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FIECARE ORA BUNA DE LUCRU, FIECARE
UTILAJ - FOLOSITE LA MAXIMUM!

IMPERATIVELE ACESTOR ZILE:

• întreaga recoltă de cereale
strînsă la timp, fără pierderi

• Sistemele de irigații să func
ționeze din plin, zi și noapte

• Intensificarea udărilor-prin
toate mijloacele de caredis
pun unitățile agricole, popu
Eatia> satelor

• Ritm intens la semănatul
celei de a doua culturi

ședință a ComitetuluiLa recenta __ ___ ______
C.C. al P.C.R., desfășurată sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul căreia s-a analizat desfă
șurarea campaniei agricole de vară, s-au stabilit o serie 
de măsuri și responsabilități concrete pentru organele 
agricole, pentru consiliile populare județene și comunale 
in vederea intensificării lucrărilor de sezon, pentru folo
sirea fiecărei ore bune de lucru în cîmp, în scopul strîn- 
gerii rapide a întregii recolte de cereale, transportării și 
înmagazinării acesteia în cel mai scurt timp, pentru a se 
evita orice pierderi. Am consemnat ieri, în Bărăganul 
ialomițean, acolo unde bătălia pentru grîu se află în 
punctul de maximă intensitate, hotărîrea oamenilor 
muncii de pe ogoare de a răspunde prin fapte, de a face 
totul pentru ca recolta acestui an să fie cît mai bogată. 
La finalul zilei, jumătate din suprafața cultivată cu griu 
în județul Ialomița a fost secerată.

Reportajele în pag. a -3-a

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

TOVARĂȘUL PEDRO ALVES
Tovarășul Nicolae .Ceaușescu. 

secretar . general ;. al-Partidului ,1( 
, Corrtunist Român, ■ președintele 
Republicii Socialiste • România',, 
a primit, joi după-amiază. in 
stațiunea Neptun. pe tovarășul 
Pedro Alves, adjunct al șefu
lui Departamentului Relațiilor 
Externe al Mișcării pentru Eli
berarea Angolei' — M.P.L.A., 
care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a 
jtranșmîSj tovarășului Nicolae 

• Ce’a-uș^scu^un. mesaj prietenesc 
din-părtea "tovarășului Agostinho 
Neto, președinte al M.P.L.A.. 
președintele Republicii Populare 
Angola, precum și din partea to
varășului Lopo do Nascimentv, 
prim-ministru al guvernului an
golez.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită tovarășilor Agostinho Neto 
și Lopo do Nascimento un sa
lut prietenesc și cele mai bune 
urări.

în cursul întrevederii 
subliniat cu satisfacție 
relații statornicite între Parti
dul Comunist Român și Mișca
rea pentru Eliberarea Angolei, 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară An
gola. A fost reafirmată dorința 
comună de a dezvolta pe mul
tiple planuri colaborarea dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre. în. interesul reciproc, 
al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate.

s-au 
bunele

PUBLICISTUL TURC BEDREDDIN NEIDIK
în ziua de 15 iulie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
stațiunea Neptun., pe publicistul 
Bedreddin Neidik, director-pro- 
prietar ăl Agenției de știri Tur- 
cia-Europa, autorul volumului 
„Imaginea de azi a României, 
apărut recent la Istanbul.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic

Politic Executiv al

Zile. de muncăr la -irigații -și recoltări în Cimpia Bărăganului .
. Fotografii-de if.VASILE RANGA șiORESTE' PLEC AN

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a înminat tovară
șului Nicolae Ceaușescu volu
mul „Imaginea de azi a Româ- 
niei“. subliniind că această lu
crare a sa reprezintă un omagiu 
adus personalității remarcabile 
a președintelui României, acti
vității sale neobosite puse in 
slujba prosperității țării și 
bunăstării poporului român, 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, afirmării 
in lume a idealurilor de liberta-

te și independență.- de pace, în
țelegere și colaborare intre na
țiuni.

Mulțumind, tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu a apreciat volumul ca 
o expresie a bunelor relații care 
s-au stabilit și se dezvoltă intre 
țările și popoarele noastre, ca 
o contribuție la mai buna cu
noaștere a României, a realiză
rilor ei, la întărirea prieteniei 
și colaborării în Balcani.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță cordială, prietenească.

In lumina hotăririlor Congresului educației politice și al culturii socialiste

Activitatea teoretică și problemele
concrete ale practicii sociale

— Referitor la sarcinile ce re
vin activității teoretice, științe
lor sociale in perspectiva for
mării omului nou, exigența 
majoră formulată în Expunerea 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este aceea a intensificării efor
turilor iu vederea studierii și 
soluționării problemelor practi
ce, ale procesului făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și comunismului in 
România. Pentru început, vă- rog

Convorbire cu prof, 
univ. dr. Pavel Apostol

să relevați sensul acestei cerin
țe fundamentale, care sint moti
vele ce întemeiază necesitatea 
unui atare efort ?

— Dezideratul exprimat de 
secretarul general al partidului 
răspunde, pe de o parte, cerin
țelor interne ale dezvoltării ști
ințelor sociale in etapa actuală 
și in perspectivă, iar pe de altă 
parte, corespunde unei nevoi so 
ciale obiective prin aceea că 
știința socială românească tre
buie să fie integrată practicii 
sociale. să slujească această 
practică, perfecționarea ei gene
rală. Cu atît mai firească apare 
această exigență cu cit, se știe, 
în acest domeniu s-a înrădăcinat 
adeseori abordarea abstractă, o 
anume manieră după care nu se 
pornește de la_ problemele, reale 
ale societății și omului contem
poran. Or. în concepția partidu
lui nostru, științele sociale nu se 
pot rezuma la a consemna 
realitatea, lă înregistrarea unor 
evenimente consumate. Militan
tismul. spiritul marxist creator 
revoluționar pretind ca știința 
socială să fie. așa cum spunea 
Marx, un instrument de trans
formare a lumii. Aceasta pre
supune explorarea unor noi po
sibilități de dezvoltare, desco
perirea unor -soluții inedite.

Numai 
ti vă 
lese 
ce și 
mare 
omului nou, se pot afirma ca 
purtătoare ale concepției mar- 
xismului-creator, ale umanismu
lui revoluționar ca forță a pro
gresului societății noastre socia
liste.

— Ați amintit de spiritul mi
litant. revoluționar, creator, o 
altă cerință importantă formula
tă la Congresul educației politi
ce și al culturii socialiste. Cum 
vedeți împlinirea fermă, consec
ventă in activitatea teoretică, în 
științele sociale, a acestei ce
rințe ?

— Fără discuție, unica sursă 
viabilă a, acestei atitudini se gă
sește în contactul nemijlocit și 
permanent cu practica socială. 
Spiritul militant veritabil > nu 
poate fi ințeles ca retorică, 
doar in sensul prețuirii unor so
luții știute de multă vreme, ci 
reclamă Căutarea responsabilă a 
unor posibilități și căi de realir 
zare ale progresului social în 
așa fel incit științele să contri
buie la îmbunătățirea funcțio
nării structurilor societății, să 
asigure găsirea unor modalități 
de accelerare’ a ritmului de 
dezvoltare generală.

— Care sini, după opinia dv.»

in această perspec- 
științele sociale, ințe- 
ca instrumente teoreti- 
metodologice de transfor- 
a lumii și de formare a

TRAIAN GANJU

(Continuare in pag. a 11-a)

obiectivele angajării noastre spre noi trepte de progres si civilizație

Folosirea cu maximum de randament a tuturor capacităților și spațiilor de producție

Staționări păgubitoare 
pe fluxul eficientei

Organe județene de speciali
tate constatau in toamna anu
lui trecut că, la întreprinderea 
do piese auto din Sibiu nu 
funcționează utilaje in valoare 
de peste 8 milioane lei. Procu
rate sau realizate prin- autodo- 
ta-re, unele de numai cițiva ani. 
altele aduse cu mari eforturi 
valutare ori primire prin trans
fer de la alte unități ..econo
mice. ajunseseră cu limbul inu
tilizabile nu1 datorită stării lor 
de uzură, ci pentru câ pur și 
simplu deveniseră disponibile. 
Cauzele, mai mult sau mai pu
țin obiective, au fost analizate 
și discutațe cu prilejul pe care 
îl aminteam, cind întreprinderea 
a fost sprijinită și îndrumată 
să le redistribuie • altor unități 
sau să Ie folosească, in măsura 
în care este posibil, in circuitul 
activității proprii.

Au trecut de atunci 10 luni, 
timp suficient ca utilajelor care 
prisoseau, montate, descomple
tate ori uitate;.prin cine știe ce 
colțuri mai puțin umblate și 
pentru care.se plăteau in con
tinuare amortismente, să li se 
găsească locul și întrebuințarea 
cuvenite. Mai ales că pentru 
unele dintre ele. așa cum sus
țin muncitorii și specialiștii de 
aici, dacă alte întreprinderi ar 
afla, ar face totul pentru a le 
obține. Cu toate acestea, utila
jele își așteaptă in continuare 
destinația, i-pe unele .nu vrea să 
se despartă conducerea între
prinderii. • motivind că nu se 
știe cind vor avea totuși nevoie 
de ele. iar do altele, centrala 
industrială de resort, care speră 
să le găsească un loc in vreo 
întreprindere din subordinea ei. 
O altă categorie o formează cele 
despre care in hirtii scrie că au 
fest repuse în funcțiune, iar in 
realitate’ nu produc nimic. într-o 
asemenea situație se află și 6 
mașină do broșat care costă 
aproape o jumătate milion lei 
și despre care, inițial, ni s-a 
spus că do cîteva luni i s-a gă
sit o întrebuințare.. ..Acum ma
șina lucrează în secția cardane" 
-T- susținea inginerul Mircea 
Tanasicinc. șeful serviciului m?- 
rao-' -sof. Adevărul' era însă cu 
totul altul. In secția cardans

această mașină a ’funcționat 
anul trecut. De opt luni insă, 
cum ne explicau muncitorii «i 

^eful de atelier r Dumitru An- 
ghele. nu a mai rămas in 'sec
ție decit locul pe care era.' in
stalată. Am gâsit-o in.cele*din 
urmă demontată și prăfuita in
ti-un atelier de reparații. La 
fel .am, aflat cum doar in scripte 
s-a găsit întrebuințare și pen-’ 
tru 7 transportoare suspendate^ 
in valoare' de pește’ 2 milioane 
let Realizate prin autoutilare 
in anul 1972. ele- au funcționat 
mai puțin de un an de zile. De 
atunci, in halele in care au fost 
montate a mai rămas doar 
scheletul lor metalic.* ..Dacă" nu- 
vom reuși să folosim toate com
ponentele la o nouă instalație? 
de vopsitorie. sperăm ca intr-un NICOLAE COȘOVEANU

In atelierul mecanic-energetic de la întreprinderea de strunguri 
automate SARO Tirgpvișțe se realizează un nou utilaj modern 

cu mijloace proprii

an-doi să revenim la ideea pe 
care am avut-o cind am reali
zat-o. prin autoutilare pentru 
mecanizarea transportului in-' -
tern” —' ne declara inginerul < * 
Nicolae Popescu, șeful serviciu- V 
Jui programare și urmărire a 
producției. Cu gîndul la astfel 
de perspective, cu ?,chibzuința“ 
— rpai bine să prisosească decît . 
să- lipsească — ntr este'* de mi- 
rare de ce la întreprinderea de 

■pîes£* ailtef’din SîbitT "dtilaj’eTe ’ 
nefolosite sint de ordinul mi- ; 
Jioanelor. - De unde rezultă că- 
un nou control al organelor ju
dețene de specialitate ca cel din 
toamna anului trecut, dar cu 
măsuri mai ferme, este absolute * 
necesar.

In pagina a 2-a

• Repere istorice — 
repere de constiin-

. tă: MONUMENTE
LE PATRIEI

• VIATA BATE LA 
. .UȘĂ
• Teatru : O DEZBA- 

TERE DESPRE 
IDEAL

• Practica în produc
ție — „repetiție ge
nerală" înaintea 
debutului în profe
sie : CUM MUN
CESC SI CIT MUN
CESC ELEVII IN 
ATELIERELE UZI-

~ NEI ■

în pagina a 3-a

• SPORT f Ultimele 
știri de la Montreal, 
înaintea Jocurilor 
Olimpice

Turceni. Cea mai mare centrală 
termică a țării. Cer date compa
rative si : mi. te oferă fără nici o
greutate. 'Nu 'ijumai date, dar și 
amintiri, încă vii și colorate, le
gate'-de fiecare ’ construcție de 
termocentrală. Majoritatea ce
lor care lucrează aici, oamenii 
de bază--, său ■ „nucleul", cum le 
place să se numească, și-au fă
cut ucenicia la Borzești, s-au ri
sipit în toate colțurile țării ca 
să înalțe termocentralele de la 
Brăila, Govora, Ișalnița etc., 
s-au revăzut la Porțile de Fier 
și și-au dat întîlnire la Turceni 
pentru a duce la bun sfirșit, cu 
priceperea și capacitatea lor 
creatoare, o întreprindere de 
importanța acesteia.

— Dincolo de parametrii săi 
impresionanți, Turceni este o 
investiție de inteligență româ
nească, precizează directorul 
sectorului montaj, ing. Adrian 
Ștefânescu. Echipamentul uti
lizat aici este in întregime ro
mânesc. Tehnologiile pe care le

Un model pentru satul viitorului
Dezvoltarea' neîntreruptă a 

activității . economice, diversifi
carea și modernizarea aees- 
tev activități - sint factori- cu 
o puternică inriurire asupra 
vieții oamenilor, asupra structu
rii populației din Stoicăneșt? — 
Olt. D?r mai ales sint factori 
care conferă tinerilor din co
mună posibilitatea deplinei 
afirmări a capacității și elanu
lui creator propriu vîrstei lor.

Timp de trei ani o echipă de 
sociologi — studenți și cadre 
didactice din cadrul catedrei de 
sociologie.. a , Universității din 
București — a efectuat o amplă 

,-cercetafe in, comuna Stoicănești. 
'Odată cu sbsirea vacanței de vară 
echipa de sociologi s-a reîntors 
in județul Olt pentru a-și conti
nua. investigațiile. Am avuțgșțffîl 
prilejul să-i întilnesc pe’ con
ducătorii-.. cerc&tăriL^știirUifice 
realizate la Stoicănșșt'. cărora 
le-âm. adresat rugămintea.,de a 
face cîteva precizări in legătură 
cu ponderea tineretului in ca
drul populației active de aici. 
„Una dintre sursele de creștere 
a populației din Stoicănești — 
a subliniat conf. univ. Virgil ■ 
Cpnstantineseu — o reprezintă 
tinerii caro se întorc de Ia oraș 
pentru a lucra în comuna natală. 
Desigur, există o legătură 
directă între opțiunea aces
tor tineri și dezvoltarea puter- 

Comunistul — modelul la care ne raportăm
aplicăm ne aparțin și ele. Tur
ceni este o centrală diferită — 
mă refer la concepție, tehnolo
gii. performanțe-in exploatare — 
de toate celelalte centrale ter
mice. Reprezintă o sumă a ex
perienței noastre tehnice, de 
pină acum.

BORZEȘTI-TURCENI 
via Porțile de Fier

O sumă a experienței tehnice, 
exprimată in metri-apropiere 
de nori. în adincimea cazanelor. 
in numărul uzinelor care vor 
pulsa în ritmul curentului elec
tric și al aburului pornit de 
aici. Dar suma experienței 
umane absorbită de coșurile și 
recipientele uriașe ale Turceni- 
lor in ce se exprimă ? 

nicâ a sectorului industrial in 
cadrul cooperativei agricole de 
producție. Ancheta noastră a 
evidențiat insă și cîteva semni
ficative detalii de ordin moti
vational. Tinerii doresc să 
trăiască în comuna natală. îm
preună cu oamenii în mijlocul 
cărora au crescut, cu prietenii 
din copilărie, să locuiască în

Stoicănești, 
județul Olt

casa părintească ; în mod Iioiă- 
rîtor insă reîntoarcerea lor 
acasă este condiționată de po
sibilitatea împlinirii aspirației 
de a se realiza pe plan pro
fesional, de a-și exercita pro
fesia la un înalt nivel de cali
ficare". Adaug și opinia conf. 
univ. Pompiliu Grigorescu : 
„Ceea ce consider a fi foarte 
important este faptul că la 
Stoicănești crearea, de condiții 
optime pentru ca tinerii să-și 
poată împlini idealul profesio
nal nu se realizează prin urba
nizare, ci prin trecerea treptată 
la o viață de tip modern, care 
păstrează însă particularitățile 
mediului rural. Semnificativ în

O primă măsură poate fi con
știința datoriei. Oamenii care 
lucrează aici au meserii diverse 
,s^u mai bine-zis au avut. Fiind
că, toate s-au topit intr-una< 
singură, aceea de '„termis't". O 
meserie egoistă, acaparatoare.' 
o$fe cere . celui ce o practică 

să-i dăruiască totul : gîndurile, 
forța brațelor, zilele sale lumină. 
Au deprins, odată cu cunoștin
țele ei propriu-zise. și o condi
ție indispensabilă — să fie me
reu acolo unde este nevoie de 
ei. Fiecare dintre cei cu care 
stau de vorbă s-au mutat cu 
casă, nevastă, copii. între 10 și 
20 de ori. Au plecat, mereu, in 

această privință este și faptul 
că viața comunei se identifică 
pe deplin cu activitatea coope
rativei agricole de producție. 
Experiența Stoicănești este 
un model pentru satul viitoru- 

• lui. dar și un exemplu de pre
gătire a tineretului sătesc pen
tru mari responsabilități so- 
ciale“.

