicări 
a elevilor, secția limba română 
și premiul doi. la aceeași sec
ție. dar la Sesiunea națională a 
elevilor, tot în acest an. Gazeta 
matematică, seria B o eviden
țiază pentru rezolvări de pro
bleme. A avut timp și dorință 
să-și crească în tot acest timp 
media școlară — a nășit în anul 
I cu media generală 9.56 și a 
sfîrșit anul IV cu media 9,67. 
Secretara comitetului U.T.C. al 
unuia din cele mai bune licee 
clujene ..Nicolae Bălcescu", vi
cepreședinta Consiliului mu
nicipal al elevilor și membră în 
Consiliul elevilor din cadrul C.C. 
al U.T.C.. Liliana Dumitrache a

creze Ia mașini automatizate, dar 
să le și perfecționeze, să le con
struiască.

A doua condiție este perfec
ționarea cadrelor. Paul Stan se 
referă în acest sens la creșterea 
preocupărilor pentru dezvoltarea 
spiritului de creativitate : „Au
tomatizarea ridică importante 
probleme de calificare profe
sională. Noi. tinerii, nu putem 
rămîne în afara procesului re
voluționar prin care trece pro
ducția în întreprinderea noas
tră. De aceea organizația U.T.C. 
Și-a intensificat eforturile pen
tru revoluționa.-ea pregătirii oa- 
inenilor". Notăm cîteva dintre 
obiectivele acțiunii educative : 
familiarizarea cu mașinile și 
tehnologiile moderne : cunoaș
terea realizărilor stiințifico- 
tehnice pe plan mondial în do
meniul lor de activitate : adop
tarea unei atitudini înaintate 
față de realizările de perfor
manță. Fiecare, tînăr se simte 
direct angajat în înfăptuirea a- 
ce«tor obiective. Metoda folosită 
aici este simplă, dar eficientă : 
fiecare tînăr are un plan de 
Studiu individual : periodic, pe 
grupe de specialitate, se organi
zează dezbateri profesionale.

...Ânul 1976 este declarat ..a- 
nul calității". Rezultatele sint 
bune, tinerii âu însă convinge
rea că ele pot fi și mai bune, 
că organizația U.T.C. îi poate 
sprijini și mai mult, că ei au 
de făcut și mai mult în vederea 
ridicării gradului de specializa
re. Producătorii frigiderului ro
mânesc se confruntă pe piața 
internațională cu firme avînd 
bogate tradiții $i o îndelungată 
experiență, fapt care îi obligă la 
o pregătire continuă fără nici 
un fel de răgaz.

ADRIAN VASILESCU

IVLTVUĂ

Cinematograful „Viitorul"
Filmul lui Mihălcov-Koncea- 

lovski nu este nou pe ecranele 
noastre. Tulburătoarea romanță 
a tânărului cineast sovietic, pre
miată la Karlovy-Vary, a mai 
trecut — mai mult sau mai pu
țin meteoric — pe ecranele 
bucureștene. în filmul lui Kon- 
cealovski există un dublet de 
modalitate a imaginii cu func
ție metaforică: cită vreme exis
tă dragoste, filmul este color. 
Color este puțin spus. O explo
zie de culoare, de nuanțe, de 
strălucitoare lumină, pe care 
numai scepticii ar căuta-o în 
bobinele lui Lelouche de unde 
Koncealovski ar fi preluat-o. 
Nu, e o explozie de lumină și 
culoare de tip particular, mai 
patetică, mai fluidă, nu zgomo
toasă și deloc disimulată. Cînd 
iubirea dispare, filmul devine 
nu atb-negru, dar cenușiu, tern, 
lipsit de viață. Apoi, ecranul se 
inundă din nou cu lumină și e- 
fectul este izbitor. Cam acesta 
ar fi filmul „Romanță despre 
îndrăgostiți", dar e mult, e foa-- 
te mult, poemele cinematogra
fice sînt periculoase, pentru că 
foarte rar ele nu cad in anti- 
film, reușesc să-și păstreze fi
rescul în condițiile metaforei, 
în sensul acesta, filmul lui Kon
cealovski justifică afirmația de 
originalitate, de personalitate 
inconfundabilă. Pentru că toată 
lumea filmului, ca și spectatorii, 
s-au gindit la „Un bărbat și o 
femeie", e locul să spunem că 
„Romanță despre îndrăgostiți" 
este mult mai complex, o com
plexitate tematică ce nu impie-

desfășurat în școală, în tabere, 
la muncă patriotică, peste tot 
unde a fost nevoie, o deo
sebită activitate de organi
zație. în anul 1975 a condus 
la Craiova. în calitate de co
mandant. Sesiunea științifică 
națională a elevilor ediția a 
IV-a, activitate pentru care a 
primit, pentru a doua oară Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C.

Î
ndrumătorul U.T.C. al 
Grupului școlar de chi
mie din Făgăraș. Ilie 
Muntean, ne-a scris des

pre Florin Turcanu, absolvent al 
Liceului de chimie industrială : 
„...Florin Turcanu, elevul foarte 
conștiincios care se fixează de la 
început în plutonul de frunte al 
clasei, deținînd în această pe
rioadă primatul la învățătură, 
fiind, cu o singură excepție, 
deținătorul locului intîi, partici
pă la olimpiada de matematică, 
ajungînd in faza județeană. Con
duce. în calitate de secretar, or
ganizația U.T.C. a Grupului șco
lar de chimie, timp de trei ani, 
sub îndrumarea sa s-au aflat 
între 54—86 organizații U.T.C. 
Este președintele Consiliului o- 
rășenesc al elevilor, vicepreșe
dinte al Consiliului județean 
Brașov și membru al Consiliului 
elevilor din cadrul C.C. al 
U.T.C. In bugetul său de timp 
intră permanent si partîciDarea 
la cercul de electronică, la 
cercul de matematică, face parte 
din echipa de volei. A condus 
taberele de instruire ale C.C. 
al U.T.C. de la Izvorul Mure
șului și Brașov".

I ncă nu se știe care va fi 
I școala unde Sonia Răduc,
I absolventă a Liceului pe
dagogic din Focșani. își 

va face debutul ca învățătoare, 
celor care o vor avea în mij
locul lor le comunicăm de pe 
acum opiniile colegilor și pro
fesorilor ei. Timp de patru ani 
locțiitorul, secretarului U.T.C. 
pe liceu, după ce alți cinci ani 
a fost președintă de detașa
ment, membră în comandamen
tul unității de pionieri. Carac
terizările vorbesc despre ea ca 
membră a Comitetului jude
țean Vrancea al U.T.C., mem
bră a Biroului Consiliului ele
vilor din cadrul C.C. al U.T.C. 
o activistă cu foarte bune re
zultate la învățătură. Sonia este 
apreciată ca un om de iriiția-

LITERATURA ȘI LIMBA ROMÂNĂ
(Urmare din pag. I)

unei păreri pe care aș numi-o, 
printr-un evident eufemism, 
„nepotrivite", atit studiul limbii, 
cit și cel al literaturii au ajuns 
să se închidă în sine, să se 
transforme intr-o tehnică fără 
perspectivă, să-și piardă siste
matic brientarea aplicativă alu- 
necînd senin pe lingă viață.

— Puteți să exemplificați cu 
cîteva aspecte din viața școlii ?

— Să luăm, bunăoară, com
punerile școlare. Ele ar trebui 
să fie momentul cel mai impor
tant din procesul educativ în 
genere, pentru că sint prilejul 
cel mai bun în sistemul școlar 
de manifestare a personalității 
elevului și pot aduna într-o ex
punere clară, adesea semnifica
tive accente artistice, toate cu
noștințele obținute în școală. Ar 
trebui ca prin compuneri bine 
gîndite de educatori s.“> se asi
gure efortului de sinteză, ob
servației. experienței și imagi
nației elevului un mod de ex
primare adecvată. Din păcate, 
compunerile sînt de multe ori 
compromise de îngustimea de 
vederi a celor care fac din ele 
altceva decit s-ar cuveni : le 
transformă în exerciții plicti
coase de gramatică. în rezuma
rea celor citite la literatură etc.

Compunerile întemeiate pe 
observații proprii ale copiilor 
sau prin combinarea acestor ob
servații cu ceea ce învață la 
diversele materii, compuneri în 
care elevii să se angajeze în 
dezbaterea unor probleme ale 
vieții complete sînt ca și ine
xistente și. în orice caz. progra
mele actuale nu le sugerează, 
nu insistă asupra lor. iar ma
nualele nu oferă modele și nici 

dică deloc desfășurarea liberă 
a poemului. Complexitate care 
vine, desigur, din însăși concep
ția diferită a celor doi creatori. 
Dialogul dintre generații, dialo
gul despre război și pace — ob
sesiile filmului sovietic — sint 
purtate din unghiul de vedere al 
celei mai tinere generații, cu 
sensibilitatea ei proprie, cu fe

lul ei particular de a glndi și 
a simți. Actorii sint admirabili, 
muzica la fel, „Romanță despre 
îndrăgostiți", alături de premie
ra „Conversația", sint cele mai 
bune filme care rulează săptă 
mina aceasta pe ecrane. De aici 
și revenirea noastră, însoțită d'} 
călduroasa recomandare, mai 
ales pentru tinăra generație, 
a vedea acest film, programat 
la Cinematecă.

Iată, al doilea motiv pentru 
care scriem astăzi. Cinemato
graful „Viitorul", unde este di
rector poetul Ion luga, progra
mează filme admirabile, capo
dopere, reluări celebre. Nu veți 
vedea la „Viitorul" niciodată 
filme proaste, Ion luga refuză 
premierele dacă acestea sint a- 
chiziționate de dragul încasări’ 
lor. Cum reușește să o ia înain
te colegilor săi, asta ține de. 
„secretele" meseriei sale. In

tivă. Spre convingere sînt cita
te multe acțiuni gîndite de ea 
și devenite tradiție în Liceul 
pedagogic : „La sfîrșit de săp- 
tămînă. clasa noastră se pre
zintă". ciclul de acțiuni cultu- 
ral-distractive organizate pe 
clase ; „Elevul de azi. învăță
torul de mîine", cuprinzînd ac
tivități de natură să-i familia
rizeze pe elevi cu profesia ; „Sa 
fii învățător înseamnă să fii un 
bun cunoscător al activității pio
nierești" ; „Primii pași în viață".

I
oan Zafiu, acum baca
laureat, fost elev al Li
ceului nr. 3 din Constan
ta, a primit din partea 

școlii și a organizației U.T.C. 
recomandarea pentru înscrierea 
la Facultatea de comerț. spe
cialitatea relații economice in
ternaționale și. după cum 
..spun" listele afișate deja la 
A.S.E., a fost admis să candi
deze aici. Era firesc. O aseme
nea facultate care selectează ca
dre din rîndul unor foști liceeni 
foarte bine pregătiți, dar și cu 
calități moral-politice deosebite, 
găsește în cariera de elev și în 
viața de utecist a liceanului din 
Constanța un candidat pe potri
vă profesiei. Depinde de el 
acum, de capacitatea lui de a 
concura la un examen de admi
tere exigent, dacă va deveni din 
candidat student. Mai mult ca 
sigur — afirmăm noi — căci loan 
Zafiu are datele de seriozitate 
și voință să iasă învingă
tor într-o asemenea selec
ție. Munca de activist po
litic și-a început-o în cla
sa a VIII-a de la primirea sa 
în rîndurile organizației comu
niste a tineretului, cînd a și fost 
ales în biroul comitetului U.T.C. 
al școlii generale; devenind li
cean a făcut trecerea la munca de 
secretar U.T.C. de clasă, iar din 
1974 conduce organizația liceu
lui în calitate de secretar.

