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obiectivele angajării noastre spre 
noi trepte de progres și civilizație

Prin organizarea științifică a producției

PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ
inițiativelor uteciste

LA FIECARE LOC DE MUNCĂ
ÎNTREPRINDEREA „STEAUA ROȘIE" BUCUREȘTI. • Toți indic atorii de plan, toate angajamentele 

în întrecere au fost substanțial depășite, realizîndu-se suplimentar 2 milioane lei la producția globală 
și 800 mii lei la producția marfă • Valoarea exportului dintr-o singură lună a acestui an a fost mai 
mare decit valoarea realizată in întreg semestrul I 
răspunderea calificării și formării profesionale a 
voltarea capacității uzinei.

• Organizația U.T.C. și-a asumat 
de des-

di anului trecut 
numărului supli mentor de muncitori cerut

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor
de la întreprinderea „Progresul" Brăila
Dragi tovarăși,

Una dintre principalele furni
zoare de utilaj pentru construc
ții industriale — întreprinderea 
„Steaua roșie44 din Capitală — 
și-a fixat ca repere esențiale în 
întrecerea socialistă pentru acest 
prim an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, creșterea 
intr-un ritm mai dinamic a efi
cienței economice a întregii ac
tivități. Folosirea intensivă, la 
întreaga capacitate, a mașinilor 
și utilajelor, a spațiilor de pro
ducție și a timpului de muncă, 
pregătirea temeinică a forței de 
muncă și înnoirea produselor, 
iată cîteva din pirghiile acțio
nate de colectivul întreprinderii 
și care au determinat o mai 
largă .deschidere spre inițiativă, 
spre productivitate ridicată, ca
litate și cheltuieli materiale re
duse.

— Planificarea și distribuirea 
riguroasă a sarcinilor pe ate
liere. mașini și oameni, respec
tarea întocmai a diagramelor 
producției în secții și crearea 
decalajelor corespunzătoare în
tre uzinare și montaj — consi
deră directorul adjunct al în
treprinderii. tovarășul inginer 
Liviu Cilievici — au condus, 
cum era firesc, la menținerea 
incă din prima zi a acestui an 
a unui bun ritm de lutru și, im
plicit, la depășirea constantă a 
planului.

Au crescut indicii de utilizare 
a mașinilor prin generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III la montaj, vop
sitorie și sudură, s-a imbunătă-

timpului efectiv 
întărirea disci-

țit coeficientul 
de muncă prin 
plinei, reducerea absențelor și 
întîrzierilor ; au fost mai bine 
utilizate spațiile de producție 
prin creșterea densității locuri
lor de muncă și reducerea sta
ționării produselor in montaj, la 
probe și in vopsitorie. S-a reu
șit în acest chip să se obțină in 
primul semestru de pe aceeași

spor de
14.5 mi

suprafațâ construită un 
producție in valoare de 
lioane lei față de 1975. A fost 
de asemenea posibil ca intr-un 
spațiu ciștigat prin reorganiza
rea unor linii tehnologica să se 
amenajeze un atelier speciali-

ROMULUS LAL

La întreprinderea 
„Electroprecizia44 Să- 
cele, județul Brașov, 
unitate care livrează 
echipament electric 
pentru industria ds 
autovehicule și trac
toare, inițiativa ute- 
cistă „Eu produc, eu 
controlez, eu răs
pund44 constituie una 
din modalitățile ce
le mai eficiente prin 
care se realizează an
trenarea nemijloci
tă a tinerilor la 
sporirea responsabi
lității in muncă. la 
ridicarea calificării 
lor profesionale.

Vasile Birzan, se
cretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprin
dere. ne spunea câ 
inițiativa amintită se 
aplică in toate orga
nizațiile U.T.C. inc* 
de la inceputul a- 
nului 1975. Urmări
rea atentă a rezul
tatelor acesteia

testă că la sfîrșitul 
perioadei amintite, 
au. fost realizate e- 
conomii de materiala 
in valoare de 4 209 000 
lei, iar numărul ti
nerilor care iși rea
lizează integral nor
ma a sporit cu 22 la 
sută. Preocuparea 
pentru a obține pro
duse de calitate su
perioară situează ca 
evidențiați, lună de 
lună in întrecerea u- 
tecistă. un număr de 
300 de tineri.

La secția motoare 
electrice, strungarul 
Petre Nedelcu ne-a 
spus că. in urma 
îmbunătățirii muncii 
sale, in acest an re
tribuția i-a crescut cu 
300 de lei lunar. 
Despre eficiența apli
cării inițiativei ne-a 
vorbit și 
principal 
Trașcâ, subliniind că 
piesele și ansamblele

maistrul 
Florian

motoarelor sint 
calitate mai 
Din numărul 
tinerilor din 
95 la sută dau 
se de calitate 
rioarâ. La obținerea 
rezultatelor* aminti
te au contribuit și 
alte acțiuni ale or
ganizațiilor U.T.C.. 
intre care amintim : 
olimpiadele și con
cursurile pe meserii, 
preocuparea pentru 
■calificarea tinerilor 
prin cursuri de 
scurtă durată, perfec
ționarea lor prin 
policalificare,, creș
terea conștiinței mun
citorești și formarea 
unei opinii de masă 
in direcția mobiliză
rii tuturor 
la realizarea 
piară a sarcinilor e- 
conomice ce le revin.

de 
bună, 

total al 
secție, 

produ- 
supe-

tinerilor
exem-

Imi este deosebit de plăcut să vă adresez cele 
mai calde felicitări cu prilejul împlinirii unei ju
mătăți de secol de la înființarea întreprinderii, 
îndeosebi pentru rezultatele obținute in anii con
strucției socialiste.

Doresc totodată să felicit întregul colectiv pen
tru înalta distincție ce a. fost conferită întreprin
derii — Ordinul „Steaua Republicii44 clasa I.

Apreciez contribuția deosebită pe care uzina 
dumneavoastră — întreprindere cu vechi și fru
moase tradiții de luptă revoluționară și de muncă 
— a adus-o la opera de industrializare socialistă. 
Ia înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare 
economică a țării. Muncind cu elan și abnegație, 
colectivul uzinei a reușit să acumuleze o bogată 
experiență, să obțină an de an succese tot mai 
însemnate in dezvoltarea și modernizarea produc
ției, in asimilarea și fabricarea unor produse do 
o tehnicitate tot mai înaltă, necesare economiei 
naționale. în îndeplinirea in condiții tot mai bune 
a sarcinilor de răspundere ce i-au revenit.

Prin realizările pe care le obțineți vă 
contribuția, alături de celelalte colective 
meni ai muncii, la realizarea sarcinilor

aduceți 
de oa- 
noului 

plan cincinal, a istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XI-lea, care a stabilit ca obiectiv central 
continuarea industrializării in ritm susținut a ță
rii, accelerarea dezvoltării economico-sociale 
ridicarea pe această bază a nivelului de trai și de 
civilizație al întregului popor.

în cadrul actualului cincinal, uzinelor „Pro
gresul44 le revin sarcini deosebit dc însemnate in

ce privește creșterea și diversificarea producției 
de excavatoare pentru marile construcții și. în
deosebi, asimilarea excavatoarelor grele necesare 
lucrărilor canalului Dunărea—Marea Neagră și 
realizării programului național de irigații și îm
bunătățiri funciare. Am convingerea, dragi tova
răși, că bilanțul realizărilor pe care îl faceți la 
această aniversare a uzinei va constitui pentru în
tregul colectiv un puternic imbold de a munci și 
mai hotărit. cu toate forțele, pentru a vă înde
plini în cele mai bune condițiuni importantele 
sarcini ce vă revin. Sint încredințat că, acționîntl 
susținut pentru îmbunătățirea organizării muncii, 
pentru folosirea la maximum a mașinilor și a 
timpului de lucru, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei in producție, asigurînd creșterea continuă 
a producției și a productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale de producție și a prețului 
de cost, acordînd în permanență o atenție de prim 
ordin calității, astfel ca produsele uzinei să satis
facă cele mai înalte exigențe atit pe piața inter
nă, cit și la export —, vă veți înscrie cu realizări 
tot mai însemnate în activitatea generală a în
tregului nostru popor pentru îndeplinirea preve
derilor noului plan cincinal, adueîndu-vă, pe a- 
ceasiă cale, o contribuție sporită la transpunerea 
in viață a mărețului Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

Vă urez tuturor, dragi tovarăși, să vă situați 
prin rezultatele voastre in producție pe un Joc 
fruntaș in marea întrecere pentru îndeplinirea și 
depășirea cincinalului, noi succese in activitatea 
viitoare, satisfacții tot mai mari in muncă și în 
viața personală, multă sănătate și fericire !

'NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
(Continuare in pag. a lll-a) ADINA VELEA

Venitul 
național

100
1975

1980

Productivitatea 
muncii 
în industria- 
socialista

150-153,8
• 1980

PREZIDENȚIAL
privind conferirea 

„Steaua Republicii Socialiste
întreprinderii de utilaj greu

Ordinului
România" clasa I
Progresul" Brăila

Pentru contribuția deosebită adusă 
construcțiilor de mașini și participarea 
treprinderii de utilaj greu „Progresul" 
struire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră,

cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființarea întreprinderii, 
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I întreprinderii de utilaj greu „Progresul" Brăila

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

la dezvoltarea industriei 
activa a colectivului în- 

Brâila la opera de con-

într-o mare
familie

lă- 
de 

din 
„Am 

ca

inCÂMPmjsictmșiiiiii Acum 9

se măsoară în tone
fiecare minut

de grîu
In lumina principiilor eticii și echității socialiste

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI 
TRANSMITE DIN JUDEȚUL BUZĂU

Mecanizatorii și cooperatorii 
de la C.A.P. Largu au fost pri
mii din județ care au început 
secerișul griului. Lucrarea a 
fost declanșată apoi la Gălbi- 
nași, Bentu. Maxenu. Movila 
Banului. Mihăilești, Pogoanele, 
Ghergheasa, Bălăceanu numă
rul lor ajungînd la peste 50 uni
tăți agricole. După 48 de ore, 
la Largu erau recoltate peste 
200 hectare, in prezent arate și 
discuite, semănate cu porumb a 
doua cultură. Prima zi de lucru 
la recoltat este încheiată cu un 
bilanț fructuos și la consiliul 
intercooperatist Gălbinași, unde 
16 la sută din suprafața de griu 
este pusă la adăpost. De aseme
nea, cele 220 de ha eliberate de 
cereale păioase in consiliul in
tercooperatist Glodeanu au fost 
semănate in întregime cu a 
doua cultură. Ritmul alert de 
muncă înregistrat evidențiază 
buna organizare a muncii, hotă- 
rîrea agricultorilor buzoieni de 
a încheia in maximum 10 zile 
seceratul griului, cea mai im
portantă lucrare de sezon.

...Pe terenurile cooperativei 
agricole din Mihăilești, intilnim 
grupate într-un lan 3 combine 
conduse de Mihai Stoica, Zaha- 
ria Bucur și Constantin Moca- 
nu. Suprafața este eliberată 
aproape concomitent de paie 
pentru ca mecanizatorii Gogu 
Cosac. Victor Radu, Iordache 
Costel și Aurel Frîncu să pre
gătească solul prin arătură și 
discuiri. Apoi Ion Pascu și Ste
fan Micu seamănă hibridul tim
puriu 99. porumb pentru boabe. 
Cursa ..contracronometru44 a 
campaniei înseamnă disciplină 
si responsabilitate, ordine și se
riozitate. pentru realizarea în 
flux neîntrerupt a tuturor lu
crărilor. Acum, in zilele-lumină 
și nopți-lumină. satul buzoian 
adună din conștiință patriotică 
piinea. care trebuie să ajungă 
fără pierderi in hambare. Și, ca 
un argument, la lăsarea serii, 
cind combinele nu mai pot îna
inta in lan. o parte din meca
nizatorii de la Săhăteni au pus 
mina pe coase pentru a secera 
griul de pe porțiunile de teren 
accidentat, din preajma stîlpi- 
ior. Nici un spic pierdut, nici 
un bob risipit — în fapte de 
înaltă semnificație.

prinzului, pe tarlalele coopera
tivei agricole din Merei. Și dacă 
la vfecinii din Lipia și Izvorul 
Dulce, cimpul fremăta de oa
meni, aici, îa Merei, nimeni. In- 
tilnim, pe o solă cu sfeclă de 
zahăr. în care buruiana năpă
dise puternic cultura, pe moto- 
pompistul Marin Gomoescți. 
..Este foarte adevărat, nu s-a 
dat nici o prașilă manuală. De 
dimineață venise o echipă care 
a început să sape, dar oamenii 
au încetat lucrul pentru că a 
venit o bură de ploaie. Asta se 
intimpla pe la ora 9. Au ple
cat. nu știu unde, și nu s-au 
mai întors44 — ne explică tînă- 
rul motopompist. O zi de muncă 
irosită acum in plină campanie 
atirnă greu în balanța recolte
lor. La grîu încă nu’ începuse 
secerișul și deci oamenii s-au 
retras pe la casele lor, lăsind 
cimpul în voia soartei. Să mai 
întrebăm conducerea unității 
despre spiritul gospodăresc? Nu 
o facem pentru că. tot aici, pe 
aceeași solă am intilnit. și alte 
nereguli. Suprafața este ame
najată pentru irigat, in sistem 
local, dar nu a beneficiat încă 
de udări. Motivul: lipsa apei (de 
remarcat, la Lipia se iriga 
însă !). Aflăm că din 8 moto- 
pompe. numai 4 funcționează, 
două fiind defecte, iar alte 
două... împrumutate. Nu erau de 
trebuință unității? Și. cu toate 
acestea, de două săptămîni, ti- 
nărul motopornprst așteaptă îm
preună cu schimbul său — Jipa 
Tudor — zi și noapte, apa atit 
de necesară plantelor. Ba, pe 
deasupra, și o echipă de trei 
udători, pentru mutatul aripilor, 
stăteau pe marginea șanțurilor 
privind cu speranță canalul. ..A 
venit un tovarăș inginer, parcă 
Vasilescu s-a recomandat, de la 
O.I.F., ne-a promis apă, a ple
cat și.,.“. Ce se întîmplă la Me
rei ?

VALORILE
PE CARE LE PROMO VĂM

— Prima întrebare pe care 
doresc să v-o adresez constituie 
chiar genericul convorbirii noas
tre. ~ 
principiilor 
socialiste ?

— La o asemenea 
se poate răspunde și 
singur cuvînt : omul, 
sensul cel mai plenar 
tului. Tratind lucrurile mai pe 
larg. insă, este necesar să luăm 
ca prim punct de referință rea
litatea istorică în. care au func
ționat de-a lungul vremurilor 
și principii morale inumane și 
chiar antiumane. Am in vedere, 
spre exemplu, acele principii 
care îngrădeau afirmarea fiin
ței umane cu numeroase sa
crificii care nu presupuneau, 
totuși, renunțarea la non-valori 
morale, cum ar fi egoismul, in
dividualismul, ci de sacrificii 
care însemnau in practică re
nunțarea la viață, la drepturile 
ei, la autentica fericire ome
nească.

Ce promovăm in numele 
eticii și echității

întrebare 
printr-un 
omul in 

al cuvin-

Convorbire cu prof, 
univ. dr. loan Grigoraș,

Universitatea „Al. I. Cuza“ 
din Iași

Comparind principiile noastre 
etice cu cele de care am amin
tit mai sus. apare evident câ 
ele se adresează omului in mă
sura in care sini pentru om, 
despărțindu-se radical și con
știent de antiumanismul prac
ticat in societățile bazate pe ex
ploatare. sub umbrela unor așa- 
zise principii etice. Rațiunea de 
a fi a normelor eticii și echității 
socialiste constă in lupta îm
potriva a tot ceea ce este • inu
man. în înlăturarea definitivă 
a oricăror obstacole ce ar îm
piedica împlinirea multilaterală 
a omului. în esență, putem

spune că in numele principiilor 
eticii, și echității socialiste so
cietatea in care trăim promo
vează o morală a participării, 
a unui om care nu se simte 
însingurat, în afara colectivității, 
ci. dimpotrivă, e implicat in 

. interesele generale ale acestei 
.colectivități, ca purtător activ 
al unui ideal unic la scara în
tregii comunități socialiste.