Am reținut o idee exprimată 
de conf. univ. Virgil Constan- 
tinescu și anume că in mod ho- 

, țărilor reîntoarcerea tinerilor 
pentru a lucra în comuna în 
care s-au născut este condițio
nată de posibilitatea împlinirii 
idealului profesional. Este un 
fapt real. Ar fi însă nedrept să 
se înțeleagă de aici că au 
venit la de-a gata ; că au aștep
tat să se dezvolte localitatea și 
apoi s-au reîntors acasă să cu
leagă-roadele. Pentru -că-la Stoi- 
cănești nu -este încă to-tul gata : 
aici sint însă foarte bune condiții 
pentru ca tinerii să participe ac
tiv la construirea viitorului pe 
care și-1 doresc. Acest viitor este 
legat in mod esențial de 
creșterea producției agricole și 
de aceea aportul lor se face 
simțit atît la lucrările de între
ținere, cit și la strîngerea re-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a) 

clipa cind noroaiele erau mătu
rate de panglicile de asfalt. Au 
mai privit o dată înapoi spre 
înălțarea lină a aburului din re
cipientele de răcire și au pornit 
către alte c$npuri desfundațe» 
către alte pustietăți, cărora 
aveau să le \confere primele di
mensiuni verticale.

— Sintem datori s-o luăm 
mereu de la capăt, îmi spune 
Constantin Goga. E nevoie 
să lucrezi* la multe centrale^ 
să treci. - pe rindN prin toate 
sectoarele ’ lor, ca să ca
peți încredere și curaj. Iar 
odată cu acumularea experienței, 
devii tot mai conștient de obli
gația pe care o ai. înțelegi că 
trebuie să renunți la propriile 
comodități, la liniștea pe care, 
poate, fiecare și-o dorește, și să 
pleci. Iar și iar. acolo unde pri-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a Il-a) j

iiiseiiiiiâri
TELIORMAN, Teliorman, hor

căia cu furca pieptului spartă 
fostul covrigar din Efiir. cerșind 
indurare cerului și cifnpului:. și 
cui va- fi fiind in pteiajmă. Și 
după ce l-a scos : ,,încliină-te 
boierule, se cheamă că ești om 
și nu spurca pămintul. Măcar 
atita fă, bre, dacă mai bine nu 
te-a lăsat inima, ar fi zis Moise 
Bițan văzînd că totu-i de prisos ; 
inchină-te pe limba de unde-ai 
venit, dacă a noastră ți-a fost 
greu<s.

,;Pămînt nenorocit". ar mai fi 
apucat să deschidă gura covri
garul boierit nesănătos de re
pede, dindu-și suflarea alături 
de automobilul răsturnat de ne- 
îndeminarea degetelor lui, or-

„întrebuin
țarea vieții"

golios inelate in peceți fără ve
chime. prea scurte acum pentru 
praznicul vieții.

Teleormanul unduia în galben 
și verde, Eden blestemat refu- 
Zindu-se gloatei, pirjolit de 

ei un. an mai iirziu cind, 
uu7 avea să se transforme in- 

ti-un sinistru prohod din ordi
nul personagiului de tristă amin
tire ale cărui cuvinte despre o 

„muzică ce-i place" ii 
închideau porțile istoriei.

„Teliorman, Teliorman" ingina 
fratele covrigarului ruinat ' de 
dulcele șantan al Bucurescilor, 
„Paimnt nenorocit", ar fi im- 
?n?oCat pentru ultima oară in 
jJld cmd, plictisit de îndelunga 
și^ inexplicabila pentru el încă- 
pațmare a țăranilor le-a vindut 
moșule ipotecate, de s-au trezit 
oamenii că trebuie să plătească 

■pămintul încă o datăc băncii 
„Marmorosch Blank". ..Marmu
ră din munții Blank, sumpă mă", 
le-ar fi explicat Bițan celor 
care mai aveau nevinovăția să 
se îndoiască.

„ACU ERA pământ, înaintim 
?in mocirlă de cum curoeau ză
pezile minați de^ftfam&fl, -.mor
mintelor. parcă. NaU cdfcaw. cu 
obidă, te scormonesc și fe se
măn pină îmi dai tu ce vreau 
eu să dai. Credeam că-l înge
nunchez și el dădea, da pină la 
urmă tot samsarii". „Boiereș- 
te-te, bă" — și-ți dădeau de-o 
pereche de bocanci".

Moise Ion al lui Bițan. fiul lui 
Mprin Moise Bițan a adunat in 
cinci caiete ferecate de coperți 
din lemn intîmplările vieții.

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Repere istorice-repere de conștiință
Am propus acest subiect 

drept temă -pentru o compunere 
Lberă. unui număr de 17 elevi 
a: Liceului ..George Coșbuc“ din 
Clu)-Napoca.

RICHTER LOTHAR : Pri- 
— atestări ale muncii si 
rteții omului pe aceste melea- 
gur.. încep clin mileniul al III- 

i.e.n., la cucerirea Daciei de 
câzre romani și pină la consti- 
--■’ea primelor formațiuni sta- 

e. mărturii adunate in parte 
Muzeul de istorie al Tra'nsil- 

aniei. Originea romană 
a acestei așezări este surprinsă, 
dealtfel, in gestul lui Romulus 
U Remus, cei doi întemeietori 
c: Romei, care se alăptează de 
.2 Lupoaică in statuia ce stră- 
: -:-yte deschiderea bulevardu- 

dr. Petru Groza, in fața 
p *. măriei municipale.

pierea ■ liceului nostțu, s-a dez
velii anul Ucesta > statuia lui 
Baba Novac, pe locul unde a 
fost ars pe rug, in anul 1601, 
vestitul căpitan al lui Mihai Vi
teazul.

ADRIANA NÎCOARĂ : în 
clădirea Liceului nr. 11 a fost 
înființat, exact cu 200 de ani in 
urmă (1776), Colegiul Piariștilor 
care cuprindea 4 facultăți: 
drept, filosofie, științele naturii și 
chirurgie, unde au învățat și ac
tivat mulți oameni de înaltă 
cultură : Ioan Piuariu Molnar, 
primul medic român, Gheorghe 
Șincai, Petru Maior, Gheorghe 
Lazăr, George Barițiu, Avram 
Iancu. Este o dovadă că in ciu
da vicisitudinilor istoriei, popu
lația românească de pe terito
riul Transilvaniei și-a format o Cluj-Napoca. Statuia lui Matei Corvinul

TUDOR VAGAUNESCU : Din 
epoca feudală ne-au rămas mai 
~-. :e mărturii despre oraș. Să- 
p izurile arheologice recent efec- 
•..-■e in raza municipiului' fac 
si se creadă că la Mănăștur (și 

ia Dăbâca) ar fi fost cetatea 
lui Gelu centrul ținutului vi
te azului „Dux romane* ce a a- 
pirat cu prețul vieții sale Tran- 
s-.'.vania. Tot la Mănăștur, mă- 
Dâitirea din localitate ne amin- 
izf-.e de țăranii care s-au ridi
cat in 1437 și 1514 la luptă im- 
pctriva asupritorilor. Aici, feu- 
ăaiii mspăimintați de amploa
rea luptei au semnat conven- 
;-:'e — pe care nu le-au res
pectat — cu răsculații.

RODICA VULTUR : Suferind 
trecerile numeroaselor valuri de 
pc poare migratoare, Clujul a 
început să renască in seco
lul al XlII-lea. Stau mărturie, 
urmele vechii'-cetăți, destul de 
puține păstrate pină astăzi, 
p-.-tre acestea cel mai bine 
conservat fiind Bastionul croi- 
:orilor care ne sugerează ‘că 
ÎTcă in secolul al XV-lea Clu
jul cunoștea ro puternică dez
voltare a breslelor de meșteșu- 
geri. Catedrala Sf. Mihail, unul 
dintre cele mai frumoase mo
numente in stil gotic din Tran
silvania. Biserica reformată in 
fața careta sculptorii clujeni 
Martin și Gheorghe au repro
dus fidel, in anul 1373, statuia 
ecvestră a Sf. Gheorghe cu ba
laurul. Palatul Banff!, o con
strucție barocă de mare valoare 
arhitectonică, ce adăpostește in 
prezent muzeul de artă in care 
pot fi văzute obiecte provenite 
de la Vasîle Lupu și Matei Ba- 
sarcib. dovezi grăitoare ale le
găturilor permanente, econo
mice și culturale dintre Mol
dova, Țara Românească și Tran
silvania, sint alte monumente 
cu profunde rezonanțe in isto
ria noastră.

MIRCEA DAB AC AN : în fața 
Bastionului croitorilor, in apro-

Monumentele
patrie

puternică intelectualitate care 
avea s-o reprezinte in lupta sa 
pentru eliberarea, națională.

RICHTER LOTHAR : Epoca 
modernă, a celor trei corifei ai 
Școlii ardelene, mișcare ilumi
nistă ce a deschis noi perspec
tive de afirmare a neamului în
dreptățit de a locui și stăpini 
aceste meleaguri, este surprinsă 
in bronzul grupului stafiiâr al 
maestrului Ladea, din fața clă
dirii Universității „Babeș-Bo- 
lyai“.

RADU CRISTIAN : Periandn 
revoluționară de- luptă- pentru 
libertate riațiorială și sbciaTă în
cepută la mijlocul secolului tre
cut este consemnată pe plăcile 
memoriale de pe strada care 
pțartă numele Craiului munți
lor, care amintesc, trecerea prin 
Cluj a lui Bălcescu și a lui 
Avram Iancu. La sfirșitu! se
colului, ca expresie a afirmării 
pe tot mai multe planuri a 
populației românești ore loc 
Mișcarea memorandiștilor. al 
cărui proces desfășurat in clă
direa renumită Reduta, azi se
diul Muzeului etnografic, a fost 
urmărit cu sufletul la gură de o 
mare masă de țărani care a lă
sat numele Căii moților.

TUDOR VAGAUNESCU : Nu
meroase locuri amintesc de is
toria mișcării muncitorești $; 
revoluționare a Clujului. în 
Piața libertății, la nr. 22, s-a a- 
flat sediul mișcării muncitorești 
din Cluj intre anii 1922 
precum și sindicatele muncTz ■ 
lor pielari, lemnari și UxtiLV-L

Aceeași piață a fost locul unor 
mari demonstrații pentru anu
larea Dictatului de la Viena. La 
Spitalul C.F.R., pe strada Repu
blicii. a murit, in virstă de nu
mai 29 de ani, Haja Licfschitz, 
neînfricată luptătoare împotrivi 
regimului burghezo-moșieresc. 
Pe aceeași stradă, in casa ir.e- 
morială de la nr. 13 s-a fondat 
in .anul 1934 Asociația 
U.R.S.S” ce avea ca scop mtă- 
rirea relațiilor de prietenie din
tre poporul romani și cel sovie
tic. Um monument din Curîea a- 
teliereior .,18 Februarie- aduc» 
un omagiu celor căzuți in cnut 
revoluționar 1933. în clădirea 
Redutei a avut loc in anul 1923 
Congresul sindicatelor din 
România. în Piața- Dimitrov, ia 
nr. 2 se află o clădire ce a fost 
construită' la începutul tecoluiu» 
nostru de muncitorii lemnari. 
Acolo a activat un centru revo
luționar al acestora, care a jost 
dizolvat de autorități după 1920. 
Clădirea a fost confiscată și 
vindutâ la licitație, ca după eli
berare să revină adevârațilnr 
săi stăpini cere și-au organizat' 
aici sediu! Clubului lor...

Cred că această com
punere colectivă este e- 
dificatoare nu numai pentru ni
velul cunoașterii, adeseori cu. 
lux .de amănunte, a monumen
telor care amintesc istoria ora
șului (mult mai numeroase și 
mai semnificative decit cele cu- 
priose în ghidurile turistice), ci 
mai ales pentru modul cum este 
receptat și interpretat, în spi

ritul adevărului. mesajul isto
ric al acestora. Fapt ce dove
dește că tinerii nu trec pe lin
gă monumente ca simpli vizita
tori. ~

Ancheta a mai dovedit, toto
dată. că participarea directă la 
festivități de dezvelire sau co
memorare. ori răspunderea a- 
cordată Organizației pentru în
treținerea unui anumit monu
ment stimulează curiozitatea și 
interesul pentru căutarea și 
consultarea literaturii istorice m 
care se prezintă evenimentele 
legate intr-un fel sau altul de 
monumentele respective. Și nu 
in ultimul rind trebuie sublimat 
efectul stimulativ al unor refe
rințe ce depășesc programa a- 
nalitică. fâctite cu consecvență 
Ia orele de Jstorie și geografie, 
ori cel al acțiunilor sistematice 
cuprinse în activitatea organi
zatei U.T.C. (concursuri. vizite, 
turti&f ale orașului. întîlniri cu 
istorici ețc.).'- Dealtfel, la nive
lul .municipiului, aproape 2 000 
de elevi, printre care mulți de 
la I.• pul ..George Coșbuc”. «irit 
membri ai cercului ..Prietenii 
Muzeului, de istorie-4.

Testul nostru a arătat, de a- 
semehea. că dincolo de a cu
noaște și-interpreta istoria ora
șului lor prin monumente, ipulț; 
dintre elevii che=Tiona*i. îndeo
sebi cei care activează pe linie 
de U.T.C.. se simt răspunzători 
de a le face cunoscute și a’’^ra. 
Iată doar citeva răspunsuri la o 
întrebare care isi propunea si 
identifice o astfel de preoeu-

în parcul municipiului Cluj- 
Napoca: Scriitorul Liviu 

Rebreanu

pare : ,.Am organizat .un con
curs cu tematică din istoria Clu
jului. la nivelul clasei și ifn- 
circuit prin Cluj cu autocarul1* 
(Radu Cristian) : ..în numeroa
sele intilniri desfășurate la ni
vel republican am relatat colo 
gilor mei din alte orașe date 
privind monumentele isterice 

-din municipiu-4 (Rodica Vul
tur) ; JLe-am povestit colegilor 
și cunoștințelor cum s-au des
fășurat dezvelirile de. monu
mente la care am participat** 
(Țonca Nelu) ; ..în cadrul cla
sei am organizat, cu prilejul a- 
niversârilor de importanță isto
rică. expuneri in care s-a vor
bit și despre oglindirea acelui 
evenimen: ia .monumentele c- 
rașulu:- ,'Gecrgeta Irimia) ; ..Da 
mulie ori. rind m-au viiifat 
cunoscuți din alte orașe am cău- 

fe arăt monumentele ce 
fac mindrta orașului nostru*4 
(Mircea Bogdan).

VIRGIL SIMION

0 DEZBATERE DESPRE IDEAL
Nu mi se pare deloc intim- 

plător că între dramaturgia lui 
D. R. Popescu $i tinerii'regizori 
s-a produs in anii din urmă un 
atașament afirmat atit verbal, 
cit mai ales in graba, pasiunea, 
seriozitatea și talentul cu care 
tinerii regizori au dat viață sce
nică pieselor sale, Faptul ar 
merita, fără îndoială, o -analiză : 
aprofundată, căci atașamentul a- 
cesta nu are nimic. de-a face cu 
..moda**, ci este unul a cărui 
substanță rezidă într-un anume 
fel de a înțelege teatrul ca artă 
a dezbaterii deschise, cji dialog 
viu și grav între conștiințe. E- 
xistă in piesele lui D. R. Po
pescu o constantă ce nir poate 

•rămîne indiferentă tînâriiluî 
creator de spectacol : esențiala; 
implicare în realitate. căutăVea 
și relevarea unui drum al ade
vărului. al încrederii nestrămu- 

. tate in omul nou. constructor ' 
al socialismului. Iar această 
căutare nu este una mimată, 
făcută cu un optimism ușurel. ;' 
exuberant, și dezinvolt, ci una 
zguduitoare, dînd răspund unor 
întrebări de o gravă măreție, de 
un optimism ce-$i trage seva 
din cunoaștere «i din certitudi
nea sunorioritftții de netăgăduit 
a conștiinței comuniste. Aceste 

’ trăsături, definitorii dună mir»’a 
mea pentru teatrul lui T>. R- 
Pepescu, îsi eăs-^sc o împlinire 
de o deose^rtă frumusețe și a- 
euitate în Brleonul. pie^ă pusă 
îh «renă 'de--Alexandru’Crtlpaeeî 
la Teatrul do st«t din Oradea.