După concursul de admitere 
se pregătește să conducă, în ca
litate de comandant, tabăra 
tradiționalului Festival național 
al elevilor „Litoral 1976". îi do
rim s-o facă în calitate de stu
dent loan Zafiu!

LUCREȚIA LUSTIG

prilejuri pentru asemenea com
puneri.

— Cum s-ar putea lichida o 
asemenea situație ?

Ar . trebui ca, îri lotul teme
lor în care se cere mereu ana
liză și critică literară, limitată 
prin forța lucrurilor la un mic 
număr de bucăți literare, să ce
rem elevilor noștri să judece 
fenomenele, caracterele, situa
țiile. personajele din lumea 
noastră actuală și în tratarea 
lor să pună în aplicare cunoș
tințele de literatură română, 
compuneri privind munca, de 
exemplu, cum lucrează un bun 
zidar, un forestier, omul si 
munca în mină, ce asemănare 
este între școală și producție, 
fabrică sau atelier, petrolistul și 
aurul negru ? De ce nu întîlnim 
teme inspirate de literatură, dar 
antrenante prin raportarea lor 
la viață ? De ce. cînd anul tre
cut la concursul de admitere la 
Facultatea de limbă si litera
tură română din București li s-a 
cerut candidaților să arate cum 
s-a modificat conștiința socială 
a omului în țara noastră prin 
literatura scrisă după 23 August, 
un număr îngrijorător de 
candidați s-au învîrtit în ju
rul unei false probleme, a- 
ceea de modificare a orientării 
unor scriitori mari, în viață, fă- 
cînd un sociologism regretabil ? 
Dacă sîntem de acord cu pre
misa că rezultatele educației se 
manifestă în comportare, mi se 
pare că trebuie să fim de acord 
și cu faptul că orizontul și ca
pacitatea înregistrate într-o 
compunere ca aceea care a fost 
propusă candidaților amintiți 
spun foarte multe despre lipsu
rile sistemului de predare a 
limbii și literaturii române de 

orice caz, in mod sigur unul din 
secrete se referă la dragosieti 
pentru arta filmului, la cunoaș
terea acesteia și a marilor opera 
care i-au dat statutul de artă 
Directorul de cinematograf Ion 
luga știe că educația estetică și 
etică a spectatorului prin film 
nu se poate face cu pelicule de 
duzină, care compromit ideea. 
Avind încredere în arta filmu
lui, el nu se teme că va avea 
„goluri de încasări" dacă pro
gramează „La strada" sau „Că
lina roșie".

Intr-un cuvint, este un veri
tabil act de cultură și ne gindim 
că dacă mai mulți directori de 
cinematografe, și nu numai 
bucureșteni, ar avea o opinie 
mai fermă ~in ceea ce privește 
calitatea filmelor care li se dau 
spre difuzare, adică, dacă ar 
cunoaște și ar iubi mai mult 
arta filmului, aceasta, ca si 
spectatorii, n-ar avea decit de 
ciștigat. Ideea de Cinematecă — 
în sensul ei valoric — ar trebui, 
în general vorbind, să guverneze 
politica repertorială, a filmelor 
pe ecranele noastre. Faptul că 
se poate, ne-o demonstrează 
„Viitorul" care deja este un ci
nematograf știut ca atare și 
căutat de cinefili.

SMARANDA JELESCU

Cronica 
Ansamblului U.T.C. 

„ÎN RITMUL 
TINEREȚII”

După turneele din județele 
Maramureș. Mureș, Harghi
ta, Covasna, Buzău, Vaslui, 
Galați, Brăila, Tulcea — 
Ansamblul artistic al Uniunii 
Tineretului Comunist pre
zintă miercuri, 7 iulie, 
pentru tinerii din Deva, 
joi, 8 iulie, pentru ti
nerii din Hunedoara și vi
neri, 9 iulie, pentru tinerii 
din Reșița, spectacolul de 
poezie, muzică ușoară, vocal- 
instrumentală. momente sa
tirice și muzică folk intitulat : 
„IN RITMUL TINEREȚII".

NOUA PROMOȚIE
DE LIBRARI

Sezonul de toamnă cunoaș
te întotdeauna o afluență 
deosebită de cumpărători in 
librării, în special a celor 
care doresc să-și procure di
verse manuale, sau lucruri 
auxiliare și rechizite școlare. 
Pentru a evita aglomerația 
și pierderea inutilă de timp 
s-om luat măsuri atît pentru 
darea în funcțiune a unor 
noi unități de librării moder
ne. cît și pentru introduce
rea unor forme de servire 
operativă și rapidă. în com
pletarea acestei acțiuni orga
nizația U.T.C. a Centrului de 
librării București a inițiat un 
curs de instruire și perfec
ționare cu tinerii librari re
cent încadrați la librăria „M ' 
Eminescu", unitate speciali
zată în difuzarea manualelor 
școlare, a manualelor univer
sitare, a materialelor auxiliare 
și rechizitelor necesare pro
cesului de învățămint. In
structajul s-a referit la re
cepția mărfurilor, aranjarea 
tematică a lucrărilor, la di
versele acțiuni de moderni
zare a comerțului cu cartea 
și la îmbunătățirea infor
mării cumpărătorilor. Deci 
în librării la toamnă Sînt 
șanse să numărăm „boboci" 
bine' instr uiți.

F. LEREA

pînă acum. N-aș vrea, firește, să 
Se înțeleagă din ce am spus aici 
că aș fi de părere- să dispară 
din școală, la limba și literatură 
tomână, orice altă formă de 
pregătire a elevilor, și că totul 
trebuie să se reducă la compu
nere. Nu, ideea pentru care ple
dez este că prin compunere se 
realizează o sinteză creatoare a 
cunoștințelor elevului, se defi
nesc liniile comportării lui. se 
stabilesc legături profunde între 
studiu și viața reală. Dacă scrii
torii și artiștii își dedică arta 
actualității în sensul cel mai 
nobil al acestui cuvînt, de ce 
copiii noștri să nu-și dedice 
cunoștințele $1 capacitatea lor de 
muncă aceluiași scop ?

— In acest context, cum tre
buie tratat studiul gramaticii 
limbii române ?

— Gramatica este o tehnică 
sau cel puțin așa trebuie să fie 
la nivelul școlii. Orice tehnică 
se învață pentru ca, după ce o 
știm, să construim ceva cu aju
torul ei. Nici gramatica nu tre
buie sustrasă de la această re
gulă. De aceea, programele șco
lare stabilesc în mod expres că 
scopul gramaticii este asigurarea 
unei exprimări corecte, scrise 
și orale. Dar, nu reiese oare de 
aici cu toată limpezimea că ex
punerea corectă în forma ei con
cretizată este o compunere, scri
să sau expusă oral în fata cla
sei ? Și atunci, nu rezultă că 
trebuie să tratăm gramatica nu 
ca un scop în. sine, ci ca mijloc 
si. prin urmare, s-o subordonăm 
fără ezitare expunerii ideilor ? 
A căror idei ? A celor atît de 
convingător formulate la Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste.
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TELEGRAME
Tbvarășttl NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a adresat tovarășului JEAN VINCENT, pre
ședintele Partidului Elvețian al Muncii, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Vincent,
Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, salutul 
nostru dc caldă prietenie, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire.

Animați de profunde sentimente de stimă și solidaritate inter- 
nationalistă, comuniștii români dau o înaltă apreciere activității 
îndelungate desfășurate de dumneavoastră în conducerea Partidului 
Elvețian al Muncii pentru apărarea și promovarea intereselor oa- 
menilor muncii, ale poporului elvețian, pentru pace, democrație și 
socialism»

Folosim prilejul aniversării nașterii dumneavoastră pentru a 
sublinia contribuția deosebită pe care ați adus-o la evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare tovără
șeasca dintre Partidul Comunist Român și Partidul Elvețian al 
Muncii, dintre clasa muncitoare și popoarele celor două țări. Sintem 
convinși că legăturile frățești dintre partidele noastre, avind la 
bază principiile marxism-leninismului. ale deplinei egalități in 
drepturi, ale respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
în mod independent linia politică, strategia și tactica revoluționară 
corespunzător condițiilor concrete în care îsi desfășoară activitatea, 
se vor amplifica și diversifica în interesul prieteniei dintre popoa
rele și țările noastre. în folosul cauzei unității partidelor comu
niste. a tuturor forțelor antiimperialiste. în slujba cauzei păcii și 
securității în Europa și în întreaga lume.

Vă dorim, dragă tovarășe Vincent, viată lungă, putere de muncă 
și noi succese in activitatea pe care o desfășurați pentru promo
varea intereselor poporului elvețian, pentru triumful socialismului 
și păcii în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar reneral al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a adresat generalului MOHAMMED SIAD BARRE, secretar general 
al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, următoarea telegramă :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca secretar general al Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez si desemnării in înalta funcție 
de președinte al Republicii Democratice Somalia, vă adresez. m 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al «ta- 
tului român și al meu personal, călduroase felicitări si urări de 
succese în îndeplinirea înaltelor răspunderi pe care vi le-au în
credințat partidul și poporul dumneavoastră.

Doresc, totodată, să vă exprim încrederea noastră că între 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Soma
lez. între Republica Socialistă România și Republica Democratică 
Somalia se vor dezvolta. în continuare, relații de rtrinsă prietenie 
și colaborare, în interesul celor două popoare, al luptei pen-ru 
pace și securitate internațională, împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. pentru o nouă ordine politică și 
economică internațională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

AGEXIhl
PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, marți dimineața, pe 
Ivan Abagiev, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București. în vizită 
de rămas bun. in legătură cu 
încheierea misiunii sale in țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

SOSIRE -
Marți după-amiază a sosit in 

Capitală o delegație economică 
gaboneză, condusă de Eloi 
Chambrier, secretar de stat la 
Ministerul Minelor, Energiei și 
Resurselor Hidraulice din Repu
blica Gaboneză.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale. Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

VIZITĂ
Marți după-amiază au avut 

loc convorbiri oficiale între mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Jamaicăi, 
Dudley Joseph Thompson.

în cadrul schimbului de ve

SPORT
PLECAREA DELEGAȚIEI SPORTIVE A ȚĂRII NOASTRE 

LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MONTREAL

Marți dimineața a plecat la 
Montreal delegația sportivă a 
României, care va participa la 
bea de-a 21-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară, ce vor avea 
loc între 17 iulie și 1 august. 
Delegația olimpică a României 
cuprinde 166 sportivi și sportive, 
care vor lua parte la 11 dis
cipline: atletism, box, caiac-
canoe, canotaj, gimnastică, hal
tere. handbal, lupte greco-ro- 
mane și libere, scrimă, polo pe 
apă și tir.