— Care sint condițiile mate
riale, instituționale ce fac po
sibilă această afirmare etică ; 
ce factori determină societatea 
să-și asume un atare efort in 
devenirea istorică a oamenilor ?

— Referindu-ne tot la expe
riența istorică anterioară socia
lismului. ni se- relevă faptul că 
între acești doi termeni a exis
tat o prăpastie, 
pildă, moralitatea 
și alta așa-zisa

Una era, de 
individului, 

moralitate a

TRAIAN GÂNJU

(Continuare în vag. a ll-a)

S-AU SPERIAT DE PLOAIE?

In cele 14 ore-lumină ale unei 
le de vară nu sint exclușe 
oariîia norilor de ploaie și 
i;ar averse. Așa s-a intimDlat 
ri in Cimpia Buzăului. Dar, 
tie vârât ii gospodari nu au în- 

Iată-ne, după ora

ECHIPE DE UTECIȘTI 
ÎN CAMPANIE

Desprindem din agenda de lu
cru a tinerilor buzoieni care 
participă la lucrările prioritare 
ale campaniei agricole: • peste 
1 200 de mecanizatori și 1 300 
elevi la seceriș • 2 850 coope
ratori și 2'500 elevi Ia întreți
nut culturi • 830 cooperatori și 
1 570 elevi in livezi • 2 450 co
operatori și 3 200 elevi în grădi-

ȘTEFAN DORGOSAN 
Foto: VASILE RANGA

(Continuare în pag. a lll-a)

REPERE ISTORICE - REPERE I I CONȘTIINȚA

Monumentele
patriei

Resuscitînd virtuțile core au făcut gloria înaintașilor 
noștri, păstrînd mereu vie flacăra trecutului cu care ne 
mindrim, un trecut de luptă și jertfă pentru neatîrnarea 
țării, pentru unitatea tuturor fiilor ei, cunoașterea monu
mentelor ce ne vorbesc fără încetare despre vitejia, iscu
sința, spiritul de dreptate, dragostea de libertate și ho- 
tărîrea de a face totul pentru obținerea și consolidarea 
lor este o îndatorire patriotică de seamă a tuturor tine
rilor României socialiste.

„Dezvoltind recunoștința și prețuirea față de strămoșii 
care, cu sacrificii și jertfe uriașe, au apărat ființa națio
nală a poporului, au purtat steagul luptei pentru liber
tate și neatirnare, pentru dreptate națională și socială, 
trebuie să sădim in conștiința oamenilor sentimentul răs
punderii fată de moștenirea înaintașilor, al hotârîrii de 
a duce mai departe, in noile condiții istorice, făclia pro-

greșului și civilizației pe pămîntul României" - arata to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea la Congre
sul educației politice și al culturii socialiste. Monumen
tele, pagini minunate ale vieții și luptei înaintașilor, con
stituie importante opere ale educației actuale și este 
îmbucurător faptul câ numeroase organizații ale U.T.C. 
desfășoară, conform unor programe bine întocmite, o 
activitate multilaterală, de cunoaștere și prețuire a tre
cutului istoric. Forma cea mai adecvată de a iubi și 
prețui valorile, de orice fel, este cunoașterea lor temei
nică și integrarea, pe această bază, în circuitul atitu
dinilor, convingerilor și ideilor prezentului. Dintr-o ase
menea perspectivă ne-am propus să aflăm ce știu ti
nerii despre monumentele orașului, ale localității lor, ce 
acțiuni întreprind organizațiile U.T.C., școala, instituțiile 
de cultură pentru a le introduce în procesul viu al edu
cației. Drobeta-Tr. Severin. Monumentul Eroilor

5

Primele secvențe din raidul nostru pe aceastâ temă în pag. a 2-a : • GORJ - Activitatea organizației U.T.C. prin și 
pentru membrii săi ® VASLUI - Deși trec zilnic pe lingă ele, le cunosc doar de la televizor! ® ALBA IULIĂ - „Cercul prie 
tenilor istoriei" ® BAIA MARE — Un „material didactic" insuficient valorificat.<_____________________________

Tânărul Ion Gherguș, 
cătuș la Întreprinderea 
utilaj greu „Progresul" 
Brăila, iși amintește : 
venit in uzină in 1960,
ucenic. M-a adus tata. Apoi 
l-a adus și pe fratele mai 
mic, pe Laurențiu. Tata lu
cra aici de cind s-a înfiin
țat această uzină semicen- 
tenară. Ne-a învățat, împreu
nă cu colegii săi. să fim nu 
numai buni meseriași. Ci și 
oameni adevărați. Pe mine 
m-a luat in brigada sa. Cind 
a ieșit la pensie, mi-a pre
dat conducerea brigăzii. A- 
tunci, fiind sărbătorit de 
organizația U.T.C., s-a adre
sat celorlalți tineri „Eu nu 
plec dintre voi, eu rămîri a- 
lături de voi incă mulți ani, 
prin cei doi fii ai mei, Lau
rențiu și Ion".

La secția turnătoriei, mai
strul Vasile Girbă vrea să 
ne vorbească despre cel mai 
bun tinăr clirț formația pe 
care o conduce, despre tur
nătorul-formator Vasile Cir- 
lig. „De curînd, cind 
ia să introducem in 
cație un nou reper. _ ... 
mas pe ginduri, sesizind ceva 
ce nu. era in regulă la mo
delul după care urma să
turnăm. Ne-a invitat să re
flectăm. propunindu-ne și
soluții. Avea dreptate. Am 
modificat împreună modelul. 
Un alt fapt, tot recent. A 
venit la mine și mi-a spus : 
„Tovarășe maistru, aș vrea 
să mă ocup și de pregătirea 
a doi ucenici. Dați-mi-i în 
grijă pe Gheorghe Teodor și 
Petre Goța. Vă asigur că ii 
voi pregăti bine nu numai 
ca meseriași, ci și ca oa
meni, că ii voi ajuta să-și 
însușească răspunderea mun
citorească in tot ceea ce 
fac“.

Soția maistrului Vasile 
Girbă lucrează tot aici, ca 
turnător-formator. Și soția 
turnătorului Vasile Cîrlig lu
crează aici, la formarea 
miezurilor. „Am vrut să fim 
împreună, ne spune tinărul. 
Uzina ne-a primit pe amin- 
doi și ne-a deschis toate 
drumurile spre afirmare prin 
muncă cinstită, ne-a ajutat 
șl ne ajută de cite ori e 
nevoie. Aș îndrăzni să spun 
așa, puțin, mai altfel, că 
ea, uzina, este familia fa
miliei noastre'1.

Cuvintele tinărului pot fi 
repetate aproape întocmai 
de mulți alți oameni ai uzi
nei. pentru a exprima ade
vărul propriei lor deveniri. 
La școala muncii, potrivit li
nei vechi tradiții muncito
rești, părinții și-au adus 
fiii, frați mai mari și-au adus 
frații mai mici și, uneori, 
soții și-au adus soțiile. Ia
tă, de pildă, familia ' ~
mitru Mazilu. care, ia în
ființarea uzinei, s-a încadrat 
aici cazangiu.

Cind feciorul mai mare, 
Alexandru, „s-a copt pentru 
muncă“, l-a luat de mină și 
l-a adus să învețe meserie 
lingă el. A venit la rind Ni- 
colae, apoi Ionel și la urmă 
fata. Elena. „Tata ne-a în
vățat pe noi nu numai me
seria. declara acum Alexan
dru Mazilu (autor a 4 inova
ții aplicate), ci să fim și 
buni gospodari, cinstiți și 
demni. Dacă nu i-am res
pecta învățătura, ne-ar fi ru
șine unul, de altul". Sau 
iată familia Comoară. Ion 
Comoară și-a adus nu numai 
frații, pe Gheorghe și Cos- 
tea, Stelian și Ștefan. ci, 
cind a venit timpul, și fe
ciorii, pe Gheorghe și Ște
fan. I-a învățat să fie mun
citori de frunte, a făcut cu 
ei legămint : .Cind nu voi 
mai fi eu in uzină, să nu se 
știe că lucrează alt Comoa
ră, ci să se spună că la 
construcții metalice unul e 
Comoară, și aceia să fiți voi 
feciorii mei și ceilalți Co
moară, ca și cum aș fi eu":

Familii in marea familie a 
uzinei.

trebu- 
fabri- 
a ră-

lui Dli
la in-

ni are,

I. CHIRIC
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MONUMENTELE PATRIEI
GORJ

Activitatea 
organizației 

U.T.C. prin și 
pentru membrii 

săi

Orice vizitator al monumen
telor din județul Gorj rămîne 
impresionat de grija evidentă 
cu care sînt înconjurate : flori 
proaspete sint mereu aduse de 
tineri. acolo unde există, par
curile din jur sînt frumos și 
atent amenajate, totul este 
păstrat, in perfectă ordine. 
Tovarășul Petre Trașcă, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Tg. Jiu al U.T.C., ne-a 
spus că periodic se face 
o „împărțire44 a monumente
lor și locurilor istorice pe 
organizații U.T.C. care au da
toria să le îngrijească, să le 
păstreze. De pildă : organizația 
U.T.C. a comunei Padeș are în 
grijă întreținerea și amenaja
rea întregului spațiu al cimpiei 
legate de amintirea lui Tudor 
Viadimirescu. iar organizației 
U.T.C. de la Liceul „T. Vladimi- 
rescu44 din Tg. Jiu îi este repar
tizat monumentul din oraș, pre
cum și parcul din jurul aces
tuia ; casa memorială „Ecate
rina Teodoroiu44 și mausoleul 
închinat ei din Piața Victoriei 
se află în grija organizației 
U.T.C. din liceul ce poartă nu
mele eroinei ; de parcul Coloa
nei lui Brâncuși se ocupă în 
permanență uteciștii de la în
treprinderea de confecții ; de 
parcul ansamblului sculptural 
Brâncuși răspund, după un 
grafic bine stabilit, uteciștii din 
școlile generale ale orașului 
etc. Mai mult decît atît : con- 
tinuînd o bună inițiativă din 
anul trecut și în vara aceasta 
echipe formate din tineri îm- 
brăoați în uniforma formațiuni
lor de pregătire militară Vor fi 
mereu prezente la , complexul 
sculptural Brâncuși. Ei vor în
deplini ătît rolul de ghizi —

**• •

Tg. Jiu : Omagiu lui Ecaterina Teodoroiu

La „cel mai bun club al tineretului" 
din județul Cluj

înainte de a-1 vizita, clubul 
tineretului din municipiul Dej 
he-a fost recomandat ca fiind 
Cel mai bun din județ. Dealt
fel, este și singurul care func
ționează la nivelul unui întreg 
municipiu, sub directa îndru
mare a Comitetului municipal 
U.T.C. Dej. Numai că, de a- 
ceastă dată s-a adeverit vechiul 
proverb românesc : „La pomul 
lăudat să nu te duci cu sacul44. 
Cel puțin pentru domeniul de 
activitate pe care-1 urmăream : 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice în rîndul tineretului, lăr
girea orizontului de cunoaștere 
al acestuia.

„In urmă cu două luni, îmi 
Spunea Augustin Varian, pri
mul secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C. Dej, activitatea 
de răspindire a cunoștințelor 
Științifice în rîndul maselor a 
fost analizată in biroul Comi
tetului municipal P.C.R. Iar 
planul de activitate al Clubului 
tineretului a fost îmbunătățit 
Conform hotărîrilor adoptate cu 
Acest prilej44. O urmărire a- 
tentă a planurilor lunare de 
activitate ale Clubului tinere
tului, de la începutul acestui 
an, nu arată însă nici o schim
bare. Cel puțin de conținut. In 
Schimb, în formă ele au suferit 
schimbări substanțiale : Cel pe 
luna mai se afla in cior
nă, undeva în buzunarul di
rectorului clubului, Sabin Do- 
loga ; cel pe luna iunie, un
deva în memoria acestuia. 
Desigur, dacă activitatea mer
ge bine nu acest aspect, 
oarecum formal, ar fi oel mai 
important lucru. în fapt însă, 
activitatea de răspindire a cu
noștințelor științifice, de edu
care a tinerilor in spiritul și a- 
titudinea față de știință și teh
nică pe ciare le reclamă cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice, se reduce la aceleași ac
țiuni și forme utilizate mai 
înainte. Una dintre acestea — 
dealtfel, singura care se des
fășoară aproape cu regularitate 
— este un ciclu tematic intitu
lat : „Savanți români in știința 
mondială". Un subiect intere
sant pentru toate virstele și 
toate categoriile de tineri, în 
mod potențial avind un puter
nic conținut formativ. Numai 
că pentru a stîrni interesul tâ
nărului și pentru a-i prezenta 
imagini convingătoare asupra 
contribuțiilor românești la dez
voltarea științei și tehnicii mon
diale. .nu este suficient să-i 
prezinți niște diapozitive înso
țite de cîteva date biografice 
seci, citite de pe un îndrumar 
Cultural de o persoană, mereu 
aceeași, care, prin formația și 
ocupația sa nu are nici o le
gătură cu ătît de zbuciumata și 
pasionata viață a științei. 
„N-am avut niciodată ca invi
tat o personalitate importantă 
di-n domeniul științei, se con
fesează directorul clubului. Noi 
ne ocupăm mai mult de mobi
lizarea tinerilor44. Șimon loan, 
ucenic la Grunul școlar de con
strucții. își aduce cu greu a- 
minte să fi participat la vreo 
acțiune cultural educativă. Vina 

ceea ce, desigur, presupune o 
bună și aprofundată cunoaștere 
a personalității marelui artist, 
a operei sale — cit și de păs
trători ai ordinii și curățeniei 
parcului. „La monumentele din 
comune, la locurile istorice din 
întreg județul — ne-a spus in 
continuare -interlocutorul nos
tru — se fac frumoase și im
presionante primiri în organi
zația de pionieri, manifestări 
prilejuite de ieșirea din pio
nierat și. intrarea în organiza
ția U.T.C.. iar aceste primiri 
sint totdeauna precedate de 
evocări ale faptelor și persona
lităților cărora le este închinat 
monumentul și sînt urmate de 
programe artistice în care sînt 
recitate poezii patriotice și inter
pretate cintece revoluționare44.

Cred — ne-a spus Ion Elena, 
anul V. liceul pedagogic — că se 
poate face mai mult pentru folo
sirea locurilor istorice, a monu
mentelor de artă la educarea 
multilaterală a tineretului. Iată 
cîteva propuneri : consider că 
prin munca tinerilor s-ar putea 
amenaja o casă-muzeu în zona 
Cloșanilor unde. între 1806— 
1820 Tudor Vladimirescu a fost 
vătaf de plai. O casă țărănească 
unde obiecte, documente ar 
putea atesta, ar putea vorbi 
noilor generații despre perso
nalitatea marelui Tudor. Apoi, 
cred că ar fi bine venită rea
lizarea unor lecții de istorie 
„pe viu44, acolo unde s-au în- 
timplat evenimentele pe care 
cartea le relatează.