Piesa Iui P. R. Popescu nu 
constitui*5 o lectură v«aără. dth 
mai multe motive. Mai întii 
pentru că $i aici, ca și în âHe 
opere ale sale, există în^repă- 
trundle între rea1 si ireal. în
tre persnnaiul înphimiit si în- 
chinuirea nersonâiuiui. o tmner- 
r-’ht’bilă ba«C'’1gre spre fan^as- 

. tic. un timn răstorhat s1 un t>mn 
trăit în «nații diferite. Struct’’ra 
dramatică nu apelează la o cro
nologie simnlă. exterioară, ci 
est0 comnusă dună o schemă pe 
care as denumi-o a d^ZvălU’ri-loț 
succesive. în care actiurtM fina4- 
]ă este descompusă si recompu- 
«ă în rioririH găsirii si. analiză
rii resorturilor ei cele mai in
time. Din punct do vedere al 
cOr-cfrijrtiei temporala, actele I 
si II sînt circumscrise ultimu
lui. ceea ce se schimbă fiind 
spațiul de desfășurare a acțiu
nii. Apoi, pentru că între rea
lismul caracterelor personajelor, 
al faptelor lor. al frămîntărilor 
lor si dezvăluirea finală conform 
căreia tot ce se intimplase pină

atunci fusese o închipuire, un 
. vis,: un coșiiiar petrecut in min

tea unui singur erou, a unicu
lui erou r>âl. de fapt (bineînțe
les. este vorba de realitatea o- 
perei) se naște o aparentă con
tradicție. Si nu în ultimul rind 
pentru că însăși tema ce părea 
a fi pusă la început în discuție 
— a divergențelor dintre gene-, 
rații — capătă la sfîrșit, prin- 
tr-o abilă mișcare de translație 
ideatică, un alt sens, acela al 
autoanalizei, al luptei ce se dă 
în conștiința unui om între ten
dința de âutonralțumire. de de
punere a armelor intransigentei 

. morale și sociale și cea a. vigi- 
■ lentei, a dorinței ele adevăr și 

dreptate, de puritate specifică

de profesie realizează aici ro
luri . extrem, de dificile, cu o ne
așteptată maturitate și subtilita
te. Mircea Con^tantinescu in 
Adrian și Andrei — e&te cu 
mult rafinament gindită apari
ția lui Andrei, fostul tovarăș de 
luptă al lui David, sub alura 
interpretului lui Adrian — este 
bun și dur. sensibil și intransi
gent trăiește tensiunea marilor 
întrebări cu tărie și puritate, 
eatș aspru . din ■. dnagoșțo - și ..fru
mos din adevăr. Radu Vaida 
creează un Melpomete manevra
bil și supus momentului, brutal 
din prostie.nesigur .pentru că-i 
lipsește coloana verteb/ală a 
credinței într-u'n ideal, dezorien
tat. Ileana Iurciue în Voichița

numai aparent com- 
ălujind de fapt in- 
grad artistic proble- 
care D. R. Popescu 
dezbatere în Balco- 

ilegalisțului

VIAȚA BATE LA UȘĂ
Practica în producție - „repetiție generală" înaintea debutului în profesie

S. Spînu, Cimpineanca, Vran- 
cea : Am ințeles bine situația și 
na străduim să-ți fim de folos 
cu informațiile foarte specioase 
pe care ie dorești. Nu există 
nici o formă de învățămint care 
să dea calificarea de ..geneti- 
uan‘\ această specializare obți- 
nindu-se dună absolvirea fie a 
medicinei. fie a unei școli de 
specializare postliceală sanitară 
ori chiar a unei facultăți de bio
logie. unde, începind din anul 
II de facultate este prevă
zută disciplina „genetică**. Așa 
cum medicina nu acordă a- 
testare de medic oftalmolog, o-

’..st, neurolog, ci cea de mețlic 
. rmind ca după practica medi-1 

cală și printr-un sistem de pre- 
gătire postuniversitară 
se dobînd'ească o 
ri alizare anume. nu 
dă nici în această specializare 
fcarte interesantă, dar. evident. 
iTostă. Există laboratoare de 
g---°::că unde lucrează medici, 
riri?gi și asistenți medicali, dar 
• «-au specializat după termi- 
rarea invățămîntului. Acum tu 
ri«bu:e să te gindești dacă vrei 
să urmezi medicina timp de 
ks® ani, — medicina generală. 
c#s;gur — ori biologia — timp 

Da»ru ani — sau o școală de 
specializare postliceală sanitară

- • mp de doi ani. Facultate 
z- medicină generală găsești în 
6 _ rărești și trebuie să te pre-

— așa cum ai precizat, 
:»-Tj anul viitor — la fizică, 
:---- ie organică și anatomia și
: m .jgia omului ; Facultatea de 

se află tot în Capitală. 
Stateriile de examen fiind bio- 

lă. anatomia și fi- 
?g;a omului ș.i chimia a- 
canlcă. încearcă' să-ți procuri 

î■—'î-.-a de admitere în invăță- 
T- superior — 1976 ca șă te

- ' :: exact ce programă tre- 
• e -ă parcurgi — evident din 
f «r plinele pe care le-ai stu- 
f ia liceu. Dacă nu găsești

-T—*a. scrie-ne și încercăm să 
-• procurăm noi. în caz că ai 
’srianta studiilor postli- 
r - atunci orientează-te spre 
irra'.â de profil sanitar din 

Bocamti ori Buzău, căci în 
Iii nu funcționează o ase- 
9MS3?~a «coală. în orice caz. nu 
r i ■?£? radiologia. Va apărea
• broșură unde vei găsi toate 

■dlca'Xle privitoare la concur
au de admitere în învățămin- 

??’. în caz că do- 
■rs -« .-. legătura cu un ge- 
•orxx-u- $â discuți mai mult cu 
•ew» despre profesie ca atare, 
•r *-** te incercăm să te pu-

- - legătură cu unul din 
r . care lucrează în do-

«•scxl re-.etidi.
-» Cipeț. București : Este 

iâ voința de a te realiza 
catea dorită, chiar dacă ai 

r—prm.tr-un eșec. Din pă- 
-w— - -â r;y se va putea să-ți
«■d-r-r- .sul in toamnă, căci 
«v* r d admitere s-a desfă- 
pn deja iar in toamnă se or- 
gK un nou concurs nu-

■■t kt «casația in care mai rămin 
aenr- _ Pere. De regulă, la e- 
BbrbbbkA locurile se ocupă în

. «robabil. așa va fi și in 
aanaas» vară- Angajarea la între- 
z!—f -♦! Electronica” din Ca- 

* e«-? problematică, pentru 
ir - ;rr*ază tineri recrutați 
Ba rxresri. Nu știm din ce 

i ? • esri pentru ca să ne
- a - i re loc de muncă ai 

n» «eepa în domeniul elec- 
Lr : : -d-?tul tău. pentru că. 
h -o. • * tale, nu vrei să 
m »T6 in așteptarea con- 

■Bs de admitere ci să te

- - ;Jsă'
spe- 

acor-

pregătești muncind în parate! — 
ceea ce este foarte bine. Preci- 
zează-ne de unde ești de loc.

Puiu Aurel, București : Liceul 
seral are intr-adevăr durata de 
cinci ani.

Iulian Anghel. com. Damian, 
Dolj : Situația cu locurile ră
mase necompletate după con
cursul de admitere în treapta a 
doua de liceu o deține fiecare 
inspectorat școlar, care este da
tor s-o facă publică. Și așa se 
vi si intimplă. Ar fi zadarnic 
să-ți indicăm noi licee reni 
umaniste din țară unde au ră- 
ma§ locuri libere( de regulă, la 
acest profil n-au rămas locuri 
libere). pentru că. tu optir.d 
pentru liceul real-umanist. poți 
să te înscrii numai in județul 
tău. avînd in vedere câ aseme
nea licee funcționează in toate 
județele.

Cristea Valeria, Galați : Nor
mele de admitere in treapta a 
doua de liceu, deci, să zicem. în 
clasa a Xl-a. cum este situația 
ta. arată că la seral se organi
zează concurs de adm ier® r.u- 
mai în cazul in care la li euî 
respectiv se înscriu rr.a: mulri 
candidați decit numărul locuri
lor planificate. Deci, ve șu daci 
susții ori nu concurs de admi
tere numai cind te vei însene la 
liceu si vei vedea cîți candidați 
s-au ales la liceul respectiv. Te 
poți înscrie la un liceu seral din 
localitatea ta. Dificultatea e :e 
însă că tu. după cum precizezi, 
vei fi lăsat in octombrie și în
scrierile au loc intre 25 auri'* 
— 2 seotembrie. iar in caz câ • 
nevoie să se organizeze concurs, 
acesta s° va desfășura intre
10 septembrie, pentr: că ar.ul 
școlar începe in 15 septembre.

LUCREȚIA LUSTIG
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I
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Tn plină desfășurare, practici de vară in producție a einitar 
de la liceele industriale reprezintă, fără indeială. «n «to-K 
hoUrilor in formarea profesională, in educarea muBt»tocea.seă a 
viitoarelor cadro ale economiei. Concepută ca • pretvngire te 
uzine și fabrici » cursurilor școlare, practica productivă are ca 
ob • fundamental aplteprea in prPcenl ■—aii a raPNlti 
țelor teoretice dobindite in'etasâ. însușirea deprinderilor te aae- 
serie. familiarizarea cu mutica și viața colertn eter ■Haaetteresti.

iu ?â ne stirr.eascâ
r.e călăuzească cu 

«ătrur.derea dificul-
ț.

ascunde sub inconștiența virstei 
tendința’ spre o vja’ț'ă iri’ care 
lipsa de probleme este subter
fugiul neputinței de a adera cu 
toată ființa la adevăr. Un rol 
de o mare complexitate, aș zice 
chiar îmbogățit în spectacol față 
de text. este cel realizat de 
Eugen Harizpmențjv . ip.;; Alex, 
personajul inteligent și sigur pe 
sine, privind ca din ^fară rea
litatea, siiind a> se < sluji de ea 
pentru binale persorisri.' pendu- 
lînd între bufonul-raisoneur 
shakespearian și demagogul, de 
tip caraeialese. Eugen Țiigulea 
in David este sobru și ' grav, 
prefigurind un destin agitat și 
cor/.“?.d:ctoțiu. intferjorizat. su- 
punindu-se pe sine unei severe 
autoanalize. Creează roluri cu 
profesionalism și seriozitate Ion 
Miinea si Ion Abrudan. Alia 
Tputu si Simona Constantinescu.

Spectacolul- orădean. ca și 
piesa lui D.? R. Popescu, prin 
comolexitatea, lui., prin .proble
mele dc mare âctualităte fte 
care le ridică, se Situează, cred, 
pe primul loc de Interes în* sta
giunea care s-a îpeheiat și nu 
numai in ea. . .

anilor tineri. Interesant 
insă că această cdnstrifttie com
plexă este 
plicată, ea 
tr-un înalt 
matlca pe 
o pune în
nul. Adrian, fiul 
David Ionescu. purtătorul celor 
mai frumoase idealuri comunis
te, cel care crede cu toată fiin
ța în adevărul zilelor noastre, 
dar și cel care este conștient 
că odată socialismul instaurat 
„lupta dc clasă nu s-a sfîrșit 
cunț cred unii... Lupta de clasă 
se mai duce si azi intre cinstiți 
și lingăi, între prosti și dectepți. 
Să nu mai fie exploatați inteli- 
genții de proști, cei harnici de 
chiulangii, cei demni de lași, 
de carieriști și tromboniști, in
transigenții de demagogi...**, cel 
care cere tatălui său ca in nu
mele idealului pentru care a 
luptat să nu se mulțumească cu 
ce a realizat, să fie atent la 
ceea ce se intimplă in jur. să 
nu oploșească pe lingă el ten
dințele de îmburghezire ale u- 
nora. cel care pare a plăti cu 
viața puritatea. încrederea și 
intransigența este, in fond. în
săși conștiința neadormită a lui 
David. Acesta -visase unde poa
te duce somnul rațiunii, iar în
treaga piesă este o pledoarie 
pentru construirea conștientă și 
responsabilă a societății noas
tre. pentru încrederea nestrămu
tată in idealul nostru comunist.

în descifrarea pentru specta
tor a problematicii puse, a me
sajului celui mai profund al 
piesei. Alexandru Colpacci, re
gizorul , spectacolului orădean, 
mi se pare a fi avut un rol 
esențial Principala calitate a 
montării este realismul ei. căci, 
dacă autorul lăsase--în- - finalul - 
piesei acea portiță' către, ițeai' 
$i 'fantâsUc^ ColpăcCi- făc* 
straeiie-de ea pd' tot. parcursul 
desfășurării reprezentației. El 
preferă — st faptul este pyiden.- 
țiat și de scenografie.- și de jo
cul actorilor — să aducă îh fața 
publicului, mai corect spus, să 
supună atenției publicului, con
științei sale, o problemă vip. ,a- 
cută. niște caractere de un sub
stanțial realism, el lansează că
tre public întrebări 
grave care-1 implică 
nemijlocit. într-un 
context, pregătirea privitorului 
pentru înțelegerea logicii inter
ne a desfășurării acțiunii este 
făcută ’ prin citeva semne ce 
clarifică limbajul scenic : de 
pildă, timpul răsturnat este mar
cat de desfășurarea, la radio, a 
emisiunii ..Melodia preferată**, 
iar acțiunile ce se derulează 
concomitent, prin flash-back-uri 
ce le fixează in spațiu și timp 
simultaneitatea. O altă indiscu
tabilă calitate a spectacolului cu 
Balconul este interpretarea. Trei 
actori tineri aflați în primul an

venind mai mult formală. S-a 
omis din partea organizatorilor, 
a școlii 
m'rea 
rare ar 
trecerea 
de Ia o 
o mașină 
asigure parcurgerea 
traseu al învățării meseriei. In 
lipsa programei, practica- se. 
face la intimplâre. elevii lu
crează unde pot. ce pot si cîrrd 
pot. Caietele de practică lipsesc 
și ele ori au filele albe, 
aceste condiții. eficienta 
poate fi decit minimă.

La rîndul său insă nici 
ganizația U.T.C. nu intervine 
suficient de energic în ordona
rea activității elevilor.; in pro
ducție. rezumîndu-se mai ales 
la scoaterea lor la muncă pa
triotei. Organizațiile U.T.C. din 
secții $i ateliere pot și tre
buie ăă facă mai mult pentru 
întărirea disciplinei. pentru 
activizarea practicanților. pen
tru integrarea lor încă de pe 
acum fn preocupările și viața 
uteciștilor din uzină.

După unele opinii — in afară 
de eșalonarea practicii pe du
rata celor 3 luni ale verii*- ar fi 
necesară lărgirea bazei materiale 
a liceelor de specialitate, a posi
bilităților de efectuare a prac
ticii, de către toți elevii, in ate
lierele proprii. prevăzute cu 
plan de producție. Uzinele care 
patronează aceste școli au. de 
fapt, obligația dotării corespun
zătoare a atelierelor școlare cu 

utilaje suficiente, 
îndoială. situații. 

Ministerul 
învățămîntului.

in primul rind inloc- 
procnmei de practică 
fî trebuit sâ asigure 

progresivă a elevilor 
operație la alta, de la 

la alta și care să 
întregului

MIRUNA IONESCU

BORZBSTIb—

TURCENI
(Urmare din pag. 1)

— Ca tradiție si po«ib:h-ifi. 
Uzina .43 August- a devenU. 
indiscutabil. o autentică și 
prestigioasă universitate mu»- 
citureaseâ in care au erwcuL 
s-au definit ca oameni și 
cialîști numeroase genera 
tineri — ap 
Stelian Encu 
lui de învăță 
dere. An de an intră oe 
sale sute de ab«oiverti 
oului nosîrj «colar. «Sug 
timpul scolii tei p®-oc o 
perioadă in ateliei 
alâtpr de nnmrito 
prezent, avem in c 
puUa de 3 5CC de pra

— Azn In cocs:
dagome. ae îafonocarâ urote 

tra Olza Catnna. de la Lîcesi 
canx nr. 1. ca Fierar* clasa 
fie condrM si ««yra'esheaLă 
txzteâ dr u cadra

EzlgSaîele. care 
a proericii ală- 

p>1>*k**»z* eu 
2aT*i fsriori te 
teică a acriv.- 
-a nror reznH

Cum muncesc si cit
s • ®

muncesc elevii
in atelierele uzinei

a

In 
nu

or-

O ANCHETA LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN CAPITALA 
EV DENT1AZA EXPERIENȚA FOZITIVA. DAR SI POSIBILITĂȚILE 

NSUFICIENT VALORIFICATE

directe și 
aproape 

asemenea

pie. . îuerui 
așezate. $f

r-.’.or

fesorii fâctecu-s 
torfa în uztei. <

Script*?, pe h 
sint dare, bine 
ateliere, acolo
festă din partea eond1 
procesului de producție gr.ja 
cuvenită pentru instruirea ele-

ari se af.i in răspunderea cite 
mur.criw. I-am găsit la 

treabă, obosiți de muncă, dar 
pKm de satisfacția unor reușite 
deosebite : reparaseră in ziua 
aceea citeva circuite electrice 
-destul de încurcate, după cum 
rcune COctică Neagu din anul 
IIL dar pe care acum le stă
pânesc ca un muncitor calificat**. 
?• '.ucrind se poate îr.vâța. 
..No; avem destule de făcut, 
cor.îinuă aceeași :dee eleva 
Doina Drăghin — din anul II 
—. de faot folosim complet cele 
6 ore zilnice in producție, iar

că n-au lurrat în ziua respec
tivă decit cel mult o oră. Și 
cam așa se intimplă în fiecare 
zi. Nici aceste cazuri nu sînt 
puține. Profesoara Mariă Du
mitru * confirmă, la rindul săli, 
că elevii 
ghează. 
lucrează, 
temeiată. 
aglomerării 
tă perioadă cu elevi și stu- 
denți — peste 3 500 — nu noate 
fi controlată activitatea fiecă
ruia. nu toți âu posibilitatea să 
lucreze pe mașini, practica de-

pe care-i suprave- 
mai mult stau decit 
Observație în- 
Din cauza 

uzinei în
supra- 
aceas-

mașini și 
Sint. fără 
propuneri, pe care 
Educației 
ministerele de resort trebuie să 
le analizeze și să ia măsuri in 
consecință.

si

ROMULUS LAL

Problemele practicii sociale
prioritățile ce trebuie să stea in 
atenția cercetătorilor in contex
tul studierii procesului făuriri! 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate ?

— în expunerea sa. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a ocupat 
îndeaproape de o serie de pro
bleme de ordin social-politic și 
economic csr-' -• ■-
dare creatoare. Este vorba de 
Structura socială a țârii.' relați
ile de producție, rolul claselor, 
procesul omogenizării sociale, 
conducerea științifică a societă
ții, adincirea democrațiri so
cialiste ș.a. Firește, necesitatea 
abordării cu mai multă îndrăz
neală, cu mai multă competență 
a aspectelor teoretice actuale și 
de perspectivă ale vieții eco- 
nomico-sociale in măsură să 
ducă la fundamentarea unor con
cluzii de eficiență practică este 
valabilă pentru toate comparti
mentele cercetării sociale — in 
filozofie, sociologie, psihologie, 
etică, estetică, politologie, eco
nomie politică.

Ca unul care lucrez în dome
niul științelor sociale simt ne
voia studierii mult m3i apro
fundate a dialecticii procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Cred că 
ar trebui să ne lămurim mai 
precis ce se referă in acest pro
ces la eliminarea și neutrali
zarea efectelor unei dezvoltări 
frînate in trecut de capitalism 
și, apoi, ce este efort de afir-

mare a conținutului socialist al 
orinduirii. De asemenea, trebuie 
«ă n® întrebăm în ce măsură 
achizițiile din urmă ale dezvol
tării socialiste constituie în vi
itor premise ale înaintării spre 
comunism.

Științele sociale, 
înțelegem cu toții 
vâr esențial, nu 
rea In societatea 
imagineze modele __ ____
perfectă, speculative, ci să arate 
aici și acum. în aceste condiții, 
ce probleme se pun și ce soluții 
dezirabile sint și realizabile.