Printre cei care au .făcut de
plasarea pentru a ne reprezenta 
la această sărbătoare a sportu
lui mondial se numără cam
pioana europeană de gimnas
tică Nadia Comăneci, campio
nul mondial de gimnastică Dan 
Grecu, campioana mondială de 
floretă Ecaterina Stahl, campio
nul european de box Simion 

PROGRAMUL ECHIPELOR ROMÂNEȘTI
ÎN NOUA EDIȚIE A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Marți la amiază, a avut loc la Ziirich tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului primelor jocuri ale noii ediții a cupelor eu
ropene la fotbal. Echipele românești, vor avea următoarele adver
sare : „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI'* : F. C. Bruges (Belgia) 
— Steaua ; „CUPA CUPELOR» : C.S.U. Galați — Boavista (Portu
galia) : „CUPA U.E.F.A." : Sportul Studențesc — Olimpiakos Pireu ; 
Dinamo București — A. C. Milano și A.S.A. Tg. Mureș cu Dinamo 
Zagreb sau Partizan Belgrad. Primele echipe vor fi gazda jocurilor 
tur, programate la 15 septembrie (returul va avea loc la 29 sep
tembrie). Așadar, cu excepția echipei Steaua care susține primul 
joc în deplasare, celelalte echipe românești vor juca meciurile tur 
pe teren propriu.

deri, cei doi miniștri de externe 
âu examinat unele aspecte ale 
relațiilor dintre România și 
Jamaica, precum și posibilită
țile de extindere și diversificare 
â conlucrării reciproc avanta
joase, în special în domeniul 
comerțului și al cooperării eco
nomice și culturale.

Au fost abordate, totodată, 
unele aspecte ale vieții interna
ționale, reliefîndu-se impor
tanța colaborării dintre cele 
două țări in diferite organisme 
în vederea soluționării proble
melor care preocupă comunita
tea internațională.

La convorbiri, desfășurate in
tr-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă, au luat parte 
Ștefan Nicolae. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Au participat, de asemenea. Ben 
Clare, ambasador, celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc 
pe oaspete.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a oferit, 
marți, în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Jamaicăi, 
Dudley Joseph Thompson, un 
dejun oficial. care a reunit 
membri ai guvernului și ai con

ducerii unor ministere economi
ce, precum și persoanele ofi
ciale care il însoțesc pe oaspete 
în vizita în țara noastră.

în timpul dejunului, cei doi 
miniștri de externe au toastat 
in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a guverna
torului general al Jamaicăi, Flo- 
rizel Glasspole, pentru prosperi
tatea și progresul celor două 
țări și popoare, pentru continua 
dezvoltare a prieteniei și co
operării dintre România și Ja
maica, pentru pace și înțelegere 
între națiuni.

Cuțov. vice-campionul european 
de tir Ion Comeliu. handbalis
tul Cristian Gațu. luptătorii Gh. 
Berceanu. N. Martmescu și 
alții.

Delegația este condusă de ge- 
neral-locotenent Marin Dragnea. 
președintele C.N.E.F.S. și al 
Comitetului Olimpic Român. La 
plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni. soortivii au fost 
călduros salutați de reprezen
tanți ai C.N.E.F.S.. de rude și 
prieteni, care le-au urat succes 
la această tradițională întrecere 
sportivă de amploare.

♦
Alți sportivi selecționați in 

lotul olimpic vor pleca în zilele 
următoare la Montreal. Este 
vorba de loturile de caiac- 
canoe. lupte libere și atletism.

100 de ani de la înființarea Societății de Cruce Roșie din România

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

Societății de Cruce Roșie din R. S. România
Pentru merite deosebite în 

activitatea de educare sanitară 
a cetățenilor și participarea 
activă la realizarea sarcinilor 
privind apărarea sănătății 
populației,

Festivitatea

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

de la Consiliul de Stat
Cu prilejul aniversării a 100 

de ani de la înființarea Socie
tății de Cruce Roșie, marți a 
avut loc la Consiliul de Stat 
festivitatea decernării Ordinu
lui ..Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I Societății de 
Cruce Roșie.

înalta distincție a fost inmî- 
natâ de tovarășul Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. care, in numele conduce
rii de partid și de stat, perso
nal al tovarășului Nicolae

ADUNAREA JUBILIARĂ
DIN CAPITALA

de Cruce Roșie

au participat to- 
Voitec. membru

s-a 
to- 
se-

ma-
po-

Tn Capitală a avut loc. marți 
după-amiază. adunarea jubiliară 
organizată cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de_la înființa
rea Societății 
din România.

La adunare 
varășii Ștefan 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Iosif 
Uglar. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. precum și mem
bri ai guvernului, reprezentanți 
ai unor ministere, organizațiilor 
de masă și obștești. Comitetului 
municipal de partid și Consiliu
lui popular al Capitalei, oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene. activiști 
și membri ai Societății de Cruce 
Roșie din întreaga țară.

în deschiderea adunării 
dat citire Mesajului pe care 
varășul Nicolae Ceaușescu. 
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, l-a 
adresat, cu prilejul centenaru
lui. Societății de Cruce Roșie.

Mesajul, care a fost citit d° 
tovarășul Ștefan Voitec. a fost 
primit cu bucurie și satisfatție 
cu deosebit entuziasm, de parti
cipants la adunare.

în continuare a luat cuvintul 
general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Consiliului- Națio
nal al Societății de Cruce Roșie.

După ce a înfățișat momentele 
cele mai semnificative din ac
tivitatea Societății de Cruce 
Roșie din țara noastră, vor
bitorul s-a referit la contri
buția acestei organizații la 
lupta poporului român pentru 
afirmarea sa. pentru cucerirea 
Si aDărarea independenței și li
bertății.

în continuare, generalul colo
nel Mihai Burcă a prezentat pe 
larg activitatea din anii socia
lismului a Societății de Cruce 
Roșie pu^ă în slujba educa
ției medico-sanitare a 
selor. apărării sănătății 
porului. în același timp, vor
bitorul a evocat relațiile de con
lucrare si solidaritate umană a 
Societății de Cruce Roșie din 
România cu peste 100 de orga
nizații similare din străinătate.

Un moment hotărîtor in viața 
organizației — a subliniat vorbi
torul — l-a constituit hotărîrile 
partidului nostru cu nrivire la 
îmbunătățirea activității de Cruce 
Rosie. Analiza profundă a ac
tivității Crucii Roșii . de 
către conducerea de partid și de 
stat, îndrumările date perso
nal de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu. au 
stabilit clar rolul și locul Crucii 
Roșii in viața socială a țării, in 
concordanță cu etapa construirii 
societății Socialiste multilateral 
dezvoltate in România, precum 
și principalele direcții ale acti
vității 
text au 
cupările 
zației.
tă pe tărim 
sarcinile care revin Crucii Roșii 
din hotărîrile celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Vitalitatea pe care Societatea 
de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România a manifes
tat-o in acești ani. a spus vor
bitorul. se datorește in primul 
rind conducerii nemijlocite și 
îndrumării permanente primite 
din partea conducerii partidului, 
a organelor și organizațiilor de 
partid. In prezent activează 
aproape 29 000 de comisii de 
Cruce Roșie, numărul membri
lor ajungînd la 5.1 milioane.

Aprecierea activității Societă
ții de Cruce Roșie, îndrumările 
și sarcinile cuprinse in mesajul 

sale. în acest con
fort înfățișate preo- 

actuale ale organi- 
activitatea desfâșura- 

social și obștesc.

Griul iar după grîu porumbul-a doua cultură
(Urmare din pag. I)

lâ marginea drumului. Forțe 
însemnate de cooperatori se 
iroseau in zadar. Și ce valoare 
are buna organizare a muncii, 
în campania de seceriș, cind 
atîtea lucrări sint de făcut, 
ne-âm convins din exemplul 
cooperatorilor de la Coșereni. 
Dealtfel, ..organizarea muncii» 
pare a se fi transformat in
tr-un paravan călduț pentru 
unele conduceri ale unităților 
agricole. Un exemplu în acest 
sens ni-1 oferă și C.A.P. Movi
lita. de unde am măi consemnat 
in această vară modul defec
tuos de desfășurare a muncii.

CU prilejul aniversării a 100 
de ani de la înființarea Socie
tății de Cruce Roșie,

Președintele Republicii So
cialiste România 
decretează:

Ceaușescu, a adresat felicitări 
Consiliului Național al Societă
ții de Cruce Roșie, comisiilor și 
activiștilor pe acest tărim. pen
tru contribuția adusă Ia înfăp
tuirea politicii social-sanitare a 
partidului și statului.

Mulțumind, general-colonel 
Mihai Burcă, președintele Con
siliului Național al Societății de 
Cruce Roșie, a exprimat senti
mentele de profundă recunoștin
ță conducerii de partid și de 

adresat organizației de tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne mo
bilizează și mai puternic pen
tru a aduce din plin contribuția 
la traducerea in viață a poli
ticii partidului nostru, pen
tru îmbunătățirea conținutu
lui întregii noastre activități, 
pusă in slujba sănătății oa
menilor. făuritori ai socie
tății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

în încheiere, vorbitorul a ex
primau in numele Consiliului 
Național, al tuturor membrilor 
de Cruce Roșie, profunda re
cunoștință pentru mesajul adre
sat organizației, pentru înalta 
distincție acordată — Ordinul 
..Steaua Republicii Socialiste 
România» — clasa L

Asigurăm și cu acest prilej 
conducerea partidului și staru
lui. personal pe tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. că Societatea 
de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România iși va în
china întreaga ei activitate ser
virii cu credință a Partidului 
Comunist Român, a patriei si 
poporului nostru.

Participanții la adunare au a- 
doptat. apoi, intr-o atmosferă 
însuflețită textul unei telegrame 
«dresate C.C. al P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
In care se spune, intre altele:

Participanții la adunarea ju
biliară. organizată in Capitală 
cu prilejul aniversării a IM 
de ani de la înființarea So
cietății de Cruce Roșie din 
țara noastră, in numele ce
lor peste 5 milioane de mem
bri ai Crucii Roșii. își ex
primă și pe această cale, iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. totala adeziune la 
politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român.

în centrul politicii sale, parti
dul șituează omul, constructo
rul entuziast al noii orinduiri. 
asigurindu-i cadrul material și 
spiritual de dezvoltare și înflo
rire a personalității sale, pentru 
împlinirea cutezătoarelor sale 
vise de progres, dreptate și fe
ricire. Organizația noastră, care 
iși dedică întreaga sa activitate 
omului. apărării sănătății și 
vieții lui. datorează partidului, 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general al parti
dului. succesele dobindite in 
ultimii ani.

Vă mulțumim in mod deosebit 
și vă exprimăm întreaga noas
tră gratitudine pentru mesajul 
mobilizator pe care ați avut a- 
mabilitatea să ni-1 adresați cu 
prilejul centenarului organiza
ției noastre, pentru înalta dis
tincție Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa 
I pe care ați conferit-o organi
zației noastre, precum și pentru 
decorarea unui mare număr de 
activiști de Cruce Roșie cu or
dine |i medalii de stat. Vă ru
găm. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sâ 
primiți asigurarea hotăririi 
noastre nestrămutate de a face 
totul pentru a ne ridica la înăl
țimea încrederii acordate de 
partid și de stat, a sprijinului 
generos pe care l-am primit în 
permanență din partea dum
neavoastră personal.