„A fost un moment emoțio
nant acela cînd. cu prilejul 
evocării eroinei de la Jiu. li 
s-a înmînat unor tineri din în
treprinderea noastră carnetele 
U.T.C. chiar în incinta casei 
memoriale — ne-a declarat 
Dumitru Sitaru, electrician la 
întreprinderea de produse re
fractare „Unirea44. Nu cred că 
există monument sau loc isto
ric din județ unde să nu fi or
ganizat excursii documentare, 
întreprinderii noastre nu îi este 
repartizat spre îngrijire nici un 
monument și aș propune, chiar 
dacă se ocupă de el și alții, să 
cadă și în sarcina noastră buna 
păstrare a casei memoriale 
Ecaterina Teodoroiu. Poate că 
o astfel de „concurență" între 
organizații U.T.C. ne-ar stimula 
pe toți să facem cît mai mult, 
să cunoaștem Cît mai mult pen
tru și despre istoria județului".

din cînd în cînd la club, oa și 
colegul lui Trifian Emil, elev 
în anul I, pentru a juca Șah 
sau tenis de masă. Cu ajutorul 
lui Sabin Dologa își amintește 
totuși, că în urmă cu vreo două 
luni, după o ședință de U.T.C., 
au fost duși la întreprinderea 
de industrie locală „Bobîlna44, 
unde chiar directorul clubului 
le-a prezentat niște diapozitive. 
N-a putut să-mi spună un sin

Educația științifică, 
în conul de umbră 
al șabloanelor și 

lipsei de eficiență
gur cuvînt despre ceea ce a 
văzut și a auzit acolo.

în ultimele luni Clubul tine
retului din Dej a fost vizitat 
de două ori de brigada comple
xă a Centrului universitar 
Cluj-Napoca. O inițiativă de 
apreciat, dacă discuțiile purtate 
cu alți tineri dejeni ar fi evi
dențiat satisfacția celor pentru 
care presupunem că a fost ma
terializată. Viman Vasile, mun
citor la cooperativa „Progresul" 
și Mic Remus, mecanic auto, 
în ziua documentării mele par
teneri ocazionali de ping-pong, 
îmi mărturiseau că n-au parti
cipat niciodată la vreo activi
tate a clubului. Mă deplasez la 
cea mai importantă întreprin
dere din municipiu. Combina
tul de celuloză și hîrtie, de 
unde. Clubul are cei mai mulți 
participanți la activitățile sale. 
Mă însoțește secretarul comi
tetului U.T.C. din întreprindere 
tocmai pentru a mă pune în 
contact cu cei mai serioși tineri. 
Bob Petru și Moraru Teodor, 
destul de nemulțumiți de acti
vitatea clubului. îmi mărturi- 
resc că riu-1 mai frecventează 
de mai bine de un an de zile, 
în schimb. Sava Simion. opera
tor chimist pune punctul pe i: 
„Cu excepția avizierului din 
fața Clubului, nu există nici un 
alt mijloc de informare asupra 
acțiunilor acestuia. Niciodată 
n-a venit la noi în secție cine
va să ne spună ce altceva, în 
afară de ping-pong. șah și 
dans, am putea face la Clubul 
tineretului. Și cred că posibili
tățile de a diversifica activita
tea clubului în general. cea 
legată de cincinalul revoluției 
tehnico-științifice îrr particular, 
ar fi foarte multe : începînd cu 
punerea, la punct a unui sistem

Statuia lui Mihai Viteazul Vaslui : Statuia lui Ștefan cei MareAlba lulia :

VASLUI

Deși trec zilnic 

pe lingă ele, le 

cunosc doar de la 

televizor !

în piața din centrul orașu
lui Vaslui se află statuia lui 
Ștefan cel Mare. Statuia domi
nă cu masivitatea ei clădirile 
din jur. Marele domnitor parcă 
veghează, așa cum a făcut-o de 
nenumărate ori, la pacea și li
niștea orașului. Cele cîteva fete 
cu care discut despre acest mo
nument nu l-au privit însă de
cît în trecere. N-au avut curio
zitatea să citească cuvintele 
marelui istoric Nicolae Iorga 
înscrise pe soclul statuii și nici 
să memoreze anii domniei ma
relui Ștefan. Stăm de vorbă la 
muzeul din Vaslui și Olaru Vir- 
ginica. elevă la Liceul de con
strucții — anul I. îmi spune : 
„Știți, m-am mulțumit să pri
vesc de departe statuia. Am 
trecut de multe ori pe lingă ea 
însă niciodată nu mi-a dat prin 
cap să citesc ce scrie pe ea !“ 
Moraru Violeta, de la Coopera
tiva „Unirea meșteșugarilor", 
mărturisește că știe cite ceva 
despre monumentele orașului de 
la... televiziune. „Am văzut 
„Monumentul eroilor" și tot la 
televiziune se spunea că există 
aici și mormîntul lui Peneș Cur
canul. Tot prin intermediul mi
cului ecran am aflat de statuia 
ecvestră a lui Ștefan ridicată in 
preajma locului unde s-a des
fășurat bătălia de la Podul 
înalt...". Cornelia Grecu. elevă 
a Liceului industrial, anul I. știe 
că .... sus. la cimitir, există un
monument al eroilor, dar n-am 
iest încă să-1 văd...". „Monu
mentul de la cimitirul „Eterni- 

VfIJAf’.l
de informare in problemele de 
interes larg, în cele vizind dez
voltarea economico-socială a 
municipiului nostru și a cerin
țelor pe care acest proces le 
pune în fața creației tehnico- 
științifice și sfîrșind cu organi
zarea unor acțiuni cu adevărat 
interesante, care să pornească, 
nu de la ceea ce s-a făcut cu 
un ari său doi în urmă, ci de 
la ceea ce doresc tinerii".

Revin în fața planului de ac
tivități pentru a-1 întreba pe 
directorul clubului care a fost 
eficiența întîlnirilor cu brigada 
complexă a studenților clujeni. 
„Știu că au participat vreo 
150—200 de tineri, atrași poate 
mai mult de programul cultural 
care urma. Ce li s-a prezentat 
în cadrul expunerilor, ce între
bări au pus ei, n-aș putea să 
vă spun. în această perioadă a

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB 
cu sediul în București, Bd. Armata Poporului nr. 6, 

recrutează tineri pentru calificare în meseriile de 
strungari, lăcătuși, turnători-formatori.

De asemenea, întreprinderea încadrează macaragii, to- 
pitori metale feroase și neferoase, turnători-formatOri, 
mecanici locomotivă Diesel și muncitori necalificați.

Relații suplimentare la sediul întreprinderii (troleibuze 
90. 93. mașini 36, tramvaie 13, 25) și la telefon : 312110 
interior 160. 162.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO ILFOV 
cu sediul în București, Piața Gării Filaret nr. 1, sector 5, pri
mește înscrieri la școlile profesionale auto, pentru pregătire în 
meseria de șoferi profesioniști, conform Decretului nr. 56/1975.

Cursurile acestor școli sînt completate și cu cunoștințe în me
seria de lăcătuș mecanic, la absolvire acordîndu-se dubla califi
care de „lăcătuș mecanic-șofer profesionist44.

Sînt admiși tineri absolvenți a 10 clase, avind vîrsta maximă 
de 18 ani și domiciliul în municipiul București, sau în localitățile 
județului Ilfov.

Relații suplimentare și înscrierile se fac la sediul întreprin
derii, unde se poate ajunge cu autobuzele 32, 32 barat și tramva
iul 12, stația de coborîre Autogara Filaret.

Alba lulia : Obeliscul lui Horia, 
Cloșca și Crișan

tatea", așa cum ne informează 
tovarășul Popescu, directorul 
muzeului, conține osemintele lui 
Peneș Curcanul și ale celorlalți 
nouă dorobanți.. Pentru că anul 
viitor se împlinesc 100 de ani 
de la independență, la Vaslui va 
fi ridicat Un „Monument al In
dependenței", prin care Vom 
cinsti acest eveniment memora
bil din istoria patriei". Ce mai 
aflăm de la tovarășul Popescu : 
că Alecsan^ri l-a vizitat la spi
talul din Turnu Măgurele pe 
Peneș Curcanul (Constantin 
Turcanu) și că, în urma aces
tei vizite, a fost scrisă vestita 
poezie care se găsește aici, la 
muzeu, în facsimil.

trebuit să alerg mereu după 
piese de schimb pentru cercul 
tehnico-aplicativ auto". Este o 
altă acțiune cu caracter de 
permanență, prin care cei de la 
Clubul tineretului din Dej stls- 
țin că fac educația tehnico-ști- 
ințifică a tinerilor. în realitate, 
însă, este denumirea deghizată 
a unei șco-li de șoferi care, 
contra sumei de 1 200 lei de 
persoană (sursa principală de 
realizare a veniturilor extrabu
getare) acordă pregătirea ne
cesară pentru susținerea exa
menului de conducător auto, 
în cursul nr. 10 al Universității 
populare din localitate, care se 
desfășoară în cadrul clubului 
intitulat „Tineretul și contem
poraneitatea" singurele teme în 
domeniul științei sună astfel : 
„Ce este cosmologia" și „întâl
nirea So'iuz-Apollo": muiți ti
neri care intra în club nu știu 
că au la dispoziție cîteva co
lecții ale unor importante pu
blicații științifice".

Sperăm că cei care conduc și 
îndrumă activitatea Clubului ti
neretului din Dej vor înțelege 
bine tonul critic al acestui arti
col. Pentru că. chiar dacă din 
programul clubului știința nu 
lipsește cu desăvîrșire. eâ ocupă 
un loc mult prea nesemnificativ 
în comparație cu cerințele și 
exigențele puse în față de re
centul Congres al educației poli
tice șî âl culturii socialiste : a- 
celea de a face ca răspîndirea 
cunoștințelor științifice, parte 
integrantă a formării multilate
rale a omului nou, să stea în 
centrul atenției cluburilor, case
lor de cultură și căminelor cul
turale.

VIRGIL SIMION

ALBA IULIA

„ Cercul 

prietenilor 

istoriei"

La Alba-Iulia, cercul priete
nilor istoriei își desfășoară ac
tivitatea chiar în incinta Muzeu
lui unirii din municipiu. Așa 
cum menționa și uri membru al 
acestui cferc. elevul Daniel Mar- 
cu, de la Liceul „Horia. Cloșca 
și Crișan". „cercul, a cărui acti
vitate este rodnică și meritorie, 
este hotărit să-și făurească o tra
diție. să-și sporească necontenit 
numărul membrilor, căci nu se 
poate concepe un tînăr din Alba 
lulia care să nu cunoască te
meinic trecutul, istoria glorioasă 
a acestor meleaguri, propria lui 
istorie44. Cei îndrăgostiți și pa
sionați de istorie au audiat ex
puneri despre urme ale civili
zației străvechi pe teritoriul pa
triei, statul dac. războiul daco
român. formarea poporului ro
mân. Insuflînd pionierilor și u- 
teciștilor un puternic sentiment 
patriotic, admirația pentru fap
tele glorioase ale înaintașilor, 
lecțiile de istorie devin com
plexe, ajungîndu-se. așa cum 
declara și muzeograful Vasile 
Morga, la participarea tinerilor 
la lucrările arheologice din pe
rimetrul cetății, la sondaje ar
heologice și activități de ghidaj, 
înființarea cercului arheologic 
din Cugir atesta, de asemenea, 
interesul mereu crescînd pentru 
istorie al tinerilor. Colecțiile is
torice școlare din comunele 
Războieni, Stremț. Tăuni. Bia 
constituie o urmare firească a 
dorinței de participare activă la 
valorificarea științifică a urme
lor civilizației materiale și spi
rituale existente în acest teri
toriu. Legăturile Muzeului uni
rii cu cele din județ sînt 
materializate și de o cifră 
elocventă : 1 000 de vizitatori pe 
zi.

Valorile
pe care le promovăm
(Urmare din pag. I)

exercitării puterii politice. 
Exista o ruptură fățișă, de 
neîmpăcat între aspirațiile, in
teresele individuale și intere
sele de clasă, înguste, apărate 
de stat. Pentru prima dată so
cialismul a reușit să depășească 
această ruptură aducînd facto
rul etic și politic. în ceea ce au 
esențial, la un numitor comun. 
Este vorba de procesul declan
șat prin revoluția socialistă de 
conjugare a valorilor politice 
și valorilor morale pe fondul 
unui autentic și profund uma
nism, condiționat de temeiul 
economic și politic al orînduîrii.

Integrarea principiilor eticii 
și echității socialiste în com- 
portamentul omului conduce la 
afirmarea unui om ca om pen
tru oameni. Normele morale nu 
mai au doar semnificația de 
condiție elementară a convie
țuirii oamenilor, nu mai for
mează un minim de exigențe 
în acest sens. Aplicarea lor 
deschide marea perspectivă a 
permanentei depășiri de Sine 
prin forța creației, prin parti
ciparea efectivă, generoasă, la 
satisfacerea idealului general al 
societății socialiste. Deci, nou
tatea de conținut a valorilor 
noastră morale se explică în 
dialectica revoluționară a fău
ririi societății socialiste prin 
depășirea conștientă și siste
matică a unui conținut istoric 
limitat de interese sociale ana
cronice. în aceeași ordine de 
idei, se observă faptul că valo
rile societății noastre păstrează 
și dezvoltă în condiții specifice 
morala progresistă anterioară 

. pe care o exprimă prin exi
gențe mult mai cuprinzătoare 
și mai profunde raportate la 
amplitudinea realizării omului 
ca om. ca făuritor al propriei 
sale istorii.

— Procesul de făurire a omu
lui nou comportă, cu prioritate, 
o dimensiune morală. Așa cum 
sublinia secretarul general al 
partidului, tovarășul NicOIae 
Ceaușescu, la Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste, umanismul revoluționar 
semnifică efortul întregii so
cietăți. ca și al fiecărui individ 
în parte pentru constituirea și 
afirmarea valorilor definitorii 
pentru acest proces. Cum se 
reflectă practica umanismului 
revoluționar în planul aplicării 
principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste ?

— Umanismul nostru este 
revoluționar, «i tocmai de aceea

BAIA MARE 

Un „material 
didactic" 
insuficient 
valorificat

La Filatura de bumbac — unde 
media de vîrstă este de 22 de 
ani. iar cea a pregătirii profe
sionale de minimum 8 clase* 
primul popas îl facem la or
ganizația U.T.C. de la secția fi
nisaj. schimbul B. Discutăm cu 
Viorica Bodea (19 ani), anul I, 
liceul seral. Da. a vizitat îm
preună cu Organizația U.T.C. din 
care face parte turnul lui Ște
fan, „Muzeul orașului" aflat în 
turn, cunoaște istoria fiecăreia 
dintre monumentele, sculptoru
lui Vida Gheza. Nu este însă 
întâmplător, așa cum ne-a con
firmat-o Ana Verdeș, că din 
rîndul acestor tinere pasionate 
de cunoașterea istoriei s-a con
stituit chiar o brigadă de mun
că patriotică care participă cu 
regularitate la îngrijirea unor 
obiective istorice ale orașului. 
Secretara organizației, Iustina 
Marton, ne-a vorbit, de aseme
nea, despre organizarea unor 
vizite pe trasee istorice ătît în 
municipiu, cît și în județ (mo
numentul de la Moisei* casa- 
muzeu Ion Sugariu), iar de la 
secretara .comitetului U.T.C. pe 
secție — Eva Terța — mai aflăm 
că la unele din cele mai im
portante monumente istorice din 
municipiu au avut loc festivități 
de înmînări de carnete, primiri 
în U.T.C., evocări istorice.

La antipod. să consemnăm 
lipsa de preocupare a unei alte 
organizații — a organizației 
U.T.C. nr. 1. Ring B, unde chiar 
și o discuție cit de sumară nu 
poate depăși stadiul unei amin
tiri vagi „parcă, am fost, o- 
dată...“. Nu e, deci, de mirare 
dacă nici Aurora Moșuț, nici 
Veronica Micle — absolvente 
ale liceului — nu pot aminti o 
singură acțiune organizată în 
acest sens și nici nu pot dis
cuta despre semnificația unor 
momente istorice cunoscute doar 
în manuale.

