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TINERETUL -FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
La loc de frunte pe agenda acțiunilor și inițiativelor

uteciștilor de la I.S.P.S. — Buzău VEȘTI DIN ECONOMIE

' ; AU DEPĂȘIT

membru al/BireulMi Politic al Uniunii Populare Togoleze,
fX 1 | -.{V r

Tovarășul> Nieolae C«au$eșcu. /T de a fi primit, pentru prilejul 
secretar general al; Paliduluioferit de a vizita România, de 
Comunist Român, pre^edinț?lW ' - »- u-*-:
Republicii Socialiste TÎQnȚâhia,'; »'

solidaritatea ,între PartidpȚ Cfl? 
«x; « _ munist Român și Uniunea Popit-

ai-cunoaște marile realizări- 'ale • Iară Togoleză. Jn. folosul amb^" 
_ -.pipfmrului r’omah'calea ,edifb 1 £1 —. 

primit, miercuri'la amiază, ‘'.carii societății socialiste, pentru 
*x—_______»____  —■ posibilitatea de a asista la ma

nifestările ocazionate de aniver
sarea zilei de, ^3 Augusț,.

Tovarășul .țNic'p^pt Ceijyș^scu
,a dransmis, ilR^fîpdîil'<jȘăh'-:' “hn . 
salut călduros rșp cele,-mâV'bune .. 
■urări generalului^ ■'‘Gpasă'ingb?

Atfiu Koffi Amego, membru 
Biroului Politic ■ al Uniunii 
Poțhd are- Togoleze. președintele 
Curții ■ Supreme â Republicii’?.- 
Togo, care face o vizită în țara. 
noastră la invitația; C.C. al-;\. 
P.C.R.

Oaspetele a arătat că îi revine 
deosebita cinste de a Transmite 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
din partea președintelui-‘-Uniu- 

’ nib Populare Togoleze. președin
te al Republicii Togo, general 
Gnassingbe Ej'adema. un mesaj 
de ’ prietenie. împreună cu urări 

= de .p.oi succese poporului? român 
în dezvoltarea multilaterală a

arile realizări ale '■ 
ian pe calea >edifi- lor popoare, al cauzei . păcii -și 

'înțelegerii. între națiuni.
Abordindu-se unele aspecte 

ale actualității internaționale a 
fost exprimată hotărîrea ,.G^°T. 
două ..țări și partide de a’ con-" 
/tribui.' prin acțiuni < și. eforturi 

■ unfte. :1a' abolir'eă’U^ț^țW^. $;■ 
vechii politici, im^f<ajiâț^;ychfn-'

I întreprinderea ‘./de sîrma și 
produse ■■ din , sîyijtfă', cea dini ii 
unitat’e-Jeebiiormâferi^hătă pe 
platforma indușjtri'aisi /a Buzău
lui. înregistrează- acum, după 
opt luni din primul ah al cin
cinalului revoluției- tehnico-ști- 
ințifice.; un h|iariț rodnic., con
cretizat un peste 26. milioane lei 
obținuți! suplimentar la produc
ția globală, 52 milioane lei de
pășire lh .producția marfă. în
semnate : reduceri ale cheltuie
lilor materiale’ de producție. A- 
nalizind împreună cu- tovarășii 
Stan Cazan, secretarul comite-, 
tului de partid «1 întreprinde
rii. și jihgirierul Vasile Moraru. 
secretarul comitetului U.T.C.. 
factorii Jcare au. contribuit la 
obținerea acestor rezultate. a 
reieșit clar că -între .căile asupra 
cărora s-a -insistat in mod deo
sebit s-a .situat mai buna folo
sire a spațiilor productive și 
creșterea gradului de utilizare 
a capacităților de producție. 
Studiile efectuate in ultimii ani 
au condus la concluzia că intre 
mașini și. utilaje există ■ spații 
prea mari, căile de acces sint 
largi, utilajele amplasate nera
țional. S-au luat imediat mă
suri eficiente de re^mplesare a 
utilajelor, oentru acoperirea tu
turor spatiilor neproductive și 
astfel astăzi pe aceleași supra
fețe se obține o producție 
sirmă. trasă de 
mai mare deci-t 
de reținut este~

pentru noile spatii 
creare prin reampl 
cioasâ. rațională a

*eD’

de 
aproape 3 ori 
jn- 1®56. Demn 
ți faptul că

uctive- 
judi

lor și 
•au construit in in- 
prin autoutilare. in

și la cald, cuptoare pentru re- 
coacerea sirmei. mașini de de
bitat vergele. Toate aceste mă
suri. la care se adaugă introdu
cerea- de noi tehnologii in toate 
sectoarele întreprinderii. in 
scopul creșterii productivității 
muncii, au . făcut ca în 1976 a- 
ceasta să se ridice la nu mai 
puțin de 46 000 lei pe lucrător. 
Acționind permanent și pentru 
creșterea indicilor de utilizare 
a mașinilor și instalațiilor, prin-' 
tr-o exploatare rațională, intre-, 
ținere corectă și asigurarea cu 
piese de schimb, tinarul colectiv 
de muncă al întreprinderii 
sirmă și produse din sirmâ 
Buzău a reușit să obțină la 
talul instalațiilor de bază 
indice de utilizare de 86.3 
sută.

Desigur, organizația U.T.C. 
nu putea rămine in afara aces
tor preocupări. O susținută ac
tivitate politică pentru educa
rea tuturor tinerilor in spiritul 
muncii șt disciplinei, al respec-’ 
tului și grijii pentru utilajele'1 
încredințate și-a arătat curihd 
roadele. Trimestrial printre pro-; 
blemele dezbătute în ■ adunările 
generale ale organizațiilor' 
U.T.C. șa numără și sarcinile 
specifice ’ fiecărui colectiv de

!oi

de 
din 
to- 
un 
la

muncă, analiza modului 'în căr-eT 
se exploatează si • țin ma-- 
șinile $i utilele. Cei care âu; 
fost puși in ’discuția adunărilor 
generale pentru modul necores- 
punzâtor de exploatare și: între-, 
ținere ă mașinilor se numără; 
azi printre muncitorii fruntași. 
Strungarul Vasile Drăgoi și ra- 
botorul Vasile Dragomir sint ’ 
doar două exemple ce confir
mă acest adevăr. Tot atit de a- 
devărat este și faptul că tine-’ 
rii acestei întreprinderi ’ sint/ 
permanent preocupați de creș
terea gradului de pregătire:pro
fesională. Dintre cei aproape > 
SbO de .ifteciști. peste 150 urmea
ză cursurile liceului* seral me-1 
tâlur.^ic/.alții’.-printre care pro—i 
iectantul Nieolae Niță? desena-’ 
toarea tehnică Viorica Păpina 
și trefilatorul Constantin ’Mănăi- 
iâ, sint? studenți la Facultatea 
serală de subingineri.

Pasiunea și abnegația de car? 
dau dovadă tinerii metalurgiști 
buzoieni ' se confirmă nu 'nu
mai in producție, ci și în afara 
ei prin participarea la nume
roase acțiuni de muncă patrio
tică. ca și prin contribuția în
semnată pe care și-oi ttduc in: 
acțiunea de eliminare ,a impor
turilor. prin realizarea unor' 
piese de schimb in întreprinde
re. Numai in acest an au fost 
economisite astfel 400 000 lei va
lută; • --- ------------- x......

DAN VASILESCtL

'"’"’T"'"-------CreoiRate

ANGAJAMENTELE ANUALE J
și transport și Schela' de -foraj. 
din Rimnicu Vilcea și-au î.nde- - 
plinit ’ și depășit ■ angajamentele 
anuale asumate.

Colectivele de muncă frunta
șe. din această parte a. țâr ir '■au 
consemnat. în bilanțul realiză- 
rilpr obținute^ de la începutul 
anului în curs.' o ’ producție > su- ~ ■ 
piimentară evaluată la aproape . 
o jumătate de miliard lei;’ ’’ ■'1 - " ■< *• » ’k? X' i

Pipă-acum, un-.număr de. 30 de 
f ,ui-iitâții!ecbndihicâș.-de pe raza ju- 
.• deidor Argeș.' Olt și Vilcea, 

printre care Combinatul de ar
ticole .-tehnice - din- cauciuc și de 

.prelucrare a. .leipnu.lui. între- 
. prindereaele țnotbare : eleîrthțc’e 

'din Pitești, .intreppwderile-.de. a-
■ luminiu si de prelucrare a ahi- 

mlniului din Slăiin a. • î-ntreprin- 
d^rea ^foresțip#..de exploatare’’

’ KotfP'Âhje^o a adresat 
'Lt^va.uășului ' Nicolaje Ceaușescu 
"calde 'mulfmhiri’-'-pentrii onoarea

8F

SUCCESE ALE FURNALIȘTILOR 
REȘIȚENI

.’ Fumali'jtibCorhbi’nât-illdi‘side-' 
r'urgic Reșița' âu pășit în :luna 
sept embrie cu un - spor .de. pro
ducție de peste 10 000 tone: fon
tă.- elaborată • in .plus- fjața, de

■ pianul. la .zi... crțștere-, ce are la , 
bază ridicarea indicilor d.e xțtili- 
zare. a Opacității agregatelpr .de
■ >p:re ,și 'de. turnare a; metalu-4 
Iui. Acestea’ se adaugă la alte

însemnate cantități de produse 1 
sideinirgice elaborate peste pre- • 
vederile pTailului - pe perioada 
ianuarie-august. care consem
nează atingerea . cu 4 luni .mai 
devreme a apgajamentelor ini-' 
țiăle asiimațe ", de /aiderurgiștu 
reșițer.i. la producția globală- -și; 
marfă’ pe primul an al ■ noului’ 
cincinal.