Membrii organizației noastre 
sint hotărîți să facă totul pen
tru ca Societatea de Cruce Ro
șie să-și aducă modesta sa con
tribuție la înfăptuirea politicii 
sanitare a partidului și statului 
nostru, la creșterea unei tinere 
generații viguroase. Pentru ca 
organizația de Cruce Roșie să-și 
îndeplinească rolul pe care îl 
are în marea operă de construi
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, 
unui om nou, ne 
sub conducerea 
strînsă colaborare cu organiza
țiile de masă și obștești, cu in-

al formării 
angajăm ca, 

partidului, in

Am revenit deci pe urmele an
chetei. La ora 9.15. sediul uni
tății era arhiplin, ba Se mai 
scoseseră și pe afară „mese de 
lucru», unde se discutau... pro
bleme de campanie. Președin
tele unității ne asigură că ingi
nerul șef e cu mecanizatorii in 
cimp la margine de lan. Ne ex
primăm dorința de a ne depla
sa intr-acolo, pentru a surprin
de în imagini secerișul. „De 
fapt nu l-am declanșat încă...», 
vine răspunsul prompt, urmat 
de scuze, ba câ griul nu s-a 
copt, ba că e prea departe la
nul să ne deplasăm pină aco
lo (0.

...Ce era de înțeles î 

unic. — Se conferă 
„Steaua Republicii 
România» clasa I, 
de Cruce Roșie din 
Socialistă România.

Articol 
Ordinul 
Socialiste 
Societății 
Republica

al C.C. al P.C.R.. Ion
Ștefănescu. prim-secrc- 

C.C. al U.T.C.. ministru 
problemele tineretului.

stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. pentru 
această generoasă apreciere.

La festivitate au fost prezenți 
tovarășii Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar 
Traian 
tar al 
pentru 
Constantin Boștină. președintele 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, alte persoane 
oficiale.

stituțiile de stat și cooperatiste, 
să ne înzecim eforturile, să 
muncim mai mult și mai bine 
pentru a ne aduce o contribuție 
sporită la înfăptuirea mărețului 
Program al partidului nostru de 
formare a omului nou. construc
tor al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și comu
nismului pe pâmintul României.

IMMIRCJIILE ««MIM 1UBETERE

SIBIU.
ile U.T.C. din

Lunar in organiza- 
litățile econo- 
ni Sibiu sint 
le record in
a decadă a

producții 
loare de

tii 
mi 
organizate de 
producție. UI 
lunii iunie a însemnat pentru 
tinerii de la întreprinderea ..Ba
lanța” din Sibiu obținerea unei 

suplimentare in va- 
3.8 milioane lei con- 
in 10 poduri de 20 t 
cintări: autocamioane, 
de 100 t pentru cintâ- 

rit vagoane C.F.R.. 15 dozatoare 
agregat pentru stațiile de be
toane din șantierele de con
strucții. 160 de balanțe semi
automate de 10 kg și 20 de pa
nouri hidraulice folosite în con
strucția de mașini unelte. S-au 
remarcat îndeosebi tinerii din 
organizațiile U T.C. din cadrui 
secțiilor mecanică fină, hidro- 
pneumatîee și prelucrări la
rece : printre aceștia s-au aflat 
și uteciștii Al. Mărsineanu.
Elena Boian. Nicolae Uth’?«cu. 
Victoria Cocis. Gheorghe Stă- 
nilă. (Ștefan Vasia).

M AR AMUREȘ. Porte 22 909 
de tineri sint prezenti pe cele 
6? de șantiere și t?bcre ale 
muncii patriotice organizate în 
județ. De asemenea, acum, in 
perioada vacanței, oerte 7 900 
de elevi participă la lucrările 
care se desfășoară pe 12 din 

șantiere. (Gheorghe Do-

..Textila" 
i și-au per- 

profesio- 
țesători și 

Frantiuc).

BISTRIȚ A-N AS AUD. Și-a în
cheiat cursurile Politehnica 
muncitorească pentru tineret de 
la întreprinderea 
Năsâud. în cadrul ei 
fecționat pregătirea 
nală 127 de tineri 
preparatori. (Ioana 1

GheorgheOLT. Pentru.
Roiubu. Die Carcâu. Petre An- 
cuța. Gheorghe Barbu. Ion Lem- 
naru. Ion Voiculescu și multi 
alți tineri din organizația U.T.C. 
de la întreprinderea județeană 
de construcții montaj din Sla
tina. inițiativa ..Săptămina si 
nivelul» a fost fructificată prin 
darea in folosință a 30 de apar
tamente peste sarcinile de plan. 
(Ion Mărunțelu).

ALMANAH DE VACANȚA
Supliment de divertisment și umor 

al Almanahului literar
Din cuprins :

Elogiul îndepărtatelor ve
tre, foto-reportaj color cu 
cele mai celebre monu
mente istorice și de artă ale 
românilor ; Stampe. foto
grafii inedite, manuscrise ; 
Dejunurile la Titu Maiores- 
cu ; Tudor Mușatescu ine
dit ; Cum și-a scris Cara- 
giale ..momentele» ; Din pre
sa vremii : Bionica : arta de 
a copia natura ; Trei crai 
de curte nouă ; 
literare ; Din arhiva 
grafică a scriitorilor ; 
crețul performanțelor 
sport ; Umor străin,

Trei
Indiscreții 

foto- 
Se- 

în 
anec-

FORUMBUL 
RA,

A DOUA 
DAR NU IN 

SECUNDAR

CULTU* 
PLAN

singura 
pe 

în
de 
li-

Secerișul nu este 
preocupare a lucrărilor de 
ogoare. în raidul nostru am 
tilnit cooperatori în grădina 
legume, la irigat, in vii și 
vezi. Ne-am oprit asupra 
unei lucrări de o deosebită im
portanță și anume întreținerea 
culturii a doua de porumb se
mănat după orz și masă verde. 
Reținem atenția asupra aces
teia. deoarece in general este 
neglijată. Iată argumentul coo-

POSTURI PE MĂSURA...
NECALIFICĂRn

în fiecare zi, mi

sinceră de a fi

Trei zile cit am figurat ca 
reprezentant al unei întreprin
deri la birourile forțelor de 
muncă din sectoarele 3, 4 și 5 
am întilnit tineri care veneau 
acolo de ani de zile. îmi iau 
exemplele la întimplare.

Sectorul 5.
se spune, vin aici tineri. Unii 
din dorința 
utili; alții să mai vadă ce se 
mai întimplă, cit au avansat 
lucrările metroului sau dacă nu 
cumva s-a ivit un post de os
pătar. Dacă nu. mai așteaptă. 
Nu-s grăbiți. Acesta este și 
cazul lui Tudor Popa. 23 de ani, 
calificat la locul de muncă 
operator chimist. Zimbește și 
nu face economie de vorbă. ..Vă 
promit că e ultima oară cind 
vin». înclin sâ-1 cred. Dar car
tea sa de muncă aproape că nu 
mai are loc unde să fie trecute 
întreprinderile pe unde s-a 
plimbat băiatul. Ici 2 luni, din
colo trei, ca și cum ar fi un 
turist care vrea să cunoască 
bine Capitala. Din nou anga
jare. din nou analize... Eco
nomistul Dan P. este unul din
tre cunoscuții sectorului. Intră 
grăbit cu un aer de superiorita
te. Ne privește prin ochelarii 
cu lentilele albastre și aruncă 
bonul pe birou ca și cum ne-ar 
face o imensă favoare să stea 
de vorbă cu noi. Un palmares 
impresionant : C.I.L. Pipera. 
Decorați uni mobilă. Fabrica de 
bere. Institutul de creație. Cen
trala de tricotaje etc.

— Unde vă angajați ?
— La Buletinul oficial.
— Trebuie să ne inapoiați 

repartiția pentru C.E.C. emisă 
in 5 februarie.

— N-o am.
— Trebuie să ne-o restituiți.

BOTOȘANI. Răspunzind ini
țiativei ..Să lucrăm o zi pe 
săp'.ămină cu material econo
misit» lansată de comitetele 
U.T.C. ale organizațiilor din 
care fac parte, tinerii din între
prinderile botoșenene I.M.A.I.A.. 
I-U.P.S. și I.J.I.L. au realizat 
într-o singură zi a săptăminii 
trecute economii de peste 5 
tone de metal. (Florea Petrea).

VASLUI. La Poiana Căprioa
rei au inceput lucrările celei 
de a V-a Sesiuni naționale de 
istorie a elevilor din licee. Par
ticipanții. peste 150 de elevi din 
toate județele țării, vor dezbate 
aproape 80 de referate și co
municări științifice. în cursul 
celor două săptămini de activi
tate. cei mai tineri dintre is
toricii țării vor participa la nu
meroase acțiuni cultural știin
țifice. artistice și sportive. Se 
vor organiza expuneri, mese 
rotunde, seri de poezie patrio
tică. intilniri cu participanții 
la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, drumeții. 
Dedicată apropiatei sărbători a 
centenarului Independenței 
stat a României, tabăra de 
torie ..Constantin Turca nu “ 
ganizată de C.C. al U.T.C. 
impune ca o manifestare cu 
înalt conținut științific, un bo
gat și semnificativ program in- 
structiv-educativ. (Ion Elena).

de 
is- 
or- 

se 
un

DÎMBOVIȚA. Consiliul orășe
nesc Pucioasa al tinerelor fete a 
organizat recent un schimb de 
experiență la întreprinderea 
textilă ..Bucegi». Au fost invitate 
să participe președintele consi
liilor tinerelor fete din 16 ju
dețe ale țării. Discuțiile purtate, 
vizitele efectuate la o sene de 
intreprinderi din oraș în care 
ponderea forței de muncă o 
dețin fetele au urmărit să elu
cideze citeva aspecte referi
toare la rolul și sarcinile ac
tuale ale consiliilor tinerelor 
fete in antrenarea acestora la 
realizarea obiectivelor econo
mice de producție, precum și 
modul in care consiliul gazdă 
rezolvă, practic, problemele de 
muncă și viață ale fetelor din 
Pucioasa. (Mihai Vlad).

dote, fabule, epigrame, cu
vinte încrucișate, jocuri dis
tractive : Sport : „Viața in 
jurul balonului rotund» — 
microihterviuri cu jucătorii 
naționalei noastre : în exclu
sivitate pentru Almanahul de 
vacanță : un interviu cu 
Ion Țiriac : Autografele com- 
ponenților echipei naționale 
însoțite de fotografii ; Mi- 
croantologie de schițe poli
țiste ; Recorduri neobișnui
te ; A opta minune a lumii ; 
Intimplări cu scriitori.

Almanahul de vacanță ofe
ră tuturor celor aflați _ in 
concediu o lectură atractivi, 
instructivă și pasionantă.

peratoarei Gherghina Preda, de 
la C.A.P. Găneasa. pe care am 
intilnit-o la orele 6 in cimp : 
Am angajat in acord global ș' 
cultura a Il-a de porumb, de 
pe care sper să realizez tot atit 
ca și la cultura principală, se
mănată in primăvară. Astăzi 
închei prima prașilă manuală, 
la care mă ajută și soțul, mun
citor la o întreprindere indus
trială. Cu toate că contractul 
nu prevede decit o prașilă, pes
te citeva zile voi reveni la pră
șit — a doua oară — pentru ca 
să fiu sigură de cele 4 000 kg 
boabe la ha pe care vreau să 
le realizez.

— Mă încurcați, tovarăși ! 
(Omul era grăbit să muncească 
și noi il încurcam). Ne-a mai 
privit o dată de sus. N-are cum 
restitui repartiția pentru că se 
află în litigiu cu C.E.C.