Aflasem de la locțiitoarea se
cretarului comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Ana Ciobanu, că 
lâ nivelul comitetului U.T.C. p'e 
întreprindere s-a hotărit, pe 
baza planului de măsuri adop
tat în vederea îmbunătățirii 
muncii politico-educative, să se 
treacă de-acum Ia generalizarea 
în toate organizațiile a expe
rienței pozitive acumulate în 
educarea istorică a tineretului 
dar, se pare, că de la planul 
de măsuri la realitate drumul 
cel mai lung rămîne, încă, es- 
pectativa.

Anchetă realizată de : 
MIRUNA IONESCU 

TEODOR POGOCEANU 
CALIN STANCULESCU 

ȘERBAN CIONOFF

calitativ superior tuturor spe
ciilor de umanism înregistrate 
de istorie, și pentru că este 
legat de îmbinarea posibilită
ților și condițiile obiective, ge
nerale propice făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune 
cu aducerea individului, a mun
cii și vieții lui, în consens cu 
idealul suprem. Aici âvem a 
face cu o întâlnire — în pre
mieră absolută din punct de 
vedere istoric — între dorința 
omului de a fi demn, de a se 
realiza, de a-și valorifica po
tențialul creator cu datoria și 
responsabilitatea socială. In a- 
ceastă întâlnire activă se plă
mădește și se aprofundează 
conținutul umanist și revoluțio
nar al societății socialiste.

— în încheiere, vă rog să 
concluzionați sensul integrării 
principiilor eticii și echității 
socialiste în activitatea fiecărui 
om.

— Cel mai mare drept moral, 
și nu numai moral, pe care îl 
asigură societatea socialistă 
este dreptul omului la persona
litate. Este nu numai un drept, 
ci și o șansa pe care omul nu 
a avut-o niciodată. Un aseme
nea drept, firește, este condi
ționat de obligațiile față de 
sine, de grija față de ceilalți, 
în măsura exercitării lui egale 
de către absolut toți cetățenii. 
Formula pe care o amintea to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației — ferici
rea personală nu este posibilă 
decît în condițiile fericirii ge
nerale — exprimă esența aces
tui demers de factură umanistă, 
în plan moral. superioritatea 
socialismului, sensul dinamicii 
structurii sale morale — mer- 
gînd de la responsabilitate, 
muncă și pînâ la angajare, spi
rit colectivist — rezidă în ga
rantarea șî exercitarea liberă, 
conștientă de către fiecare a 
dreptului la personalitate, drept 
fundamental legitimat de viața 
noastră economică, de viața 
politică, de orizontul nostril 
ideologic. Această nouă condi
ție umană este impusă de tot 
ceea ce implică construcția so
cialismului și a comunismului, 
construcție în cadrul căreia re
construcția morală e inevita
bilă, necesară și decisivă pen
tru că așază în prima linie a 
acțiunii sociale omul, conștiința 
și comportamentul lui, de a 
căror calitate etică adecvată 
epocii depinde realizarea de
plină și amplă a modului de 
viață comunist.

„LABIRINTUL"
Dumitru Micu

Experiența istorică din 1940— 
1944 a Transilvaniei nordice 
și-a găsit o vie reflectare in 
Labirintul, roman de Francisc 
Păcurariu. Autorul a fost, in 
ănii . respectivi, student al Fa
cultății de medicină din Cluj- 
Napoca și unul dintre cei mai 
fec'utîzi colaboratori ai celor trei 
periodice românești din acea 
parte de țară: „Tribuna Ardea
lului44, „Săptămîria44 și „Viața 
ilustrată". Tot ce înfățișează in 
Labirintul e sau viață cunos
cută. trăită nemijlocit, sau pre
lucrare a unor documente de 
epocă, mai ales â mărturiilor 
unor victime ale opresiunii 
exercitate de către regimul hor- 
tist. Autenticitatea faptelor ex
puse poate fi verificată prin 
toți acei ce au traversat pe
rioada războiului și a dictaturii 
fasciste în teritoriul ocupat.

Asuriîîndu-și funcția* de „cro
nicar", romancierul își spri
jină relatarea irideosebi pe me
morialul unui ziarist. Sabin 
Popa, în care s-a autozugrăvit, 
pînă la un punct, memorial, din 
al cărui cuprins reproduce ma
siv* și dacă acest personaj- 
narator ține să specifice accen
tuat că nu și-a propus cîtuși 
de puțin să compună o „ampla 
frescă a frământărilor unei e- 
poei“, lipsindu-i „o asemenea 
hipertrofie a autoîncrederii" și 
neavînd „situația privilegiată ă 
cuiva plasat într-tm unghi de 
tinde desfășurarea evenimente
lor poate fi îmbrățișată intr-o 
privire de ansamblu44, cartea se 
imnune totuși tocmai prin ca
racterul de frescă. Narațiu
nea își întinde tentaculele în 
aproape toate sferele societății 
din Ungaria hortistă, aducînd 
în carte scene din mediile bur
gheziei și ale marii aristocrații 
funciare, din lumea protipen
dadei militare și a înaltului 
cler, din anturajul regentului și 
din ambianta birocrației de 
stat. Liantul îl constituie în 
special două biografii antiteti
ce. Una e aceea a ziaristului a- 
mintit. alta este a colonelului 
baron Uhry. dușmanul său de 
moarte, soirit îngust, rudimen
tar. reacționar fanatic. îmbibat 
de ideologia fascistă pînă în 
măduvă.

Oricît i-ar fi de largă aria de 
investigație, romanul menține 
mai tot timpul sub reflector, 
întu-un chip sau altul, realită
țile Transilvaniei nordice. Toate 
desfășurările istorice sînt văzu
te din perspectiva populației 
românești ajunse captive * în. 
propria patrie. Sîntem. mai întâi, 
introduși în climatul vieții in
telectuale clujene, care gravita 
în anii evocați în jurul cotidia
nului „Tribuna Ardealului" (în 
carte ..Tribuna44) și cei ce am 
avut oarecari raporturi cu acel 
periodic recunoaștem, nu fără 
nostalgii- în cîteva dintre per
sonaje (Iacob Raț. Gheorghe 
Mărcuș. pictorul Vidrașcu. Giug- 
lea. Tudor Dogaru) pe redac
torii săi (Iacob Tis. Gheorghe 
Dăncuș. Râul Șorban. Gheorghe 
Giurgiu, Tudor Bugnaru). iar în 
Valeriu Boicu. „domnul mi
nistru44, îl recunoaștem, natural, 
pe Emil Hațieganu. directorul 
ziarului. Ne amintim și atîtea 
alte fapte ce au punctat strădu
ința de zi cu zi a oamenilor 
de cultură rămași sub ocupație 
de a tine trează conștiința na
țională în condiții de discrimi
nare fățișă, fie permanentă și- 
canare. de încălcare flagrantă 
a celor mai elementare princi
pii de dreptate și omenie.

L. Kalustian:

„Conspirații sub 
cer deschis11

Seriei ilustre de documente 
grave și lucide, de mare valoa
re civică, umană și literară 
scrise in „anii împotrivirii“ — 
articolele din acei. ani ale lui 
Iorga și Arghezi, Eugen Jebe- 
leanu și Geo Bogza, G. Călines- 
cu, George Macovescu, Al. Sa- 
hia, M. R. Paraschivescu. schi
țează in linii precise, ferme, 
imaginea masivei împotriviri 
a intelectualității noastre de
mocrate față de fascism — li 
se alătură volumul lui L. Ka- 
lustian : Conspirații sub cer

deschis (Ed. Eminescu). Cele 
aproape 200 de articole selec
tate de autor din.activitatea sa 
publicistică,. desfășurată prin, 
aniț 1936—1938 în redacțiile pe
riodicelor progresiste „Zorile" 
și ..Lumea românească44, re
prezintă tot atâtea secvențe 
dintr-un memorial eroic, scris 
nu cu rece detașare de caligraf 
al evenimentelor, ci sub semnul 
opoziției totale față de legio- 
narism și goga-cuzism, față de 
complicii (taciturni, dar efi
cienți !) ai acestor mișcări din 
cercurile guvernamentale și 
politicianiste. Tensionată și 
dramatică. epoca evocată era 
una care impunea opțiuni 
tranșante, neîngăduind piruete
le printre cuvinte.

Diagnostician lucid, moralist 
cu conștiința revoltată de spec
tacolul trist al ascensiunii fas
ciste. L. Kalustian ne apare la 
lectura acestor pagini ca un 
herald al demnității, un fidel 
al rațiunii. Pentru tînărul ga
zetar de atunci publicistica în
semna prin excelență militan

Reîntors lă Cluj , invalid, 
Sabin Popa devine, împreună 
6u alti intelectuali, ale că
ror însemnări sînt utilizate de 
scriitor ca sursă documentară, 
martorul evenimentelor ce au 
zguduit acest oraș și întreaga 
parte de nord a Transilvaniei 
în cursul anului 1944. Din cele 
narate de ei, romanul reconsti
tuie momente ca izgonirea, de 
la cursuri a studenților de ori
gine română, invadarea și de
teriorarea clădirii seminarului 
greco-catolic, distrugerea insta

lațiilor redacționale și tipogra
fice ale ziarului „Tribuna", a- 
tacarea consulatului român, de
portarea evreilor. Nu este o- 
misă. natural, luminarea dede
subturilor unor asemenea erup
ții de bestialitate. Traumatizate 
de iminența sfîrșitului lor, au
toritățile hortiste aruncă vina 
pentru toate dezastrele suferite 
de către regim, inclusiv pentru 
eșecurile de pe front, asupra 
..minoritarilor44 și. din. neferici
re. se găsesc destule minți de- 
busolate. inclusiv printre stu- 
denți. care se lasă amețite de 
stupida propagandă diversio
nistă.

Descriind oprimarea națională 
și socială, teroarea fascistă, ro
manul reflectă amplu și împo
trivirea față de acestea, lupta 
pentru răsturnarea dictaturii, 
pentru eliberarea teritoriului 
înstrăinat. Pînă în augusț 1944, 
această luptă e dusă, firește, 
clandestin, in forme mai greu 
perceptibile de către opresori ; 
după aderarea României la coa
liția antihitleristă, ea se trans
formă în acțiune deschisă, de 
amploare, și Tudor Dogaru ne 
este arătat organizînd, ca vechi 
comunișt, grupuri de partizani, 
Gheorghe Mărcuș. comandînd, 
undeva în Maramureș, un de
tașament înarmat. Sabin Popa, 
ducînd, sub numele de Ludariî, 
contramaistru transferat chipu
rile de la Szolnok. muncă de lă
murire politică printre munci
torii atelierelor feroviare din 
Cluj. Printre luotătorii an
tifasciști se numără și oameni 
de naționalitate maghiară, pre
cum bătrînul muncitor Lakatos, 
secretarul organizației de oartid 
de la ateliere, Clara Erdeli. 
prietena lui Popa. * ofițerul 
Melchior Farkas, care îndreaptă 
tunul nu asupra atelierelor, cum 
era prevăzut, ci asupra unui 
Car blindat german.

Roman al ieșirii din labirintul 
anilor de beznă și sînge ai do
minației fasciste, cartea Iții 
Francisc Păcurariu a reușit să 
reconstituie cu putere evocativă 
aspecte ce n-au m.ai fost descri
se ale unui mare moment din 
epopeeâ noastră națională.

tism. nu terenul unor virtuozi
tăți lexicale (deși acestea nu î 
se refuză), dar nu un militan
tism aburos, în sine, ci unul 
funcțional. cu obiective deli
mitate fără ezitări. Un articol, 
simbolic, intitulat „Robii efe
merului44. reprezintă sintetic o 
adevărată profesiune de cre
dință. un decalog al gazetarului 
de stînga și, de ce nu ? un în
dreptar de conștiință : „Noi 
avem datoria să vă informăm 
corect (...) noi trebuie (...) să 
punem cu slova noastră, un 
hotar imuabil între frumos și 
urit între simfonie și orbe- 
căialâ (...) între instinct și ra
țiune, între cinism și adevăr, 
între demagog și cinste. între 
etic și imoral, între farsă și 
credință44.

L. Kalustian este publicistul 
complet. Panoramicul Dolitic nu 
îl stînjenește (vezi ..între fas
cism și antifascism44), comenta
riul economic nu-1 inhibă. Ge
nul în care excelează însă este 
tableta. cursivul. veritabile 
modele de concizie și inteligen
tă. Faptul divers, la prima ve
dere insignifiant. capătă, de 
pildă, la lumina puternică sub 
care îl așază gazetarul, o va
loare emblematică. E suficient 
sâ citești un cursiv acid pre
cum ..Secretar de cîmi“ pentru 
a constata că ceea ce particula
rizează publicistica lui L. Ka
lustian este. înainte de toate, 
arta de a descoperi adevărul, 
simbolicul adevăr, sub jocul 
aparențelor falacioase. de a 
transforma condeiul in bisturiu 
cu care se operează incizii 
adinei. O eventuală antologie a 
pamfletului, lucrare care se 
află, de nu mă înșel. în atenția 
unei edituri prestigioase, va 
trebui să rețină piese precum : 
..Cazul Stelian Popescu sau mic 
tratat de piscicultura44. „Hitle- 
rismul și hipopotamii44. ..Stu
denții44. ..Elogiul abatorului și 
năzuințele norodului44. „Coli- 
vari și necrofori44, enumerarea 
fiind, recunosc, incompletă. In 
istoria publicisticii de stînga, 
angajată în lupta contra deli
rului fascist, a forței brutale și 
gesticulației mistagogice. pagi
nile de superioară extracție in
telectuală ale lui L. Kalustian 
își au un loc sigur și proemi
nent.

IOAN ADAM
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TELEGRAMĂ
Tovarașul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
și tovarășul MANEA MÂNESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, au trimis Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, următoarea 
telegramă :

Am aflat cu profundă întristare și regret vestea privind înce
tarea din viață a tovarășului Ciu De, fiu credincios al poporului 
chinez, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic a; 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chineze, eminent conducător al 
partidului, al statului și Armatei Populare de Eliberare.

Tovarășul Ciu De și-a consacrat întreaga sa viață luptei pen
tru victoria cauzei eliberării sociale și naționale a poporului chinez, 
triumfului revoluției și construirii socialismului in Republica 
Populară Chineză.

în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, adresăm Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari și Consiliului de Stat ale Republicii 
Populare Chineze, întregului popor chinez, profunda noastră compa
siune și cele mai sincere condoleanțe in legătură cu această grea 
pierdere.

ADUNAREA FESTIVA
consacrată sărbătoririi întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul" Brăila, cu prilejul împlinirii 

a 50 de ani
de -utilaj greu 
Brăila, una din 
unități ale in- 

constructoare

de existentă

președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă 
de felicitare tovarășului Truong 
Chinh. președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționa
le a Republicii Socialiste Viet
nam. cu prilejul alegerii sale in 
această funcție.

Ministrul afacerilor externe al 
Jamaicăi, Dudley Joseph 
Thompson, care întreprinde o 
vizită oficială in țara noastră, a 
fost, miercuri, oaspete al orașu
lui Slatina.

Dupâ-amiază, ministrul afa
cerilor externe al Jamaicăi și 
persoanele oficiale jamaicane și 
române care îl însoțesc, au so
sit la Brasov.

Delegația economică gabone- 
ză. condusă de Eloi Chambrier, 
secretar de stat la Ministerul 
Minelor. Energiei și Resurselor 
Hidraulice din Republica Gabo- 
neză. care se află intr-o vizită 
in țara noastră, a avut, miercuri, 
o intilnire la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, cu Ni- 
colae Ionescu, ministru secretar 
de stat.

BIOGRAFIILE CREAȚIEI

întreprinderea 
„Progresul1 din 
cele mai mari 
dustriei noastre 
de mașini, a sărbătorit, miercuri, 
împlinirea a 50 de ani de exis
tență.