— Integrarea cercetării în
tr-un asemenea centru de acti
vitate impune, desigur, schim
bări pe plan metodologic. Care 
credeți că sînt direcțiile de în
noire metodologică a cercetării ?

— Cea dinții schinibare. de 
fond, este aceea a intensific&ii 
studiului de teren. El trebuie Sa 
ducă de la cercetarea empirică 
pină la elaborarea teoretică. Tot 
așa cum este lipsit de finalitate , 
studiul exclusiv al textelor, fără ' 
sprijin în fapte. Ta fel rămine 
fără orizont inventarierea fap
telor. fără o amplă deschidere 
spre teorie, spre concepția gene
rală a progresului social. în a- 
ceastă ordine de idei, aș vrea 
să remarc nevoia unui dialog 
larg, bogat în conținut cu cele 
mai variate categorii sociale de 
oameni ai muncii, dialog care 
este în măsură să ofere cercetă
torului date extrem de intere-

trebuie să 
acest ade- 
au ■meni- 
noastră să 
de societate

sar.te despre viață, despre pro
blemele cărora trebuie să le 
ofere un răspuns adecvat mij
loacelor de care dispunem.

— O ultimă întrebare. Care 
este semnificația educativă a 
demersului cercetării sociale, ca 
și a invâțămintului de speciali
tate. in condițiile respectării, 
ale aplicării indicațiilor formu
late de secretarul general al 
partidului în Expunerea rostită 
la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste ?

— Cercetarea și predarea' in' t- 
domeniul științelor sociale pu ; 
j5ot fi considerate ca o activita
te profesională în sensul în
gust al cuvîntului. ci ca parte

SATUL VIITORULUI
coltelor. Toți locuitorii comu
nei. fără nici o excepție, ies pe 
cîmp.

Desigur, la Stoicănești. tinerii 
specialiști au sarcini specifice. 
Un exemplu : aici' se construieș
te foarte mult, peste 60 la sută 
din case au fost ridicate ih 
ultimul deceniu. Acum, pe baza 
noilor planuri de sistematizare. 

: se construiesc vile etajate. 
Pentru. . tehnicianul proiectant 
Ilie Ghinescu faptul că pe plan
șeta lui de lucru prinde contur

CONTINUĂRI’CONTINUĂR!
componentă, organică a strate
giei de formare a 
Științele sociale 
ofere o inițiere

omului nou. 
trebuie să 

----- -- în elemen
tele pr<ypriu-zisâ fyde filozo
fie, politologie. .-ecohomie; politi
că,- etică, dar'să contribuie1și la 
promovarea gîndirii creatoare 
marxiste și .> prin acest aspect 

■ ej^ îndeplinesc o funcție educa- 
; tiVă ; evidentă prin formarea 

unei gîndiri critice, militante și 
revoluționare la toți oamenii 
în același timp, cunoștințele 
științifice dobîndite trebuie să 
ducă la formarea de convingeri 
ferme bazate pe principiile con
cepției noastre despre lume și 
viață, la dezvoltarea spiritului 
de dezbatere, de creație și in
terpretare obiectivă. realistă, 
angăjântă a realității sociale de 
către fiecare cetățean in parte.

..fața** nouă a comunei este un 
îndemn la pregătire temeinică, 
la muncă stăruitoare. Un alt 
exemplu : s-oția tînărului tehni
cian. Doina Ghinescu face aici 
muncă de pionierat, numărîn- 
du-se printre cei care pun ba
zele industriei electrotehnice 
locale. Pentru ea munca și în
vățătura reprezintă modul în 
care înțelege să-și exercite pro
fesia. Aceste două exemple, la 
care s-ar putea adăuga multe 
altele, sînt semnificative pen
tru felul de a fi și de a gîndi 
al tinerilor de aici.

Tineretul din Stoicănești pre
zintă citeva trăsături specifice 
generate de o realitate a co
munei : modul responsabil în 
care conducerea C.A.P. a înțe
les să se ocupe de asigurarea 
cadrelor de specialitate pentru

toate sectoarele de activitate î 
economic, învățămint și cultu
ră, sănătate. Pe baza planului 
forței de muncă, membrii con
ducerii. C.A.P. s-au ocuDat în
deaproape de tinerii din co
mună aflați la învățătură în 
școli profesionale, in licee de. 
specialitate. în facultăți. S-a 
distutat cu ei și cu părinții lor. 
li s-au prezentat planurile de 
dezvoltare ' a comunei, ii _s-a 
arătat, concret unde și pentru 
ce este nevoie de ei. ce condiții 
li se oferă. fiind îndemnați 
astfel, pe baza unor demon
strații concrete asupra a ceea 
ce este și va trebui să fie co
muna. ca după încheierea stu
diilor să se înapoieze la Sîoi- 
cănești. Președintele C.A.P.. to
varășul Dumitru Tudose. a fă
cut vizite in localitățile unde 
tinerii respectivi se aflau Ia 
studii, a discutat cu ei. cu con-, 
ducătorii școlilor și facultăților. 
Rezultatul ? în urma unui ast
fel de stil de muncă astăzi lu
crează în comună 40 de cadre 
didactice. 5 ingineri. 3 medici 
veterinari. 3 medici umani,- 32 
«Oferi. 5 sudori. 20 electricieni. 
4 frigotehniști. bobinatori, me
canici. motopompiști. strungari, 
nlus două briffăzi de construc
tori. Toți sint tineri, tofi sînt 
fii ai comunei, nici unul dintre 
ei nu este navetist. $i această 
practică a recrutării cadrelor 
continuă.

Tinînd seama de această rea
litate mi s-a părut cu âtît mai 
interesant să văd cum acțio-

r.ează aici organizația U.T.C. 
Am putut astfel constata că or
ganizarea exemplară a muncii, 
ridicarea continuă a eficientei 
economice sint probleme in re
zolvarea cărora uteciștii. tine
rii din comună s-au angajat cu 
toate forțele de care dispun. 
Organizația U.T.C. acționează 
sistematic, in raport'de preocu
pările. de particularitățile tine
rilor. Am văzut t’.n plan de. in
tensificare a muncii de la prn 
la om. Care avea ia bază struc- ' 
tura populației 
gorii de vîrstă :
— 26 băieți. 
—. 41 băieți.
— 57 băieți,

.departe pină 
organizat în __  ____
un tinăr să nu rărnînă în afara ■ 
sferei de influență exercitată 
.de organizația de tineret fie
care să participe la activități 
potrivite virstei lui și preocu
părilor pe care le manifestă.

...Se inserase la Stoicănești ; 
oamenii s-au întors de la muncă 
si străzile. casele au devenit 
deosebit de\animate. Tovarășul 
Gheorghe. Prună, secretarul co
mitetului U.T.C., m-a invitat ia 
repetiția ansamblului folcloric. 
Am cunoscut tineri care au dus 
fairha cîntecuîui si dansului 
românesc în mai multe tari ale 
lumii. între care Olanda. Bel
gia. R.F. Germania. Note? Uh 
fapt semnificativ pentru cli
matul acestei comune : condiția 
preliminară a participării la 
activitatea ansamblului pste o 
comportare exemplară în 
tivitatea productivă. Cine 
prezintă comuna trebuie să 
pentru toți ceilalți tineri 
exemplu demn de urmat.

tinere ne cate- 
tineri de 13 ani 
fete : de 16 ani 
fete ; de 17 ani 
fete și așa mai 
30 de ani. Totul 

așa fel incit nici

40
39
44
la

ac- 
re- 
fie 
un

ceperea și cunoștințele tale sînt 
necesare.

O altă măsură ar fi îndrăz
neala creatoare.

— Prima centrală a multora 
dintre noi, cei aflați aici; a fost 
Bcrzești — TșVaminteș-te M. Mîn- 
fereacă, șeful șafit-ierului Caza
ne. Am lucrat-acolo câ muncitor 
in echipa tatălui meu. Toțul mi 
se părea, bineînțeles, uriaș, im
presionant'! Bbrzești a fost, pen
tru noi toți, un fel de „cotă 
zero** de la care am început să 
urcăm în meserie. Sintem ,cam 
aceiași oameni, o ..familie**' de 
vreo 500 de membri. Ambiția 
noastră, neexprimată în cine 
știe ce vorbe frumoase, a fost 
șă nu repetăm nimic. Să înăl
țăm fiecare centrală altfel, să 
putem spune : e cea mai com
plexă de pină ’acum, cea mai 
rentabilă... în sfîrșit. să existe 
de fiecare dată un • „cel mai“, 

, o nouă treaptă urpatg, cum este 
și centrala Tureeni- pentru etapa 
actuală.

Au fost trepte urcate în aproa
pe două decenii. La începutul 
drumului îi revăd tineri, la pri
ma confruntare cu construcțiile 
industriale, entuziaști dar nesi
guri, din cauza lipsei de expe
riență. Apoi, fiecare metru a- 
dăugat coșurilor și recipientelor, 
fiecare cotă superioară atinsă de 
cazane, au crescut din ani de 
muncă îndirjită și învățătură, 
din zile și nopți de trudă, din 
soluții originale, competitive, 
elaborate de acești oameni — 
astăzi specialiști redutabili — 
de o virstă, aș putea spune, cu 
vîrsta tehnică a acestei centrale, 
în concepție 
nească.

Și aș mai 
omeniei.

— Sint de 
raș-Severin, __ ____ ______
Iustin Ceaușescu. După ce am 
t :rminat școala profesională la 
Caransebeș, am început să co
lind șantierele. Munca noastră, 
știți cum e, îți ocupă toată ziua. 
Aș fi vrut eu să continui să în
văț dar mi se părea că nu voi 
mai putea găsi niciodată timpul 
necesar. Intrasem însă. în ..fa
milia** unor comuniști cu mult 
suflet. Tovarășul Mînzărescu, 
maiștrii Alexandru Ene și Con
stantin Goga. pe lingă care în
vățam 
toate 
liceul.
neri, _________ __ ____
dere. ne-au dat de la început 
sarcini de mare răspundere. 
Mie. de pildă. . mi-au încre
dințat conducerea unei echipe, 
apoi m-au trimis la școala de 
maiștri. Astăzi sînt coleg cu 
foștii mei maiștri. împart cu ei 
răspunderea deosebită a montă
rii cazanelor.

Borzești-Tureeni — via Porțile 
de Fier. Un drum al muncii, al 
datoriei și conștiinței comuniste, 
al spiritului de sacrificiu. Un 
drum de-a lungul căruia, 
alături de comuniști, sub grija și 
îndrumarea lor. tinerii au de
venit specialiști și, mai ales, au 
devenit Oameni.

originală româ-

numi și măsura

loc din județul Ca- 
îmi spune tînărul

meserie, ne-au creat 
condițiile ca să urmăm 
Deși eram foarte ti- 

ne-au primit cu incre-
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• telegramă
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So- 

tialiste România, a adresat generalului SUHARTO, președintele 
Republicii Indonezia, următoarea telegramă :

Profund mihnit de știrea privind victimele omenești și pagubele 
materiale provocate de cutremurul dezastruos care a avut loc in 
țara dumneavoastră, vă adresez, in numele poporului și. guvernului 
roman, precum și al meu personal, cele mai sincere cofidoleanțe și 
întreaga noastră compasiune pentru familiile îndoliate.

Tovarășa academician 
dr.mg. Elena Ceaușescu a primit 
pe prof.dr. Gyorgy Ostrovski, 

din R. P. Ungară
Tovarășa academician dr. ing. 

Elena . Ceaușescu, membru «1 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., director general 
al Institutului central de cerce
tări chimice, â primit, joi dimi
neața. in stațiunea Neptun, pe 
prof. dr. Gyorgy Ostrovski, 
prim-vicepreședinte al Comitetu
lui Național ppntru Dezvoltare. 
Tehnică, președinte al Comitetu
lui de Stat pentru Energia Ato
mică din R.P. Ungară, care e- 
fectueazâ o vizită în țară noastră.

La primire a luat Parte Ion 
Ursu,. președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie.

în >cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri privind obiec
tivele actuale și de perspectivă 
ale cercetării științifice din 
România Și Ungaria. S-a expri
mat, cu acest prțlej, satisfacția 
față de buna conlucrare care

s-a statornicit și se extinde în
tre oamenii de știință din cele 
două țări, ea inscriindu-se in 
ansamblul colaborării rodnice și 
multilaterale româno-ungare. 
Totodată, s-a apreciat că poten
țialul economic și științific al 
stnte’or noastre oferă noi posi
bilități promovării unei coope
rări tot mai largi in domenii 
de interes reciproc. în acest ca
dru. a fost manifestată dorința 
de a se amplifica colaborarea 
bilaterală in sectoare impor
tante de activitate, cum ar fi 
cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică in industriile 
chimică și petrochimică, extrac
tivă. in fizică, in metalurgie, 
electrotehnică și agricultură.

S-a relevat, de comun acord, 
că intensificarea acestei con
lucrări servește progresului ce
lor două țări, contribuie la în
tărirea prieteniei și colaborării 
dintre statele și popoarele noas
tre.

.UiKXSSA .
ADUNARE
Joi după-amiazâ, în cadrul 

manifestărilor „Lunii de solida
ritate cu lupta poporului cou 
reeari", la întreprinderea ,.l Mai** 
din Ploiești a avut loc o adu
nare lă care au participat nu
meroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri ai acestei unități praho
vene. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, pre
cum și Pak Zung Guc, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în cuVintul său. Gheorghe 
Dinu, directorul întreprinderii, 
a exprimat, in numele colecti
vului, bucuria pentru succesele 
obținute, de oamenii' muncii din 
țara prietena’- in opera' de con
strucție socialistă; solidaritatea 
cu cauta dreaptă a poporului 
coreean, de realizare a unifică
rii pașnice a Coreei. Poporul 
român — a ărâtat vorbitorul — 
iși manifestă ’’ deplină satisfacție 
față de cursul ascendent al ra
porturilor de .prietenie și • .cQ-. 
laborarc frățeasca statornicite 
intre partidele, guvernele și po
poarele țărilor noastre, care iși 
găsesc o elocventă expresie 1A 
permanenta dezvoltare a legătu
rilor de prietenie și solidaritate 
militantă, a colaborării tot mai 
stririse . și fructuoase ‘pe tftrim 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. La cimentarea 
acestor relații de prietenie și 
colaborare româno-coreene un 
rol hotăritor l-au avut întilnirîle 
dintbe t o v a r ă ș i i Nicoîâe 
Coaușeâcu și Kim Ir S&n, de lă 
Phenian și București.

A vorbit , apoi, ambasadorul 
Pak Zung Guc,. cate ș-a referii 
pe larg la lupta plină do eroism.■. 
a poporului coreean in războiul . 
pentru apărarea patriei, împo
triva imperialismului, la, efortu
rile pe care Partidul Muncii și 
Guvernul R.P.D. Coreane le-au 
depus pentru reconstrucția țării, 
pentru reunificațea patriei. Po
porul frațe român — a spus 
vorbitorul — a acordat poporu
lui coreean ajutor material și 
spiritual, ațit in timpul războiu
lui just de eliberare a patriei, 
cit și in anii postbelici, pentru 
refacerea economiei. Partidul 
Comunist Român, guvernul, Re
publica Socialistă Romania 
sprijină cauzeț dreaptă a poporu
lui coreean, pentru realizarea 
unificării independente si paș
nice, a patriei, pentru edificarea

socialismului în R.P.D. Co
reeană.

In încheiere, ambasadorul co
reean a relevat însemnătatea 
convorbirilor care au avut loc 
între tovarășii Nicolae-Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, a Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre' 
cele două țări.' in dezvoltarea și 
întărirea tot mai puternică a rer 
lațiilor dintre România și R.P.D. 
Coreeană.

CONFERINȚĂ

DE PRESA
La Ambasada Republicii So

cialiste Vietnam din București 
a avut loc, joi. o conferință de 
presa. Cu acest prilej, ambasa
dorul Lam Van Luu a vorbit 
despre importanța primei se
siuni a Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam, 
care a adoptat hotâriri cu privi
re la denumirea țării, drapelul 
național, imnul de stat, stema 
națională, capitală țării și a dai 
publicității o Declarație cu pri
vire la liniile politicii interne și 
externe a țării in noua etapa. 
Acest mare eveniment — a spus 
vorbitorul — a marcat o cotitură 
istorică in revoluția și viața so
cială a Vietnamului. In prezent, 
50 milioane vietnamezi, sub 
conducerea Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam. pășesc 
inir-o etapă nouă, etapa revolu
ției socialiste in întreaga țară, 
sub regimul republicii socialiste.

> orbitorul s-a referit apoi la 
sarcinile care stau m fața po
porului vietnamez în etapa ac- 

,, tuaiâ, la principiile care se află 
la baza politicii externe a parti- 

. dului și statului. în acest con
text, el a subliniat că poporul. 
vietnamez iși exprimă recunoș
tința sinceră pentru .sprijin 41 
prețios acordat luptei saie; pre
cum și in construirea socialis
mului și reconstrucția țării de 
Partidul Comunist Român, de 
guvernul și poporul român. Po
porul vietnamez — a spus, de 
asemenea, ambasadorul — iși 
exprimă convingerea că in noile 
condiții, dezvoltând rezultatele 
rodnice ale întâlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan, 
relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre cele două 
țări vor înflori pe zi ce trece, 
in interesul popoarelor noastre, 
al socialismului și păcii.

Vizita delegației Uniunii Tineretului Revoluției 
din Republica Arabă Siriană

în cadrul vizitei pe care o 
efectuează în țara noaștră, 
delegația Uniunii Tineretu
lui Revoluției din Republica 
Arabă Siriană, condusă de 
Feyssal Sanimak, președin
tele uniunii, a continuat

convorbirile cu condneerei 
U.T.C. și L.A.S.C.R.. s-* în
tâlnit cu tineri de la între
prinderea de m^ini-unelte 
și agregate București și a 
vizitat obiective social-cul- 
turale din Capitală.