Tovarășul Nieolae Ceau-șescu, 
președintele 'Republicii ■ Socialis
te România, a primit, miercuri. 
•1 septembrie,.-lă: Palatul .. Consi
liului- de Stat, , pe • Aritojn'a Ban
gui.- care și-a- prezentat 'scriso
rile de acreditare în calitate, de 

■ambasador extraordinar și ple
nipotențiar' al Republicii Ciad

:.-in noastră; 1
' Gu -prilejulprezentării seri

IMPORTANTE
DE PRODUSE

’ Constructorii ’ de ■ nave din 
Drpbeta-TurA'u Severin au in-•'' 
scris, in pluș? in bilanțul prime
lor, opt luni o producție .marfă 
in 'valoare' de ’ 43 ;? milioane ■ Tei, 
depașindu-și ' prevederile . d-in. 
angajamentele asumate pe în
tregul an. • Sporul "de producție

în muncă se călesc caracterele

CANTITĂȚI 
PESTE PLAN
' '' .> 1 h '

amintit', rezultat al unor '•impar- 1 
tante -avansuri cișțigafe la cop» 
strucția și livrarea navelor prte- 
văzute in planul perioadei 
scțirse' difi ac-șst 'an; a fost uri-;. 
registrat in.hn'treg.ime p4> seanla 
creșterii productivității -. munhil. • 
indicato-r cărui prevederi hu 
.fost4 depășite cu peste 3 ia”sută. r 

’Si întrepr.inderea. de ^confecții 
Craiova a ihtrat. în. ultimă lună •: 
?. celui de-ab3-lea trimestru? cu 
o producție marfă suplimentară 
în valoare de. 72 milioane lei.- 
Rep-rezehtmd echivalentul a 
ian 000 costume bărbătești și i ' 
unui , număr egal de rochițe, 
sporul de producție amintit a 
fost obținut îndeosebi pe seama 
creșterii productivității muncii. ’

Nicdieri nu mi s-a părut mai potrivită ca aici, in imensa 
hală a turbinelor de la I.M.G.B., lozinca ce exprimă un 
adevăr atit de fundamental : „Munca este idealul cel mai 
de preț”. Scrisă cu litere drepte și mari, pe grinzile inalte 
ale construcției, deasupra oamenilor și mașinilor, fraza 
aceasta exprimă, de fapt, starea de spirit a acestui mare 
și prestigios colectiv. In scurta sa istorie de numai un 
deceniu, acest colectiv format din citeva mii de oameni, 
cei mai mulți dintre ei de virstă utecistă, s-a implinit, s-a 
definit, s-a călit scriind unul dintre cele mai frumoase 
capitole din creația tehnicii românești ; capitolul turbine.

Au atins, intr-un timp extrem de scurt,. performanțe pentru 
care altora le-au trebuit zeci de ani.

N-au avut nici tradiție, nici experiență, nici mașini sau 
utilaje extraordinare. Doar o mare dragoste de muncă, o 
mare tenacitate și hotârire, dirzenie și mindrie, vocație și 
aspirații muncitorești inalte. Au compensat prin aceste so
lide calități comuniste, prin aceste puternice trăsături de

Citiți reportajul nostru în

caracter, deprinse in asprele exigențe ale muncii, puțină
tatea experienței, alăturîndu-se celor mai competenți con-, 
structori de turbine.

Foto : GH. CUCU
• • j ' - , .
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Eyadema. iar poporului’togoîez ’ suprireVșî clpminățieh’ la insțâu- >■ 
prieten succese în dezvoltarea 
economică independentă a țării 
sale.

în timpul întrevederii, exami- 
nindu-sh evoluția relațiilor bila
terale. s-a subliniat cu satisfac-

’ tie că între țările, și partidele ■’ 
noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă raporturi -de prietenie 
și ’colaborare. A fost exprimată, 
totodată, dorința reciprocă de a 
promova o Gooperare largă și

• rodnică -.între România socialistă 
și Republica Togo, în multiple 
domenii de-interes comun, de a 
extinde și. întări conlucrarea și”

rarea unor raporturi cu: adevă-: 
rat echitabile între.state.-la sta-, 
tornicirea noii ordini politice 
economice mondiale. Ja' asigura
rea unui climat stabil de pace, 
justiție, și securitate, La făurirea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. în care fiecare 'popor șă._; 
se poată dezvolta • nestirigherit ' 
pe calea progresului economic 
și social, să trăiască liber "și su
veran, potrivit aspirațiilbr și in
tereselor sale.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de caldă prietenie și 
cordialitate.

ambasa-sorilor de acreditare, 
dorul Republicii Ciad a rostit o 
alocuțiune.

A’luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicola? • Ceaușescy. președintele 
Republicii Socialiste România.

După' primirea . scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Nîc’olae; 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România. s-a 

•-'•»■ • ș ,i . Ju . >'•'---------- .-------- r—--------------------

întreținut cordial cu ambasado
rul Republicii Ciad. Antoine 
Bangui. ■ ■ >

La solemnitatea' prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat George Macovescu, 
ministrul, afacerilor externe, - și 
Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de ■ 
Stat.

CAMPANIA AGRICOLĂ
PlNÂ LA DECLANȘAREA DIN PLIN A STRÎNGERII RECOLTELOR

pentru
de lucrări ce au mai rămas de executat

ANUL BI^ANCLțl

SOCLUL MARII COLOANE
In satul acesta, compus din aproape toate, tipurile de case ale străvechiului Cțoțjț 

in satul acesta muzeu, unde am văzut fîntinile. și uneltele, si .copacii, proiectați pevpiatra 
muntelui întocmai ca niște statui, abia acum am avut senzația că l-am reintilnit 
adevărat pe Brâneusi și că f-am văiut: era aici. In casele acestor oameni de demult, 
care nu moi pot vorbi, dar care i-au det lui iot glasul, in aceste case cu stilpi și pridvoare 
mirifice in care iși are adevăratul soclu Cofoana. - \ / .ț /.■ 1 . ?

' Călătorind prin Gorj, județul 
meu natal, am ajuns în ce.le din . 
urmă, intr-un sat ciudat, cioplit" 
în lemn, ’ ai cărui meșteri au, 
peste o sută de ani, unii chiar 
peste o sută cincizeci, casa cea 
mai veche, pe al cărei pridvor 
.se iscălește ca pe coperta unei 
cărți țăranul Ion Gircu, fiind 
construită pe la începutul seco
lului al XVIII-lea, casă cu o sin
gură intrare la ,,polată“ și cu o 
ușă de trecere in „odaia cea 
bună“, dintr-o singura^ bucata de/ ț 
staȘar, bjcrueratâ cu datta-. celu\ 
mai răbdător și ingenios artist . 
popular. Un sat pe care nbap- 
tea l-aș vedea făcut din stele 

^căiiite'dar'-care, .de^cuip ni.-se„ ^

înseninări
de Vasile Băran

arată soarele, devine, deodată’, 
intrutotul pămintean, așezat pe 
o colină și străbătu* de pirtiașe 
vii. Numele acestui sat. pe cit 
de straniu pe atit de obișnuit. 
Curtișohra, vine, desigur, de la 
,.Gurte's, mai ales ca prima clă
dire e o culă, ..Cpla Cornoiw1, 
amintind o fortăreață din vre
muri străvechi. Satul începe, 
deci^cu^aqeastă construcție im

punătoare ce șe sprijină pe zi
duri-ciclopice compusă din par
ter cu zid boltit (cîndva, ni se 
spune. în beci exista și-o fîn- 
tină) și ‘alte două nivele- cu odăi 
der locuit' la care conduc scări 
din birne de stejar, iar sus, sub 
acoperiș, cu deschizături înguste 
pe dinafară, .dar largi in-inte
rior. — creneluri pentru tragere 
cu flinta. Faptul ne încredin
țează că. ridicată acolo, pe acel 
platou pe care se găsește și o 
biserică, monument istoric de.pe 
la 1820, dominînd o mare parte 
a Văii Jiului, cula fusese desti
nată de la început să joace ro-

(Continuare în pag. a IV-a)

In județele din sudul țării, a început recoltatul 
sfeclei de zahăr, marcindu-se, astfel, declanșarea 
celei mai încărcate campanii agricole - recol
tarea culturilor de toamnă. Acțiune ce solicită o 
inaltă și riguroasă organizare, un efort susținut 
din partea tuturor locuitorilor de la sate, strin- 
g.erea recoltelor ■ trebuie să se. realizeze în cel 
mai scurt timp, evitîndu-se * • astfel . pierderile. 
Acum, in aceste prime zile ale lunii septembrie, 
printre sarcinile prioritare ale cooperatorilor și 
mecanizatorilor figurează intensificarea ritmului 

V arăturilor, încheierea recoltării plantelor tehnice,: 
stringerea legumelor și fructelor, concentrarea' 
unui volum sporit de mijloace mecanice și' de' 
transport pentru recoltarea și insilozarea furaje
lor. Urgentarea acestor lucrări este cu <*ai> 
acută cu cit, se știe, începerea in urmațâqrăa 
perioada a recoltării florii-soarelui, a porumbu
lui și sfeclei de zahăr necesită un volum în
semnat de forțe mecanice și manuale.

(Continuare în pag. a .lll-a)

---------------- SPORT ____ ___ _
• Fotbal : Trimișii Scinteii tinere
tului, prezenți la cele 8 partide ale 
etapei • Sport de masă : între
ceri in cadrul etapei județene a 
„Cupei Scinteii tineretului la te
nis" O Meridian (tn pagina a vl0)

DIN GRIJA ȚÂRII, PENTRU VIITORUL El
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O «xperiențâ pozitivă ale cărei rezultate arată că 
trebuie să fie mai ferm generalizată 

MICR01NTREPRINDEREA ȘCOLARĂ
Lecția de istorie

Și în acest an mii și mii de elevi vor fi prezenți pe 
frontul recoltei

Există momente cind și pentru constructori 
începe numărătoarea inversă. Pentru constructo
rii de școli a început mai de mult, dar acum, 
dacă se poate spune așa, numărătoarea are un 
ritm mai alert : 15 septembrie bate insistent la 
ușă și ei trebuie să-și onoreze angajamentele față 
de scoală. Constructorii au de dat în primire — 
unele au fost și date de acum — lucrări care 
vor asigura peste 31000 locuri in grădinițe, pes
te 2 700 săli dc clasă, circa 25 000 locuri în inter
natele școlare.