Aniversarea a fost marcată de 
Mesajul adresat colectivului în
treprinderii de tovarășul Nicola? 
Ceaușescu, de inminarea ordi
nului „Steaua Republicii So
cialiste România*4 clasa I. con
ferit acestei unități prin Decret 
prezidențial. Mesajul a fost ci
tit la adunarea festivă de tova
rășul Dumitru Bălan, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, 
care a inminat, de asemenea, 
înalta distincție conferită harni
cului colectiv. Cinstirea deose
bită dată muncii lor rodnice a 
fost primită de metalurgiștii 
brăileni intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, cu mare 
bucurie și îndreptățită mindrie.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la fes
tivitate au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care. între altele, se spune: 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii „Progresul*4, 
animați de hotăririle Congresu
lui al XI-lea. de indicațiile date 
de dumneavoastră cu prilejul 
vizitei de lucru irt uzina noastră 
și însuflețiți de caldul mesaj ce 
ni l-ați adresat, vă raportează, 
iubite tovarășe>secretar generai, 
că sarcinile de plan pe primul 
semestru au fost îndeplinite și 
depășite. Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu 
fermitate și răspundere comu
nistă revoluționară pentru în
noirea și modernizarea în con
tinuare a fabricației excavatoa
relor. îndeosebi pentru asimila
rea celor necesare lucrărilor ca
nalului Dunărea-Marea Neagră 
și înfăptuirii programului na
țional de irigații și îmbunătățiri 
funciare. De asemenea, pînă ia

sfirșitul acestui an vom depăși 
angajamentul asumat inițial cu 
peste 13 milioane lei la produc
ția globală, cu 35 milioane lei 
la producția marfă, reducind. 
totodată. cheltuielile de pro
ducție.

Mulțumindu-vâ încă odată 
pentru caldele cuvinte și apre
cieri cupnnse in Mesajul adre-
sat.

.și ind 
tă oc 
la dăruire și efort pentru intre- 

. gul colectiv, ne unim inimile și 
cele mai alese sentimente pen
tru a vă adresa un vibrant sa
lut muncitoresc. însoțit de sin
cerele și caldele noastre urări 
de sănătate, putere de munca, 
pentru a da viață magistralelor 
planuri de înflorire a patriei 
noastre socialiste, al căror stră
lucit arhitect sinteți. spre bi
nele și fericirea poporului nostru.

A apărut 
ERA SOCIALISTA 

nr. 13—1976
Din sumar:
Drumuri larg deschise 

muncii creatoare pentru pro
gresul multilateral al pa
triei: Teodor Brateș: Facio- 
rul „timp" într-o viziune eco- 
r.omico-socialâ: Mihu Achim: 
Promovarea noului in viața 
socială: Matei Barnea: Con
cepția ecologică asupra rela
țiilor omului cu mediul na
tural și artificial: Constan
tin Moisuc. Vasile Șandru: 
Conținut «i direcții ale afir
mării noii ordini internațio
nale.

Rubricile: Consultații: Opi
nii; Știință-invățămint; Ati
tudini*. Curente și idei; Via
ța internațională.

Nici un indiciu nu părea să 
sugereze că biografia tinărului 
Ion Mirea va ajunge în acest 
punct. Ploieștean din tată-n fiu, 
avea să opteze, ca majoritatea 
plbieștenilof dealtfel, pentru una 
din cele două îndeletniciri tra
diționale : munca în petrol sau 
la calea, ferată. Elv. s-a decis 
pentru C.F.R. Treabă sigură, 
„a doua arn»*tă a țării", mîn- 
drig. De âceeă uh prim popas in 
amintire îi stăruie perioada cit 
a fost elev al Școlii profesionale 
de montatori locomotive din 6- 
rașul națal. Un popas de trei 
ani. un avanpost sigur al mese
riei. Anii de muncă apoi, de 
răspundere muncitorească ; cinci 
ani de lăcătuș la Depoul C.F.R.

■ Ploiești. Dar și ani de continuă 
perfecționare, de competiție eu 
sine însuși : muncă — la zi, li
ceu — la seral, pasiunea citito
rului — noaptea. Pînă în 1963. 
cind... „De regulă, ploieștenii 
trag spre București (unii văd 
aici chiar și filmele în premie
ră .’) ; eu am luat drumul Bra
șovului ; poate pentru că îmi 
place foarte mult Valea Praho
vei". Cinci ani s-au rotunjit 
astfel ca cinci cercuri frumos 
împlinite pe trunchiul vîrstei 
lui Ion Mirea. student la Fa
cultatea de mecanică a Politeh
nicii brașovene, secția mecanică 
agricolă.

La întoarcere, in 1968. trenul 
a trecut pe lingă depoul C.F.R., 
debarcindu-1 scurt la S.M.A. 
Măgurele, așezare tot prahovea- 
nă. dar ceva mai departe de rit
mul urban. La numai două luni, 
Ion Mirea este investit cu răs
punderea de inginer șef al 
S.M.A. Are 28 de ani. în vara 
Iui 1969 trăiește cea dinții cam
panie a griului. Și cele dinții 
griji mari. Primul contact aspru 
cu meseria a însemnat și pri
mul eșec : un eșec de care nu 
se făcea vinovat, dar totuși un 
eșec. Combinelor C-12 — „Glo
ria*4 — Ii se defectau foarte re
pede silentblocarile. (Pentru o 
mai bună înțelegere, precizez că 
s.lentbkxrurile sint niște piese 
de la „casa sitelor*4, acolo unde 
se curăță bobul de griu din spic, 
menite să reducă vibrațiile. Pie
se aparer.* mărunte, dar fără de 
care combina nu poate funcțio
na). Și atimci inceoeau drumu
rile : la baza de aprovizionare.

în alte județe ori direct la 
București, la întreprinderea con
structoare. „Semănătoarea*4. Pe
ste tot, insă, era criză de ase
menea piese. însăși 
tbarea" le importa.

îl întreb astăzi pe inginerul 
Mirea cum i-a venit 
ideea inovației, și. mai ales, cum 
a izbutit s-o realizeze. El zim- 
bește, „mă săturasem de dru
muri" — zice — și chiar dacă

„Semănă-

în minte

Un S.M.A. livrează țării
piese superioare
celor din import

glumește trebuie să-1 cred. „Doi 
ani mi-am bătut capul — con
tinuă — pină am reușit s-o co
bor din imaginație pe planșetă*4. 
Se ridicau destule probleme a- 
diacente, foarte importante : 
pregătirea fabricației, asigurarea 
cu mașini și utilaje, specializa
rea oamenilor. în tot acest timp 
a avut alături ajutor deosebit, 
pe mecanicul-mecanizator Du- 
mitrache Ion, strungarul Dumi- 
trașcu Mihai și 85 de fete, cali
ficate în acești doi ani ca me
canizatoare. strungărițe. presa- 
toare silentblocuri. muncitoare 
in mase plastice. Astfel, pe plan 
local, sub auspiciile așa-numi- 
tei acțiuni de autoutilare. in 
campaniile agricole ale anilor 
1970 și 1971. S.M.A. Măgurele 
șî-a asigurat cu forțe proprii 
piesele necesare. Din 1972. cind 
inovația este omologată, se tre
ce la producția de serie. în 
1973, majoritatea unităților agri
cole din țară, prin bazele de a- 
provizionare. achiziționează si
lentblocuri de la S.M.A. Măgu
rele. Verificate in competiția 
muncii, piesele de Măgurele 
sînt superioare celor importate 
din Italia. în sfirșit. se convin
ge și firma „Semănătoarea" : 
începind cu 1974. întreprinderea 
renunță la import și cumpără 
de la S.M.A. Măgurele silent
blocuri pentru’ toate combinele 
pe care Ie construiește. Cit ? 
Nimeni n-a numărat cu exacti-

tate. Inginerul Mirea apjeciază 
că a livrat in 1974 și 1975 peste 
400 000 de asemenea piese, 
căror valoare depășește cifra 
6 milioane lei valută. „Și e 
resc să fie așa — subliniază 
nărui inginer — nu contează 
noi sintem o unitate mică, 
trecută in nici un catalog inter
național : important este că pu
tem să ne aducem contribuția 
la realizarea mașinilor agricole, 
Ia dezvoltarea, în general, a a- 
griculturîi noastre."

Firesc, desigur. Așa cum, fi
resc. gustul pentru inovație n-a 
dispărut la Măgurele. Aici au 
început să se producă silent
blocuri pentru fabricile de griș. 
altele folosite la motile de mă
lai. O colaborare perfectă, un 
spirit de maximă receptivitate 
și promovare a noului domnesc 
la S.M.A. Măgurele.

...Pe inginerul Ion Mirea. însă, 
r.u l-am mai intilnit la S.M.A. 
Măgurele. De citeva luni i s-a 
încredințat o altă muncă de răs
pundere : director al S.M.A. 
Urlați. L-am reîntilnit aici, în 
timp ce efectua un ..tur de ori
zont" de-a lungul a mai multor 
sute de kilometri, pentru recu
noașterea locurilor, a noilor în
datoriri. Pe agenda lui am citit 
nume ca Iordăcheanu. Cricdv. 
Valea Cucului. Singeru. Plopu. 
Valea Călugărească. Cepfura — 
care numesc localități de deal 
și munte. C.A.P.-uri. secții de 
mecanizare. Pe aceeași agendă 
de lucru, insă, 
reperele unor 
și raționalizări, vizind alte ma
șini agricole : de stropit, de er- 
bicidat etc. Aici și-a reîntilnit 
doi mai tineri colegi de facul
tate — inginerii Georgescu Cris
tian și Gheorghe Petre — și-au 
hotărit împreună să facă din 
S.M.A. Urlați un centru al ino
vației. al Dromovării noului a- 
plicativ. „Va trebui — îmi spu
ne zimbind — să intru în com
petiție cu foștii mei colegi d? 
la Măgurele". Apoi, semnifica
tiv : „Va fi o luptă strînsâ, cu 
rezultate hune de o parte 
alta. Dar indiferent de cine va 
cîșfiga — de cine va ocupa lo
cul I — marele cîștig îl va înre
gistra munca, societatea, țara."

A AGRICOLA

îDupă secerat, plugurile răstoarnă imediat brazdele in care 
seamănă porumbul

Elevii Liceului ,.B. P. Hașdeu* din Buzău participă la lucrările < 
vie pe parcelele Stațiunii de cercetări Pietroasele

am descoperit 
viitoare inovații (Urmare din pag. I)

și

nile de legume. Sub îndrumarea 
organizațiilor U.T.C.. constituiți 
in brigăzi și detașamente, tine
rii din comunele buzoiene spri
jină activ și eficient, prin mun
că concretă, campania de vară. 
Două exemple edificatoare. La 
Drimboca și Săgeata, elevii șco
lilor generale sint prezenți., din 
zori și pinâ seara, la recoltatul 
și sortatul tomatelor, 
intr-o săptâmină mai 
15 tone. ATenția cu 
crează i-a determinat . 
nizatori să alcătuiască, exclusiv 
din elevi, o echipă specială pen
tru sortatul tomatelor. La Pie
troasele, iși desfășoară activita
tea. in cadrul unei tabere ju
dețene de muncă patriotică, ele
vii liceelor din Buzău. Organi-

realizind 
mult de 
care lu
pe orga-

za ți in serii de cite 15 zile, t 
nerii participă la legatul și Sc 
patul pe rînd în plantațiile mc 
derne de vie. în ziua rai duh 
nostru am intîlnit 46 de ele’ 
ai liceului ..B. P. Hașdeu“ efe< 
tuind dirijatul lăstarilor pe șp: 
lieri. Notăm citeva nume: Rad 
Burducea. Ion Lupu, Iulian M 
ricâ. Marin Lazureanu, Dăni 
Rustin, Daniel Tătăreamj. Elev 
școlii generale din localitate, î 
număr de 60. participă zilnic ! 
prășitul porumbului pe 3 ha ■ 
lotul școlar —» au predat 35 k 
gogoși de viermi de mătase, : 
lucrările din vie. Pentru carr 
panra de seceriș, care se va de 
clanșa in aceste zile, au fost a 
cătuite detașamente pentru ci 
leșul spicelor, la greblat aria 
eliberat terenul de paie.

Pentru tinerii gospodari
CÎTEVA ADRESE

Productivitate
(Urmare din pag. I)

Știți cite flori are Capitala ? 
92 milioane de fire. Aproape o 
sută de milioane de flori. O 
cifră, firesc aproximativă, pen
tru că zilnic oamenii sădesc alte 
flori în fața blocurilor, pe ar
terele orașului, în curțile între
prinderilor, școlilor sau institu
țiilor. în cele 235 de răsadnițe 
de cartier însumînd peste 92 000 

*m.p. suprafață, gospodinele și 
iscusiții grădinari cultivă florile 
din primăvară pînă în toamnă. 
Anul acesta locuitorii Capitalei 
au participat la amenajarea a în
că 190 hectare de spații verzi, 
au reamenajat și întreținut 2 700 
hectare. In primăvară au fost 
plantați pest?. 27 300
668 000 arbuști, 55 km. de gard 
viy. Copiilor le-au fost puse la 
dispoziție 116 noi terenuri de 
joacă pe lîngă cele 387 exis
tente. Exemple elocvente de spi
rit de inițiativă, responsabilitate 
civică, de dragoste pentru fru-

arbori,

u

ION ANDREIȚA

de' tenis trei baze sportive din flecar 
precum și din municipiul București. De

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
In paralel cu întrecerile pentru „Cupa Scinteii tineretului la tenis1

mos în fiecare colț de Bucu
rești.

Iată însă că pe ici colo pri
virile gospodarului întîlnesc în 
acest decor de culoare și fru- 

i rhusețe stridențe discordante, 
(vezi imaginile de mai jos). Iată 
aici a fost nu demult un loc de 
odihnă, ne spune tinăra Mariana 
Bordof, indieîndu-ne o întinsă 
suprafață pe care fotoreporterul 
surprinde doar mormane de gu
noaie. Locul este . central, pe 
Calea Văcărești, colț cu Ali
mentara, unitatea 2 din sec- 

4. cu Farmacia nr. 38 
mare unitate CEC. Pe

această arteră sînt numeroase 
spații unde cu puțină fan
tezie și spirit gospodăresc se 
pot amenaja excelente locuri de 
odihnă și agrement. Sectorul 7 
excelează prin grădinile suspen
date, prin bogăția de trandafiri. 
Dar intr-un loc, la capătul tro-

Peisaj in cartierul Titan

zat în mecanică fină și sa se în
lesnească, astfel, aprovizionarea 
mai ritmică a montajului cu 
piesele necesare. Se poate spu
ne. așadar, că specialiștii între
prinderii, cadrele tehnice, eco
nomiștii, toți cei care ’ se ocupă 
cu mai buna organizare a acti
vității în toate compartimentele 
sale sînt. într-adevăr, perma
nent antrenați în rezolvarea 
problemelor cu- căre se confrun
tă producția de utilaje pentru 
construcții.

— Am participat anul tre* 
cut la 15 expoziții internațio
nale — ne spune șeful servi
ciului planificare, tovarășul Eli- 
zei Popescu — și ca dovadă că au 
fost bine apreciate, că se situ
ează la nivel de competitivitate, 
o constituie faptul că am înche
iat foarte multe contracte cp 
beneficiari din străinătate. Față 
de anul trecut, volumul expor
tului nostru va fi incomparabil 
mai mare. într-o singură lună, 
am exportat cit in intreg semes
trul unu 1975.

Cu toată această complexiîa»e 
a sarcinilor, colectivul între
prinderii, in care muncesc ci
teva sute de utepiști, a găsit re
sursele depășirii cu 6.4 la suîă 
a obligațiilor la export. S-au 
similat in paralel, in fac 
pompele de ungere pent! 
comotive, s-au modernizat 
produse mai vechi, s-a da 
mai mare extindere 
de mecanizare, economisind 
pe această cale zece postur 
cupate de muncitori ind: 
productivi și care au fost 
cuți in sectoarele de produ 
La rindul lor. uteciștii. org 
zația U.T.C. s-au remarca! 
primul semestru prin efortul 
stăruitor in calificarea tinerilor 
și perfecționarea pregătirii Iar 
profesionale.