........... ....................... ........................... .. ........... ..... ......................... ....... ......■—>
■ "w •
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FIECARE ORĂ BUNĂ DE LUCRU, FIECARE 
UTILAJ - FOLOSITE LA MAXIMUM!

PE DRUMUL GRIULUI

Principala arteră de transport 
auto in județul Ialomița, tra- 
versind Bărăganul, esia șoseaua 
care trece de la Urzicin.. prin 
Slobozia și Vadul Oii. legir.d 
Capitala de litoralul Mării 
Negre. Principală, pentru că pe 
aici se scurg de la primele ore 
ale dimineții sute de autotu
risme și autocare. Dar in acest 
convoi nesfirșit, nu toate auto
vehiculele auto se îndreaptă 
spre vacanță. întâlnim, din loc 
in loc. grupate autocamioane și 
remorci cu inscripția ..Bun 
pentru cereale — 1976". încărca
te cu rodul Bărăganului : gr.u. 
legume, fructe. Și baloți de 
paie stlvuiti atent in înăl
țimi impresionante ce depă
șesc coroana pomilor, care se 
îndreaptă spre sectoarele zoo
tehnice. Imagini obișnuite. în
tâlnite de la răsăritul soarelui, 
cind încă combinele mai încear
că turul de probă, pentru re
glaj. al dimineții. Autocamioa
nele s-au așternut deja bine 
la drum. La o intersecție a șo
selei cu un drum de țară 5 
autocamioane, venind din cimp 
pline cu Rriu. așteptau să se 
înscrie in trafic. Sint cinci din 
cele 37 de autgcamio3ne cu re
morci venite din județul Bra
șov pentru a da o mină de 
ajutor celor de la I.A.S. Balaciu. 
Discutăm cu Pavel Morarj. 
Comei Bîgiu. Pe:re Haidâu. îon 
Miclea si Ionel Visile. ..Am ve
nit aici de două săptămini și vom 
rimine incă 7 zile aproximativ 
pini se va încheia secerișul... 
De regulă, facem 4—5 curse pe 
zi. adtci pini ’a 50 de tone de 
griu d-.’« din cimo ia magazii. 
Este pcslbil așa pentru că ple
căm de noapte, cind găsim în
cărcate mașinile de echipele 
care lucrează neîntrerupt. Co
loana noastră de transport este 
cunoscută și vrem «â-i păstrăm 
renumele. De fapt, și gazdele 
noastre ne dau toată atentia 
cuvenită. Terminăm aici griul 
si plecăm la Brașov, la orz. deci 
tot în campanie*.

cu porumb. 28 hectare cu soia 
— semănat cultura succesivă —, 
am’discuit șț, transportat upe- 
le materiale necesare combine
lor și preselor de balotat paie".

Pe o parcelă învecinată, dșr 
care aparține cooperativei ^agr'i- 
ccie Sărățeni, mecanizatorul 
Emil Neagu și cooperatorul 
Alexandru Nițu răspund tot de 
semănatul culturilor succesive. 
..Am ■.r.sămintatâDJâ ha și mai 
am de realizat • • idcă 
spune Emil Neagu.
fiind dinainte pregătit, și fiind 
prezent in cimp de la ora 5 
plnâ «ore «eară. pot semăna 
circa 20 ha. Celelalte utilaje ale 
???:•>< 6 combine ..Gloria" ■ cu 
presele de balotat și 8 plugiiri

Combinele' ar fi lucrat la.-în
treaga; capacitate.

100. ne 
Terenul

Brigada 
„Scînteii tineretului"

transmite
din județul Ialomița

la arat eliberează terenul în 
Functul unde voi lucra mi in e \ 
atr-adevăr. cind am trecut pe 

lir.gă secția de mecanizare, 
am putuț_ sta 
meni, 
cimp.

Toată
de vorbă cu 

lumea era

PREVENITEPOT FI 
DEFECȚIUNILE ?

întâmplător am lăsat

RITM SPORIT IA SEMĂNATUL 
CELEI DE A DOUA CULTURI

De cum treci calea ferată din. 
\ comuna Balaciu se întinde cîm- 

pul Celor t-reî unități agricole 
poooeratiste si al întreprinderii 
agricol» de stat. Zeci de com
bine. tractoare cu prese, plu
guri. discuri și semănători sint 
în brazdă. Ne aprouiem de nri- 
mul gruo d* 
balotează 
alte 8 ară. iar 2 pregătesc te
renul pentru însăm’nțări. Meca- 
mzat-oțul Alexe Gri gore îsi re
glează* semănătoarea. Sintem 
pe parcela ..Sârățv'C3,J a fermei 
nr. 6 de la I.A.S. Ba’aciu. Intre 
cel prezentr. tânărul Ioan Barbu* 
care ne spune : ..Aici a "fost re
coltat griul in urmă cu o zi. 
Deși este ora 9, am pregătit 
deja cinci hectare, unflind să, 
încheiem pînă la ora 21 alte 20 
gata pentru semănat. din 
care 12 vor avea însămințată a 
doua cultură. Eu am mai făcut 
in această campanie 100 hectare

tractoare. Cinci 
paiele, in urma lor

ARGEȘ

facem totul
fost 
re

ia alta tot 
ițile din zo- 
ihti Argeș 
•ratiste Btr- 
Teiu, Slo- 

mrsaști. de 
secerat de pe

glorii* ți trei 
in funcționa
litatea vecini

Debutul campaniei c 
consemna?. și continuă cu 
z vita te de la O Zi 

.mai bune și in urli: 
na de sud a judi 
(consiliile intercoc 
la. Stolnici. Miroș 
bozia). La C A P. 
pildă, griul a fost 
mai mult de 500 
cele 1 330. Nouă . 
seccrâzori C3 sint 

tinuă. La ttre______________________
— C.A.P. .Jnfrățtrea* Bir ia — 
întregul comandament se afli 
pe cimp. Tinărul președinte îl 
unității. Marin Dragomir. se
cretarul comitetului U.T.C c • 
fnwnal. HM-i slăbește din ochi pe 
ineccnizatori. Arem o recoltă 

interlocutorul 
:rdem nici un

*d:i

Ouna — ne spun 
— nu vrem fd ț 
bob*. Dtrec-o^al S.M A. 
ing. Constantin Divid, ne infor
mează cd in nici unul din anii 
anteriori nu s-a obținut o re
coltă mai bună. Semn ci tinerii 
mecanizatori — căci aici toți 
sint tineri — au executat lu
crări de calitate pe parcursul 
întregii activități anterioare. 
In urma combinelor și preselor 
de balotat paie, tractoriștii 
Emil Nedea, Vasile Lipa, An-

Bifia,

tu 
ni-
06

se- 
de 

pot

Nu_____r____ _
cerișul mai la urmă. Este 
înțeles că combinele nu . 
intra m lanurtâe- de griu decit 
după ce s-a ridicat rouă de di
mineața. Dar. pe la ora 7.30 
combinele au început intens re
coltatul. Primarul comunei Ba- 
lac:u. tovarășul Vasile Dobrița, 
prins de cea mai importantă 
lucrare a zilei — recoltatul 
griului — ne spune : ..Peste 
1509 de oameni sint azi in 
cimp. Desigur, aici — la sece
riș — sipt mai puțini' pentru 
că se'lucrează măcaniăat.. der 
majoritatea- sinț la- grădina de , 
legume, .la irigații r- zi și.noap*^

la.- toansport-șL recoltat'* 
. semănat r iculturi

dubte". ,-A.iung?m pe MJarctsla- 
unde combinele seceră griul. 
Din'dlseufia purtată. cu .prima
rul. am .înțeles câ Aici lucrează 
7 combifie. ."Jn lan erăo./îh- 
tr-adevțjfc 7 combine.-dăr e!ectâV-> 
secerau doar 3. Motivaa după 
cum nH explică inginera șefă 
a unității — tovarășa Marilena 
Stan —. este ..apariția defectiur 
nilor la .primul tur dC lan". Mai 
amănunțit Ilîe $tef3iv mecani
cul unet*'combine defecte, ne 
spune : .,Un lanț de la tobă s-a 
slăbit și nu treieră bine boa- 

-Tefecțiupea este înlăturată 
bma âtâ răia' cursa. In 
..T-peStru celelalte,. cu 

toată intervenția atelierului 
mobil- .aflatla capătul loculuit 
erau nedesare reparații de mai 
lungă durată. Nu puteau fi pre
venite din timp aceste defec
țiuni ? Credem că, la o mai 
atentă revizie, chiar noaptea.

bele. De,
și comUL 
schimb, J ■ perȘtru

să nu

• JOI, în sferturile de finală 
ale turneului internațional de 
tenis de la Kitzbuehel (Austria), 
jucătoare» româncă Virginia 
Ruzici a invins-o cu 3—3, 7—5, 
6—1 pe Brigitte C’uypers 
(R.S.A.). în semifinale, Virginia 
Ruzici o va intîini pe olandeza 
Elly Appel, care a eliminat-o cu 
3—6, 6—4, 7—5 pe vest-germa- 
na Ebbinnaiis.

• ÎN CADRUL concursului 
internațional atletic de Ia Li
sabona, sportivii români au ob
ținut frumoase victorii. în pro
ba feminină de aruncarea greu
tății Vălentini Cioltan a reali
zat 17,56 m, iar Badros Bedro- 
sian a cîștigat proba de triplu 
salt cu 16 m. Tinăra sportivă 
Ileana Tarifă a cucerit două 
victorii : 400 m plat în 54**3/10 
și 800 m plat in 2’08“. O altă 
atletă junioară Gina Panait s-a 
clasat pe primul loc la 100 m 
plat (12”44 100)

• ÎNCEPÎND de astăzi in o- 
rașul francez Le Touquet se vor 
desfășura întrecerile turneului 
fazei finale a competiției inter
naționale feminine de tenis pe 
echipe pentru cupa ..Annie 
Soisbault". în sferturile de fi
nală sînt programate următoa
rele meciuri : România — 
U.K. S S.. Cehoslovacia — Fran
ța. Suedia — Iugoslavia și An
glia — Australia.

> La Montreal se fac t-'.':- 
mele pregătiri in vederea des
chiderii Jocurilor Ol.mo-.ee de 
vară : bazele sportive d:r. Par
cul olimpic, unde se cflă me
rely stadion, piscina ?i velodro
mul, precum și cele de la 
„Clauds Robillard". „Maison- 
neuve" și alte complexe spor
tive din marele oraș canadian 
sint gata sâ-și primească oasve- 
ții, cei aproximativ 9 000 de 
sportivi și .•/
toate colțurile planetei noastre 
să-și dispute medaliile și locu
rile de onoare ale jocurilor. 
Deasupra stadionului olimpic 
au fost înălțate steagurile ce
lor peste 100 de țâri ai căror 
reprezentanți ver lua parte la 
această grandioasă manifestare 
sportivă. Organizatorii au a- 
nunțat ieri programul ceremo
niei de deschidere, care va în
cepe simbătă 17 iulie la ori 
14,40 (ora locală) cind vor sosi 
pe stadion oficialitățile și 
membrii C.I.O., după care la 
ora 15,04 va începe defilarea 
delegațiilor participante. După 
alocuțiunile rostite de președin
tele Comitetului de organizare 
a J.O., R. Rousseau, și pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin, 
la ora 16,05 regina Elisabeta vă 
declara deschise Jocurile Olim
pice. Vor urma alte ceremonii 
tradiționale, schimburi de dra
pele etc. și un spectacol folclo
ric, iar la ora 16,43 pe stadion 
va fi adusă flacăra olimpică 
transmisă, după cum se Știe, a-

nul acesta prin satelit din Gre
cia in Canada. După depune
rea jurămintului olimpic de cen
tre un atlet canadian, sportivii 
vor părăsi incinta urmind ca a 
doua zi să revină pe bazele 
sportive pentru a participa la 
primele întreceri.

Orașul Montreal, împodobit 
sărbătorește in aceste zile, cu

5 MINUTE CU CONTABILUL ȘEF 
între două deplasări la arie, 

tovarășul Ștefan Roșu, conta
bilul șef al C.A.P. din Andră- 
șești, ne spune : „Din 850 ha cu 
griu am recoltat 700. în dbuă- 
trei zile,’ cu cele 8 combine 
..Gloria", vom termina lucrarea. 
Pentru că avem plan la culturi., 
duble de 750 ha, ne-au venit 
încă 12. tractoare in ajutor. De 
asemenea, irigăm din- plin 240 
ha. deoarece pămintul. are incâ 
nevoie de apă. Am- fi, udat pe 
360 ha. -unde- âveih; ;amenajât 
un sistem local, dar, din vina 
proiectantului care a calculat 
greșit debitul canalului de 
aduețiune, nu avem apă sufi
cientă decit pentru 110 ha (toc
mai de aceea se impune asigu
rarea grabnică a intensificării 
udărilor cu toate mijloacele de 
care dispun unitățile, populația 
satelor — n.n.j. în cîmp. mun
ca oamenilor este organiza
tă in așa fel incit echipele, 
duoă ce încarcă baloții pentru 
eliberarea terenului, se depla
sează in grădina de legume 
unde ajută la recoltat fasole, 
tomate și varză, la întreținerea 
celorlalte culturi".

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 

GHEORGHE CUCU 
VALERIU TANASOFF

.U

BRAILA

SITUAȚIA

KI rl

Acum pămîntul are nevoie de apă
se impun respectarea întocmai 

a graficelor și normelor de udare 
exploatarea integrală a sistemelor

A de irigații, zi și noapte!
Acum; în plină campanie â 

secerișului, .cind roadele holde- . 
lor țiîni iau drumul hambai*fe-ri
lor. acum in plină carhpânid £ 
recoltat cind . legumele ‘\?i s 
tele timpurii sint trimise spre 
piețele de desfacere; cind lucră
rile de întreținere a culturilor 
prășitoare c-cupă loc central, 
irigațiile sint lucrări prio
ritare în agricultură și sa 
rețină atenția membrilor coo
peratori. mecanizatorilor, 
ducătorilor C.A.P., 
S.M.A. din județul 
Fapt confirmat de organizarea 
exemplară a fiecărui loc de 
muncă, de respectarea întocmai 
a graficelor și

con- 
I.A.S. și- 
ialomița.

normelor de

nici un bob!
de operai

La C.A.P. Bolovani, se plan
tează varză concomitent -cu- 

irigatul
Foto : O. PLEC AN

ghel Bogdan. Ion Iancu, Ștefan 
Albină, Gh. Manea ?i ceilalți 
trag brazdă adincă și pregătesc 
terenul pentru semănatul cul
turilor duble.

Activitate intensă și la cele
lalte unități. O spun realizările 
la zi. Iată citera: C.A.P. Po
pești: 300 ha — din 1 250: Câl- 
deraru și Surdulesti: cite 250 
ha — din 9f0 fi. respectiv, 530; 
Mozâccni Deal: 750 ha — din 
1 Biriogu : 200 ha — din 
690; Comâțel: 160 ha — din 
SOD etc.

Ca urmare c bunei funcțio
nări ți întrețineri a mașinilor, 
a prelungirii programului de 
seceriș, a organizării superioare 
a actiritdțit. viteza zilnică de 
lucru este mult peste cea pla
nificată, urmind, așa cum ne 
spunea tovarășul Alexandru 
Șerban, președintele UJ.C.A.P. 
Argeș, să fie majorată pină la 
aproape 4 000 hectare. Din a- ... ................. v
ceeași sursă aflăm că procucțta ■ țelor mari lucrează pe combin 
medie de griu dste. de userne- 
nea, un indicator de pian de
pășit substanțial. In paralel, ba
zele de recepție s-cu pregătit 
să preia întreaga cantitate de

griu, cu maximum 
vitate. Exemplul cel mai con
cludent ni-l oferă cea de la 
Stolnici. Toate spațiile de de
pozitare sint bine curățate si 
dezinfectate. Curtea a fost be
tonată, iar circulația autovehi
culelor care transportă griul — 
și ele recondiționate corespun
zător sarcinilor — se face in 
flux continuu, avind un sens de 
intrare și, separat, altul pentru 
ieșirea din bază. In acest fel, 
timpul de staționare este mult 
redus. „Cind vom atinge cota 
maximă a activității, nb spune 
șeful bazei, Nicolae Niță, tim
pul de staționare va fi sub o 
ora". După fiecare -descărcare, 
mașinile și remorcile sint încă 
o dată verificate să nu permită 
pierderea recoltei. In cimp — 
i-am intilnit, in majoritatea u- 
nităților, pe elevii de la școlile 
generale, de pe raza comune
lor respective, la strinsul spi
celor. Mulți dintre băieții clâ-

la încărcatul sacilor, in baze la 
lopătatul griului. Soarta recol
tei ii preocupă deopotrivă pe 
toți locuitorii satului.

V. RAVESCU

talia Andrei-Mărășescu, Vale
ria Bufgnu-Ștefănescu, Corne
lia Popa. Ileana Sjlai. Ețena 
Vintilă, Doina Spinu. Eva Zor- 
go, Maricica Puică, Carol Cor- 
bu, Gheorghe Cefan, Gheorghe 
MCgelea și, luptătorii Ladislau 
Simon, Vasile . lorga, Petre Co~ 
man, Gigei. Anghel, Stelică 
Morcov, Enache Panait'e și

noaște o mare ' afluență de Vi-' 
zitațori care așteaptă cu nerăb
dare să asiste la disputele o- 
limpice, ce vor putea fi urmă
rite prin intermediul televiziu
nii pe toate continentele globu
lui.

După datele furnizate de Co
mitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice, miercuri seara 
se aflau in satul olimpic din 
Montreal 6 940 de părticipatiți.

In ceea ce prjveș^ numărul 
ziariștilor acreditați: la J^Q.,. a- 
cesta a ajuns la 6 195 (2 083 re- 
prezentind presa scrisă și 4.112 
crainici și reporteri de radio și 
televiziune).

© Ieri a plecat la Montreal, 
pentru a participa la Jocurile 
Olimpice de vară, un nou lot 
de sportivi români.