în Alba Iulia și Piatra Neamț, elevii de la li
ceele de construcții vor trebui primiți in loca
lul nou ; elevii Liceului energetic din orașul

Gheorghe Gheorghiu-Dej, de asemenea, in lași. 
cei .de la liceul de informatică, iar în județul Bi
hor, la Aleșd, elevii unui liceu industrial vor in
tra în posesia unei noi clădiri. Zestrea școlară 
a Devei trebuie să se îmbogățească cu un grup 
școlar cu 18 săli de clasă și un internat — tu
tore, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei — 
iar Ia Oțelul Roșu apare o construcție nouă pen
tru grupul școlar metalurgic. Amintim și Reșița, 
care va beneficia pentru elevii săi de la Liceul 
economic și de turism de un complex nou și o 
sală de gimnastică, urmînd ca în viitor să se 
realizeze și cantina, și internatul.

Sălile de gimnastică, atit de necesare unei

școli, iși măresc numărul prin aei construcții — 
cu 110 în acest an.

Un internat și o cantină vor fi date în folo
sință la noul liceu de construcții din Piatra 
Neamț, iar 216 elevi de ia Liceul agricol din 
Geoagiu vor beneficia de internat nou. în noi 
internate vor intra și elevi din județe ca Alba. 
Botoșani, Gorj, Galați. Sălaj și altele.

Sigur, construcțiile sint o treabă de construc
tor. dar cine nu știe cit de bine venit este aju
torul elevilor —mai cu seamă acum, in perioa
da de finisare a construcțiilor. De aceea, e fi
resc să amintim aici că tocmai acum, in prag 
de deschiderea școlii, organizațiile U.T.C. ii pot

solicita pe elevi să treacă pe la șeoală să pună 
și ei mina la treburile gospodărești pentru noul 
an școlar. După ciie știm, elevii din județul Bi
hor fac acest lucru. Astfel. Ia liceele mecaniee 1 
și 2. liceele real-umanîste 2 și 4, liceul indus
trial. grupul școlar, liceul pedagogic. Școala 
generală nr. 2 — Oradea. Grupul școlar de pre
lucrarea lemnului din Beiu. Liceul Dr. Petru 
Groza. Școala generală Lunca elevii lucrează in
tens la construirea și amenajarea localului ate
lierelor școlare, pentru asigurarea unor baze 
sportive corespunzătoare. Pentru elevi mai sint 
două săptămini de vacanță, dar și de muncă 
pentru finalizarea pregătirilor în propriile școli.

Fotografiile : VASILE RANGA

RĂSPUNS ENTUZIAST 
IA CHEMAREA ȚARII
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O luăm înaintea Ții 15 septembrie, iiuo eind voi, elevii, veți lua loc 
in bânci, in ateliere și laboratoare, inaugurind, cu douâ săptămini mai devreme, 
pagina dedicată vouă. O facem cu intenția de a vă sprijini sâ reintrați de pe 
acum in atmosfera școlii, a vieți! de organixatie, sâ vă pregătiți pentru un debut 
optim al noului an de învătăr* -t, pe măsura anului scolaț ce se va deschide 
sub semnul iirtăF sarcini deosebite încredințate de societate vouă, celor care 
invătati si vă pregătiți pentru și viață, ca și celor core vă învață.

Va fi un an școlar ce-si va i~b-.de aripi‘e pe un spațiu important al viguro
sului cincinal al revoluției tehnico-științifice. Un an școlar in care se continuă, 
la dimensiuni mai amp'e ege-da cri ptărilor educativ-politice alcătuită de către 
școa ă și organizat e U T.G dopă istoricul Congres al educației politice și al 
culturii socioiiste. Un an scriar '• core vo«. eterii, vă veți simți, cu certitudine, 
moft moi impticeț» m procend devenirii Mirt» ca tineri revoluționari, formați la

școala învățăturii și a muncii, a înaltelor sentimente patriotice, mai datori să 
onorați tot ceea ce societatea face pentru voi, prin fapte de muncă, prin com
portament școlar și social de aleasă ținută morală, pentru o atitudine angajată.

Despre modul cum vă veți face datoria dorim sâ scriem și să scrieți în 
această pagină, coloanele ei devenind o tribună de dezbatere și dialog pe 
temele vieții de elev și utecist. Vom da cuvintul opiniei colective atit pentru a 
aprecia faptele de laudă, experiențele și inițiativele pozitive, aducind în prim 
plan modele de muncă și viață comunistă, cit și pentru o replică aspră față 
de atitudini pe care le socotim și le socotiți negative.

Lo 15 septembrie, tind veți incape școala și veți avea zilnic ziarul la 
indemină, vă vom propune să alcătuim impreună, cit mai bine, sumarul paginilor 
elevului și să le scrieți voi.

O«peden« poxWi 1 MidO1I1 tî©DIînd©!6Q

ale cărei rezultate j ______________________ X _____ _________ _________

școlara
VĂII

consiliului elevilor

In prima zi de școală a anului trecut, secretarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se referea la datoria ca 
„invățămintul liceal să fie strîns legat de practică, de viață, să asi
gure fiecărui absolvent posibilitatea să cunoască la perfecție o 
meserie-4, subliniind că „Invățămintul dă diplome pentru muncă, 
pentru viață". Întrucît intrăm curînd într-un nou an școlar, e bine 
să vedem ce perspective i se deschide acestuia pentru optimizarea 
procesului de integrare a învățămîntului cu producția.

Evocarea glorioasei moșteniri a înaintașilor noștri, 
mîndriei patriotice pentru trecutul de luptă al poporului 
riei de a duce mai departe spiritul acestor tradiții pentru 
ÎRtlorire a patriei de azi, spcialisie — iată obiectivul pri 
opțiunilor organizate de ziar in ciclul intitulat ..La trecuti 
mare viitor".

In amfiteatrul dacic de la Costești, prof. univ. Hadrian Daico
viciu a rostit, în fața a mii de tineri, această xeritabîiâ ..'.e-r*:? de 
istorie"., pe care o reproducem in

Să ne gindim, să ne îndreptăm 
g^duL asupra-.a—ceea .ce .stî’â- 
moșii noștri au făurit,. să. ne 
îndreptăm gindul asupra a ceea 
ce strămoșii noștri ne-au lăsat. 
Și ne-au lăsat nu numtii urme 
de- civilizație, pentru că dincolo 
de ruinele impunătoare ale ce
tăților din Munții Orășliel, din
colo de ‘ vestigiile enigfnaticelor 
sanctuare de la Grădiștea Mun- 
celului,-dincolo de .toa.IV mărtu
riile care vorbesc de existența 
acum peste două mii de ani, aici, 
a unei civilizații înaintate, poa
te cea mai înaintată' din - afdra 
lumii clasice greco-romane , in 
toată Euro'pă' e.ri.Sti ceva ' mai 
prețios, ceva mai durabil pe cave 
strămoșii noștri ne-au lăsat,^ceva 
pe care dintele vremii nii poate 
să-l roadă, ceva p& care timpul 
ii poate să-l anuleze și- nu poa
te să-l transforme în ruină : sint 
ideile și' crezurile pentru care 
ei. au luptat. Pentru că pe aces- 
•• meleaguri s-a făurit acum 

două mii și cinci zeci.-tie 
i* cel dinții stat din istoria 
p-porului postru statul dacilor

Burebista. 'Născut aici, el 
m-a intirziat să cuprindă • intre 
fruntariile’ sale datorită energiei 
—.arelui rege, datorită faptului 
că marea majoritate a poporului 
dac nutrea această dorință și 
zceastă aspirație spre unitate, 
e[ n-a intirziat să cuprindă in 
fruntariile sale întreaga lume 
daco-getică : de la depărtata 
Morava în. nord-vest pină la 
țdrmyrile Pontului Euxin și .din 
Carpații Păduroși pină la Mun
ții Balcani. Această realizare a 
unui stat unitar, care să cu
prindă un întreg neam intre 
hotarele sale, este unică in an
tichitatea din afara lumii gre- 
co-romane. Au avut și alte po
poare state pe atunci, au avut 
sctții. tracii, celții, popoarele ger
manice, dar nici unul din ele 
n-a cunoscut această cuprindere 
totală, această cuprindere inte
grală a întregului neam sub o 
singură stăpinire, sub un singur 
sceptru. Și aceasta ne spune 
că unitatea politică pe care Dacia 
o dobindește pe i^remea lui Bu
rebista n-a fost nici intîmplă- 
togre și nici o simplă realizare 
personală a acestui mare condu
cător. Că ea corespundea de fapt 
unei unități mai profunde, unei 
unități fundamentale, de esență, 
unitate in limbă, unitate in cul
tură. unitate în civilizație și în 
credință; o unitate care grupa 
încă înainte de realizarea celei 
politice întregul neam intr-o 
singură mare comunitate. Și as
pirația aceasta spre unitate pe 
care Burebista o realizează in 
timpul domniei- sale a rămas. 
Căci dacă vitregia vremurilor, 
după moartea marelui rege, a 
făcut ca vasta lui stăpinire să 
se destrame, tendința pentru re
facerea acestei unități a rămas 
și o vom vedea din nou în li- • 
mitele mai restrinse pe care 
înaintarea romană le lăsase ; o 
vom vedea realizată din . nou. 
sub urmașii lui Burebista, din
tre care cel mai. important este, 
firește, Decebal. ultimul rege al 
Daciei libere. Această unitate s-a 
putut reface relativ repede și 
pentru că ea corespundea unei 
unități reale a întregului popor 
cimentată de istorie, dar și-pen
tru că după mqartea .lui Bure
bista statul dac n-a încetat nici 
o clipă să dăinuiască. . E ade
vărat că sțăpinirea lui. s-a îm
părțit, e. adevărat că -unele ținu
turi ■ ale-Daciei au fost cucerite 
de rgmani, dar țot atit de ade
vărat. este, că tocmai aici, in 
Munții Orăștiei, unde se născuse 
statul dacilgr, centrul,lui a 
tinuat să dăinuiască și 
moartea lui Burebista sub 
urmașii săi. Centrul lui. 
statul era mai vast, căci 
dintre urmașii, imediați. ai — 
Burebista, ne spune.scriițorul an
tic Iordanes, stăpînea in Dacia 
cea încinsă de cununa munților, 
adică in întreg spațiul intercar- 
patic, iar urmașii săi și apoi Pentru aceste idei a luptat Bu- 

. rebista, pentru aceste idei a 
luptat Decebal; pentru aceste 
idei'au luptat voievozii din Evul 
Mediu ai Țării Românești, ai 
Moldovei și ai Țării Ardealului.
Pentru aceste idei și pentru a- 
ceste imperative ale istoriei lup
tăm și trebuie să fim gata să 
luptăm oricind și noi.