în aceeași zi la sectorul 4. O 
imagine a posibilităților exis
tente in sector o ai vizitînd 
punctul de orientare profesiona
lă. excelentă idee. Tinărul. vine, 
are o discuție cu șeful biroului, 
i se arată cu ajutorul graficelor, 
machetelor și produselor ce 
poate face într-o întreprindere, 
ce condiții de muncă și viață 
are. care este retribuția la care 
poate ajunge. Lingă această 
expoziție-școală discutăm cu 
Florian Ruț.

— Ce studii ai ? .
— 8 clase. Am terminat școala 

generală in 1971.
— Unde-ai lucrat ?
— Nicăieri. Adică am mai 

fost cu un prieten la Discotecă.
— Te poți califica in...
Nici n-a apucat omul să spună 

întreprinderea că răspunsul a 
fost categoric.

— în fabrică ? Nu !
Citeva minute mai tîrziu, în 

biroul pentru repartizarea forței 
de muncă din sectorul 3 Ciorj 
tan Elena-Floarea iși așază 
coatele pe masă ca la bar.

— Merg la Metaloglobus, am 
promisiuni de ........................
(refuzase să se 
tasea populară, 
alcool).

Repartizarea
tr-un sector productiv al vieții 
sociale. poarta către o lume 
nouă, cinstită, demnă, in care te 
poți împlini apare in fața unor 
tineri ca fiind fără valoare. 
Lucia Gașpar. 25 de ani. a pri
mit 24 de repartizări. Mariana

dactilografă ! 
califice La Mă- 

I.C.R.-2, Vin-

în muncă, în-

TULCEA. în cadrul inițiativei 
„Fiecare tinâr al satului parti
cipant activ și responsabil la 
dezvoltarea unităților agricole», 
tinerii din comuna Baia au 
adresat o chemare la întrecere 
către toate organizațiile .comu
nale din județ privind partici
parea tinerilor la lucrările cam
paniei agricole de vară. Printre 
principalele obiective ale aces
tei acțiuni se numără : prezența 
la muncă a fiecărui tinăr coope
rator in cel puțin 28 de zile 
pe lună ; constituirea unor 
echipe de tineri cooperatori, 
mecanizatori, intelectuali ai co
munei. casnice care să lucreze 
pe combine și prese de balotat 
paie, la transportul și depozita
rea cerealelor, la repararea, 
după orele de program, a ma
șinilor agricole defecte, la strîn- 
gerea unei cantități de cel pu
țin 3 000 kg griu din spice sau 
prin cositul porțiunilor unde nu 
pot intra combinele precum și 
economisirea a 10 litri de ben
zină sau motorină pe săptămînă 
de către tinerii conducători auto 
din unitățile industriale și de 
construcții cu care să se efec
tueze transportul cerealelor din 
cimp in zilele de duminică. 
(Nicolae Mihai).

CÎT „COSTĂ"
O SUTĂ

(Urmare din pag. 1)

de

de- 
cîr- 
sau

mașini-unelte

ademeniți de

apoi, dintr-o dată, renunță ! Se 
urcă în tren, coboară intr-un 
oraș necunoscut și devine... 
incărcător-descărcător de măr
furi ! Ajunge să se întrebe 
„ce caută acolo ?» și evită cu 
grijă — chiar cind cele relatate 
au rămas undeva in urmă — 
să răspundă la o chestiune pe 
care logica bunului simț o 
așază înaintea acesteia: 
ce s-a dus acolo ?

într-adevăr, ce îl poate 
termina pe un tinăr să își 
mească brusc spre înapoi 
spre mai puțin existența.? 
Aici, în cazul de care ne ocu
păm, explicația este dezarmant 
de simplă, dar greu de crezut : 
o sută de lei in plus. Pentru 
banii aceștia, cîțiva tineri re
nunță la identitate profesională, 
la prestanța pe care o conferă 
competență. calificarea într-o 
meserie, se despart de colegi, 
de orașul în care locuiesc, de 
casă, de prieteni.

— Au existat și la noi, îmi 
spune loan Cătană, secretarul 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de 
Bacău, asemenea cazuri : tineri 
care s-au lăsat 
..avantajul» citorva zeci de lei 
în plus și au renunțat la califi
care in favoarea unei munci 
pentru care nu este nevoie de 
prea multă pregătire. După 
citeva luni, cel mult un an. s-au 
întors și au cerut să fie repri
miți in fabrică.

De ce ? CÎT COSTA, de fapt, 
o sută de lei ?

— ..Prețul» pe care l-am plă
tit — imi explica frezorul 
Andrei N. — nu se măsoară în 
bani... Vorbește, iar eu încerc 
să recompun, secvență cu sec
vență. ..scurt-metrajul» unei 
cotituri din drumul unui om 
care, pină atunci, pășise drept, 
învățase, terminase școala pro
fesională. se calificase, lucra de 
trei ani ca frezor, locuia la că
minul întreprinderii, mînca la 
cantina acesteia, avea prieteni, 
se înțelegea bine cu colegii de 
muncă. într-o zi. cineva îi pro
pune să renunțe la toate aces
tea. să plece in alt oraș și să 
lucreze ca muncitor necalificat, 
iar el acceptă tentat de pro
misiunea unui supliment lunar 
in valoare de o sută de lei. în
țelegem aspirația spre mai bine 
a tînărului, dorința lui de bună
stare este îndreptățită, ceea ce

Pană, 23 de ani, figurează cu
31 locuri de muncă. Mariana 
Mărcuță cu 14, Dumitru Maria, 

. Ștefana Drăgan, Victor Răpea- 
nu, .Viorica. Gheorghe, Marian 
Zăbavă, se cutremură cind aud 
de fabrică. Le place, în schimb, 
să poarte haine frumoase, să 
se hrănească bine, să cheltuiască 
din truda altora. Pe măsura..* 
necalificării lor nu se găsesc 
posturi convenabile. Dacă ar fi 
barman, sau ospătar, asta-i alt
ceva. Dar să te califici ? E prea 
de tot pentru „obrazul lor sub
țire»... Problema însă trebuie 
privită în complexitatea aspec
telor pe care le îmbracă. Tinerii 
de care vorbim nu comit numai 
delictul de a nu munci, ei aten
tează. direct,, brutal, la timpul 
celorlalți. Sâ facem împreună 
un calcul. Pentru fiecare om 
înscris la forțele de muncă se 
completează o fișă — se trece 
în index, se face evidența pe 
categorii : calificați, necalificați ; 
și în fiecare zi o situație. Se 
emite repartiția, omul îi dă sau 
nu curs. Dacă merge la între
prindere, face analizele medi
cale, se întocmește dosar dupal 
care urmează instructaje etc. 
Cind pleacă își face lichidarea 
și apoi o ia de la capăt. Nul 
sintem oare prea răbdători cu| 
acești pierde vară ? Cu aceștJ 
încurcă lume ? Dacă i-am pund 
să deconteze, din propriul lori 
buzunar, din sudoarea frunții 
lor. pagubele pe care le prici-l 
nuiesc ? Poate că a venit tim-l 
pul să facem și acest lucru. Ari 
fi poate un argument, palpabili 
că nimeni nu poate trăi fără sa 
muncească, fără un ideal. I

LIDIA POPESCU

Exploratori 
ai frumuseților

naturii
Doisprezece tineri intre-] 

prinzători și curajoși, de la 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru petrol și gaze 
Cimpina, au constituit cercul 
de turism și alipinism. Anul 
acesta au făcut deja 12 ex
cursii (una de fiecare) în 
platoul Munților Bucegi. Pre
zența în cadrul cercului a 
doi ghizi amatori, buni cu
noscători ai traseelor mon-l 
tane. a stimulat și mai multi 
activitatea membrilor săi.l 
Recent, opt dintre ei au ple-l 
cat pe un traseu, de gradull 
I și II, în Masivul Retezat. I

Activitatea cercului este] 
insă mult mai complexă! 
Așa cum ne informează ing! 
Ștefan Proca, secretarul co-l 
mitetului U.T.C. pe institut! 
fiecare acțiune a tinerilor! 
turiști și alpiniști este înso-1 
țită de membri ai cercului 
foto, rezultând din această co-l 
laborare seturi bogate clJ 
diapozitive, prezentate în ca-l 
drul unor seri cultural-dis J 
tractive colegilor de muncii 
sau celor din alte întreprin-l 
deri sau instituții din orașl 
Următoarea acțiune va fi par-] 
curgerea și marcarea unul 
traseu inedit, sesizat recenl 
de către tinerii turiști. (V. R.l

DE LEI?
nu mai poate fi înțeles și ju 
tificat este felul în care â cri 
zut că se pot obține toate acel 
tea. încercind să dobîndeasl 
niște beneficii, nu prin spon 

. rea efortului, nu prin ridicări 

. calității acestuia, nu prin vall 
rificarea La cote maxime I 
cunoștințelor — singurele d 

, corecte, pe care le știm — ci prl 
descalificare, prin renunțarea I 
meserie, prin acceptarea uni 
efort. care solicită mai mu 
mușchii decit mintea, An du 
a trăit o experiență amail 
Are dreptate, prețul acesteia ■ 
se măsoară in monedă ci I 
judecă după semnificații I 
consecințe. Urmările, în cel 
ce îl privește, au „costat» rrl 
scump decit tentația care le gl 
nerase. Părăsind uzina, plecil 
dintre oamenii lingă care 11 
crase, de la mașina cu care I 
practicase profesia, Andrei sl 
despărțit, de fapt, de sine. I 
renunțat la el, despărțindu-l 
de ceea ce ii formase și ii îl 
țregise personalitatea, a lă] 
în urmă însăși identitatea ] 
profesională și umană. Pent] 
un iluzoriu supliment mater] 
a pierdut lucruri fără echiv] 
lență in monedă, dar de neî] 
locuit. Anii de formație, ide] 
lurile care i-au animat, linișt] 
datoriei făcute cum trebui 
stima și prețuirea celor din ] 
sint singurele date de existe] 
care merită și trebuie păstr] 
cu .orice preț. Din fericire ș] 
dat seama de această la ti] 
și a avut tăria să-și recunoa] 
și să își repare eroarea. ]

Acum, cind și-a ocupat ] 
nou locul lingă mașina de f] 
zat. cind stă din nou la cărnii] 
uzinei și mănîncă zilnic ] 
colegii lui. lunile petrecute « 
parte, cariera insolită pe c;] 
a practicat-o par un vis. „Si] 
de lei», părelnica tentație I 
care s-a lăsat furat pen] 
scurtă vreme nu a fost altet] 
decit un simbol al amăgirii ] 
sine, al unei nechibzuite ci] 
dințe între un ..mai mult» c» 
s-ar 
puțin. _______ ___  „
urmă, că un om pregătit pent 
o anumită muncă, în care s- 
făcut investiții materiale și 
încredere pentru a le valorifi 
intr-un anume compartiment] 
efortului are o singură cd 
pentru a-și atinge năzuid 
spre „mai mult» și „mai bine^ 
lucrînd mai mult, făcindu 
meseria mai bine.

al unei nechibzuite ci

putea obține prin 
A înțeles, în cele



Cartea de vizita
a tinerilor din

Scînteia tineretului
Kiev

Plecarea delegației Festivitățile din

tării noastre la cea de-a XXX a
capitala Republicii

ședință a sesiunii C.A.E.R
Capului Verde

Președintele Republicii Filipine 
l-a primit pe ambasadorul

Marți după-amiază a plecat, 
la Berlin, delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Manea Mănescu. pri
mul ministru al guvernului, care 
va participa la lucrările celei 
de-a XXX-a ședințe a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant 
Executiv.
P.C.R.. M 
prim-mi nistru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, reprezentant per
manent al Republicii Socialiste 
România in Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc. Nicolae 
Mănescu. ministrul energiei elec
trice, Emilian Dobrescu. minis
tru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ghcorghe Cioară. 
Ion Ioniță. Gheorghe Oprea. Ion 
Pățan. Constantin Dâscălescu. 
Angelo Miculescu. de miniștri 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față Hans Voss.

ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai amba-
sadei.

1 Comitetului Politic 
secretar al C.C. al 

.lihaî Marinescu, vice-

♦
La sosire, pe aeroportul Scho

nefeld. din Berlin. delegația 
română a fost intimpinatâ de 
Horst Sindermann. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane. Paul Verner, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.. Gerhard Schu- 
rer. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și președintele 
Comitetului de Stat 
carii. Gerhard Weiss, 
dinte al Consiliului de Miniștri. 
Otto Arendt, ministrul transpor
turilor. Rudi Georgi. ministrul 
construcțiilor de mașini-unelte 
și mașini de 
Siebold. mini 
energiei Hor 
comerțului < 
Wyschofsky. i 
chimice, și Herbert Krolikowski. 
secretar de stat și prim adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au fost prezenți. de asemenea. 
Constantin Niță. ambasadorul 
României in R.D.G., și membri 
ai ambasadei

Plani fi-

Pi Klaus 
ihii și 
listrul

La Praia — capitala Repu
blicii Capului Verde — au 
avut loc, la 5 iulie, festivi
tăți prilejuite de aniversarea 
unui an de la proclamarea 
independenței țării, rod al 
luptei pline de abnegație 
duse de poporul din arhipe
lag. sub conducerea Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (PAIGC).

La mitingul desfășurat pe 
stadionul central din Praia, 
in prezența a zeci de’mii de 
locuitori, au luat parte con
ducători de partid și de stat.

în discursul rostit cu acest 
prilej. Aristides Pereira, se
cretarul general al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, președin
tele Republicii Capului Ver
de. a evocat lupta plină de 
sacrificiu a poporului din 
arhipelag pentru cucerirea 
independenței și măsurile 
inițiate in vederea progre
sului social-economic al Re
publicii Capului Verde. El a 
trasat sarcinile ce revin mi- 
■ lianților P.A.I.G.C. in vede
rea înfăptuirii programului 
de dezvoltare economico-so
cială a țării. 

român la Manila
Președintele Republicii Fili

pine, Ferdinand Marcos, l-a 
primit pe Filip Tomulescu. care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de . am
basador al Republicii- Socialiste 
România în. Republica Filipine.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. președintelui Repu
blicii Filipine și doamnei Imei- 
da Marcos un mesaj de priete
nie însoțit de calde urări de 
sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pen
tru poporul filipinez prieten.

Mulțumind pentru mesajul 
adresat, președintele Ferdinand

Marcos a transmis, la rîndul 
său, din partea sa și a doamnei 
Marcos, președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu. expresia sentimen
telor de prietenie. împreună cu 
cele mai bune urări de sănăta
te și^ fericire personală, de pro
gres și bunăstare poporului 
român.

In continuare.
Ferdinand 
semnificația deosebită a vizitei 
în Filipine. în aprilie 1975. a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Se împlinesc astăzi șase 
ani de la semnarea noului 
Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste 
— eveniment politic de înaltă 
semnificație în cronica rela
țiilor frățești dintre țările și 
popoarele noastre.

Continuînd și dezvoltind 
prevederile tratatului din 
1948 și reflectind atît. posibi
litățile crescute de colabora
re create de succesele obți
nute de popoarele noastre pe 
calea construirii socialismu
lui și comunismului, cit și 
condițiile internaționale noi, 
Tratatul încheiat la 7 iulie

1970 asigura un amplu 
rodnic cadru politico-juridic 
pentru extinderea și adinci- 
rea continuă a relațiilor re
ciproce pe multiple planuri. 
Fundat pe principiile, mar- 
xism-leninismului, ale în
trajutorării frățești,. avanta
jului reciproc, respectării su
veranității și independenței 
naționale, egalității in drep
turi și neamestecului in tre
burile interne, noul tratat a 
deschis noi și largi perspec
tive dezvoltării relațiilor ro
mâno-sovietice, în interesul 
partidelor și popoarelor ce
lor două țări, al cauzei 
nerale a socialismului 
păcii in lume.

ge- 
și

___ președintele 
Marcos a relevat

Succese obținute de oamenii muncii
V ■■ ■ V ■■țării

Necesitatea instaurării unor relații 
între state care să permită satisfacerea 

intereselor și aspirațiilor 
tuturor națiunilor

Cuvîntul șefului delegației române la lucrările 
sesiunii E.C.O.S.O.C.

în cadrul lucrărilor celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. (ECOSOC), marți, au mai luat 
cuvîntul șefii delegațiilor din Belgia. Iran. Afganistan. Cuba. 
Egipt, Iugoslavia. Uganda. Kenya, precum și conducătorii unor 
instituții și organisme internaționale de specialitate prezenți la 
lucrările sesiunii.

în esență, expunind punctele 
Se vedere ale guvernelor lor. 
toți vorbitorii au insistat asupra 
necesității punerii in aplicare a 
uturor mijloacelor^, necesare in
staurării unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, 
n context, vorbitorii au subli- 
hiat că în această direcție au 
pst întreprinse numeroase ac- 
iuni, elaborate mai multe pro- 
frame, adoptate rezoluții menite 
|ă pună baza unor noi rapor- 
uri între popoare, fiind relevată 

In această ordine de idei nece- 
itatea transpunerii in viată a 
păsurilor stabilite in cadrul u- 
Lor reuniuni internaționale. De
legații din țările in curs de dez- 
foltare au arătat că anul 1976 
rebuie neapărat să marcheze în
făptuirea acestor programe me- 
fite să creeze condițiile pro- 
fice făuririi noii ordini econo
mice internaționale.
| Luind cuvîntul in cadrul d<?z- 
faterilor. șeful delegației ro
mâne. Constantin Oancea. ad- 
Lmct al ministrului afacerilor 
[xterne, s-a oprit asupra modu- 
Li în care România apreciază 
fctuala problematică economică 
hternaționalâ. asupra măsurilor 
larc trebuie întreprinse, precum 
f asupra locului și rolului Or- 
lanizației Națiunilor Unite și 
lonsiliului Economic și Social, 
li organ de specialitate al 
Ln.u.I Evoluția situației internațio- 
lalc. a subliniat vorbitorul, evi- 
lentiază tot mai clar că struc- 
Lra actuală a relațiilor econo
mice internaționale și instituțiile 
Ixistente nu mai pot asigura 
lezvoltarea constantă și armo- 
lioasă a economiilor naționale, 
pluționarea corespunzătoare a 
Loblemelor progresului socictă- 
|i. Șe manifestă ca o cerința 
fciectivă lichidarea vechilor re- 
Iții sociale bazate pe megab
yte si asuprire, pe forță și dic- 
lt. înlocuirea acestora cu ra- 
lorturi noi. bazate pe egalitate 
I echitate, care să permită sa- 
Isfacerea intereselor și așpira- 
lilor tuturor națiunilor. Sințem 
li prezent martorii intensifica- 
|i luptei unite a popoarelor 
lentru o dezvoltare nouă a lu- 
yii, pentru consolidarea și con- 
Inuarea cursului destinderii și 
■elaborării, oentru instaurarea 
Inei noi ordini economice și po- 
Itice internaționale.lin continuare, vorbitorul a a- 
Itat că România, tară socialiș
ti și în același timp tară in curs 
|) dezvoltare, a militat și mih- 
Ează continuu, atît pe plan bi- 
Iteral cit și pe plan multiia- 
Iral. pentru ca raporturile in- 
Irstatale să devină realmente 
Jhitabile. democratice. Roma- 
|a consideră că divizarea lumii

în țâri dezvoltate și țări subdez
voltate. in țări bogate și țări 
sărace, reprezintă una din ano
maliile cele mai grave ale epo
cii contemporane.

Referindu-se la documentele 
adoptate la ultimele sesiuni ale 
Adunării generale, la Conferin
ța minist» 
Grupului 
IV-a C< 
Unite pentri 
tare, vorbitorul a sublini' 
România consideră că anu 
trebuie sâ reprezinte incepun 
hotărit al transpunerii in via îi 
pas cu pas. a programelor adop
tate pe plan internațional. De
pinde in bună măsură de țările 
prezentate la sesiunea ECOSOC 
ca prin dezbaterile și mai ales 
hotăririle ce vor fi luate, ac
tuala sesiune să marcheze tre
cerea efectivă, pe plan multi
lateral. la faza de punere in a- 
plicare a măsurilor stabilite. Tot
odată, șeful delegației române, 
a subliniat necesitatea reformu- 
lării și completării strategiei 
pentru al II-lea Deceniu al dez
voltării, în lumina noilor evo
luții și exigențe pe planul ra
porturilor economice și politice 
internaționale.

în încheiere, reprezentantul 
țării noastre a arătat că, în so
luționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale contem
porane. un rol tot mai impor
tant revine Organizației Națiu
nilor Unite și celorlalte orga
nisme internaționale. O.N.U. re- 

■ prezintă. în concepția Româ
niei. unul din mijloacele impor
tante de care dispune omenirea 
și. în același timp, cadrul cel 
mai propice pentru dezbaterea 
largă a problemelor internațio
nale. cu participarea activă, di
rectă și pe bază de egalitate 
deplină, a tuturor statelor. Orga
nizația Națiunilor Unite este 
chemată să contribuie de o ma- 
nieră sporită, orin stimularea și 
facilitarea cooperării intre toate 
statele, la promovarea idealuri
lor de libertate și progres ale 
popoarelor, la cauza înțelegerii 
și colaborării internaționale, la 
întărirea securității și asigura
rea unei păci trainice in lume.

• O COMPANIE CANADI
ANA va construi în Coasta de 
Fildeș, in baza unui contract 
recent încheiat, un complex a- 
groalimentar. Proiectul — in va
loare de 155 milioane de dolari 
— va permite realizarea unei 
producții de 60 000 tone zahăr 
anual, destinat in cea mai mare 
parte exportului. Complexul va 
fi construit in regiunea Fer- 
kessedougou. la 400 mile nord 
de Abidjan. în aceeași zonă va 
fi amenajată o plantație de 
trestie de zahăr pe o suprafață 
de 14 800 de acri. De asemenea, 
proiectul are in vedere realiza
rea unui sistem de irigații. 
Pentru înlesnirea accesului in 
zonă vor fi construite drumuri 
și o linie de cale ferată.

Numeroase întreprinderi din 
diferite domenii de activitate au 
anunțat in aceste zile, marcate 
de lucrările Adunării Naționale 
a întregului Vietnam, noi suc
cese în producție, in cinstea reu- 
nificării țării.

După îndeplinirea planului de 
producție pe primul semestru al 
anului, centrala electrică de la 
Haifong a furnizat suplimentar 
beneficiarilor un milion kilo- 
wați-oră.

Pină la sfirșitul lunii iunie. 
24 de întreprinderi din industria 
alimentară vietnameză au de
pășit planul din punct de vedere 
valoric pe primul semestru 
principalele sortimente.