Din lot fac parte atleții Na

Constantin Măhdilă.
® Antrenorul selecționatei o- 

limpice de fotbal a Braziliei, 
Zizînho, nu-și va însoți echipi 
la Montreal. Rolul său la tur
neul olimpic va fi luat de Cla
udio Coutinho, care pină acum 
s-a ocupat de pregătirea fizică 
a selecționabililor brazilieni.

© Intr-un interviu acordat 
ziariștilor, la Montreal, celebrul 
atlet Mike Boit a declarat că. 
după părerea, sa, in finala pro
bei de S00 m vor fi prezențl 
trei sportivi kenyeni. „in afara 
mea — a spus Boit — se vor 
mai califica in finală Samuel 
Kipmurgat șl Daniel Omwamya, 
atleți care in ultima perioadă 
au făcut progrese remarcabile".

© Intr-un meci de antrena
ment, desfășurat la Montreal, 
reprezentativa de hochei pe

Ieri dimineață sift/afl* se 
prezenta astfel : recoltatul 
orzului a fost) Încheiat. Tim
pul este -frumos și rfu trebfilo 
pierdută nici o oră bună d? 
lucru de aceea reaoltatuj 
griului adună laolaltă - briițe 
do muncă tinere și vîrstnice. 
Datorită hărniciei planifică
rile sint depășite de reali
zări.

în C.A.P., dc exemplu, s-a 
recoltat griul dc pe 25 843 ha, 
iar în I.A.S. de pe 14 278 ha. 
La nivelul județului planul a 
fost realizat în proporție do 
peste 50 ia sulă. Punctul trei 
al „operativei4* se referă la 
irigații. Aici planul a fost în
deplinit în procent de 180 la 
sută. în C.A.P. statistica a- 
rată astfel ; irigat I — 74772 
ha; irigat II — 53 292 ha; 
irigat III — 18 799 ha și iri
gat IV - 5 907 ha. In I.A.S. 
irigat I — 43 776 ha ; irigat 
Iț — 31 06l ha ; irigat III — 
15 006 ha și irigat IV — 
6 799 ha.

Faptele vorbesc prin cifre$ 
iar cifrele îi recomandă pe 
oameni, ilustrează intreaga 
responsabilitate pentru bel
șugul ogoarelor. înțelegind 
toate acestea la cotele maxi
me ale patriotismului, peste 
6 000 < 
lișii, 
mare 
nînd 
sului“,
I.R.B.-ului, „Laminorului" și 
Schelei de! foraj-lextracțiev $-3 
află după orele de muncă în 
uzină in cînîp, acoloi5upde ec 
nevoie de brațe de muncă.

între cei 6 000 se cuvin? să 
evidențiem pe Gheorghe 
Brezuleanu. Tănase Gheor
ghe, Zeca Brindușa, Ion Ti- 
gău și Nicuia Gheorghe, de 
la Șantierul naval, Constantin 
Dumitru, Roșea Cristea și 
Vîanu Andrei — de la „Pro
gresul", Ion Petre, Mocanu 
Ton. Negoiță Vasile și Po
pescu ^alerică — de la 
C.C.H.F.A., care au răspuns 
prezent la toate chemările 
organizației.

neri a celor i04 agregate, și ex
ploatării lor raționale, planul 
de udare a fost, depășit cu 15 
la suță. O , remarcă făcută de 
Mircea Mierl-an, inginerul șef al 
cooperativei agricole: ..Peste 50 
la sută din motopompiștii noștri 
sint tineri calificați prin cursu
rile de scurtă durată organizate 
de ^.Ț.C, JSi- au--’ajuns oamenii 
de Jj’aza .ai^istemțilui;..Și.nț jfostr? « 
te iTfttâțumn.$e f$ul jcurh mun- ’ 
ce‘sc“.'

C.a.p. Dichiseni are întreaga 
suprafață de 4 000 ha amena
jată pântru irigat. Și pentru că 
o mare parte din locuitorii sa
tului sint antrenați la campania 
de seceriș, comitetul comunal 
al U.T.C. a trecut la organiza
rea de echipe formate din. tineri 

• muncitori și elevi pentru a lu
cra la irigații. „în aceste zile 
— ne spune Dumitru Nistdr, 
secretarul comitetului coiiiurțal 
al U.T.C. — în sistemul de iri
gații al cooperativei noastre lu
crează 60 tineri, 21 sint califi
cați de noi. Dintre cei calificați 
merită a fi reținute numele 

nî- 
colâe Decu, iar dintre elevi 
Gheorghe Constantin,. Ion Pipe
ra, Gheorghe Tăt-aru. In perioa
da următoare numărul uteciști- 

^ lor^care vor lucra la irigat va 
depăși 150“. Dar. după cum ne 

' informează, tovarășul Alexandru
Culina, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al U.T.C., in 
unitățile agricole care au supra
fețe . amenajate pentru irigat,, 
tinerilor care lucrează perma
nent in aceșt sector li s-au a- 
lăturat zilele trecute încă 1800 
elevi. Peste 500 dintre ei vor 
lucra direct ca motopompiști. La 
C.A.P. Roseți, 18, la Borcea, 26, 
la Dragoș Vodă, 12, la Săvem, 
20. După ce au fost organizați 
in echipe și instruiți asupra lu
crărilor ce le au de efectuat, cei 
aproape 2 000 elevi au trecut la 
treabă. Anul trecut ajutorul dat 
de ei unităților agricole s-ra 
dovedit de un real folos. Dorim 
și in acest an același lucru“.

udare, do participarea nume
roasă a sute, mii de muncitori 
și elevi, de buna exploatare a 
sistemelor de irigații care func- 

: ționează, fără încetare, zi și 
noapte.

Iată cîteva aspecte, înregistra
te in raidul efectuat recent prin 
mai multe unități agricole din , 

. Cimpia .. Bărăganului ialomlțean 
a cărei suprafață irigată dspă-. f - - ;
șește 300 000 ha. acold unde. . -t£ inttâțum,n.X|e Wul jciim mun- 
temperatura aerului, in aceste cp?c*; 
zile, a înregistrat peste 30 gra
de la umbră.

Comuna Gheorghe Lazăr. In 
inventarul C.A.P.. la capitolul 

, ■ -irigații, sint înregistrate 14 mo- 
topompe și 3 aspersoare.

— Gite din ele 
de funcționare ?

— Toate — 
Ștăn Nucă,' șeful 
țineri mecanice. __
C.A.P. Gheorghe Lazăr.

Ne-ăm convins de acest lucru.’ 
trecind pe la fiecare in parte. 
Ațit la ora 6, cit și la orele. 14 
și 24 toate, agregatele pulsau ...____ _ ___ ..
apă spre plantele însetate.. Pe . uieciștilor Iulian Mușat, 
tinerii Marin Buzea. Ion Moro- 
ianu. Nicolae Dumitru, Dumi
tru Mareș. . calificați de curind 
ca motopompiști. i-am găsit la 
locurile de muncă și . la ora cind

' d&ti orice- numai -să nu stai»—
in bătaia dogoritoare a soare- 
l&V.țj.limiezu.l. nopții. ș,i la ora 
qnd noaptea sev|ngină cu’ziua. > 
Ne-âu povestit, minute în șir, 
despre meseria lor, despre im- ■ 
poriaiUa niuncii lor, despresrea- . 
lreârile lor, dar fiecare ’ dintre- 
frazele rostite căutau, parcă, să 

. . îpțărească ^firn^ațișt fă.cuță de,„ 
tinăra ingineră, Margareta Chiș-'

” „Știhi* că’ pămintul; ’plan
tele au acum, mai mult ca ori- 
cind, nevoie de apă. De aceea, 
facem tot ce putem pentru ca 
agregatele să funcționeze 24 de 
ore din 24 posibile la capacita
tea- maximă“. Aceeași activitate 
susținută am Intilnit și pe cele 
5 800 ha amenajate pentru iri
gat la C.A.P. Modelu. Aici, da
torită Controlului permanent fă
cut de membri din conducerea 
unității, datorită . bunei intreți-

sint in stare

ne răspunde 
secției intre- 
din cadrul

DUMITRU DUCA

de muncitori specia-
ucenici, in cea mai 
parte tineri, aparți- 
C.C.H.F.A.,, „Progre- 

, Șantierului naval,

LIDIA POPESCU

iarbă a R. F. Germania, deți
nătoarea titlului olimpic, a în
vins cu scorul de 3—2 (1—0) 
formația Olandei.

• Selecționatele masculine de 
handbal ale Ungariei și R. F. 
Germania, participante la tur
neul olimpic, au susținut un joc 
d? antrenament de trei repriza 
a cite 3( de rninute. Handbaliș- 
tii maghiari au terminat învin
gători cu scorul de 36—28.

© Celebra schioare, vest-ger- 
mană Roși Mittermaier, dublă 
campioană la Jacurile Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck, va. 
sosi la Montreal la 20 iulie ca 
invitată a Comitetului de orga
nizare a J-.O. de vară. Rost Mțt-:- 
termaier va asista la întrece
rile olimpice pină la sfirșitul 
competiției.

• Halterofilii bulgari mani
festă o excelentă formă sporti
vă in ajunul începerii concursu
lui olimpic. Cu prilejul unui 
antrenament al lotului bulgar, 
Ghiorghi Todorov (categoria 
pană) a. realizat la totalul ce-- 
lor două stiluri 292,500 kg, re
zultat superior cu 5 kg recor
dului mondial oficial.

9 Echipa masculină de bas
chet a S.U.A., una dintre favo
ritele turneului olimpic, iși gă
sește greu cadența. Intr-un joc 
de antrenament, baschetbaliștii 
americani au intrecut cu sco
rul de 85—75 (35—36) formația 
Canadei, dar victoria lor sz.a . 
conturat numai in ultimele trei 
minute de joc.

„întrebuințarea vieții"
(Urmare din pag. I)

„CIT SÎNTEM noi persoane cu 
experiență ceapistă, nu conte
neam a mirare așa că, atunci 
cind bătrinul și-a făcut cruce 
l-am înțeles. Nu zici, in toam
nă, unii erau, muieri:. ei, nu ! 
că, dacă da, cind le mai văd 

■ochii copaci din ăștia? Mă- ru
găm eu de ei : fraților, tovarăși 
ceapiști, dați-o dracului că m- 
uem plan. „Păi, abia ne-am o- 
bișnuil" — și-l mingiiau cu 
vorbe și din ochi, dar de mișcat 
nu se mișcau". Las că-l deprin
deți și mai bine la anul; strigam 
eu, nu-i vorbă, amețit ca și eL 
Cu fierăstrăul l-am tăiat ; pe 
aici a fost o pădure de porumb, 
dacă n-ați știut ; și-o să mai 
fie. Pe problema asta nu în
cape dialog.

SPRE SEARA, pe ușa sediu
lui intră Moise Ion al lui Bit an. 
Pălărie neagră, cămașă — fir de 
in îndoit cu borangic, aduce cu 
el miros de rufe limpezite in 
fiertură de pelin. Sub lumina șo
văielnică a neonului, frunte 
transparentă, arcade acoperind 
scintei albastre ce trec dincolo 
de noi, Moise Ion al lui Bițan 
este statuia unui neam. In tă
cere, amețitor aer de pelin adie 
nehișicarea noastră.

Să ne așezăm, ne îndeamnă. 
Abia acum înțelegem : era în 
picioare. „Am o intimplare, zi
ce. și Herodot te povățuiește să 
dai și la alții cind simți virsta 
aproape". Pauză. „Herodot" — 
mi se adresează, fără privire și 
.deodată gulerul cămășii e prea 
strimt.

Zice : „mă pomenesc in 917 
cu o permisie de rănit. Pină la 
urmă intimplarea fnee că ajung. 
După, ce află ei de la mine și 
eu de la ei cum stă țara, urc în 
podul casei. Stăm eu așa reze
mat de căprior și deodată imi 
trece o căldură prin genunchi. 
Deschid cufărul unde țineam a- 
vuția mea pină la acea etite 
și-mi vin ginduri : de murit, 
mor — nu mă ferește taman pe 
mine șrapneliil dușmanului. Bo
cesc cei de se adună, după șa
se săptămini pomenește popa 
numele meu incâ odată. Așa se 
și cuvine. Da cărțile mele, cui 
le las ? Acu, in pod imi treceau 
pe sub ochi vedenii de unde ur
ma să mă întorc. Le scot atunci 
cu grijă, șterg praful de pe ele 
cu boneta, stau eu in cumpănă 
Și-o văd pe aia de se cheamă 
„întrebuințarea vieții" și odată

îmi zboară g^ndu străin : vroiam 
să le dau focului. Pină la urmi 
le-am luat in raniță, de mă în
trebau la început camarazii.: 
„Ioane. , ce »ai mă, te strings li 
ceafă ?" și*se uitau la mine, 
intr-un fel. Atunci între două 
asalturi .mă .pun să la eițesa 
auzeam după asta : „Zi, mă, din 
aia de-i zice „întrebuințarea 
vieții".,^ , ... a 'k

SE CITEȘTE ":
da, constată Cătrună ConstaMif. ' 
președintele cooperativei, nu 
derăult absolvent il liceului a- 
gricol — om trecut de cinch 
zeci de ani. „Se citește" : Cri-, 
șan Marin, inginer" șef,- absol
vent al „agronomiei" la aproape 
patruzeci de ani. „Să ■ învețe,. 
rostește aprig, femeia — Ca are 
un băiat in ultima clasă- de li
ceu — pe vremea mea, cind ve- .. 
deam o matricolă mă lăsam jos 
și boceam ca la mort și-n vis 
se făcea dimineață, și eu in u- 
niformă de „normalistă", dar 
mă trezeam cu nasu în rogo
jină ; el ce știe ?

Nu întreb de Mofse Ion al lui 
Bițan ; ce va fi adăugat caiete
lor sale anul care a trecut 
cum, oamenii sr.au obișnult£^\C^ 
pădurea de porumb. '



Sesiunea specială a Comisiei 
interguvernamentale româno- 

sovietice de colaborare

„Scînteia tineretului'*
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economică
La Moscova au continuat în

trevederile de lucru dintre mi
niștrii români, alți membri ai 
delegației țării noastre, care 
participă la lucrările sesiunii 
speciale a Comisiei interguver
namentale româno-sovietice de 
colaborare economică, și omolo
gii lor sovietici.

Au toșț jexaminate aspecte 'ale 
colaborării și specializării iii 
producție in domeniile construc-

țiilor de mașini grele, energe-, 
ticii, electronicii și tehnicii de 
calcul moderne, automatizării și 
conducerii producției, mașinilor 
pentru industriile ușoară și ali
mentară. Au fost analizate, de 
asemenea, noi căi și mijloace 
de sporire a schimburilor eco
nomice româno-sovietice pe 
anul în curs și pe perioada 
1976—1980.

Ambasadorul român la Havana a fost
primit de președintele Republicii Cuba

Președintele
>

Consiliului

Prezidențial al

Președintele Ramalho Eanes

a Comitetului pentru dezarmare
Cuvîntul șefului delegației române

La Geneva continuă lucră
rile sesiunii de vară a Co
mitetului pentru dezarmare.

La începutul sesiunii, pe baza 
propunerilor delegației române, 
precum și a altor delegații. Co
mitetul a adoptat un număr de 
măsuri organizatorice do natură 
să ducă la intensificarea nego
cierilor.

Luând cuvîntul în cadrul șe
dinței plenare de ^)i, șeful de
legației române, /ambasadorul 
Constantin Enc, a arătat că pa
sul următor în vederea creșterii 
eficienței comitetului trebuie 
să-l- constituie revederea tema
ticii negocierilor prin situarea pe 
prim plan a eforturilor vizând 
adoptarea de măsuri concrete pe 
calea realizării dezarmării, in 
primul rind a dezarmării * nu- 
cleare.$

Evidențiind faptul că.actualele 
discuții despre dezarmare ■ sînt 
dedicate mai mult unor arme 
care țin de domeniul viitorului, 
reprezentantul țării noastre a 
subliniat că pentru oricine este 
cit.se poate de clar că pericolul 
pentru pacea'și securitatea ome
nirii provine din acumularea u- 
nor stocuri tot mai mari de ar
mamente moderne, in primul 
rînd nucleare, din concentrarea, 
în special pe continentul euro
pean, de capacități destructive

dintre cele mai periculoase. 
Considerăm de aceea, a conti
nuat ambasadorul român, că nu 
se va putea vorbi de progrese 
reale in activitatea comitetului 
atit timp cit tematica nucleară 
nu va ocupa locul prioritar care 
i se cuvine în cadrul negocieri
lor.

în acest context, șeful delega
ției române s-a referit la nece
sitatea ca organul de negocieri 
să abordeze problemele intr-o 
perspectivă bine definită, ca ac
tivitatea comitetului să aibă la 
bază un program coerent de mă
suri spre a se ajunge la un 
obiectiv final, care este cel al 
dezarmării generale.

Președintele Republicii Cuba. 
Osvaldo Dorticos Torrado. a pri
mit la Palatul Revoluției din 
Havana pe Neculaiu Moraru. 
noul ambasador al țării noastre 
în Republica Cuba, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea to
varășului ’ ~
secretar ; 
Comunist 
Republicii 
tovarășilor 
Torrado și Fidel Castro Ruz. un 
călduros mesaj de salut împreu
nă cu cele mai bune urări de 
sănătate și de prosperitate pen
tru poporul cubanez.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Osvaldo Dorticos 
Torrado a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
din partea sa și a tovarășului 
Fidel Castro, expresia celor mai 
sincere sentimente de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
de progres și bunăstare poporu
lui român.

în cadrul convorbirii au fost 
evocate vizita in Cuba a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
vizita in România a tovarășu
lui Fidel Castro Ruz. ca mo
mente de importanță deosebită 
în dezvoltarea relațiilor multi
ple dintre partidele și popoarele

celor două țări. Totodată, s-a 
subliniat hotărirea celor două 
țări de a acționa pentru trans
punerea in viață a înțelegerilor 
convenite cu prilejul acestor 
vizite.