Hadrian Daicoviciu
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cadrul paginii noastre.
de a lupta pentru apărarea pe 
triei,, pentru, apărarea pim>: 
lui lor. Căci' in~ toată istoria 
cestui. , Jtjigafrg
pină -l 
ceasta 
Burebista 
Pentru că 'pcoTo cel 
țau să cotropească pâmlnt 
ctce. Dț ce' închege Ba 
alianță cp. PcAnpeius. eirfl 
Cezar ? Pentru.că Cei 
cuceritor c\re. așa c 
rit Gulia. ar fi cuqp----s_o f ■

a exu

cse-ună a consiliului 
cadrai C.C. al U.T.C. 

rSor consiliilor elevilor 
a ml-.. eoemteteLor județene șl 

Ei- ri • ee se va desfășura 
ie :abâTâ, se va 

•- •- - ie dezba-
tapa anottal în care sînt în- 
Lmr-e wmmle Congresului al 

x-jsa «1 ” T-C-, precum ți pen
se peee-za sarcinile orga- 

k. ejgar.riap-.or U.T.C. în

Cinci ani și mai bine s-au 
scurs de la momentul in care, 
potrivit unei concepții elabora
te de partid, din inițiativa se
cretarului general, învățămîntul 
nostru și-a formulat ca deviză 
fundamentală aceea a pregăti
rii tinerei generații pentru mun
că și viață, prin muncă. S-au 
adunat în acest răstimp multe 
experiențe ce se înscriu în mă
rea acțiune de integrare a în- 
vățămintului cu producția. Cea 
mai importantă se consideră a 
fi crearea microintreprinderilor 
școlare. In multe școli, acestea 
au înlocuit micile ateliere meș
teșugărești. create adesea la îh- 
tîmplare. cu ce se găsea și pen
tru ce se 
in mic a 
in școală 
Comanda 
școlii, de .
pentru viitor, cere acesteia să-1 
pună pe adolescent și tinâr in

nimerea, cu o fabrică 
elevilor, care a adus 

modelul producției, 
adresată de societate 
a-1 pregăti pe elev

altfel vroia 
Toată politii 
re bis ta, to a 
militare 
țel de a 
rele Daci 
V ar fi 
Șl chiar 
mei este 
marefiri ri 
atunci ei 
împărțise 
ter.u, ch 
mei măi 
teanc, d 
Banat •
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dem mereu tinzind sâ apere e- 
ceste hotare, orgautzsad aâasa- 
ori ofens
Dur.ăni pesiru 
mani âz mof â 
rele firești a'e 
aceste: lupte pe 
ță. culmea ero: ir. zoec.
tă dlrzi hatâr. r.tfr
mite nimănui să încalce f~ 
rule țâni, pe c «-
junge poporz.1 dec la sfirșitul 
veacului I și Ia i~.cepi.t-i ctl^i 
de al doilâa (fiu era zoasțr^ r-b 
clrmuirea lui DecebaL 
înfruntă etunci cea 
dabilă armate rotna 
cunoscuse istoria :mp 
dusă de unul dintre ce 
general: roman:, impdrarui Tra
ian. Și totuși. Decebal -ezșește 
timp de aproape pstr-s a-u U 
țină piept acestei in rarii. Decis 
reușește câteodată să obțină chser 
victorii, dar pină la 
perîoritatea ri și tth-
nică și tactică a nâvăl:tm!w m 
spune cutintul si Dac:a este sn- 
p-ali. Est, rup-.rd f« fg».
nu este supusă in suflet», e». 
Căci Decebal care condusese a- 
ceartd luptă, care te identificase 
cu aspirația la independență « 
poporului său. preferă sâ se 
jertfească singur decit să se cea 
prins iw miintle celor esrt ea 
prețul atitor eforturi si atilui 
singe il învinseseră. Ne dă prin 

’ aceasta Decebal o p:ldă ce ero
ism pe care istoria noastră o 
va mai cunoaște și in veacun.e 
următoare. Și după această c.i- 
pă. istoria Daciei învinse, istoria 
Daciei ingenunchiate de puterea 
armelor nu se încheie. Ea îs: 
deschide numai un nou 
capitolul în care acețf. c-
părători ai pămintului lo~ stră
moșesc se înfrățesc in ce.e c:n 

‘ urmă cu cei care cuceriseră 
țara, dat o cuceriseră nu ca s-o 
prade, nu ca s-o exploateze, o 
cuceriseră, ca s-o colonizeze, ca 
să întemeieze aici așezări șt 
orașe, așa cum nu fuseseră pe 
vremea dacilor, ca si aducă aici 
o civilizație. mai înaintată incă. 
mai strălucită decit aceea pe 
care dacii O creaseră. Dar aceas
ta este o altă istorie, o (stone 
care se cere evocată pe alte pla
iuri hunedorene. in Țara Hațe- 
guluif. acolo unde după distru-

■ gerea Sarmizegetusei regești a 
• lui Decebal se înălțase din voin
ța împăratului Traian ' Colonia 

‘ Ulpia Traiana Sarmizegetusa ro- 
[mană. Acestea sint cele două 
idei fundamentale pe care istoria 

' C°nZ - strămoșilor daci ni le-a lăsat ș: 
dtofi care sint mai Pretioaie decit

căci urmele de civilizație materială,
unul . care sînt mai durabile decit a- 

lui ceste urme, care au dăinuit de 
peste două mii de ani încoace ți 
vor dăinui veșnic. Ideea de uni
tate, ideea . de independență.

■**» tr':
A. >:•

•* rr

i. r-b îndrumarea profe- 
ior. Elevii fizicieni sint 
iriți ți după terminarea 

feenisâții ri mat atrași in 
la cercurile liceu- 

M. <&uri d* elevi. Există 
un interes recunoscut de a 
lucra diferențiat cu elevii la 

ți in laborator, parti- 
prtgatirea lor.

Popes ci s-a situat 
liceului pe o linie 
fa pregătire — și 
la fizică, ei șz la 

și Ia celelalte 
p f-i activitatea pro- 

prect^pindu-se fă 
țsții personale probie- 
de ohmp.add. Sorina 

• Mpremt extrem de 
ca r.ne r colegii 

ta'.xet foarte multe 
suplz m entere, fiind 
d pilor facile,
ei fiind acele că p-a 
ori n colegele de 
i par. .’.a pentru fi- 
iT'.sria.-. Panaiom a 
dsn priraul an de Ii* 

__ _  ri încerce puterile la 
olimpiada de fizici și să ei$- 
ripe premn. rezolvznd atit de 
rrafte probieme de fizică. :.n- 
cit e greu si fie calculate ti 
ciz.nd wrulxa. multă litera
turi din domeniul fleicii.

Pentru toate aceste motive, 
le tpunem bnrro lor ți taftr- 
ro* celor einei (pe ceilalți 
doi uimind si-i prezentăm 
Kîf-o p«<nn4 viitoare) .' Fe- 
licztări profesorilor care țtzu 
să fie foarte buni antrenori 
ei elevilor fizicieni.

LUCREȚIA LUSTIG

REVISTA REVISTELOR

a

geaer-G-i ie

Decebal în cele din urmă, vor 
extinde iarăși această unică stă- 
pînire ■ asupra tuturor ținuturilor 
libere locuite pe atunci de da- 
co-geți. Unitate, durată în timp. 
O unitate și . o durată in timp 
care erau ‘cerute- printre altele și 
de nevoia de a lupta pentru a- 
părarea acestor ținuturi, nevoia

V—*- rut e^ top- 
aci s: jpu rer _«a 

a oresei școlare pe rare o reai.- 
zeăxA eu m^'.oaee p—-pr-i elev.; 
— cu a tătarul ea* rai X rift i>- 
c-narea orgaitia-^ilor L’.TjC. — 
r. o nibr.c* de k*er_ care se 
!- earcâ un Se ’.nerv pe
teme de pubhcsmc* șcrlari. ctl*» 
s; saxes* S- cu ce «e»a-em o ase
menea re -.stâ a vlrste. adcles- 
cemine.

s*mzatarul rubric-., a avu- la 
reviste trîm;se reCae- 

țtei, din inițiativă propr.e. de că
tre colectivele de redacpe ale re- 
vistetor. Cum ne propur.em ca 
rubrica sâ 2e toa—.a r-pr.nzâ-
toare. a’.-ind Ir. raza atenției ei cit mai multe dacă nu eb-iar toa
te cele peste Ml de reviste șco
lare aparliidJî^ formația
zia publicării ’ primei pagini a 
elevului — ur.de va fi găzduită 
și rubrica mai sus numită — 
adresăm colegiilor de redacții ale 
re-.dstelor școlare și organizații
lor U.T.C. din școli invitația sâ 
trimită la redacție — cu mențio
narea rubricii ..Revista revistelor 
școlare- — revistele pe care le 
scot, chiar și cele care au apă
rut pină la această dată, râmî- 
nînd ca, în viitor, aceasta să de
vină o practică curentă.