Serviciul de construcții 
Quang Nam-Da Nang.

nam. Au fost ascultate și dez
bătute rapoarte privind activita
tea comisiei pentru elaborarea 
proiectului de Constituție și ale 
altor comisii ale Adunării Na
ționale.

DOCUMENT AL 
GRUPULUI „TRIBUNE"

la

_ ______ ____ _________ din 
~___o ’’__ aflat la
100 kilometri sud de Hue.-a d i: 
in folosință in luna iunie, patru 
stații de pompare a apei. Siste
mul de canalizare alimentat de 
acestea poate asigura irigarea a 
4 000 hectare de orezarii.

• LA HANOI a >vut lac 
prima ședință a Comitelului 
Permanent al Adunării Naționa
le a Republicii Socialiste Viet-

Convorbiri franco vest-germane
Dună o C.E.E.

ini

grup
>â continue analizarea si-Dupâ examinarea evoluții 

relațiilor bilaterale, președinte 
le francez și cancelarul vest- 
german au abordat o serie de 
aspecte ale relațiilor în cadrul

Un comunicat comun asupra 
convorbirilor urmează să fie 
publicat miercuri.

R. P. CONGO : Vedere din 
orașul Brazzaville, capitala 

țârii

• Intrucit cărbunele reprezintă 
La mai importanta sursa diș- 
bnibila de energie din Statele 
[nite. la Washington se preco- 
izeazâ dublarea producției ac- 
liale de cărbune pină m anul 
P85 — obiectiv greu de afins, 
ar nu imposibil, după cum se 
fată în capitala americană, be 
fecizează că o asemenea dez- 
pltare a producției carbonifere 
[prezintă un element necesar 
L cadrul eforturilor de ciștigare 
| independenței energetice, în 
hndițiile creșterii consumului 
le energie, concomitent cu 
Lorirea prețurilor la produsele 
kergetice importate.
I Creșterea producției de căr- 
Lne în ritm rapid nu va per
lite singură obținerea inde- 
lendenței energetice a Statelor 
[nite în cursul viitorului dece- 
iu. apreciază experții, dar va 
Kuce, fără îndoială, o contri- 
Lție deosebită 
liu.

în acest dome-

• CAPRICIILE VREMII. în Japonia continuă fenomenul — 
neobișnuit pentru aceasta perioadă a anului — de răcire a 
vremii. In diferite regiuni ale țării se înregistrează cele mai 
scăzute temperaturi ale aerului din ultimele decenii. .în zona 
muntelui Fuji a nins, grosimea stratului de zăpadă depășind 
7 cm. Răcirea vremii a provocat pagube recoltelor agricole. în 
schimb, in statul american California se înregistrează cea mai 
puternică secetă din ultimii 125 de ani. Potrivit datelor fur
nizate de Biroul fermierilor din California, pagubele provo
cate culturilor agricole și zootehniei se ridică deja la 525 mi
lioane dolari, iar dacă ploile nu vor începe in viitorul imediat, 
pierderile fermierilor vor depăși un miliard de dolari • INTI
MIDAREA... ELECTRONICII? Har.s Matthufer. profesor de eco
nomie, care se socotește im jucător de șah destui de modest, a 
ciștigat cele două partide de șah contra unux ordinator. Pri
ma partidă a cîștigat-o intr-o j-.’mătate de oră. Pe parcursul 
celei de a doua Dartide. tocmai era &ata să învingă, cind or
dinatorul s-a „predat- din lipsă de curent electric. învingăto
rul este convins că a putut învinge... psihologic mașina. /’Tre
buie numai să ataci de-a dreptul-, a declarat el • UN RE
CHIN LUNG DE UN METRU ȘI JUMĂTATE a fost capturat de 
către pescari luni in largul coastelor orașului Neapoie. Se pare 
că rechinul a ajuns in apele golfului in urma unui vapor. Intr-o 
zonă mai sudică, în apele siciliene, un grup de șase rechini 
a fost reperat de o vedetă a carabinierilor. Un student care 
pescuia submarin în această regiune, terorizat de periculoșii oas
peți, a fost... pescuit de echipa de carao.r..• RENUNȚARE, 
în ultimii patru ani. un număr de 754 nave maritime din di
ferite țări ale lumii, totalizind 4 200 000 tone, au fost șterse din 
registrele societăților de asigurări in urma ciocnirilor, incen
diilor, furtunilor și scufundărilor — a anunțat Institutul pen
tru economia maritimă din Bremen (R.F.G.). Dintre acestea. 12 
nave au dispărut, între care vasul norvegian gigant Berge Istra, 
a cărui urmă s-a pierdut. în decembrie 1975. in vestul Ocea
nului Pacific • RECORD LA LICITAȚIE. O car:e religioasă fla
mandă din anul 1510 a fost vîndută. in cursul unei licitații or
ganizate de firma londoneză ..Sotheby's- pentru suma record 
de 370 009 lire sterline (666 000 dolari). Prețul este de patru ori 
mai mare decît recordul anterior pentru manuscrisele din epoca 
medievală tîrzie. Volumul, care are 312 pagini și numeroase 
ilustrații, a fost realizat la Bruges sau Ghent.

Qinema
MIERCURI, 7 IULIE

CIRC ÎN CIRC: Sala Palatului 
(ora 18): Scala (orele 10; 13: 16,15;
19.15) ; Grădina Luceafărul (ora 
20.30).

PORUMBELUL : Capitol (orele 
9.30: 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grădina Capitol (ora 20,15).

PAPILLON : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Favorit (orele 8.30, 
11,30: 14.30; 17,30; 20,30), București 
(orele 8.30: 11.30; 14.15; 17.30; 20,30), 
Grădina București (ora 20.15), 
Grădina Dinamo (ora 20,15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20). Cotroceni (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13.15; 20.30), Festival (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 21). Modern (Orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.45),
Grădina Festival (ora 20,15), Gră
dina Modern (ora 20,15), Patinoa
rul ..23 August" (ora 20,15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Victoria (orele 9.30; 
11.30; 14: 16.30: 18.30: 20,30), BU- 
zești (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.15) .

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Doina (orele 15,30; 
17.45: 20)

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
9,30; 11,15; 13,15).

Marea Britanie nu poate 
continua să-și mențină, 
pe termen nedefinit, armata sa 
de pe Rin. dislocată în R.F.G. 
in conformitate cu obligațiile ce 
revin Angliei in cadrul Alianței 
nord-atlantice — se arată in
tr-un document publicat de 
grupul parlamentarilor laburiști 
de stingă, cunoscut sub denu
mirea de „Tribune*4. Grupul reu
nește peste 80 din cei 314 mem
bri laburiști ai Parlamentului 
britanic.

Totodată, documentul grupu
lui ..Tribune**, după ce condam
nă divizarea lumii in blocuri 
militare și se pronunță pentru 
desființarea simultană a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la 
Varșovia, cere reducerea pro
gresivă a angajamentelor Ma
rii Britanii in N.A.T.O. Pe 
de altă parte, se evidențiază câ 
țara nu mai poate justifica râ- 
minerea ei ca membru m 
SEATO și CENTO. Documen- 

,t de parlament ani
le stingă se pronunță, 
nea. pentru reducerea 
cu un miliard de lire 

a cheltuielilor militare 
ale Marii Britanii.

Istoria Kievului, unul dintre 
cele mai mari și frumoase o- 
rașe ale Uniunii Sovietice, se 
pierde în negura veacurilor. Lo
cuitorii săi nu-i cunosc cu pre
cizie data întemeierii. Un leto
piseț din secolul XII menționea
ză legenda lui Nestor, arătînd că 
in urmă cu aproximativ 1 400 de 
ani pe aceste locuri au trăit 
trei frați : Kiî, Sek și Harif. Ho- 
tărînd să construiască un oraș 
pentru a se apăra de atacurile 
triburilor din vecinătate, i-au 
dat numele fratelui mai mare, 
Kiî. De aici, Kiev.

Astăzi, capitala Ucrainei, al 
treilea oraș din U.R.S.S., după 
numărul de locuitori (peste 2 
milioane) și al doilea după su
prafață (78 000 ha), este un pu
ternic centru industrial și cul
tural. Peste 800 de întreprinderi, 
din cele mai diverse ramuri ale 
industriei, 7 teatre, 48 cinemato
grafe. două studiouri de film, 
un centru de televiziune fac din 
capitala Ucrainei sovietice un 
oraș modern. Cartierul Rusanov
ka. unul dintre cele mai noi an
sambluri de locuit ale Kievului, 
întins pe 120 ha, cu 45 000 lo
cuitori. a fost elădit în întregime 
pe nisip. înconjurat de un ca
nal, din care s-a scos nisipul ne
cesar consolidării terenului. Ru
sanovka este denumit de local
nici „Veneția Kievului". Pro
iectul îndrăzneților arhitecți, 
care și-au asumat răspunderea 
de a construi un cartier pe ni
sip. a primit premiul I la expo-

ziția internațională de la Mont
real. De atunci, alte 4 noi cvar
tale au fost înălțate pe același 
fel de teren.

Vizităm cîteva dintre cele mai 
renumite monumente ale orașu
lui. monumente ce amintesc de 
zbuciumata istorie, do eroica a- 
părare din anii celui de-al doi
lea război mondial. 83 de zile a 
durat asediul hitlerist, 83 de zile 
in care toți locuitorii, cu mic și 
mare, au luat arma în mină. 
Planul comandamentului ger
man de a ocupa în decurs de 
2—3 zile podurile de peste Nipru 
și orașul a eșuat. La 21 septem
brie 1941, Kievul, sub presiunea 
mașinii de război naziste, ce
dează. Locuitorii sînt evacuați. 
A urmat ocupația germană care 
durează 778 zile. Dar viața și 
lupta n-au încetat nici o clipă, 
în oraș activau peste 150 de or
ganizații ilegale. La 6 noiembrie 
1943, Kievul este eliberat de 
armata Frontului 1 Ucrainian. 
în amintirea celor căzuți pentru 
eliberarea orașului la Mormîn- 
tul eroilor necunoscuți. un obe
lisc impresionant, înalt de 27 de 
metri, arde flacăra veșnică a re
cunoștinței, aprinsă de Eroul 
Uniunii Sovietice. mareșalul 
Ciuikov...

Oraș al monumentelor istorice, 
al castanilor și bulevardelor 
largi, invadate de verdeața tei
lor și arborilor ornamentali. Ki
evul este — in același timp — 
un oraș al tinereții. Tinerii s-au 
aflat în primele rînduri ale re-

construcției, astăzi îi regăsim 
participînd activ la ilezvoltarea 
economico-socială a orașului. Fie 
că sînt studenți ai Institutului 
politehnic, una din cele mai 
vechi citadele universitare din 
Ucraina, care, de la înființarea, 
in 1898. cu numai 300 de stu- 
clenti, a pregătit pină astăzi nu 
mai puțin de 70 000 de ingineri, 
fie că sînt muncitori și specia
liști în întreprinderile industria
le, contribuția lor la vasta operă 
de dezvoltare pe toate planuri
le a capitalei Ucrainei sovietice 
este pregnantă.

La sediul Comitetului Central 
al Comsomolului din Ucraina ni 
se înfățișează numeroase aspec
te ale activității tinerilor mun
citori și studenți. în fiecare an, 
o promoție de 4 000 de ingineri, 
absolvenți ai Institutului poli
tehnic, institut de tradiție, care 
a dat Uniunii Sovietice savanți 
de renume ca academicienii Ko
rolev, Paton sau Lulka, iau dru
mul producției, după ce obțin în 
timpul practicii studențești,, la 
uzina experimentală a institu
tului sau în unitățile industria
le. certificatul de muncitor ca
lificat.