R. P. Ungare a primit 

pe ambasadorul

României

Dezbaterile
din Consiliul

de Securitate
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. și-a încheiat dezbaterile 
asupra plingerii depuse dc Or
ganizația Uniț.ații Africane 
(O.U.Ă.) cu privire la raidul ae
rian al Israelului’ asupra aero
portului Entebbe din Uganda. 
După cum s-a anunțat, membrii 
consiliului au fost sesizați cu 
doua proiecte de rezoluție care 
se refereau la condamnarea vio
lării do către Israel a suverani
tății și integrității teritoriale a 
Ugandei (proiect de rezoluție 
depus de Benin, Libia și Tan
zania) și. respectiv, la incrimi
narea/deturnării .de (aeronave și 
adoptarea de măsuri* pentru re
primarea actelor de «terorism de 
acest.,.■fol, (proiect avansat de 
Marea'’ 'Witanid; și ■ S.U.A-.).

înaintea votului, reprezentan
tul Tanzaniei in Consiliul de Se
curitate;, Salim Ahmed Salim, a 
făcut cunoscut că grupul țârilor 
africane la O.N.U. a hotârit să 
nu mai ceară punerea la vot a 
proiectului de rezoluție avind 
drept coautoare cele trei state 
africane. în ce privește proiec
tul de rezoluție depus de Ma- 
râa Britanic și S.U.A. acesta nu 
a întrunit majoritatea de voturi 
necesară pentru a fi .adoptat.

Evoluția stației 
orbitale „Saliut-5"
în cadrul activității științifice 

pe. care o desfășoară la bordul 
stației orbitale sovietice „Sa- 
liut-5'4. cosmonauții Boris Voli- 
nov și Vitali Jolobov au conti
nuat cercetările și experimen
tele cu caracter tehnologic și 
medical.

Astfel, echipajul sțației a tre
cut la înfăptuirea experimen
tului tehnologic ..Kâstall44, care 
urmărește evidențierea particu
larităților dezvoltării cristalelor 
in condițiile imponderabilității. 
Efectuat cu ajutorul unor solu
ții speciale, experimentul va 
dura citeva zile., iar cristalele 
formate în Cosmos urmează să 
fie aduse pe Pămînt, in vede
rea analizării și comparării' ’or 
c.u cristale similare formate in 
condițiile terestre.

în contextul programului ,de 
experimente medicale, cosmo
nauții caută să determine mo
dificările. pe care le suferă sen
zațiile lor gustative • sub' influ
ența diferiți]or factori ai zbo
rului

Starea sănătății celor doi cos- 
monauți soylețici continuă • să 
fie bună — relatează agenția 
TASS.

VINERI, 16 IULIE

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ: Patria (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 13,15; 20.30); Grădina
Luceafărul (ora 20,30).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN: Eforie (orele 9,15; 11,30; 14; 
16,15; 18,30: 20,45): Favorit (orele 
9,15; 11,30: 13.45; 16; 18,15; 20,30); 
Patinoarul „23 August4* (ora 20,30).

CIRC ÎN CIRC: Gri vița (orele 9; . 
12,30; 16; 19,15); Victoria (orele 
9,30; 12,30; , 16; 19,15). .

ORDINUL ANA: Timpuri Noi 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15).

TEXAS DINCOLO. DE RÎUt 
Festival (orele 8.45; 10,45: 12.45: 
14,45: 16.45: 19; 21,15): Scala (orele

Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului

Român, președintele 
Socialiste România. 
Osvaldo Dorticos

DESEMNAREA NOULUI 
PREȘEDINTE 

AL URUGUAYULUI

SITUAȚIA POLITICĂ DIN ITALIA
CONSULTĂRI ÎN CADRUL PARTIDULUI DEMOCRAT CREȘTIN SI 
PARTIDULUI SOCIALIST IN VEDEREA FORMĂRII NOULUI GUVERN

Joi s-a reunit, la Roma, Di
recțiunea Partidului Democrat 
Creștin. în deschiderea lucrări
lor, secretarul național al P.D.C., 
Benigno Zaccagnini, a prezentat 
un raport in care a subliniat că 
„democrația creștină dorește ca 
noul guvern să găsească și să 
abordeze târnele de cei mai larg 
interâs in rîndul forțelor politi
ce, sindicale și sociale4*. Pro- 
nunțindu-se in favoarea forma
rii unei majorități pe baza re
luării dialogului dintre forțele 
care au colaborat in trecut cu 
democrația creștină. Zaccagnini 
a respins din nou ipoteza alcă
tuirii unui guvern de necesitate, 
la care să participe reprezentan
ții unor partide, inclusiv Partidul 
Comunist. Secretarul național al 
P.D.C. a recunoscut totuși că 
dialogul cu P.C.I. pentru stabi
lirea liniilor programatice ale 
guvernului rămine elementul

După trei zile de deliberări, 
Consiliul Națiunii din Uruguay 
a hotârit desemnarea in funcția 
de președinte al țării a lui Apa
ricio Mendez, fost președinte al 
Consiliului de Stat. Consiliul 
Națiunii a fost creat luna tre
cută, după înlăturarea de la pu
tere a fostului președinte Juan 
Maria Bordaberry. fiind alcătuit 
din cei 25 de membri ai Consi
liului de Stat (organism consul
tativ pe lingă președinte) și 21 
de înalte oficialități militare.

Imediat după alegere, noul 
președinte al Uruguayului a pre
cizat că mandatul său va fi pe 
o durată de cinci ani, urmind 
să-și preia funcția, oficial, la 1 
septembrie' a.c. El a menționat, 
de asemenea, că, deși guvernul 
actual va demisiona, ca urmare 
a schimbării șefului statului, nu 
intenționează „in principiu și 
pentru moment44 să procedeze la 

•modificarea structurii actualului 
cabinet.

Cu ocazia dneheierii misi
unii sale .in R. P. Ungară, 
ambasadorul României la' 
Budapesta. loan , Cotoț, a 
fost primit, joi., do. Losonczi 
Pal, președintele Consiliului 
Prezidențial al , R.. P. Un-' 
gare.

Cu acest prilej,. loan ,Co.- 
toț a transmis? tovarășului 
Losonczi Pal, .din partea' to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii, So
cialiste România; un-/mesaj 
dc caldă prietenie, - .salutau 
cordiale și urări de sănătate 
și succese in activitatea des
fășurată pentru prosperita
tea-' poporului. ungar, vecin 
și prieten. . .

La rîndul său, tovarășul 
Losonczi Pal,, mulțumind; 
pentru mesaj,;, a rugat să. fie;, 
transmistovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut, to
vărășesc din partea sa, îm
preună cu cele mai', bune 
urări de sănătate, precum și 
urări de noi succese în mun
că și fericire poporului 
mân.

Procesul 
mercenarilor

Un articol din revista 
„Afrique-Asia"

Pe banca acuzaților, în spatele 
celor treisprezece criminali sc 
află stăpînii atotputernici care-i 
plătesc și care-i înarmează...

în afara chiar a conținutului 
și a aspectelor sale specifice, 
procesul celor 13 mercenari aibi, 
care a avut loc în luna iunie, 
la Luanda, a constituit o mani
festare strălucită a forței, în
crederii și maturității Republicii 
Populare Angola, care nu numă
ră decit șapte luni de existență.

Acest proces a fost dpndus cit 
o competență și o respectare a 
procedurilor legale democratice 
care ar putea, servi de exemplu 
și de model la numeroase state 
din „Lumea Veche'4 qare-și lau
dă cu’’seninătate justiția și felul 
în care este respectat dreptul la 
apărare. încrederea regimului 
angolez s-a reflectat pe deplin 
in hotărirea de a face din acest 
proces un proces deschis : Acu
zații au avut dreptul de a fi 
asistați de avocați din țările lor 
de origine, toate dezbaterile s-au 
desfășurat in prezența și sub 
controlul unei comisii internațio
nale compuse din reprezentanți 
ai 42 de țări.

Pe de altă parte, acest proces 
a fost urmărit de trimișii spe
ciali ai celor mai mari ziare, 
igenții dc presă, radio și tele- 
’iziune din întreaga lume. Doi

dcțconomice, printr-o politică 
austeritate, hu va putea, totuși, 
să se limiteze la aprofundarea 
acestei austerități într-o țară 
care are.de multi ani nivelul de 
viață cel mai scăzut din toată 
Europa occidentală, această Eu
ropă’ occidentală care servește 
drept loc de muncă și de punct 
de referință la peste un milion 
de muncitori portughezi. Ex- 

.ploatarea nu poate să revină .și 
nici să continue să subziste, iar 
recuperarea nu se >vâ putea; in 
nici un caz, face pe seama 
drepturilor legitime ale munci
torilor, ale organizațiilor și aso
ciațiilor lor și nu va putea. «- 
vi dent, decit să-i favorizeze44.

Președintele Ramalho Eanes 
a amintit citeva dintre obiecti
vele prioritare cate stau in fața 
țării : rentabilizarea sectorului 
naționalizat, relansarea investi
țiilor particulare, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oame
nilor muncii din agricultură, 
sectorul public, întreprinderile 
mici și mijlocii, instituțiile din 

. Jnyățămînt și ocrotirea sănătă
ții. un efort special urmind a fi 
depus în domeniul construcții
lor de locuințe pentru popu
lație.

„Sîntem un' popor care iu
bește pacea și dorim să con
tribuim activ la. soluționarea 
țașnică a problemelor care con
fruntă popoarele — a declarat 
președintele Eanes, Respectul 
cată de alte popoare ne va. că
lăuzi în colaborarea pe care c 
vom stabili cu acestea, 
colabora cu toate țările 
vor dori să parcurgă cu __
căile păcii și să împartă plinea 
speranței intr-o lume fără 
blocuri militare, lipsită de je
fuirea resurselor naturale in 
beneficiul industriei de arma
ment.44

Cu prilejul ceremoniei de în-
. -vestitură, noul președinte al . 

Portugaliei, generalul Antonio 
Dos Sahtos' Ramalho Eanes. a 
declârăt că alegerea președin
telui republicii a semnificat, 
într-o manieră clară și fără e- 
chivoc, adeziunea la proiectul 
politic care i-a fost prezentat 
fără ambiguitate și cu realism. 
„Această adeziune — a subli
niat Eanes — îi face pe toți por
tughezii responsabili de parti
ciparea activă la construcția e- 
fectivă a unui stat și a unui re
gim la baza cărora stă Consti
tuția44. Relevînd ..drumul dur și . 
dificil al rezistenței, pină la 25 
aprilie 1974, dată la care' foi
țele armate au restituit poporu
lui propria sa țară, iar,țării — 
locul ei în lume și locuitorilor 
acesteia — adevărata lor func
țiune socială, președintele Ea
nes s-a referit, - in continuare, i 
la hotărirea poporului portu
ghez de a trăi în libertate și 
pace, la justețea programului 
Mișcării Forțelor Armate, la a- 
deziunea poporului portughez la 
mesajul acesteia.

Caracterizând momentul poli
tic portughez, președintele Ra
malho Eanes a spus : „Demo
crația este, posibilă în Portu
galia și pentru că este posibilă 
ea trebuie să fie viabilă. Tara 
are din ce în ce mai clar cpn- 
știința dificultăților care ne 
stau in față. Toate forțele poli
tice vqr.fi, într-un fel oarecare, 
răspunzătoare de crearea ^condi
țiilor care să permită realiza
rea programului pe care Adu
narea Republicii urmează sări 
aprobe44. El nu a ezitat să puna 
accentul pe marile probleme ale 
momentului și, îndeosebi, asu
pra situației economice și soci
ale grave pe care o .traversează 
țara. „Recuperarea situației e-

avocați americani reprezentau 
pe doi dintre cei trei mercenari 
din S.U.A., deschiderea procesu
lui fiind aminată cu trei zile la 
cererea acestora pentru a puica 
completa apărarea clienților lor 
cu care aveau toată libertatea 
de a comunica. Acuzații brita
nici au fost apărați de avocați 
angolezi desemnați din oficiu de 
Curte, deoarece trei avocați din 
această țară, care au fost soli
citați, nu au . vrut să-i apere pe 
mercenari.

Evident, procesul de la Luan
da nu a fost numai, și nu în
deosebi, al celor treisprezece 
indivizi infami prezenți in boxa 
acuzaților. A fost procesul 
practicilor murdare ale „m.erce- 
narismo” — acest cuvînt portu
ghez care nu poate fi tradus și 
care desemnează folosirea uci
gașilor plătiți —, practică care 
a fost utilizată pe scară largă 
împotriva M.P.L.A. In acest 
sens, procesul de. Ia Luanda a 
lost cu adevărat istoric.

Crimele acuzaților — orieît de 
odioase ar fi fost ele, îndeosebi 
cele ale „colonelului'4 Callan și 
ale altor șefi ai grupului brita
nic — nu sint nimic in compa
rație cu acelea de care s-au fă
cut vinovați conducătorii de 
rang superior. .«

Ca mijloc de a limpezi menta
litatea și mobilurile mercenari
lor și ale celor care-i recrutează, 
procesul de Ia Lunda și-a jucat 
rolul din plin. Acesta constituie 
un element important dc mobili
zare a conștiinței internaționale 
impoirixa folosirii mercenarilor.

Această sarcină este cu atit 
mai urgenta, cu cit peste 500 de 
mercenari sud-africani operează 
in Rhodesia.. în chiar ajunul 
procesului, o declarație a Minis
terului angolez al Informațiilor 
insista asupra faptului că, „Mer
cenarii, inrolindu-se voluntar 
pentru a ucide, distruge și a 
comite și alte acte criminale in 
schimbul unei plăți adecvate, 
manifestă cel mai josnic instinct 
uman. In același timp, ci nu sînt 
decit agenți ai puternicelor for
țe internaționale. Ei încearcă să 
impună prin violență planurile 
pe care cei care-i plătesc nu 
le-au putut realiza prin alte 
mijloace. Trimiterea lor in An
gola constituie un ultim efort 
disperat pentru a submina 
M.P.L.A. și unitatea poporului 
angolez, și prin aceasta sâ men
țină bogățiile Angolei sub con
trolul imperialismului occiden
tal.

„Procesul de la Luanda, con
tinua declarația Ministerului In
formațiilor, va fi cel al structu
rilor și mecanismelor care au 
adus pe acești oameni in Ango
la. Dm dimensiunile lui inter
naționale decurge necesitatea 
unei acțiuni, și ea pe scară in
ternațională, pentru a împiedi
ca recrutarea și operațiunile 
mercenarilor. Iată de ce 
M.P.L.A. și Guvernul R. P. An
gola au luat inițiativa întrunirii 
unei comisii internaționale de 
anchetă care are ca sarcini nu 
numai de a obsefva procesul in 
curs, ci și de a formula price 
propunere utilă in vederea unei 
acțiuni internaționale . pentru a 
împiedica și alte țări să su
fere ca și Angola de pe urma 
acestei forme de agresiune...4'.

Recrutarea continuă, și pe o 
scară și mai mare, a mercena
rilor pentru Rhodesia subliniază 
extrema urgență a unei astfel 
de acțiuni. In această privință, 
una dintre piesele de la dosar 
prezentate la proces este deo
sebit de semnificativă. Este 
vorba de o scrisoare circulară 
adresată mercenarilor săi de 
șeful recrUtator David Bufkin. 
„în prezent — scria ei, după ce 
explica că nu mai sînt bani pen
tru Angola — există posibilita
tea încheierii unor contracte pe 
termen lung pentru Rhodesia44.

principal care trebuie înfruntat, 
avîndu-se in vedere importanța 
pe care o are influența Partidu-ț 
lui Comunist in țară. Zaccagnini 
a susținut, in același timp, im
portanța reluării dialogului și a. 
colaborării cu Partidul Socialist.

La Roma au continuat lucră
rile plenarei Comitetului 
trai al Partidului Socialist 
lian. în ședința de joi, a 
aprobat, in unanimitate, un 
cument care stabilește linia 
litică pe care trebuie sâ o 
meze partidul in cadrul consul
tărilor pentru formarea guver* 
nului, cit și in activitatea sa vii
toare. Comitetul Central — se 
arată in document — consideră • 
necesar și urgent sâ se alcătu
iască o majoritate care sâ se 
sprijine pe consensul întregii 
stingi și a mișcării sindicale; 
excluzînd orice ipoteză de re
constituire a formulei de cen- 
tru-stînga.

din țările socialiste
...Privesc plin de eu- 

riozitaie prin hubloul 
avionului. La o dis
tanță nu prea mare se 
înalță maiestuos vâr
ful unui munte. Frun
tea lui mindră pare 
veșnic tînărâ. Cu greu 
poți întrezări milenii
le. de multe ori 
trege. pe care 
avut de înfruntat, 
altfel, munții 
țări — care acoperă 75 
la sută din suprafața 
ei — au fost, deopo
trivă. martori și aliați 
de nădejde ai poporu
lui în încercările grele 
prin care acesta a tre
cut in decursul tim
purilor. Conviețuirea 
îndelungată cu mun
tele a dezvoltat in fi
rea coreenilor mîndria. 
curajul, dirzenia, hăr
nicia, hotărirea de a 
invinge greutățile.

Cu sute de ani in 
urmă, in văile acestor 
munți răsunau - strigă
tele războinice ale că- 
lărimii nomade ce se 
revărsa hotărîtă să 
distrugă tot ce intîlnea- 
in cale. Dar poporul 
de viteji din acești 
munți a infrînt-o și ri
sipit-o. în timpurile 
nu prea îndepărtate, 
alte strigăte război
nice amenințătoare 
erau preluate de ecou
rile’ munților. Ele a- 
parțineau trupelor ja
poneze. care, pentru o 
clipă din trecerea is
toriei. au reușit să co
tropească tara. Munții 
însă, ca 
mentele 
adăpost 
reeni. 
durerile 
rajat în 
neatirnare. 
masivul 1 . ....
cel mai inalt din țară 
(2 750 metri), situat in 
vecinătatea graniței de 
nord, este considerat 
muntele sacrii al Co
reei. existența sa fiind 
strins împletită cu is
toria luptei împotriva 
ocupanților japonezi.

vi- 
le-a

De 
acestei

în toate mo- 
grcle. au dat 
fiilor lor co- 

Le-au alinat 
și i-au încu- 
lupta pentru 

Dealtfel, 
Paekdu-san.