— Toți cei 120 de tineri cu
prinși in cursurile de calificare 
de scurtă durată, ne informează 
secretarul 
tovarășul 
fost luați in răspunderea orga
nizațiilor din secții.

în ce măsură s-a reușit ? La 
puțin timp după încheierea 
cursurilor majoritatea muncito
rilor începători iși realizau deja 
integral normele în producție, 
un exemplu concludent oferin- 
du-1 organizația U.T.C. de la 
strungărie, — secretar Ilarie 
Voicu — care deține, prin re
zultatele în întrecerea „Tinere
tul _ factor activ in realizarea 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice". locul de frunte. Pro
ductivitatea înaltă obținută pe 
întreprindere și la fiecare loc de 
muncă, experiența pozitivă in 
organizarea activității, nivelul de 
pregătire a cadrelor și nu mai 
puțin bilanțul fructuos la zi 
sint tot atitea premise ale înde
plinirii sarcinilor stabilite pen
tru cincinalul în care am pășit, 
a angajamentelor asumate.

leibuzului 84, în așteptarea stă- 
pinului care a dat fuga după 
o sticlă cu vin. calul paște, oco
lind pietrele. Cunoaște bine lo
cul iar locatarii sînt îngăduitori. 
Nu-1 gonesc. Tot n-au ce pierde 
de vreme ce pe aici sînt numai 
bălării. Așteaptă să vină alții să 
le amenajeze spațiile, pentru că 
așa e mai comod. Ne continuăm 
investigația. Pe Calea Moșilor, 
locuri părăsite. Pe linia tramva
iului 1, la stația Mărășești, s-ar 
putea amenaja un scuar. Acum, 
aici, se află instalat punctul de 
colectare a deșeurilor de hîrtie. 
Pe strada Dobroteasa. in drep

tul casei cu nr. 20 am fotografiat 
această relicvă: mașina 3-B-893! 
părăsită de anî de zile. Pe lingă 
roți, colțul ierbii încearcă, fără 
să izbutească, a ascunde mizeria 
de dedesubt.

Citeva adrese exacte la care 
ochiul gospodarului poate adău
ga și altele. Să le descoperim 
fiecare și să alergăm după flori. 
Să le așezăm la balcoane și fe
restre, pe alei, oriunde există 
un colțișor sporind zestrea de 
culoare și frumusețe a orașului.

LIDIA POPESCU

comitetului U.T.C.. 
Ion Malcomete. au

Tenisul a cucerit nu numai orașele, ca^e oferă 
condiții de instruire și practicare mult iiiai bune, 
ci și satele țării, unde, pină nu cu multă vreme 
in urmă, nici nu era cunoscut „sportul alb“.

Din dorința de a stimula acest curent favo
rabil. ziarul nostru a inițiat, cum se știe, citeva 
acțiuni menite să conducă la dezvoltarea activi
tății de masă în tenis. Una dintre acțiunile cu 
mare priză la tineri este competiția de masă 
„Cupa Scinteii tineretului la tenis", ale cărei 
întreceri se desfășoară in momentul de față in 
toată țara.

Avțnd in vedere că numărul tinerilor care 
și-au procurat rachete și doresc să practice te
nisul a devenit tot mai mare și că spațiul exis
tent — respectiv numărul terenurilor — este 
insuficient, ziarul Scînteia tineretului, împreună 
cu C.C. al U.T.C. și Federația română de tenis, 
organizează un original concurs destinat tocmai 
tinerilor iubitori ai „sportului alb“. Este vorbi 
de acțiunea-concurs intitulată „Cea mai fru
moasă bază sportivă pentru tenis, cu activitatea 
cea mai bogată44.

Obiectivul — construirea sau amenajarea de 
noi terenuri pentru tenis prin acțiuni de muncă 
patriotică ale tineretului.

Se pot înscrie organizațiile U.T.C. și asociații
le sportive de la orașe și sate, comunicînd zia
rului proiectele și opțiunile lor. Perioada con
cursului e prevăzută pentru 1 iulie — 1 octom
brie 1976. Se vor premia cu rachete, fileuri șf

F-

ce virsta

Demolări
spectacox i

drumul eze

MONICA ZVIRJINSCHI
P.S. In urma anchetei între-

de gra 
lucrări 
Ghimp

maistrul Gh. Cră- 
atît

Pină la 
sintem

tineri, atrași 
tehnicitate al 
și Gheorghe 
său. pe care
— precizează
ciun. s-a mirat .
— doar pleca de acasă la ora 
cuvenită, cu pachețelul de min- 
care și se întorcea la timp ! De 
citeva
ceam.
băieții 
despre
Dar nu i se poate clinti con
vingerea că. avind un contract 
pe 5 ani cu fabrica, trebuie

ori. pe cind noi mun- 
a fost văzut la film de 
din schimbul 2." Se scrie 
el la gazeta de perete.

acuză organizația U.T.C., 
în întregimea sa. câ nu i-au „lă
murit4* băiatul, că au asistat ne
păsători la degringolada lui. în 
cuvintele tatălui, altfel om har
nic, ieșit la pensie după o viață 
de muncă, se află — in germene 
— explicația atitudinii fiului. La

Fotografiile : BENONE NEAGOE

săi — Gh. Ciobanuc, C. Bănică 
și L Filipoiu se numără printre 
cei mai buni sudori ai între
prinderii — Nicolae Ghimpu cre
de că uzina e datoare să facă la 
nesfirșit ..încercări44 la care el 
să răspundă cu nepăsare și lene, 

întrebarea cere se pune este : 
pînă cind sintem copii ?

mingi
județ, . . __ .,4- ■». ■ . ■■ m . .■__
sigur criteriile reies, cu claritate, din însăși titu 
latura acțiunii. O comisie alcătuită din repre 
zentanți ai Comitetelor județene ale U.T.C 
Consiliilor județene pentru educație fizică ‘ 
sport și subredactiilor Scinteii tineretului, v<i 
proceda între 1—15 octombrie 1976 la omologa 
rea noilor baze sportive pentru tenis — reali 
zate exclusiv in perioada amintită — 1 iulie - 
1 octombrie — propunind pentru premiere tri 
organizații U.T.C. și asociații sportive din fie 
care județ și din municipiul București, care ăi 
construit și amenajat cele mai frumoase baze d 
tenis (cu două sau mai multe terenuri) și und 
s-au creat nuclee puternice cu centre de invâ 
țarSa tenisului, unde se desfășoară o activilat 
bogată și sint cei mai mulți tineri care practic 
sisiemalic acest sport.

Iată un nou prilej pentru amatorii de tenis 
de a-și manifesta entuziasmul : un cimp vast d 
acțiune și inițiativă pentru tinerii pfacticanți a 
„sportului aîb". Vă* vom ține la curent cu nou 
tâți de pe viitoarele microșantiere ale munc’ 
patriotice. Ne așteptăm ca sub îndrumarea or' 
ganelor U.T.C. — organizațiile U.T.C.. asdciătiili 
Sportive, profesorii de educație fizică să-și arate 
in cadrul acestei acțiuni de masă, inițiativa și ca? 
pacitățile organizatorice, tăria cu care iubesi 
tenisul, disciplina cz a adus o frumoasă contri
buție la creșterea prestigiului sportului românesc

• Miercuri, la Ziirich, au fost 
alcătuite grupele preliminarii ale 
noii ediții a turneului de fotbal 
pentru juniori U.E.F.A. Echipa 
României va juca in grupa a 
10-a alături de reprezentativa 
Iugoslaviei. Echipa învingătoare 
din acest meci tur-retur va in- 
tîlni formația care va ciștiga 
dubla partidă dintre R.F. Ger
mania și Liechtenstein (grupa a 
6-a). Turneul final va avea loc 
între 19 și 28 mai 1977 in mai 
multe orașe din Belgia.

• In runda a 17-a a turneu
lui interzonal de șah de la 
Manila, marele maestru Florin 
Gheorghiu (România) a remizat 
cu Ribli (Ungaria). Alte rezul
tată: Panno-Pachman
Spasski-Mecking 1—0;
mann-Biyiasas 1—0.

In' clasament conduce Mecking 
cu 11.5 puncte, urmat de Hort 
(Cehoslovacia) 11 puncte (2) și 
Polugaevski. 11 puncte (1). Flo
rin Gheorghiu are 8.5 puncte și 
o partidă întreruptă.

Excursii

1—0: 
Uhl-

mitra (John-Gion. în transcrie
re fonetică), acostînd băieți de 
virstâ școlară, de preferință. „Ai 
o țigară ?" „Nu fumez". ..Scoate 
un leu", „N-am" !...... Fă ca min
gea" !... Și. după ce tinărul a- 
menințat sare pe loc zornăind 
mărunțișul din buzunare, este 
prădat. Alteori acostează fete, 
le șantajează, furindu-le bar.::. 
Seara se refrag Ia restaurantul

„Bulevard" sau „Nord". împăr
țind ciștigu'. jnunc:’ ior in pa
hare cu băutură. Mă gindesc la 
orașul care-și demolează clădi-
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subhiuaz 
am stat d< 

speram că a înțeles
..Pe 30 a IlI-a 1976 — se 

seazâ redacției tatăl tinâr 
băiatul a plecat la lucru 
acolo n-a mai ajuns. Imj 
cu el fi cu secretarul con 
lui U.T.C. pe uzină am mers la 
maistrul Roșu și la șeful secției. 
De data aceasta mi s-a spus, ci 
avind în vedere lipsurile, repe
tate nu mai poate fi primit la 
lucru. Eu, ca tată și ca om, so
cotesc că încă s-ar mai putea 
stărui pentru a îndrepta un ti
nâr, care la prima vedere pare 
a fi băiat in toată firea, iar in 
realitate este un copil care abia 
vorbește". în continuare, tatăl

tru ca orașul
și mai mult silueta mates

Privind acest tablou, nu poți 
să treci peste un amănunt. în 
imediata vecinătate, față in față, 
se află cinematograful. Oameni, 
in majoritate tineri, așteaptă la 
intrare vizionarea spectacolului, 
între ei distingi ușor o catego-

Iar acești tineri, care n-au nici 
măcar virsta orașului nou. țin 
de mentalități vechi. O prezență 
anacronică ! Modul lor de viață 
parazitar trebuie „demolat*4 cit 
mai curind cu putință. Un răs
puns pe care îl așteptăm ni-1 
poate da Comitetul municipal 
Ploiești al U.T.C.

• V. RAVESCU
in legătură cu cazul pre- 

Licerea întreprinderii

muncă. ei «in» ma: 
fără ocupație. ieșiți 
mare" k 

sau să-și vindâ. la preț de spe
culă. biletele procurate pe căi 
ilicite, și să completeze suma 
de băutură. Iată-i pe Ion Nica. 
zis „Cocoșatu". pe Ștefan Stoica 
(Fane Harapu) și Gheorghe Du-

Rușinoși, dar nu prea

care

A-P. nu mă duc !
Oricum, dacă au înțeles și 

asă in pace sint cumsecade...
Pâi. ce să facă ? Nu sint 
lor ? Trebuie să mă țină, 

incare. haine. 200 lei pentru 
gazdă, aici in oraș, că nu su
port să stau in comună nici 
măcar un

— Tata 
Vara, nu 
muncesc, 
să fac ?

ceas
mă ține doar iarna, 
mai vrea. Zice să 

Acum, spune și tu, ce 
Meserie, n-am... Mă

duc și eu pe la C.A.P.-uri...
— Și se mai uită vreunul din

tre „amici" la tine ? 1

— Se uită, că nu știu 1 Nu 
sint prost să muncesc aici in 
județ, să ridă de mine ! M-am 
dus și eu prin Ialomița, Dîm
bovița, pe la Timișoara... Alt
fel. să știi că se ciștigă bani 
frumoși. Ce. au „amicii"
zac pe aici pe centru, haine ca 
mine ? Ia uite : costum, vestă 
tricotată, medalion...

— Dar pe mîini ce ai ?
— I-am pus pe unii să-mi 

scrie ,,Joe“ pe dreapta și ,,Box“ 
pe stingă. Așa, ceva „wes
tern" ! Crezi că mai bănuiește 
cineva că aș munci la C.A.P. ? !

Dialogul între Teta Moraru 
— 22 de ani. din comuna Na- 
nov, județul Teleorman, $i Mihai 
Tudor, 20 de ani. din Alexan
dria — a început la o oră cind 
îndeobște se muncește, în par
cul central al orașului, și s-a 
încheiat la miliția orășenească 
Alexandria. (M. Z.)

de vacantă
Gheorghe Pascu. președintei 

Agenției B.T.T. București, n< 
informează despre programul d< 
vară alcătuit pentru cei 40 001 
elevi bucureșteni.

Taberele de odihnă de k 
Muntele Roșu. Gura Riului, Pia 
tra Arsă. Cota 2000. Virful ci 
Dor si Cota 1500 iși âșteapti 
oaspeții (circa 4 000 de elev 
bucureșteni).

Pentru cunoașterea trecutu
lui de luptă al poporului circa 
120 de elevi vor „răsfoi" pagi- 

le istorice ale înfăptuirii uni- 
tății naționale in timpul lu 
Mihai Viteazu. urmind traseu 
jalona: de localitățile Călugă- 
reni. Șelimbăr. Alba-Iulia 
Mirăslău. Gorăslău și altele 
Peste 200 de elevi vor stră
bate locurile care amintesc di 
luptele duse pentru cucerirri 
independenței de stat a Romă 
niei al cărei centenar îl von 
sărbători anul viitor. Am ur 
mărit, de asemenea, ca elevi 
să cunoască și istoria prezen 
tului pe care îl construim. Ce 
900 de elevi, excursioniști „pi 
meleagurile Severinițlui" vo 
privi de la înălțimea barajulu 
hidrocentralei de la „Porțfli 
de Fier** — măreață realizare dii 
anii socialismului — la urmei- 
Podului lui Traian care amin 
tește de existența noastră mi 
lenară. Pe unul din cele ma 
interesante itinerarii, excursi 
pe care am intitulat-o „Răsun, 
valea", elevii bucureșteni vo 
face cunoștință cu locul de care 
se leagă tradiția acțiunilor de 
muncă patriotică ale organiza 
ției U.T.C. — primul șantier na 
țional al tineretului Bumbești 
Livezeni — și vor parcurge 
cu această ocazie ..magistralei) 
socialismului*4 (platforme indus 
triale, construcții noi etc.), p, 
itinerarul București. Pitești. Tg 
Jiu. Bumbești. Petroșani. Sibiu 
Brașov etc. Mai pot fi mențio 
nate două dintre excursiile p 
care le vom oferi elevilor îi 
locurile încărcate de istorie, 1 
mănăstiri și case memoriale di 
Nordul Moldovei, precum și î 
paradisul Deltei Dunării.

ILEANA PODOLEANU



In capitala R.D.G. ți-a inceput lucrările PREMII PENTRU CEI MAI TINERI 
FIZICIENI ROMANI

A XXX a sesiune a Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

In capitala Republicii Demo
crate Germane au început, 
miercuri, lucrările celei de a 
XXX-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, la 
care participă delegații din ță
rile ' ~ ’
R.S.

membre — R;P. ^Bulgaria, 
Cehoslovacă, .

Cuba. R.D. Germană, 
gqlă. R.P. Polonă.
Socialistă România, 
gară. U.R.S.S. — precum și 6 
delegație din R.S.F. Iugoslavia.

în calitate de observatori, la 
lucrările sesiunii participă și 
delegații din Republica Socia
listă Vietnam. Republica Demo
crată Populară Laos, 
Populară. ^nso^.