Dat fiind că ne-am referit la 
o rubrică dialog, se așteaptă și 
o corespondență din partea celor 
care îndrumă și elaborează revis
tele, ori scriu Ia revistele școla
re. să putem afla ce solicită ele
vii din partea unei asemenea ru
brici.

Red. Fotografiile : V ASIDE RANGA
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situația în care va munci și 
trăi după absolvire. înmulțirea 
microintreprinderilor școlare, 
fără să se fi așteptat regula
mente, instrucțiuni — soluțiile 
organizatorice s-au elaborat 
„ad-hoc", în școală și pe plan 
local, cu sprijinul întreprinderi
lor patronatoare — demonstrea
ză viabilitatea acestui model de 
integrare. Lucrurile au ajuns 
acolo incit a fost posibilă naș
terea ideii unei microcentrale 
școlare, tot după modelul eco
nomiei. Ea există la prestigiosul 
liceu „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba Iulia și a fost vizitată 
și lăudată, pentru ceea ce se 
realizează pe planul producției 
și al educației, de către însuși 
secretarul general al partidului. 
Prima microcentrală industrială 
școlară, coordonînd ateliere șco
lare din toate școlile județului, 
produce aparatură electronică, 
materiale didactice, mobilier 
școlar și alte reperă. La sediul 
centralei, . . .....
realizează 
lalre școli.
centrale* 
serie, activitatea acestora fiind 
prof lată pe anumite tipuri de 
oroduse- Marca microcentra
le: es:e respectată si rea
lizată. Modelul producției este 
urmat pină la asigurarea unor 
perioade de garanție a produ
selor, și produsele nu sint pu
ține din moment ce întreaga 
microcentrală este capabilă să 
realizeze dotarea a peste 50 de 
laboratoare pentru școlile gene
rale și peste 20 laboratoare pen
tru licee.

lașul școlar a ajuns de pe acum 
la 28 microîntreprinderi. Facto
rii locali — Inspectoratul șco
lar. comitetul județean al U.T.C.< 
conducerile de școli, sub îndru
marea nemijlocită a comitetu
lui județean de partid — au ho
tărî: să nu înceapă acțiunea 
timid. cu un experiment, în 
unul-două licee, ci să declanșeze 
crearea microintreprinderilor ca 
acțiune generalizată de la bun 
început. Prima consfătuire jude
țeană a microintreprinderilor 
școlare a putut dezbate, astfel, 
foarte multe experiențe verifi
cate si pune la punct un plan 
și mai curajos de i 
pe modelul producției, 
râșa Maria Andrieș, 
toarea Grupului școlar 
din Iași, enumera datele 
importante ale uzinei 
intră in școală prin 
croîntreprindere : asemănarea
organismelor microintreprinde
rilor cu cele ale întreprinderii- 
mamă. încredințarea acestor or
ganisme in seama elevilor, a 
Soducătorilor. pregătirea planu

ri lansarea lui, stabilirea nor
melor de muncă, consfătuirile de 
producție, adunările oamenilor 
muncii, contacte și contracte cu 
întreprinderi și invers. Reținem, 
totodată, atenția asupra grijii 
care trebuie să existe ca aces
tea toate să nu constituie un 
transplant neasimilat organic de 
școală, ci odată cu pătrunderea

liceul, se concep și 
prototipurile, cele- 
fabricile-satelit ale 

urmînd să execute în

integrare
Tova- 
direc- 
M.I.U. 
foarte 

care 
mi-

acestor structuri în școală, «i 
pătrundă aici mai viguros mo
dul de viață al uzinei, spiritul 
muncitoresc. La dimensiunile 
unei microir.ti® prinderi. lucru 
constatat și la Iași, dar și -a 
Timișoara, la Licn < nr. 1. și la 
Liceul din Roșiori’ de Vede, se 
poate asigura mult mai țre?- 
nant o educație muncitorească 
prin felul cum este imț-rv. 
elevul ca producător si propcie- 
tar, calități pe care le va a- ea 
în viitor. în fond, faptul râ di
rectorul este elev, că iarineml 
șef. șefii de seeție. eor.uc<ul 
șef. responsabilul cu aprovizio
narea. cu protecția muncii etc. 
sînt toți elevi și dau socoteală 
în fața colegilor de muncă și in 
fața organizației U.T.C. nu repre
zintă un joc de-a producția, ci o 
școală a vieții de muncă si a unei 
vieți sociale. Elevul nu pleacă 
din școală fără deprinderi prac
tice și fără să cunoască ce re
prezintă în esență actul produc
tiv, orgarrizar&a >$1 conducerea 
producției. Se „asudă" mult pen
tru producție, d-ar și pentru dez
voltarea microin.treprinderii. E- 
levii înșiși dovedesc o pre
ocupare pentru .a ..scoate" de 
la întreprinderi comdnzi cu grad 
sporit de dificultate tehnică și 
nu de rutină meșteșugărească, 
ca să poată folosi gama tuturor 
cunoștințelor pe care și le în
sușesc în școală. Se învață, deci, 
si o tehnologie a muncii. Fap
tul că elevul nu răspunde nu
mai față de .școală, cit învață și 
cum învață, ci și față de pro
ducție. cum și cit muncește și 
ce produce, cîntărește mult în 
procesul educației.

Și totuși. microîntreprinderOă 
n-a fost extinsă în măsura în 
care ea și-a dovedit eficienta. 
205 microîntreprinderi reprezin
tă un număr mic față de nu
mărul unităților școlare și, mai 
ales, față de valoarea acestei 
structuri dă integrare a școlii cu 
producția. Timișul, Maramure
șul, Argeșul. Clujul. Hunedoa
ra. Sălajul sînt județe care au 
dovedit mai mare interes față 
de această formă de activitate, 
încredințîndu-se elevilor și or
ganizațiilor U.T.C. misiunea să 
se organizeze în fabrici-sateliți 
ale uzinelor, din localități. Ca
pitala, însă, cel mai mare cen
tru școlar al țării, cu școli care a 
au drept întreprinderi patrona-^ 
toare uzine de mare prestigiu, 
are. surprinzător, numai 3 mi
croîntreprinderi. In. județele 
Gorj, Arad. Harghita. Botoșani, 
Buzău, Vîlcea și Vrancea nu 
există nici o microîntreprinde- 
re, iar alte județe, ca Dîmbovi
ța, Bistrița-Nășăud, Caraș-Seve- 
rin. Dolj, au doar cite una sau 
două microîntreprinderi. în mod 
sigur că în viitorul an școlar se 
va avea în vedere această ob
servație privind numărul mic al 
microintreprinderilor școlare în 
raport cu valoarea lor instruc
tiv educativă. Faptul că la ta
băra de instruire organizată de 
către C.C. al U.T.C. pentru 
consiliile elevilor la Gura Văii, 
se va definitiva statutul-oadru 
al microintreprinderilor școlare, 
ne permite să afirmăm că în 
viitor se vor asigura mai mul
te fermități privind generaliza
rea microintreprinderilor.

L. LUCREȚIA
V

Și in atest an mii și mii de elevi vor fi prezenți pe frontul recoltei
In flecare toamnă, urmind unei statornice tra

diții, elevii patriei vin la debutul anului școlar 
eu nn generos aport de muncă. Ei continuă, de 
fapt, activitățne patriotice din vacanța de vară 
pe șantiere, pe ogoare, in unitățile de practică 
productivi. Acest prolog al noului an de invi
tăm in t este marcat de deschiderea a numeroase 
tabere de muncă patriotică pentru strinsul recol
telor de toamnă. Pretutindeni s-au constituit co
mandamente, s-au stabilit măsuri care să asigu
re o desfășurare corespunzătoare a întregii acti
vități, astfel incit elevii să-și poată valorifica 
din plin potențialul lor de energie și dăruire. 
Elevii uteciști sint hotăriți să facă din această 
activitate dovada capacității lor de mobilizare 
și organizare, să confirme incă o dată înaltul 
lor respect și simț de răspundere față de munca 
harnicilor lucrători ai pămintului.

Primele vești, sosite din toate județele patriei, 
fac să se întrevadă dimensiunile și profilul bo
gat al acestei activități. Numai în podgoriile 
Ostrovului vor fi prezenți Ia recoltatul strugu
rilor aproape 3 000 de elevi. La Nazarcea și Cer
navoda peste 1 000. în fiecare din unitățile agri
cole Murfatlar, Medgidia, Topraisar, Cobadin, 
Cumpăna, Băneasa, Ciocîrlia, Peștera și altele 
vor participa zilnic, Ia recoltat, între 250 și 300 
elevi din localitățile respective și cele învecinate. 
Pentru aceeași activitate, elevii vîlceni au sta
bilit cel mai întins front de acțiune la I.A.S. 
Drăgășani. La Prundeni, Dealul Olt, Măgureni, 
Spirleni gi Dobrușa au fost luate toate măsurile

de organizare a taberelor de muncă ce vor func
ționa incă de la începutul acestei luni. De men
ționat că elevii Liceului agricol Drăgășani au 
de recoltat în propria termă din perimetrul sta
țiunii viticole din localitate peste 150 hectare. 
Școlile din zona I.A.S. Horezu și Bălcești vor fi 
principalele ajutoare Ia culesul merelor. 2 000 
elevi din Arad vor completa forța de muncă ne
cesară intensificării activității Fabricii de con
serve „Refacerea". Același lucru vor face și co
legii lor de la Liceul nr. 1 și Grupul școlar in
dustrial din Caracal. După strîngerea legumelor 
din grădini și întreținerea culturilor, elevii din 
Osica, Potcoava, Vitomirești, Piatra Olt, Scor- 
nicești (Olt), ca și cei din Piatra, Toporu, Turnu- 
Măgurele, Drăgănești Vlașca (Teleorman), se 
pregătesc pentru declanșarea recoltării porum
bului. în județele Brașov și Covasna, principalul 
front de lucru rămîn recoltatul cartofilor și în
treținerea culturilor întirziate din cauza condi
țiilor climatice.