Vom 
care 
noi

Conferința interamericană 
asupra mijloacelor 

de comunicare in masă

FcRU : Imagine din capitala țoni, orașul Lima

în capitala Costa Ricăi au luat 
sfirșit lucrările in plen ale Con
ferinței interamericane asupra 
mijloacelor de comunicare in 
masă. Conferința, convocată sub 
egida UNESCO, reunește repre
zentanți din 27 state din zonă, 
precum și o serie de observa
tori și invitați din întreaga lu-

Pe vârful acestui mu: 
te sc află lac 
Chondji. cu circomfe- 
rința de 19 kilometri 
și adincimea de 230 
de metri, de care sînt 
legate unele din cele 
mai frumoase amintiri 
ale revoluționarilor co
reeni. în sfirșit. cu 26 
de ani in urmă, mun
ții coreeni au 
martorii unui
atac, deosebit de peri
culos. Păsări întune
cate de oțel s-au nă
pustit cu toată furia 
asupra lor. scuipind 
foc aducător de moar
te, Numărul bombe
lor aruncate asupra 
teritoriului R.P.D. Co
reene s-a ridicat la 18

fost 
nou

circa j 
tipuri de minerale 
marea zestre a munte
lui. Un exemplu edi
ficator il oferă masi
vul Kingansam. De pe 
culmea acestuia, 'atit 
de greu accesibilă cu 
toate treptele ajută
toare săpate Me mina 
omului in peretele a- 
proape vertical, se ob
servă in toată măreția 
lor ..căldările4' in care 
apa poposește înainte 
de a se restogoli tu
multuos prin cascada 
Kurion. Legenda spu
ne că in aceste bazine, 
smălțuite parcă cu jad, 
veneau să se scalde 
zinele Munților de Di- ■
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și părtași ai istoriei
însemnări din R. P. D. Coreeană

pe fiecare kilometru 
pătrat. Poporul co
reean. din nou adă
postit de prietenul său 
milenar, a reușit să 
respingă și această a- 
gresiune doborind un 
mare număr din aces
te păsări, care se sfă- 
rimau. in zgomot de 
fiare vechi, izbindu-se 
de versanții munților.

După furtuna răz
boiului. ca după o vi
jelie înfricoșătoare în
soțită de fulgere și tu
nete, norii s-au risipit. 
A apărut soarele. . lu- 
minind calea spre re
facerea rapidă a țârii. 
Coreenii au începu*, sâ 
lucreze cu abnegație 
pentru înflorirea fără 
orecedent a patriei lor 
socialiste. Muntele nu 
și-a dezmințit nici de 
astădată generozitatea.

amant, pentru ca apoi 
să se inveșmînteze în 
mătâsurile vaporoase 
ale costumului natio
nal coreean, 
numeroasele 
deschise ca niște porți 
spre măruntaiele pline 
de bogății ale munte
lui. sint renumite cele 
de la Musan. Song- 
hung. Komodok și Un- 
ryuL din care se ex
trage minereul de fier. 
Pe baza acestuia, in 
perioada de după răz
boi. au fost reconstru
ite si extinse combi
natele siderurgice Hu
ang He. Kangson și 
Kim Chaek. Oțelul de 
aici este „plinea" in
dustriei constructoare 
de mașini. în prezent, 
această ramură se dez
voltă rapid, producind 
mașini din cele mai

Dintre 
mine,

ariate. ca presa hi- 
raulică de 6 006 tone. 
?neratoarele de 50 0O0 

kilowați, buldozere de 
300 cai putere, auto
camioane de 100 tone., 
vapoare cu un depla
sament de 20 000 tone, 
locomotive electrice. 
Multe întreprinderi 
produc diverse echipa
mente, de la mașini 
grele, de mari dimen- 

‘sîuni. pină la aparatu
ra de precizie. La în
treprinderea Ryong- 
spng: secretarul- ■ de
partid. Kim Mîong

■ Sun^. imi povestea că 
acesteia i se mai spur 
ne și „uzina mamă44.,

' deoarece ea‘ț a fabricai
■ inlregdl echipament al
■ uzinei ; de vihalon. a 

PrOțlus turbinele peri- 
t^u • hi^recent rale, și-a

; aduș ;o '■contribuție im-
,portantă la construi
rea', dc furnale, a fa
bricat echipament in- 

- diistrial pentru nume
roase 1 întreprinderi! 
chimice și metalurgi- . 
ce. în 1974, 
constructoare 
șini realiza, 
puțin de o săptămină. 
tot atîtea 
în întreg

Să nu 
cărbunele 
hidroenergetice ale a- 
cestor munți. Pe baza 
lor. numai 
1961—1969. 
de curent 
țârii a crescut de 1.8 
ori. Ca urmare a spo
ririi vertiginoase a 
producției do curent 
electric, satele au fost 
complet . 'electrificate, 
ca și o mare parte a 
traseelor feroviare.

...Avionul-.execută un 
viraj. Munții se înde
părtează din ce in ce 
mai mult spre orizont, 
răminindu-mi în min
te ca un simbol al vo
inței de libertate și 
progres a poporului 
coreean.

• TELEVIZIUNEA ALGERIA- 
NA a (ransmis. in d oui seri. con
secutiv. emisiuni ipeeijde consa
crate dezvoltării âgrirtilturii ro
mânești relevindu-se viața nouă 
din satele și comunele țării 
noastre. Emisiunile au fost in
solite de imagini din unități a- 
gricole și institute ștHfațifice de 
specialitate din România.

JIMMY CARTER - DESEMNAT 
CANDIDAT DEMOCRAT 

LA VIITOARELE ALEGERI 
FREZIDENȚIALE DIN S.U.A.

întrunită-Ta Madison Square 
Garden din New Yorfc, Conven
ția Partidului Democrat din 
S.U.A. a desemnat oficial pe Ja
mes Earl ^Carter jr. drapt .can
didat al acestui partid pentru ă- 
legerile prezidențiale din luna 
no.iembriel.. /

Jimmy Carter a anunțat că 
personalitatea Aleasă pentru a 
candida din partea Partidului 
Democrat in funcția de vice
președinte este senatorul de Mi
nnesota Walter Mondale.

PARTIDUL COMUNIST 
FRANCEZ a dat publicității o 
declarație in care criticâ^sever 
hotărirea șefilor de stat, și de 
guvern ai „cc-lor nouă44 de a ale
ge Parlamentul (vest-)european 
prin vot universal in 1978.

Menționind că este „din prin
cipiu partizan al votului uni
versal44, P.C.F. consideră însă că 
alegind Parlamentul (vest-) euro
pean prin vot universal se ur
mărește, de fapt, să i se confere 
acestuia. puteri sporite.

me, și își va continua lucrările 
pe comisii. în această a doua 
fază a lucrărilor vor fi analiza
te probleme privind dezvoltarea 
sistemului regional de informa
ții.1 accesul la tehnologia mo
dernă și dezvoltarea cooperării 
internaționale în materie de 
mijloace de comunicare in masă, 
rolul schimbului de informații 
in stimularea cunoașterii reci
proce și a cooperării echitabi
le și juste, pe multiple planuri, 
intre popoarele lumii.

In cuvîntul pronunțat in ca
drul sesiunii plenare, delegații 
prezenți la lucrări s-au pronun
țat. in majoritate, pentru limi
tarea pâtrundarii in sfera na
țională a propagandei ideologi
ce și culturale promovate 
companiile transnaționale, 
au interese străine de cele ale 
popoarelor din zonă, pentru 
acțiune solidară a țărilor 
America Latină și zona 
Caraibilor în apărarea și 
voltarea mijloacelor de 
mare in masă naționale.

de
care

o 
din 

Mării' 
dez- 

infor-

industria 
do ma
in mai

m ași ni cit 
anul 1949. 
uităm însă 
și resursele

intre anii 
producția 

electric a

T. PRELIPCEANU

• JOI a avut loc la Vlena o 
nouă ședință plenară din cadrul 
negocierilor, privind reducerea 
trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente in Europa 
centrală.

Pe de altă parte s-a anunțat 
că actuala rundă do negocieri 
se va încheia la data de 21 
iulie a.c.. convorbirile urmind 
să fie reluate — in cadrul celei 
de-a zecea runde in toamnă — 
probabil in septembrie.

INAUGURAREA CĂII FERATE 
DINTRE TANZANIA Șl ZAMBIA

în localitatea zambiană Kapiri 
Mposhi, situată la 200 kilometri 
nord de Lusaka, a avut loc ce
remonia inaugurării căii ferate 
dintre Tanzania și Zambia.

Calea ferată, denumită oficial 
„Tazara", are o lungime de 1 860 
kilometri și este rezultatul co
operării dintre Tanzania. Zambia 
și R. P. Chineză.

La ceremonie au participat 
președintele Zambiei. Kenneth 
David Kaunda, președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere, și Sun 
Cien, vicepremier ai Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. Au 
participat, de asemenea, ca in
vitați, președinții Botswanei, 
Seretse Khama, și Zairului, Mo
butu Șese Seko.

*
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• BRITISH AIRWAYS AMENDATA DIN CAUZA UNEI... PI- 
Sld SIAMEZE. O pisică siameză a adus compania aeriană brita
nica pe banca acuzării. După cum se știe, legile britanice inter
zic drastic parrunderea neautorizată in țară a animalelor ce pot 
transmite turbarea. Felina buclucașă se strecurase. în Malta, in 
saloanele de clasa I ale avionului societății britanice, traversînd 
t ecbservată sistemele de detecție și dorind vizibil să-și însoțească 
stăpina in călătoria spre Londra. Ca urmare, British Airways vă 
plăti 400 de lire sterline.amendă, în timo ce ..siameza44 se află in 
carantină obligatorie • TRUMAN CAPOTE ȘI-A PIERDUT CARr 
NETUL DE ȘOFER ! provocind un ușor accident de circulație la 
“■? mai. ia timp ce se afla, cam bău., la volan, lui Truman 
Capote i s-a retras permisul de conducere auto. Autorul „Micu
lui deiurt Ia Tiffany, căruia i s-a aplicat, de asemenea, o amen
dă de 165 de dolari, va fi obligat să urmeze din nou cursurile de 
șoierie in cadrul «.programului de reabilitare" organizat în statul 
New York pentru astfel de cazuri • COUSTEAU ARHEOLOG 
SUBACVATIC.. Inele și coliere de aur, alte bijuterii, monede, 
precum și obiecte de teracotă, vase și amfore — în total 125 de 
obiecte arheologice — au fost scoase la lumină recent de sub 
apele mării, in apropiere de Insula Anticythera. la sud de Pelo- 
ponez. de către echipa comandantului și cercetătorului subacva
tic francez. Jacques-Yves Cousteau. împreună cu arheologi greci. 
Cercetările s-au desfășurat sub egida ministerului grec al culturii, 
in zona în care fusese descoperită, în 1302. o navă antică- naufra
giată avind la bord statuia efebului din Anticythera. Obiectele au 
fost transportate la Muzeul arheologic din Atena. La bordul navei 
de cercetări ..Calypso-, exploratorul francez a cercetat, de ase
menea. zona subacvatică din jurul Insulei Dia, la nord de Creta, 
unde a reperat un port construit în perioada minoeană. o navă 
naufragiată datind din secolul intii al erei noastre, precum și un 
vas. probabil venețian, avind la bord tunuri. Tot aici a fost 
descoperită epava navei ..Britannicus-. scufundată in timpul pri
mului răzooi mondial, in timp ce avea Ia bord 2 500 de nasaeeri 
și 950 de membri ai echipajului REGULATOR CARDIAC ALI
MENTAT DE... ORGANISMUL PACIENTULUI î Savanți ameri
cani de la Universitatea Missouri — Columbia și de la Spitalul 
genera! din Massachusetts au realizat și experimentat deja pe 
animale un nou regulator cardiac. Acesta ar putea revoluționa 
tehnicile cardiologice deoarece este aprovizionat cu energie de 
însuși organismul pacientului. Principiul de funcționare este 
simplu. Prin circulația oxigenului intre doi electrozi (unul de 
platină, celălalt ce aluminiu). în corpul uman se produce o reac
ție internă care-l transformă in... baterie electrică. ..Celuia hibri
dă biogalvanîoă-. cura a fost botezată invenția, va cir.tări numai 
60 grame și va avea o funcționare continuă. Utilizarea sa va fi 
posibilă peste aproximativ cinci ani.

al

9.15: 11.30: 13.43; 16.15; 18.30 : 20.45); 
Grădina Dinamo (ora 20.30); Gră
dina Festival (ora 20.30).

PAPILLON (ambele serii): Fe
roviar (orele E.30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20.30); București (orele 9: 
12; 16,15; 19.30).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Arta (orele 15.30; 17.45; 
20): Bucegi (orele 16: 18.15); Gră
dina Arta (ora 20.30); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

PORUMBELUL : Sala Palatului 
(orele 17.15: 20.15). Capitol (orele 
9.30: 11,45; 14; 16.15; 18.30; 20.45); 
Grădina Capitol (ora 20.15) ; Mo
dem (orele 3.30; 11.30: 14.30: 17.30; 
20,45) ; Grădina Modern (ora 20.15).

MERE ROȘII: Dacia (orele 9; 
11,15: 1X30; 15,45; Î8f 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Excelsior (orele 9; 11.15: 13.30; 16: 
13,15: 20.30): Gloria (orele 8.45; 11; 
13: 15.15; 17.30: 19.4.1): Luceafărul 
(orele 9: 11.15: 13,30: 16; 18,15; 
20.30); Melodia (orele 9; 11,15:

1X30: 16: 10.15: 20J0); Grădina
Ti'.an <ora 2tJ0).

CURSA: Lumina «orele 9: 11.15; 
13.30: 15,45; 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICIENI: Lira «orele 15.30;
13): Grădina Ura «ora 2C.L5).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII:
Fia căra (orele 9.45; 13; 16.15;
19.30).

CONVERSAȚIA: Central «orele
0.45; 11.15: 13.45; 16J5; 18.45; 21). 

RĂSCUMPĂRAREA: Casa Fil
mului «orele IO;.12;,14; 16: 18: 20), ■ 
Flamura >foreie ll.iâc 13.30:
18: 20),. Grădțrta Tomis (ora 20.30). 
Tomis (orele 0.45; 11; 13.15; 1540; 
17.45; 26).

PISICA' JUNGLEI: Flamura . 
(ora 9). i '

PE DONUL LINIȘTIT (seria a 
Il-a și a lll-a) : Viitorul (orele 
15: 18: 20.15).

CORUPȚIE PE' AUTOSTRADA: 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45: 
18: 20); Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30: 15,45; 18; 20).

CAVALERH TEUTONI: Cotro- 
ceni (orele 9; 12: 15,30: 19).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: 
Cosmos (orele 15,30: 18: 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Buzesti (orele 9; 11.15;— 
13,30: 16; . 18.15: 20,15).

FRAȚI DE' CRUCE: , Cringașl 
(ora T7). . " '

URSUL YOGI: Doina (orele,9.30; 
11.15: 13; 14,45; 16,30).

EVADAREA: Doina (orele 18,15; 
20).

FAMILIILE PATRIOȚ1LOR CA- 
ZUȚI: Pacea (orele 16: 18: 20).

KIT TN ALASKA4 Popular (ore
le 15.30: 18; 20.15).

PRIMA PAGINA: Miorița (orele 
9; 11.15: ,13.80:■ 15.45: 18: 20).

PACALA: Munca (orele 15,30; 
19).

EXPLOZIA: Moșilor (orele 15.30; 
18).

MISIUNE PRIMEJDIOASA: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20).

ZIDUL: Ferentari (orele 15,30; 
18; 20.15). .v

O 'ZI de’ ■ . NEUITAT: Giălești 
(orele 15,30: 17,45; 20). , v ■

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABILî fToreasca (ore
le 15,30; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA ..MONSTRUL*4’ 
Vitan (orele 13.30; 18).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Rahova (orele 17; 19),

FILIP CEL BUN: Progresul 
(orele 15.30; 17.45; 20).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Grădina Moșilor (ora 20.30);

16.30 Curs de limba engleză (reca- 
pi:u»arc). 17.00 Emisiune în limba 
germană. 13.45 Tragerea Loto. 13.55 
Din lumea plantelor și animalelor. 
19.28 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Reflector. 20,20 Telecinemăte- 
ca. Ciclul ..Mari actori*4. Gerard 
Philipe. in filmul „Roșu și negru*4 
(partea a II-â). 21,45 Alternanțe 
ritmice. 22.10 24' de ore. 22,30 în
chiderea programului.

mai făcut nevasta1 mea. 22,10 Mu
zică ușoară. 22,25 Închiderea pro
gramului*

PROGRAMUL I

16.00 Școala contemporană : Va
lențele educative ale vacanței.

PROGR.AMUL II

17.00 Telex. 17,05 Țara mea cu 
plai mănos — program de muzică 
populară roțnânească. 17,25 Anche
ta TV : Atenție, strada 1 17,50 In
termezzo muzical. 18,05 Șah mat 
In... 15 minute ! 18,20 Virstele pe
liculei. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Seară de operă : 
..Hansel și Gretel“. 21,15 Telex. 
21,20 Viața economică a Capitalei. 
21.45 Pagini de umor : Ce vrăji a

Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor) : Spectacol de sunet și 
lumină: S1NT SUFLET ÎN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — ora 
20,30; Teatrul Giulești (la Parcul 
Herăstrău) : ZODIA GEMENILOR 
— ora 20; Teatrul Evreiesc de 
Stat: FIRUL DE AUR — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă4* (Sala 
Mică): GLONTUL DE LA AMIA
ZA — premieră — ora 19; Ansam
blul „Rapșodia Română4*: FRU
MOASĂ EȘTI, MÎNDRA ȚARA — 
ora 18,30; Circul ..București44: 
CIRCUL PE GHEAȚA - ora 19.30 
Teatrul „C. Tânase*4 (Grădina 
Boema) : E NEMAIPOMENIT — 
ora 19,30.
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