Republica
R.P. Mon-
Republica
R.P. Un-

Tovarăștul Manea Mănescu. 
primul rmnistru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit-cu Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria. Cu acest 
prilej, s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvolta
rea relațiilor de colaborare și 
cooperare > economică între cele 
două țări. Intilnirea s-a desfă
șurat îritr-o atmosferă de prie
tenie și deplină înțelegere.

Miercuri s-au înminat pre
miile ciștigătorilor Olimpia
dei de fizică de la Buda
pesta.

Toți cei cinci pgrticipanți 
din țara noastră au fost pre- 
miați. Elevul D. Popescu, de 
la Liceul „Nicolae Bălcescu“ 
din București, a obținut pre
miul I. Florin Chiosea de la 
Liceul „Alexandru IoamCuza" 
din Focșani — premiul II, 
iar Alexandru Dumitru, de 
la Liceul de fizică din Bucu
rești, Sonia Săceqnu și C. 
Pandiotu de la Liceul „Ni
colae Bălcescu“ din București 
premiul III.

Scînteia tineretului

Vizita ministrului afacerilor
externe al României fn R.F.G

Scheella președintele WalterPrimire
de Hans-Die-ministrul 

Republicii 
George

Miercuri la pr'inz. 
afacerilor externe al 
Socialiste România. 
Macovescu. a sosit la . Bonn, 
intr-o vizită oficială în Repu
blica Federală Germania, la in
vitația ministrului federal de 
externe al acestei țări, 
Dietrich Genscher.

Pe aeroport, ministrul

Hans-

român

Republica 
_ , - Republica
Populară Democrată Coreeană, 

este con-Delegația română
dusă de tovarășul Manea Mă
nescu, primul ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România.

La deschiderea sesiunii, dele
gațiile au fost salutate de Horst 
Sindermann, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. 
Germane, președintele celei de 
a XXX-a sesiuni C.A.E.R.

Lucrările sesiunii continuă.

• LA VARȘOVIA a avut loc 
cea de-a 39-a\ședință a Comisiei 
permanente , C.A.E.R. pentru 
standardizare.

La ședință au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. Comisia a 
adoptat hotărîri privind elabora
rea măsurilor de asigurare teh- 
nico-normativă a realizării sar
cinilor din programele speciale 
pe o perioadă îndelungată și a 
aprobat Planul de elaborare a 
standardelor C.A.E.R. pe anul 
1977. precum și planurile de lu
cru ale Comisiei și Institutului 
C.A.E.R. de standardizare 
anul 1977.

Evoluția navei cosmice
sovietice

Miercuri, după o odihnă de 
nouă ere, echipajul navei cos
mice sovietice .. Soiuz-21 “ — 
Boris Volînov și Vitali Jolobov 
— ș.i-a inceput activitatea in 
cea de-a doua zi pe orbita cir- 
cumterestră. La ora 11.00 (ora 
Bucurestiului) „Soiuz-21" efec
tuase 14 rotații in jurul Pămin- 
tului.

După corectarea traiectoriei 
de zbor, efectuată în cursul se
rii de marți, orbita navei are 
următorii parametri : apogeu — 
(280 kilometri): perigeu — (254 
kilometri): perioada de rotație 
in jurul Terrei — 89.6 minute ; 
înciinația orbitei față de pla
nul ecuatorial — 5L6 grade.

Referindu-se la actuala • mi
siune spațială sovietică, pilotul 
cosmonaut Viktor Gorbatko a 
precizat că ,,Soiuz-?l'‘ a avut 
cea mai mare exactitate a în
scrierii pe orbită față de toate 
celelalte nave cosmice sovietice 
pilotate lansate pînă acum. De 

i înscrierea pe- orbită a navei dc- 
pinde succesul oricărei misiuni 
cosmice. Iată de ce balisticienij 
acordă o foarte mare importanță 
acestui moment, avind in ve
dere că, viteza navei este de opt 
kilometri pe secundă. Startul lui 
..Soiuz-21" programat la ora 
14. opt minute. 44 de secunde și 
nouă zecimi (ora Bucureștiului) 
a avut o abatere de 74 miimi 
de secundă — a relevat Viktor 
Gorbatko. Rezultatul a fost că 
nava ,s-â încris pe o orbită a- 
vind perigeul la numai 400 de 
metri distanță față de cel pla
nificat. ' _

Miercuri la prima legătura 
Iradio, comandantul navei, Boris

„Soiuz-21
Volînov, a informat central 
control că echipajul își desfă
șoară activitatea conform pro
gramului stabilit. Sistemele de 
bord ale navei funcționează 
normal, iar cei doi cosmonauți 
se simt bine.

La ora 15,40 (ora Bucureștiu- 
lui) nava cosmică „Soiuz-21" s-a 
cuplat cu stația orbitală sovie
tică „Saliut-5“.

CUBA. Pentru o mai buna îmbinare a studiului cu producția, Facul
tatea de tehnologie a Universității din Havana a înființat o filială 
la Fabrica de zahăr „Camillo Cienfuegos". In imagine, un grup 

de studenți ai acestei filiale la ieșirea din schimb.

în lumea capitalului

Inflația și șomajul
probleme presante

la ordinea zilei
Cele mai recente reuniuni ale țărilor capitaliste industria

lizate (intilnirea la nivel inalt din Porto Rico. reuniunea mi
nisterială a O.E.C.D.) au dezvăluit nu numai o serie de di
vergențe și contradicții intre aceste țări, dar și incapacitatea 
economiei capitaliste de a depăși efectele fenomenelor ne
gative economice și monetare ce le afectează, de a găsi so
luții valabile in lupta pentru combaterea inflației și șoma
jului, care apasă greu pe umerii oamenilor muncii.

a fost intîmpinat 
trich Genscher.

în -aceeași zi, președintele 
R.F. Germania, Walter Scheel, 
l-a primit pe ministrul român, 
care i-a transmis, din partea 
președintelui Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
salut, însoțit de cele mai calde 
urări.

Mulțumind, președintele 
R.F.G. a transmis, la rîndul său. 
șefului statului român expresia, 
sentimentelor sale de stimă și 
prietenie. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fe
ricire.

La convorbire, purtată intr-o 
atmosferă cordială, a participat 
ambasadorul României la Bonn, 
Ion Morega.

Miniștrii afacerilor externe ai 
României și R.F. Germania au 
avut, in aceeași zi. o întreve
dere in cadrul căreia au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, precum și probleme 
ale vieții internaționale.

ITALIA. Aspect de la o recenta

HANOI a avut loc re- 
Comitetului pregătitor

demonstrație a lucrătorilor din gospodăria comunală a Romei îm
potriva concedierilor

• LA 
uniunea _____  .
al Congresului Frontului* Națio
nal Unit al Vietnamului.

Au luat parte reprezentanți ai 
comitetelor centrale ale Frontu
lui Patriei din Vietnam. Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud și Alianței 
forțelor naționale, democratice 
și pașnice din 
zații din cele 
vor fuziona în 
lui.

Comitetul a . „
mul pregătirilor în vederea or
ganizării congresului.

Vietnam, organi- 
două zone care 

cadrul Congresu-

adoptat progra-

Problemele mondiale majore
în dezbaterea sesiunii E.C.O.S.O.C.

în capitala Republicii Coasta 
de Fildeș continuă lucrările 
celei de-a 61-a sesiuni a Con- . 
siliului Economic și Social al 
O.N.U. în cuvîntul lor, șefii de
legațiilor din mai multe țări, 
precum și conducători ai unor 
instituții și organisme speciali
zate, prezenți la sesiune, au

necesitatea punerii in 
a tuturor mijloacelor

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• AUTORITĂȚILE JUDICIA
RE NIPONE au operat miercuri 
o nouă arestare in afacerea 
..Lockheed". Este vorba de di
rectorul companiei „All-Nippon 
Airways" (A.N.A.). Koichoi Fu- 
jirawa. acuzat de a fi primit in 
mod ilegal, in aprilie 1974. suma 
de circa 400 000 dolari de la re
prezentantul firmei ..Lockheed" 
in Japonia. Mandatul de arestare 
a fost emis sub acuzația de 
violare a legii privind contro
lul schimburilor valutare.

• CANDIDATUL DEMOCRAT 
la alegerile prezidențiale din 
Statele Unite. Jimmy Carter, a 
primit, marți. sprijinul marii 
majorități a celor 36 guverna
tori democrați reuniți in loca-

litatea Hershey din statul ame
rican Pennsylvania. în rezolu
ția adoptată cu acest prilej, gu
vernatorii democrați se anga
jează să-și unească eforturile 
pentru asigurarea alegerii la 
Casa Albă a lui Jimmy Carter.

Seminar comun
romano-american

Apel la calm 
și maturitate 

al unor organizații 
naționale peruane

Mai multe organizații națio
nale peruane au făcut un apel 
către activul lor de bază și o- 
pinia publică, in care cheamă 
la apărarea revoluției de acțiu
nile. și manevrele întreprinse 
pe dușmani. Declarația — sem- 
hată de Comitetul organizato
ric al Frontului pentru apăra
rea revoluției peruane. Confe
derația Națională Agrară. Cen
trala oamenilor muncii a re
voluției peruane. Comitetul co
ordonator al comunităților in
dustriale, Tineretul revoluționar 
pin Peru, precum și de alte a- 
Lociaț-ii grupind specialiști și 
pameni ai muncii din sectoare
le artei și educației — atrage 
Ltenția asupra faptului că si
tuația din țară a fost determi- 
kată de „manevrele imperialis
mului si ale dreptei reacționa- 
[e“. Declarația cheamă la calm 
li la maturitatea necesară „pen- 
Iru înfăptuirea progresului re
voluționar peruan", arătînd că 
luvernul va menține cu spri
jinul maselor largi populare 
kotărîrea de a aprofunda revo
luția și de a construi socialis
mul peruan".

bservatorii politici 
și economici sub
liniază că „recesi
unea prelungită", 
începută în 1970, a 
trecut printr-un 

scurt interval în care situația 
s-a ameliorat, pentru ca in 
1974—1975, depresiunea să se a- 
graveze din nou ; ei constată, 
că după scurte perioade de 
stagnare, ciclurile de înviorare 
economică sint din ce în ce mai 
scurte, iar cele de recesiune tot 
mai profunde și de mai lungă 
durată. Tot mai des. reprezen
tanți ai cercurilor politice și de 
afaceri din aceste țări recunosc 
în inflație o maladie care reci
divează, un fenomen cu conse
cințe nefaste în viața economi
că și socială (restrîngerea pro
ducției, falimente, instabilitate, 
creșterea prețurilor, a șomaju
lui). Astfel, identificind trei e- 
lemente semnificative ale situa
ției pe care o traversează țările 
capitaliste dezvoltate, premierul 
britanic, James Callaghan, a- 
precia : .,1. ratele de creștere 
sînt încă modeste, 2. inflația 
este la un nivel îngrijorător. 3. 
șomajul este la un nivel mult 
prea ridicat". Președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing. 
declara că tendințele inflațio
niste persistă încă și consti
tuie „o problemă gravă" în ță
rile occidentale. în același sens, 
secretarul general al Organiza
ției pentru Cooperare Economi
că și Dezvoltare (O.E.C.D.), E- 
mile van Lennep, sublinia că 
„oprirea tendinței de creștere a 
numărului șomerilor va fi difi
cil de realizat. Diverse indicii 
ne îndeamnă — declara el — 
să considerăm că redresarea va 
fi relativ moderată și că. in ma-

O
a_______ T_____ ____ „___ va
trece un anumit timp pînă find 
tendința de creștere a șomaju
lui se va opri". La rîndul său, 
președintele Băncii reglemen-

joritatea țărilor membre.

mică din țările capitaliste dez
voltate a scăzut în ultimii 2 ani 
(1974—1975) cu 10.1 la sută în me
die, ratele cele mai mari fiind 
înregistrate în Statele Unite —
19.8 la sută, R.F. Germania — 
18,6 la sută și Japonia — 21.6 
la sută. în aceeași perioadă. :n 
10 din cele mai mari state ca
pitaliste au fost înregistrate 
121 000 falimente de firme in
dustriale, bancare și comerciale. 
Volumul global al producției 
industriale in statele capitaliste 
a scăzut cu 8.1 la sută in 1975. 
cele mai spectaculoase reduceri 
fiind înregistrate in industria o- 
țelului — 14,8 la sută, la pro
ducția de automobile — 18,6 la 
sută și extracția de țiței — 24 
la sută. în ultimele 12 luni pre
țurile produselor alimentare au 
sporit, după cum relatează ..In
ternational Herald Tribune". în 
Suedia cu 15,6 la sută, in Bel
gia cu 13.9 la sută, in Italia cu
13.8 la sută, în Australia cu 12.7 
la sută, in Danemarca cu 12,3

crnemu
JOI, 8 IULIE

CIRC ÎN CIRC: Sala Palatului 
lor a 18): Scala (orele 10; 13: 16.15: 
p.15); Grădina Luceafărul (ora 
|0.30).
PORUMBELUL : Capitol (orele 

.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
trădina Capitol (ora 20.15).
PAPILLON : Patria (orele 9; 

E; 15; 18; 21). Favorit (orele 8.30; 
E.30; 14.30; 17,30; 20,30). București 
prele 8,30; 11,30; 14.15; 17.30; 20,30), 
frădina București (ora 20,15). 
trădina Dinamo (ora 20.15). 
[INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Aurora (orele 9; 11,15; 
B.30; 15,45; 18; 20), Cotroceni (o- 
fele 10; 12,30; 15; 17.30; 20). Gră- 
lina Aurora (ora 20,15).
I CONTELE DE MONTE CRISTO î 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
p.15; 20,30), Festival (orele 9; 11,15: 
B,30; 16; 18,30; 21). Modern (orele 
I; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,45),
Irădina Festival (ora 20,15), Gră- 
lina Modern (ora 20.15). Patinoa- 
lul „23 August" (Ora 20,15).
[aventurile CELOR TREI 
KUZICANTI : Victoria (orele 9.30; 
1,30; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Bu-

relevat 
aplicare 
in Vederea instaurării unei noi 
ordini economice și po-litice in
ternaționale, au evidențiat im
portanța trecerii la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare adop
tate, a’ rezoluțiilor privind co
laborarea între națiuni, pe baza 
deplinei egalități, au susținut 
necesitatea îmbunătățirii acti
vității organismelor și institu
țiilor specializate ale O.N.U.

în intervenția sa, directorul 
general al Organizației Națiuni
lor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.). Edouard 
Saouma, a evocat dificultățile 
existente in domeniul alimenta
ției, calificînd situația ca „foar
te delicată și complexă" §i a 
chemat țările participante să 
continue acțiunile în direcția 
rezolvării problemei alimentare, 
de importanță capitală pentru 
comunitatea internațională.

Reprezentantul Kenyei a de
clarat că, în fața actualelor ten
siuni economice „de o amploare 
fără precedent" nu se poate ac
ționa la scară internațională 
decit in direcția cooperării și 
colaborării strinse între națiuni 
in vederea soluționării pro
blemelor majore. El a înfă
țișat amploarea efectelor pe 
care actuala criză le-a avut 
asupra țărilor africane.

Delegatul iugoslav a arătat 
că creșterea economică este o 
necesitate politică și socială în 
țările in curs de dezvoltare și 
că, în consecință, ea va trebui 
să fie înscrisă printre obiecti
vele reținute în ansamblu pe 
plan internațional.

Reprezentantul Guineei Ecua
toriale a declarat că lucrările 
E.C.O.S.O.C. au loc într-o 
„epocă de criză economică și 
socială alarmantă", ceea ce im
pune eforturi în vederea găsi
rii unor soluții problemelor 
țărilor in curs de dezvoltare.