Exemplele ar putea continua. Le vom întîlni 
mai frecvent, amplificate, în următoarele zile, 
confirmate pe frontul larg al muncii. Pe între
gul parcurs al campaniei de toamnă, eșalonat, 
in funcție de solicitările unităților agricole, ele
vii vor fi prezenți acolo unde va fi nevoie. Să 
facem din această prezentă o participare activă, 
eficientă, o dovadă că sîntem înscriși cu toate 
forțele noastre în uriașul efort al muncii și 
creației, spre folosul poporului și al patriei.

V. RAVESCU

ur.de
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EFORTUL
DE IUI

• O măsură eficientă : constituirea atelierului de croire • Din 
aceeași cantitate de oțel, mai multe piese • Prin muncă patriotică, 
ample acțiuni de valorificare a deșeurilor • In atenția tinerilor pro* 

iectanți, găsirea unor noi soluții de economisire a metalului

Obiectivul principal al tutu
ror acțiunilor întreprinse in ul
timul timp de colectivul de 
muncă de la întreprinderea de 
construcții metali.ee Bocșa îl 
constituie reducerea consumu
lui de metal. în această impor
tantă direcție și-au îndreptat 
eforturile și organizația U.T.C.. 
toți tinerii specialiști de aici, 
întreprinderea, una din marile 
consumatoare de metal a țării, 
înregistra pînă nu de mult 
mari depășiri în ceea ce pri
vește consumurile specifice. 
Zilnic, in procesul de producție 
sînt prelucrate sute de tone de 
oțel și fontă de cele mai dife
rite mărci și profiluri. Pe dru
mul de la depozit pînă la pro
dusul finit o mare cantâitate de 
materiale se pierdea sub forma 
deșeurilor și ajungea curînd la 
fier vechi. în urma unor exi
gente analize efectuate în adu
nările generale ale comuniștilor 
si uteciștilor din principalele 
secții productive au fost evi
dențiate numeroase rezerve si 
mijloace de reducere a consu
mului de metal.

Un prim pas, în acest sens, a 
Soet făcut prin înființarea unei 
grupe de croire, formată din ti
neri muncitori, absolvenți ai unor 
cursuri de specializare. Munci- 
-ori; din atelierul de croire pri
mesc desenele tuturor reperelor 
ce trebuie executate în unitate 
si în funcție de caracteristicile 
acestora, de cantitatea necesară 
și de materialele pe care le au la 
dispoziție pentru confecționarea 

’.or. procedează la găsirea unor 
poziții optime de trasare a 
p.-esei. în acest fel, din aceeași 
cantitate de oțel, de exemplu, 
din care pînă nu de mult se 
obțineau 2—3 piese, acum rezultă 
4—5. Concludent în ceea ce pri
vește eficiența acestei acțiuni 
este însuși rezultatul obținut în 
urma aplicării ei. în cele cîteva 
luni care au trecut de la in
ii in țar ca grupei de croire nu 
numai că au fost eliminate coc-

sumurile neraționale, dar uni
tatea a raportat și economisirea 
unei cantități de peste 90 tone 
metal.

O altă direcție importantă de 
acțiune a organizației U.T.C.. 
în scopul economisirii metalu
lui, este valorificarea deșeuri
lor. a capetelor de diferite pro
file rămase în urma 
Prin muncă patriotică, 
au strîns de prin secții 
aceste materiale, le-au re stan
țat. pentru a se recunoaște 
marca și calitatea materialului 
din care sint confecționate și 
le-au depozitat în funcție de 
aceste caracteristici intr-un 1. c 
special amenajat. Cum mașinile 
confecționate de I.C.M. Bocșa 
au în componenta lor si piese 

•de dimensiuni mai mici, acesie 
deșeuri sortate și așezate după 
dimensiuni și mărci sint folo
site pentru conferțior_area aces
tor repere. In alte cazuri, ma
terialele rămase in urma con
fecționării pieselor mgri sint 
trimise în întreprinderile din 
tară care au nevoie de profite 
de dimensiuni mici pentru con
fecționarea unor ur.:ca*e sau 
piese ce nu se pc< realiza in 
serie mare.

Desigur, aceste două exemple 
nu sînt singurele initiative în
treprinse de tinerii construc
tori de mașmi din. Bocșa, pen
tru înlăturarea risipei, valorifi
carea superioară a metalului, 
materia primă de bază folosită 
în unriățite -or. Nu se poate 
spune insă că s-a întreprins 
totul in acest sens si că nu mai 
sint rezerve. Secretarul comi
tetului U.T.C. de la I.C.M.. su
dorul Gheorghe Băiaș. alți
câțiva uteciști din unitate, con
ducători ai unor formații de
lucru care au obținut bune re- 
zultate in această acțiune de
mare eficiență economică au
subliniat chiar că ceea ce s-a 
întreprins pină acum, succesele 
obținute constituie abia începu
tul. Așa cum a rezultat din dez-

croirii. 
tinerii 
toate

baîerile întreprinse în mai 
multe organizații de tineret, 
mai sint încă secții unde can
titatea de metal irosită sub 
forma deșeurilor este destul de 
mare. Se cer făcute, de aseme
nea serioase eforturi și in ceea 
ce privește schimbarea unor 
tehnologii. Colectivul de tineri 
din atelierul de proiectare s-a 
angajat in acest sens să stu
dieze și să propună pină la sfâr
șitul acestei luni mai multe 
soluții de economisire a meta
lului.

Es:e. deci, loc pentru mai mult, 
mai sint incâ serioase rezerve 
care pot fi puse in valoare prin 
studii $i acțiuni energice prin 
generalizare?, experienței pozi
tive dobindite de unele colec
tive. in. toate sectoarele și com- 
partiment^e. Reducerea con
sumurilor specifice, ridicarea 
conți mm a parametrilor teh- 
r.ico-fuQdionali ai produselor 
trebuie să constituie de aceea 
o sarcină esențială a tuturor ti
nerilor. a organizației U.T.C.. 
un obiectiv prioritar căruia 
trebuie să i se acorde o mai 
mare atenție.

MCOLAE MILITARII

însemnate economii de combustibil 
și energie electrică

încadrindu-se in efortul ge
neral ce se depune pentru redu
cerea consumurilor specifice, 
constructorii de mașini au rea
lizat anul acesta economii su
perioare normelor stabilite — de 
peste 34 000 tone de combustibil 
convențional și 65 000 mWh e- 
nergie electrică. Cele mai bune 
rezultate au fost raportate de 
colectivele uzinelor r „Grivița 
Roșie" —- București, „Tractorul" 
— Brașov, întreprinderea de 
osii și boghiuri — Balș, între
prinderea mecanică Mirșa.

Trebuie să menționăm că ac
țiunea de reducere continuă a 
normelor de consum de com
bustibil și de energie electrică 
în această ramură se desfășoară 
în baza unui plan de măsuri 
tehnico-organizatorice, stabilit 
din vreme, extins de la centra
lele industriale, la întreprinderi 
și pînă la fiecare utilaj, instala
ție, mașină. Ca urmare, au fost 
înlocuite multe din utilajele 
mari consumatoare de combus
tibil și energie, au fost depistate 
și anulate operativ orice surse 
de pierderi din rețeaua electri
că sau de pe caile de transport 
a diferiți lor combustibili con

venționali, a aerului comprimat 
dAi aburului și au fost efectuate 

lucrări de modernizare a caza- 
nelor și arzătoarelor din majo
ritatea unităților.

O ințțiativă interesantă, care

urmărește reducerea consumuri
lor specifice, a fost luată de su
dorii din secția poduri rulante 
a întreprinderii de construcții 
metalice — Bocșa. Ei s-au an
gajat să lucreze o zi pe lună eu 
electrozi economisiți. In acest 
fel a fost obținută anul acesta 
o economie de electrozi în va
loare de circa 75 000 lei.

„Consumul specific sub lupa 
bunului gospodar" este generi
cul in care sînt grupate nume
roasele acțiuni inițiate în între
prinderile industriale, de cons
trucții și transporturi din ju
dețul Gorj și care au ca rezul
tat sporirea continuă a economii
lor de materii prime, materialo, 
combustibil și energie electrică. 
Astfel, colectivele exploatărilor 
carbonifere Leurda și Lupoaia, 
unde s-a acționat în direcția di
minuării cheltuielilor la toate 
elementele componente ale 
prețului de cost, au reușit să în
scrie in bilanțul activității des
fășurate de la începutul anului, 
economii peste plan în valoare 
de cite 7 milioane lei. Minerii 
din bazinul Rovinari au redus 
cheltuielile de producție cu a- 
proape 5 milioane lei sub nive
lul planificat. Succese asemănă
toare au înregistrat lucrătorii în
treprinderii de utilaj minier- 
Rogojelu, constructorii termo
centralei Turceni, lucrătorii 
Combinatului de lianți și azbo- 
ciment-Bîrsești.