în cincinalul trecut, ni se spu
ne, colectivele de comsomoliști 
din industrie au realizat, peste 
sarcinile de plan, 480 000 tone o- 
țel. 190 000 tone fontă, 433 000 
tone laminate, circa 9 milioane 
tone cărbuni. Rezultatele sînt 
grăitoare pentru modul în care 
tinerii participă la îndeplini
rea obiectivelor stabilite de ul
timul congres al P.C.U.S.

în cadrul celor 15 șantiere re
publicane și unionale din Ucrai
na, tinerii comsomoliști își aduc 
zi de zi contribuția lor de preț 
la terminarea înainte de termen 
a unor mari obiective industria
le : centrala atomică Cernobîl, 
etapa a doua a hidrocentralei 
Neproghes, sau „Azovstalul", 
cea mai mare uzină metalurgi
că, unde se ridică o nouă sec
ție, cea de convertizoare.

Am părăsit Kievul cu imagini 
din cele mai frumoase, despre 
munca și viața tinerilor comso
moliști, despre prietenia ma
nifestată față de poporul și ti
neretul român.

DAN VASILESCU

Vedere a noului cartier de locuințe „Rusanovka" din Kiev
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• INTR-UN comunicat difu
zat de agenția China Nouă» Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez. Comitetul 
Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari și Consiliul de Stat al 
R. P. Chineze anunță cu pro
fundă durere că tovarășul Ciu 
De. membru al C.C. al P. C. 
Chinez, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, și președintele 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze, 
a încetat din viață la 6 iulie 
1976, în virstă de 90 de ani, in 
urma unei boli.

După cum anunță agenția 
China Nouă, pentru organizarea 
funeraliilor a fost formată o co
misie în frunte cu președintele 
Mao Tzedun.

• ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, l-a primit pe Zulfikar Ali 
Bhutto, primul ministru al Pa
kistanului, sosit intr-o vizită de 
trei zile la Teheran, informează 
agenția iraniană de știri PARS.

lansarea navei

GENERALUL RAMALHO ^/\NES 
PROCLAMAT OFICIAL PRE

ȘEDINTE AL PORTUGALIEI
• GENERALUL RAMALHO 

EANES a fost oficial proclamat 
președinte al Portugaliei de Tri
bunalul Suprem după verifi
carea scrutinului desfășurat la 
27 iunie.

Potrivit Constituției, noul pre
ședinte urmează să depună ju- 
rămîntul și să fie investit în 
termen de opt zile după procla
marea sa oficială.

„Intr-o lume în criză eco
nomică, așa cum este a 
noastră, este necesară stabi
lirea unei noi ordini econo
mice internaționale, în ca
drul căreia să prevaleze ega
litatea și solidaritatea44 — a 
declarat Jose Lopez Portillo, 
virtualul președinte ales al 
Mexicului, intr-un interviu 
acordat revistei braziliene 
„Veja“. Răspunzînd la o în
trebare privind politica ex
ternă a guvernului pe care îl 
va conduce, el și-a afirmat 
încrederea în democratizarea 
organizațiilor internaționale 
și intr-un spirit de cooperare 
latino-american. „Vom men
ține tradiționala noastră so
lidaritate cu lumea a treia“ 
— a declarat 
Portillo.

• LA RIAD au luat sfîrșit’ 
convorbirile dintre regele Kha
lid al Arabiei Saudițe și suve
ranul Hussein al Iordaniei, aflat 
într-o vizită oficială în capitala 
sauditâ. în cadrul convorbirilor 
au fost examinate relațiile bi
laterale. mutațiile intervenite in 
ultima vreme în evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu, pre
cum și principalele aspecte ale 
situației internaționale actuale. 
De ambele părți a fost expri
mată dorința de a dezvolta și 
diversifica relațiile de coopera
re dintre Iordania și Arabia 
Saudită și de a contribui 
soluționarea problemelor 
preocupă lumea arabă.

la 
care

Jose Lopez

• LA Kabul au început convor
birile oficiale între președin
tele Afganistanului, Mohammad 
Daud Khan, și primul ministru 
indian. Indira Gandhi, aflată în 
vizită în această țară. Cu acest 
prilej, au fost examinate aspec
te ale relațiilor bilaterale și 
principalele probleme interna
ționale de interes comun.

„VIKING-2"
• LA PASADENA au 

date publicității primele imagini 
ale zonei probabile de arhartî- 
zare a sondei spațiale „Vi- 
king-2“, care urmează să se în
scrie pe o orbită marțiană la 7 
august. Fotografiile înfățișează 
o porțiune de teren plat, încon
jurată de cratere, dune și mari 
canale, acestea din urmă crea
te fie de lavă, fie de torente de 
apă. Amartizarea celei 
doua sonde din cadrul 
mu.lui este prevăzută 
data de "4 septembrie. 
king-l“ urmează să se
lin pe suprafața marțiană, după 
cum s-a anunțat, la 17 iulie).

în prezent, „Viking-2“ se afla ' 
la circa 7 milioane km de Marte, 
reducind zilnic această distanță 
cu 400 000 km.

fost

de-a 
progra- 
pentru 

(„Vi- 
plaseze

PRIMA PAGINA : Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CERUL E CU NOI : Dacia (orele 
15,45: 18; 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.30; 
11.30; 13,30; 15.45; 18; 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

TOM ȘI JERRY : Tomis (orele 
8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 
20.15).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Viiiorul (orele 15,30;
18; 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Arta (orele 15,30; 19), Grădina 
Arta (ora 20,30).

MR. MAJESTYK : Cosmos (ore
le 15,30; 18; 20,15).

CASA DE LA MIEZUL 
ȚII : Central (orele 9,15; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

ZIDUL : Drumul Sării 
15,39; 18; 20).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII : 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19), 
Miorița (orele 9; 12,15; 16; 19,15).

B D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15).

RĂSCUMPĂRAREA : Gloria (o- 
rele 8.45: 11: 13.15; 15,30; 17,30;
19,30); Grivița (orele 9: 11,15; 13,45; 
16; 18,15: 20,15), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30). Gră
dina Titan (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE-

NOP-
11,30;

(orele

LLAN : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20)

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA : Popu
lar (orele 16,30; 18,30; 20,15).

CAVALERII TEUTONI ; Rahova 
(orele 15,30: 18,30).

CURSA GREA : Floreasca (ore
le 13,30; 15,45: 18; 20,15); Dacia
(orele 9; 11.15: 13.30).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20,15).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: 
Crîngași (ora 17).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL44 : 
Munca (orele 15,30; 18; 20).

EU ȘI DRAGELE MELE MĂ- 
TUȘI : Pacea (orele 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Giulești (orele 16; 19).

O ZI DE NEUITAT î Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA : Bu- 
cegi (ora 18,45), Grădina Bucegi 
(ora 20,30).

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚI: Lumina (orele 15,45; 18; 
20).

VIAȚA PERSONALA : Progresul 
(orele 15.30; 16.45; 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Vitan (orele 15,30; 18).

ZORRO : Unirea (orele 15; 17,45), 
Grădina Unirea (ora 20,30),

CONVERSAȚIA : Eforie (orele 
15; 11; 13.30; 16; 18,30; 21).
TRANDAFIRUL ALB : Grădina 

Vitan (ora 20,30)
ELIXIRUL TINEREȚII: Lumina 

(orele 9;

PROGRAMUL 1

10,00 Reportaj 
de viață. 10.20

9,00 Teleșcoală. 
TV. Modul nostru 
Melodii de Aurel Giroveanu. 10,35 
Biblioteca pentru toți. Folclorul 
— izvor pururi reîntineritor. 11.30 
Țara mea, mîndră grădină. Cîn- 
tece și jocuri populare în inter
pretarea ansamblului folcloric 
..Miorița44 din Cluj-Napoca. 11,55 
Telex. 12,00 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoală. Muzeele pa
triei. 16,30 Curs de limbă rusă. 
17,00 Telex. 17,05 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17,20 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 17.30 Mult e dulce... 
Latinitatea limbii române — o 
preocupare permanentă a școlii 
românești. 17,50 Tragerea Prono- 
expres. 18.00 Bucuroși de oaspeți... 
la Bistrița. Selecțiunl din specta
colul organizat de Radioteleviziu-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București Piața „Sclnteti* Tel: 17 60 10, 12 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi șl Instituții — Tiparul j Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.

cosmice „Soiuz-21“
în conformitate cu programul 

de cercetare a spațiului circum- 
terestru. in Uniunea Sovietică 
a fost lansată marți, la ora 14.09 
(ora Bucureștiului) nava cosmică 
„Soiuz—21“, pilotată de un 
echipaj format din comandantul 
navei — colonelul Boris Volî- 
nov. și inginerul de bord, loco- 
tenent-colonelul Vitali Jolobov.

Programul de zbor al navei 
„Soiuz—21“, transmite agenția 
T.A.S.S., prevede experiențe 
comune cu stația cosmică or
bitală „Saliut—5“, lansată pe o 
orbită circumterestră la 22 
iunie anul acesta.

Potrivit primului 
mis de echipaj și 
metrice, sistemele 
navei funcționează
monauții au trecut la îndepli
nirea programului

raport trans- 
datelor tele- 
de bord ale 
normal. Cos-

de zbor.

o ÎN districtul 
Bangladesh s-au 
dații care au impus evacuarea 
a 13 000 de persoane din zona 
calamitată. Totodată, au fost 
luate măsuri pentru aprovizio
narea locuitorilor rămași în pe
rimetrele izolate de ape. Inun
dațiile au afectat un teritoriu 
de circa 260 de kilometri pătrați, 
dar situația a început să se a- 
melioreze începînd de marți, 
ca rezultat al încetării ploilor 
în zonă.

Sylhet din 
produs inun-

nea română, în colaborare cu Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Bistrița-Nă- 
săud. în sala Casei de cultură din 
Bistrița. 18.55 Tribuna TV: Con
gresul înfloririi personalității 
umane. 19,20 1001 de seri. 19.30
Telejurnal. 20,00 Revista econo
mică TV. 20,30 Telecinemateca, în 
ciclul ..Dosarele istoriei44, filmul 
..Atenție! Bandiți!“ 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20.00 Un pas. un singur pas. Film 

artistic de scurt metraj. 20.20 Stu
dio ’76. „Unde vom fi prezenți în 
vacanța mare?44 20.40 Baroc și cla
sic. Concert Haendel-Cimarosa. 
21.25 Telex. 21.30 Roman-foileton : 
..Forsyte Saga-4. Ultimul episod: 
„Cîntecul lebedei44.

Teatrul Național (Sala Mare): 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19,30; (Sala 
Mică): COMEDIE DE MODA VE
CHE — ora 19,30; Teatrul Evreiesc 
de Stat: SCRISORI PE PORTA
TIV — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română44: FRUMOASĂ 
EȘTI. M1NDRA ȚARĂ — ora 18.30; 
Teatrul Mic (Rotonda scriitorilor 
— Cișmigiu) : SUFLET DIN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — 
spectacol de sunet si lumină — 
ora 20,30: Teatrul ' Giulești (la 
Parcul Herăstrău): CU OLTEN- 
CELE NU-I DE GLUMIT — ora 20.
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