Reprezentantul Zambiei a re
marcat ca nu toate hotărîrile 
luate in cadrul prezentului 
caniu al dezvoltării au 
aplicate sau respectate de 
rile dezvoltate.

Reprezentantul 
apreciat că fiun 
crescînd .
plan economic și social" și a 
insistat asupra .necesității unirii 
tuturor eforturilor pentru a se 
ajunge, in interesul păcii ge
nerale, la o înțelegere ' ' 
statele industrializate și 
curs de dezvoltare.

Șeful delegației din 
cerut, E.C.O.S.O.C. să ia 
cuție problemele concrete refe
ritoare. la transferul de tehno
logie și la resursele 
care preocupă țările industria
lizate și cele în. curs de dezvol
tare.

Amintind că o mare parte din 
populația globului este afectată 
in prezent de malnutriție, șomaj 
și analfabetism, șeful delegației 
cubaneze a cerut ca E.C.O.S.O.C. 
să adopte măsuri concrete în ve
derea înlăturării acestor flage
luri.

în cuvîntul său, reprezentan
tul Egiptului a evocat condițiile 
defavorabile in care țările să- 

sint obligate să lupte 
față exigențelor

Belfast, sub acuzația de „com
plicitate cu trupele britanice, 
dislocate în Irlanda de Nord".

Tot miercuri, alte trei per
soane au fost rănite în urma 
unor atentate comise de extre
miști in localitățile Newry și 
Belfast. Potrivit datelor oficiale 
publicate de autoritățile din 
Ulster, în cei șapte ani de con
flicte între comunitățile prote
stantă și catolică din Irlanda de 
Nord și-au pierdut viața în to
tal 1 569 de persoane.

• LA UNIVERSITATEA 
BOULDER (Colorado) a avut 
loc cel de al doilea seminar co
mun româno-american de isto
rie. dedicat bicentenarului Inde
pendenței Statelor Unite și cen
tenarului Independenței Româ
niei.

La seminar a participat o de
legație de istorici români, con
dusă de acad. prof. Constantin 
Giurescu.

în cadrul lucrărilor au fost 
abordate și dezbătute aspecte 
ale luptei pentru independență 
a popoarelor român și american, 
ale dezvoltării relațiilor pe mul
tiple planuri dintre cele două 
țări.

O nouă rundă S.A.L.T.
• LA GENEVA a avut loc, 

miercuri, o nouă intilnire intre 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. în 
cadrul convorbirilor sovieto-a- 
mericane privind limitarea înar
mărilor strategice ofensive, a- 

; nunță agenția TASS.

• CINCI GRUPĂRI POLI
TICE SPANIOLE afiliate la In
ternaționala dcmocrat-creștină — 
Partidul Naționalist Basc, Uniu
nea Democratică a Cataloniei, 
Uniunea Democratică a Valen- 
ciei, Stingă Democratică și Fe
derația Populară Democratică — 
au dat publicității un comuni
cat în care, deelarînd că nu vor 
participa la 
de Adolfo 
că misiunea 
trebui să se 
ția de element de negociere cu 
diferite sectoare ale opoziției 
democratice, pînă cînd voința 
populară se va exprima liber".

toarea : Belgia — 216 938 șo
meri : Danemarca — 119 000 : 
Franța — 896 931 : Irlanda
109 657 : Olanda — 189 047 ; Ma
rea Britanie — 1 220 360 ; R.F. 
Germania — 963 538.

Reluarea activității economice 
intr-un asemenea climat infla
ționist in S.U.A., R.F.G., Japo
nia și Franța este amenințată 
de tendința degenerării acesteia 
(după cum observa secretarul 
genera] al O.E.C.D.) intr-o nouă 
expansiune inflaționistă care se 
va transforma in 1977 sau 1978 
într-o nouă recesiune. Susținin- 
du-și propriile lor interese. 
S.U.A. și R.F.G. își multiplică 
presiunile asupra celorlalte țâri 
occidentale pentru care. (mai 
ales pentru Marea Britanie și 
Italia ale căror monede au fost 
„victimele" principale ale seis
melor de la bursele occidenta
le), exporturile reprezintă o 
speranță pentru depășirea fe
nomenelor negative cu care sint 
confruntate : recesiunea, infla
ția, șomajul. Intilnirea ia nivel 
înalt din Porto Rico, ca și re
uniunea ministerială a O.E.C.D. 
au pus in lumină divergențele 
dintre țările „excedentare" și 
cele „deficitare" (FRANCE 
PRESSE). în timp ce „demonului 
economiilor moderne (occiden
tale — n.n.) — inflația — care 
sapă zi de zi și pozițiile apa
rent cele mai puternice* 
s-a găsit antidotul. Deși

Incidente 
in Irlanda de Nord

• NOI ACTE DE VIOLENȚA 
soldate cu morți și răniți 
înregistrat miercuri in Irlanda 
de Nord. Elemente extremiste, 
aparținind aripei provizorii a 
Armatei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.) au procedat la execu
tarea ilegală a unei persoane la

GENEVA

s-au

guvernul prezidat 
Suarez, apreciază 
noului cabinet „va 
limiteze la condi-

de- 
fost 
ță-

aBelgiei
dezechilibru

amenință lumea pe

politici din Africa australă
între

cele in

Iran a 
în dis-

rilor de eliberare națională, po
poarelor care luptă pentru liber
tate și independență, pentru a-și 
ciștiga dreptul de a decide a- 
supra propriului lor destin, con
form cu aspirațiile și voința lor, 
pentru înlăturarea oricărei for
me de dominație și asuprire.

în scopul sprijinirii luptei 
eroice a popoarelor din Africa 
de Sud, Namibia și Zimbabwe 
pentru înlăturarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului și li
chidarea rasismului și politicii 
de apartheid este imperios ne
cesar — a subliniat reprezen
tantul român — ca opinia pu
blică mondială să acționeze ho- 
tărit pentru a determina regi
murile minoritare din Africa 
australă să pună capăt imediat 
asasinatelor și măsurilor repre
sive îndreptate împotriva popu
lației africane.

Simpozionul s-a încheiat prin 
adoptarea unui plan de acțiune, 
cuprinzind măsurile ce pot fi 
întreprinse de organizațiile in
ternaționale neguvernamentale, 
in vederea sprijinirii mișcărilor . 
de eliberare din Africa australă.

4.2
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Situația îngrijorătoare a șomajului și creșterea prețurilor in 
primele cinci luni ale acestui an in țările Pieței 
excepția Luxemburgului), așa cum le • înfățișează 

german. „DIE WELT".

telor internaționale. Rene Lar- 
re. releva „persistența inflației 
(in țările occidentale — n.n.) la 
cote rar atinse in istoria moder
nă". iar secretarul american de 
finanțe. William Simon, averti
za împotriva pericolelor infla
ției „care ar putea atinge 15 la 
sută in unele țări membre ale 
O.E.C.D." și impotriva ..inefica
cității simplelor controale a 
prețurilor și salariilor pentru 
rezolvarea problemei care ame
nință redresarea".

Statistici elocvente trag nenu
mărate semnale de alarmă. Vo
lumul investițiilor particulare 
în sferele de activitate econo-

comune (cu 
ziarul vest-

la sută, in Franța cu 11,6 la su
tă. in Olanda cu 10.4 la sută,- in 
Japonia cu 8.6 la sută. Un ra
port alcătuit de experți ai 
O.E.C.D. arată că in cele 24 țâri 
membre ale organizației șoma
jul afectează peste 16 milioane 
de persoane, fiind cea mai ridi
cată cifră a șomajului din pe
rioada postbelică : in S.U.A. 
sint înregistrați 7,5 milioane 
șomeri : numărul șomerilor din 
țările membre ale Pieței comu
ne era la sfîrșitul lunii mai de 
4.9 milioane, rata șomajului 
crescind din nou în ultima vre
me in Anglia. Belgia și Irlan
da. Pe țări situația era urniă-

vestițiilor și a 
unui echilibru mai 
nanțelor publice, a 
mari discipline in 
fiscal și monetar, 
unor măsuri efective în vederea 
creării de locuri de muncă, cu 
alte cuvinte, necesitatea conti
nuării luptei pentru ..strangula
rea" inflației, declarațiile adop
tate cu astfel de prilejuri nu 
reușesc să avanseze vreo măsu
ră practică care să acționeze in 
direcția împlinirii dezideratelor 
„dezvoltării ordonate și susținu
te a economiei", „reducerii șo
majului" și „eliminării proble
mei inflației". Ele sint „foarte 
generale și vagi in conținut, 
fără să spună pe nume proble
melor cu care sint confruntate 
țările industrializate". (United 
Press International).

DOINA TOPOR

La Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc Simpozionul a- 
supra situației deținuților poli
tici din Africa australă, desfă
șurat spb egida subcomitetului 
pentru problemele rasismului și 
decolonizării. al Comitetului 
special al organizațiilor inter
naționale neguvernamentale.

Pe lingă numeroși delegați,-ai 
organizațiilor neguvernamentale 
și ai unor organizații speciali
zate ale O.N.U.. la lucrări au 
participat reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare și foști de
ținuți politici din Africa de 
Sud. Namibia și Zimbabwe.

în luările de cuvint, delegații 
au evidențiat situația deosebit 
de gravă a deținuților 
din Africa australă și au con
damnat cu asprime intensifica
rea măsurilor de represiune și 
teroare aplicate de regimurile 
minoritare din această zonă îm
potriva populației africane, cu 
deosebire cele petrecute recent 
în Africa de Sud.

Luind cuvîntul in cadrul reu
niunii. reprezentantul român. 
Constantin Ivașcu, a exprimat 
deplina adeziune a opiniei pu
blice din țara noastră la lupta 
dusă de mișcările de eliberare 
din Africa de Sud. Namibia și 
Zimbabwe pentru înlăturarea 
rasismului și a politicii de a- 
partheid și dobindirea dreptu
rilor legitime reclamate de po
poarele africane. El s-a referit 
pe larg la sprijinul deplin pe 
care România il acordă mișcă-

politici
race 
pentru a face 
dezvoltării.

naturale

ELISABETA A
Britanii a fost

• REGINA 
II-A a Marii 
primită, miercuri, la Casa Albă, 
de președintele Gerald Ford, 
în cadrul ceremoniei de primi
re au fo:st subliniate 
relații existente între 
Britanie și Statele Unite.

bunele 
Marea

YhîȚjp w
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zeșt! (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).

PRIMA PAGINA : Volga (orele 
9; 11.15; 13.30; 13.45; 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 SI JERRY : Tomis (orele 
8,15: 10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 
20.15).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIT! : Viitorul (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 NOP
ȚII : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 18; 18,15; 20,30),

ZIDUL : Drumul Sării (orele 
15.39; 18: 20).

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

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : 
Ferentari (orele 15,30; 18: 20,15).

RĂSCUMPĂRAREA : Gloria lo
vele 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
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 S 
Cringași (ora 17).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" S 
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 : Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20).

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

FAMILIILE PATRIOȚILOR CA- 
ZUȚl: Ltimina (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 
8,45; 11; 13,30: 16; 18,30; 21).

TRANDAFIRUL ALB : Grădina 
Vitan (ora 20.30).

ELIXIRUL TINEREȚII :■ Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30).

PROGRAMUL 1

16,00 Matineu de vacanță. ..Nod
dy — serial de păpuși animate — 
producție a studiourilor engleze. 
Primele două episoade. 16.30 Curs 
de limbă 
17,05 Din 
Cîntece 
orchestra 
iași. 17.40 ,___  ._____ __
neret. 18,05 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,25 Univer
sitatea TV. 19,00 Intre Dunăre și 
Balcani. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Mai aveți o în
trebare? Imaginea Universului. 
20,40 Ecran TV ’76. 21,10 Cadran 
economic mondial. 21.30 „Sînt su
flet în sufletul neamului meu“. 
Spectacol omagial George Coșbuc 
(II). 22.10 24 de ore. 22,30 Închi
derea programului.

germană. 17,00 Telex, 
țările socialiste. 17.15 
populare. Interpretează 

„Doina Moldovei" din 
Enciclopedie pentru ti-

PROGRAMUL 2

20.00 Concert simfonic. Trans
misiune directă din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii: Con
cert extraordinar al Orchestrei 
simfonice din Lyon. dirijor Sorge 
Bande. solist Maurice Cendron. 
In’ pauză: Telex: Desene animate. 
22,00 Baladă pentru acest pămint: 
Cetățile dacice din Moldova (II). 
22,20 închiderea programului.

Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19.30; (Sala 
Mică) : COMEDIE DE MODA 
VECHE — ora 19,30: Teatrul
Evreiesc de Stat: HAI NOROC 
ȘI ZELING ȘOR — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Aca
demia) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘĂ — ora 10 ; Circul ..Bucu
rești" : CIRCUL PE GHEAȚA 
(Ansamblul Circului Mare din 
Moscova) — ora 19.30 : Ansam
blul „Rapsodia Română" : FRU
MOASĂ EȘTI. MÎNDRA ȚARA
— ora 18,30; Teatrul Mic (Rotonda 
scriitorilor — Cișmigiu): SUFLET 
DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU
— spectacol de sunet și lumină
— ora 20,30.

• TEREN MOBIL DE JOACA. Michael Kehr din Koln a avut 
ideea de a plasa in remorca unui camion tras de un tractor 
un balansoar, un tobogan, un panou de desenat pentru copii, 
precum și alte jovuri pe care le descarcă pentru cîteva ore 
in diferite părți ale orașului, punîndu-le la dispoziția copiilor. 
Terenul de joacă itinerant se bucură de mare succes în car
tierele aglomerate unde parking-urile au ocupat locurile de 
joacă • ^SELENA**. Pentru a avea posibilitatea să studieze 
principiile de p.-o.ectare ale unor mașini selenare, studenții 
de la școala tehnică superioară ..Bauman" din Moscova au 
realiza: un poligon pe care pot fi experimentate motoare, puse 
la punct sistemele de comandă. încercate manipulatoare pen
tru recoltat probe de rocă. Lunohodul ,,Selena", realizat de 
studenții acestui institut, dispune de un motor electric cu ba
terii și cu trei perechi de roți de o construcție specială, care 
permit deplasarea pe orice sol • LABORATOR CLANDESTIN 
DE PREPARARE A COCAINEI. Poliția peruană a descoperit, 
intr-o subterană din apropierea orașului Linia, unul dintre 
cele mai mari laboratoare clandestine de preparare a cocainei 
cunoscute pînă in prezent. Cu acest prilej, au fost captu
rate 150 kg droguri, trei persoane au fost arestate și au fost 
sechestrate, de asemenea, un mic avion, automobile și auto
camioane utilizate de traficanții de stupefiante • CU SINGE 
RECE un parașutist britanic de 18 ani și-a salvat viața într-o 
situație care se produce foarte rar. dar care i-ar fi putut fi 
fatală: parașuta sa s-a acroșat de coada avionului și timp de 
45 de minute a rămas în această poziție. în cele din urmă, 
amintindu-și de instrucțiunile din manualul de parașutism pe 
care-1 studiase, tinărul s-a debarasat de o parte din echipa
mentul său și a sărit numai cu parașuta ventrală, tocmai la 
timp. întrucît, avionul, rămas fără benzină, atinsese plafonul 
de 300 m de la sol. înălțimea minimă de la care parașuta sa 
se mai putea deschide • DESCOPERIREA BANILOR FURAȚI 
DE PE AEROPORTUL LONDONEZ HEATHROW. Poliția din 
Zurich a anunțat că a recuperat circa un milion dolari (din 
cele două milioane lire sterline sustrase) într-o bancă din 
Zurich unde suma fusese depusă de englezul S. P. Raymond, 
implicat în furt; poliția irlandeză a descoperit, la rîndul ei, 
250 000 lire sterline într-o valiză ascunsă intr-un hotel din Du
blin, iar poliția londoneză a găsit la domiciliul unei tinere o 
altă parte importantă din sumă.
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