Secția montaj și finisaj
a întreprinderii „Timpuri Noi“ din Capitală

CAMPANIA AGRICOLĂ
ILFOV

Ritm susținut la 
efectuarea arăturilor 

ți fertilizărilor
Luna septembrie înscrie 

calendarul muncilor agricole 1 
volum mare de lucrări, 
luna în. care, . 
știut. în majoritatea 
țării se declanșează 
de recoltare a culturilor de 
toamnă, lucrare ce necesită un 
volum sporit de muncă, o am
plă concentrare de forțe umane 
și mecanice. Iată de ce, în aces
te zile premergătoare începerii 
recoltării sfeclei de zahăr, florii 
soarelui. porumbului, a legu
melor și fructelor, toate forțele 
satului, mecanizatori și coope
ratori, trebuie să-și intensifice 
eforturile pentru încheierea în 
cel mai scurt timp a lucrărilor 
de pregătire a viitoarei recolte : 
arăturile și fertilizarea suprafe
țelor ce vor fi însămânțate 
cu griu.

înțelegând importanta execu
tării la timp și de bună calitate 
a acestor lucrări, mecanizatorii 
și cooperatorii din județul Ilfov 
efectuează în prezent arăturile 
pe ultimele suprafețe rămase. 
Așa, de pildă, cei 91 de meca
nizatori de la unitatea de me
canizare a agriculturii ce de
servește cooperativele agricole 
de producție din cadrul consi
liului interccopcratist Bolintin- 
Vale, folosind din plin fiecare 
zi. fiecare oră bună de lucru 
au reușit să realizeze pînă în 
prezent arăturile pe 1 520 hec
tare. ceea ce reprezintă peste 
60 la sută din suprafața plani
ficată. Concomitent se pregă
tește terenul in vederea însă- 
mințării griului, se adminis
trează ingrășămintele chimice. 
Astfel, au fost pregătite. Dină 
in prezent. peste 800 de hec
tare. iar pe alte 650 de hectare 
ingrășămintele chimice au fost 
deja încorporate in sol. Cu cele 
mai bune rezultate se înscriu 
unitățile agricole cooperatiste 
din Florești. Bolintân-Vale. 
Stoenești. Trestieni. unități în 
care lucrările amintite se apro
pie de sfîrșit. Preocupați atât 
de efectuarea unor lucrări de 
calitate cit și de încheierea lor 
cît mai grabnică, mecanizatorii 
Gheorghe Gheorghe. Constan
tin Apostoiu. Nițu Tudor, Petre

Alba, Anton Arabașa, ne asi
gură că prin folosirea mașinilor 
și utilajelor la întreaga lor ca
pacitate. această importantă lu
crare se va încheia în maxi
mum o săptămînă.

CERCETAREA - ACOLO
UNDE ESTE PRODUCȚIA
Ne amintim că în anii cinci

nalului trecut, -în contextul îm
bunătățirii generale a cadrului 
organizatoric în toate sferele , 
activității social-economiee s-au 
luat o serie de măsuri unitare 
care, vizau perfecționarea siste
mului de organizare și desfășu
rare a cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice din țara 
noastră. Printre acestea a fi
gurat și apropierea unităților 
de cercetare de cele productive, 
în scopul integrării mai strânse 
a activității lor. Au trecut 
de-abia doi ani de cînd un pro
ces similar — de situare a cer
cetării acolo unde este produc
ția — a avut loc și la Baia 
Mare. Pe fundalul unei tradiții 
create deja prin activitatea 
centrului de cercetări pentru 
minereuri neferoase, s-au su
prapus noi obiective și forțe de 
cercetare. conferite actualului 
Institut de cercetare și proiec
tare pentru minereuri și meta
lurgie neferoasă (I.C.P.M.M.N.), 
prin mutarea în teritoriu a 
unor unități ce ființau pînă în 
1974 în București.

Cu tot timpul scurt, 
acestei politici n-au 
să apară. Iar printre
și-au adus o contribuție impor
tantă la demonstrarea viabili
tății și eficientei unei astfel de 
inițiative s-au aflat și tinerii. 
..Este și firesc — precizează 
dr. ing. Ilie Paraschiv, directo
rul institutului — de vreme ce 
aproape 50 la sută din perso
nalul nostru este format din 
cercetători. proiectau ți. tehni
cieni, laboranți și muncitori 
avînd pînă la 30 de ani. In ulti-

roadele 
întârziat 

cei care

în 
. un 
Este 

după oum este 
județelor 
campania 

recoltare a culturilor

O. MARIAN

Un apel pe adresa unor 
unități agricole din 

județul Timiș :
Grăbiți eliberarea 

terenurilor de paie!
„Avînd o bază furajeră de 

bună calitate și în cantități în
destulătoare, cu siguranță și re
zultatele clin, zootehnie vor fi 
superioare". Acestea au fost 
cuvintele prin care tânărul teh
nician Ion Fcdor. de la Indus
tria cărnii Baia Mare, a tinut 
să ne explice de -ce era prezent 
de mai multe săptămini pe tar
lalele I.A.S. Voitin. județul 
Timiș, și nu acasă, in Mara
mureș. „Unitatea noastră — ne 
spune interlocutorul — care are 
și o fermă de îngrășare a ani
malelor a dus lipsă de furaje. 
Pentru a acoperi acest deficit, 
cu ajutorul centralei de resort 
am reușit să procurăm de la 
I.A.Ș. Voitin .o. mar ^cantitate 
de paie, care măcinată și tra
tată cu melasă și uree, ajunge 
să aibă aproape aceleași valori 
nutritive ea finul și lucerna. 
Pentru a vedea cit. mai rapid 
paiele în depozitul nostru, nu 
am așteptat' ea balotâi să fie 
adunați de pe cîmp și depozi
tați intr-un loc anume de unde 
nri’ doar să-i încărcăm in va
goane și să-i expediem la Baia 
Mare".

Ne-am convins de acest 
lucru, urmărind activitatea pe 
care Ștefan Tamaș. Gheorghe 
Moldovan. Ion Pop. Dumitru 
Tomoioa-gă. Petre Hoțea și șo
ferul Ion Chesa o desfășurau 
la strângerea, transportul si în
cărcatul paielor. începând din 
primele ore ale dimineții si 
terminînd seara tîrziu. Dar în 
timp ce unii se deplasează zeci, 
sute de kilometri cu mașinile și 
cu oameni pentru a căuta fura
jele necesare sectoarelor zoo
tehnice — unul dintre exemple 
este delegatul din Baia Mare 
cu echipa sa — alții, mai exact 

. spus într-o serie de unități

agricole. cum sint cele din 
Jebel și Voitin. cantități însem
nate de paie și baloți așteaptă 
risipite pe cîrnp să fie ridicate 
de cei care aveau obligați ? de 
a le strânge și valorifica. Vre
mea frumoasă din ultimele zile 
impune urgentarea acestor lu
crări. Cu atît mai mult cu cît. 
peste puțin timp aici urmează 
a se declanșa recoltatul culturi
lor de toamnă.

DUMITRU DUCA

mii doi ani am încadrat peste 180 
cadre cu pregătire superioară, 
în majoritate tineri. Integrarea 
lor într-o activitate care a tre
buit. să preia din mers saredinile 
altor unități do ceocetare- 

, proiectare . nu a fo=t o treabă 
pr.ea ușoară. Dar, cu sprijinul 
cercetătorilor mai vîrstnici care 
s-au ocupat, fiecare personal, de 
către un tînăr încadrat, și~ al 
organizației U.T.C., cane a găsit 
forme adecvate de a-i ajuta pe 

• noii. vețiiți să se integreze cît 
mai rapid din punct de vedere 

'profesional, am reușit să depă
șim această perioadă dificilă a 

■ începutului. Și pot spune că. a- 
cum, numeroși tineri se situează 
în avangarda cercetărilor pe-care 
le facem, iar organizația de ti
neret contribuie la realizarea 
sarcinilor de plan, prin angaja
rea unor contracte proprii, a 
căror- rezolvare îmbracă forma 
muncii patriotice. Pentru că 
vorbesc despre contribuția tine
rilor. nu pot să omit sprijinul 
substanțial pe care ni l-au dat 
cei peste 400 de studenți. prac- 
ticanți în instit-u-tul nos-tru. ai 
cursurilor de subingineri de la 
Institutul de învățământ supe
rior din localitate. Dacă vă 
spun că multe din contractele 
noastre de cercetare și produc
ție sînt date „în antrepriză" in
stitutelor de învățământ supe
rior cu profil tehnic, vă da ți 
și mai bine seama că atributul 
„substanțial" are 
acoperire".

întrebarea căreia 
dam răspuns în 
vizează, desigur,
tare mai concretă. Cu alte cu-

o serioasă

vrem să-i 
continuare ■ 

o argurnen-

?7/rtiiTC
• IN DECEMBRIE ANUL 

TRECUT tinerele de la sec
ția Filatura B schimb C . a 
Filaturii de bumbac — Ol
tenița lansau inițiativa „Bri
gada bunilor gospodari, prie
teni ai calității si ai discipli
nei". Ca să devii și să te 
menții membru al acestei 
brigăzi este nevoie să-ți în
grijești corect mașina, să 
folosești Ia maximum tâmpul 
de lucru, să obții produse de 
calitate și să n-ai nici o ab
sență nemotivată. Așa sc 
face că de la începutul anu
lui pină acum la Filatura B 
schimb" C ..prietenii calității 
și disciplinei" au depășit 
substanțial planul de pro
ducție și nu au avut nici o 
absență nemotivată.

CONSTANȚA TODEROIU
PESTE 8 000 DE TI

NERI din județul Bihor 
au participat in ultimele 
două săptămini la recoltatul 
fructelor. întreținerea livezi
lor. a culturilor legumicole, 
recoltatul legumelor, recol
tatul și transportul finului, 
în comunele Sălacea. Să- 
cuieni, Cuzap. peste 1 000 de 
tineri au participat la con
struirea unor complexe a- 
grozootehnice. Un impor
tant ajutor au acordat ute- 
ciștâi C.A.P.-urilor Vadu- 
Crișului. Aleșd. Borod. Lă- 
zăreni, Drăgești. preluând în 
grija lor întreținerea cultu- 
rilor pe o suprafață de peste 
50 ha. Elevii, studenții si ti
neretul sătesc muncesc în

aceste zile cu efort sporit și 
pe cele cinci șantiere locale 
din agricultură de la Mar- 
ghita. Valea lui Mihai, Dio- 
sig. Bale și Avram lancu, 
unde se execută îmbunătă
țiri funciare și întreținerea 
culturilor.

GABRIELA HUREZEAN
• AFLATE ÎN ACESTE 

ZILE DE VACANȚA in pi- 
toreștile locuri din preajma 
„Cheilor Turzii" — județul 
Cluj, mai multe grupuri dc 
tineri bucureșteni pornite în 
expediția „Potaisa" ce poar
tă numele acestor locuri, 
s-au angajat cu elanul ca
racteristic vîrstei să efec
tueze zilnic, în timpul liber 
dintre două excursii, o serie 
dc lucrări de reconstrucție a 
căilor de acces din această 
rezervație naturală. Lăuda
bilă. acțiunea constituie un 
prețios sprijin dat echipelor 
de muncitori care con
struiesc 
necesare noilor drumuri 
care le vor 
rînd. alte 
cursioniști.

profesii — medici, ingineri, 
muncitori, studenți. profe
sori, elevi — au avut o sar
cină concretă : studierea po
sibilităților introducerii în 
circuitul turistic a nurilor 
inferioare, popularizarea tu
rismului nautic. Investiga
țiile făcute timp de 10 zile 
asupra duratei optime a eta
pelor de navigație, locurile 
dp acostare si popas, posi
bilitățile de cazare si hrană, 
necesarul de echipament, 
comportamentul ambarcațiu
nilor în regim de navigație 
pe rîuri. precum si obiecti
vele social-economiee. loca
litățile și monumentele isto
rice și de artă, care pot fi 
vizitate vor fi aduse la cu
noștința tinerilor prin Agen
țiile județene ale BTT care, 
credem, începând din anul 
viitor, vor aborda si această 
formă de turism.

M. BORDA

cofraje și borduri 
pe 

străbate. cu- 
grupuri de ex-

RADU VIDA
• RECENT S-A ÎNCHEIAT 

expediția pe Mureș organi
zată de către Biroul 
turism pentru tineret 
participarea unor 
din 
reș.
Cei 
lor.

de 
cu 

____  ___ uteciști 
București, județele Mu- 
Alba. Hunedoara. Arad. 
17 membri ai eehipaje- 
din cele mai diverse

• ÎN ORAȘUL BIS
TRIȚA s-a deschis un șan
tier al tineretului în ca
drul întreprinderii județene 
de constructii-montaj. Zilnic, 
peste 100 de elevi, precum și 
tineri din diferite întreprin
deri și instituții, participă la 
executarea unor lucrări spe
cifice. Ca un bilanț al acti
vității de pînă aeum a șan
tierului. am putea aminti 
manipularea în punctele de 
lucru. în 
6 000 tone 
strucții.

depozite, a peste 
materiale de coa

B. MIRCEA

vint® : „Care sînt cele mai de 
seamă contribuții pe care și 'le-a 

. adus institutul, în acești uit-imi 
doi ani, Ja rezolvarea numeroa
selor probleme cu care se con- 
fmntă întreprinderile de profil, 
la conturarea soluțiilor cerute 
de cincinalul revoluției tehnico- 
științifice ?" Ne ajută în aceas
tă- încercare : ing. Ioan Pop, 
șeful atelierului cerce.tare- 
proiectare pentru mecanizare, 
automatizare și co-nsitruirea de 
utilaje destinate , activității 
miniere de metalurgie neferoa
să — un domeniu cheie pentru 
creșterea productivității muncii 
in aceste sectoare ; ing. Paul 
Tulsek,. șeful laboratorului de 
preparare a minereurilor — un 
domeniu cheie pentru valorifi
carea superioară a zăcăminte
lor, în spepiial pentru punerea 
în valoare a celor avînd un 
continui sărac în minereuri.

„în cadrul atelierului nostru 
. ■— ne spune primuii interlocutor 

—; cele mai importante reali
zări au fost obținute 'în dome-

■ niul automatizării uzinelor de 
preparare. S-a remarcat, în
deosebi. colectivul condus de 
tânărul in.g. Ovidiu Săsărean, 
format în exclusivitate din 
tineri, colectiv care prin apli
carea unui mai vechi brevet 
românesc a conceput și realizat 
o nouă instalație. Avanta
jele care decurg de aici se e’x- 
primă deopotrivă prin calitate 
și productivitate. De asemenea, 
in ultimii doi ani am asimilat 
mai multe utilaje necesare des
chiderii unor noi exploatări, 
care. în acest an folosesc, in 

. întregime utilaje românești, 
. Deoarece . majoritatea acestor 
utilaje sînt fabricate la între
prinderile Unio — Satu Mare și 
I.M.U.M. Baia Mare, situa
rea noastră în apropierea aces
tora a avut o toEuentă hotări- 
toa-re în scurtarea ciclului cer- 
oefcare-proiectiare-fabri.cație". ■

„La ora actuală — adaugă 
cel de-al doilea interlocutor — 
in fluxul parcurs de minereu 
(extracție — preparare — pre
lucrare metalurgică), veriga din 
mijloc este cea care poate să 
aducă cele mai bune soluții la 
problema de interes național 
oare se cheamă valorificarea 
complexă a minereurilor si pu
nerea în exploatare a zăcămin
telor sărace. în această direc
ție, avem, deja niște realizări 
cai*® se aplică cu bune rezultate 
în întreprinderile de profil, atât 
în cele din județul Maramureș, 
cît și în cele ditn alte județe.’ 
Astfel, am elaborat o. tehnolo
gie Prin a cărei aplicare s-a 
obținut într-o singură unitate 
metalurgică un. beneficiu anual 
de 85 milioane lei. Flota- 
ția centrală din Baia Mare folo
sește în întregime acest proce
deu, care contribuie la re
ducerea consumului de me
tal, antrenînd, totodată, o re
ducere substanțială a prețului 
de cost pe tona de minereu. Pe 
baza acestei experiențe poziti
ve urmează ca toate uzinele, de 
preparare să fie dotate, în timp, 
cu .astfel „de utilaje". ,

VIRGIL SIMION

de educație:
„DE LA CONSTRUCTORI AM 
INVAȚAT TARIA DE CARACTER-

— întâia amintire o am din 
muncă și cele mai frumoase și 
mai statornice amintiri tot din 
muncă mi-au rămas în memo
rie, povestește Paul Dedu, șeful 
unei echipe de maiștri. Nici 
n-am terminat bine școala pro
fesională din Cimpina, mai eram 
încă un copil, și împreună cu 
alți colegi am fost repartizați 
pe șantierul Porților de Fier. 
Mulți ne invidiau pentru câ a- 
veam să intrăm în viața mun
citorească prin aceste „porți 
pentru eternitate", iar mîndria 
noastră nu cunoștea margini. 
Acolo însă ne-am „dezumflat" 
repede- pentru Că munca era 
grea și viața aspră ca pe orice 
șantier. în cîteva săptămini 
însă am devenit cu totul altul. 
Nu mă mai speria nimic ca la 
început, pentru că îi vedeam pe 
cei mai în vîrstă lucrind de di
mineața pînă seara, iar alții de 
seara pină dimineața, pe ploaie 
sau arșiță, pe vint sau pe ger, 
acolo unde-și aveau punctele de 
lucru ; nu mai simțeam obo
seala pentru că nimeni nu se 
plângea acolo de oboseală. în 
fiecare constructor vedeam un 
erou și nu-mi doream altceva 
decit să devin ca cei mai buni 
dintre ei.

— Ce . - —.----------
mult la cei pe care-i socoteați 
idealul 
viață ?

— Extraordinara tărie de 
racter, conștiinciozitatea 

v-a impresionat mai
dumneavoastră de

ca-
-__r--_____ -___ în

muncă și cinstea, sinceritatea și 
omenia. De pe Dunăre am ple
cat pe un alt șantier, pe Firiza 
Mare, apoi la Brazi și pe Argeș, 
devenisem montator de turbine 
în toată puterea cuvântului. Se 
întâmpla destul de des să în
târzie sosirea unor utilaje sau 
materiale, — pe nici un șantier 
nu merge totul ca ceasornicul 
— și cind soseau, constructorii 
se lansau într-o asemenea luptă 
cu timpul, cu minutele, încît ni
mic nu-i mai putea clinti din 
șantier, nu mai știau de odihnă, 
nici de casă, deseori nici de 
masă, pentru ca întârzierea să 
fie recuperată și ei să-și res
pecte cuvîntul lor de comuniști. 
Am avut întotdeauna în jurul 
meu asemenea exemple de dă-

ruire și integritate, de la care 
am învățat că, intr-adevăr, nu
mai in muncă găsești o totală 
împlinire.

Despre Paul Dedu, șeful une
ia dintre cele mai bune echipe 
de montatori din uzină, secreta
rul organizației de partid din 
secție, tovarășul Mihail Nistor, 
vorbește cu nereținută admira
ție.

— Anul trecut lucram m pa
ralel la o turbină de 330 MW și 
alta de 150 MW. La ultima din
tre ele, care era pentru noi o 
premieră tehnică, aveam nevoie 
la un moment dat de un plus 
de montatori pentru a forma 
schimbul trei. Dedu s-a oferit 
imediat să vină el, lăsîndu-și 
echipa singură, la cealaltă tur
bină, deși știa că aici e mai 
greu, realizările lui nu vor fi 
ca pe celălalt ștand de montaj, 
dar a înțeles că interesele pro
ducției sînt mai presus decît 
ale lui personale și ale echipei 
sale. A înjghebat aici o altă 
echipă din oamenii pe care i-a 
găsit, i-a organizat cu pricepe
rea și exigența lui și timp de 
3 săptămini, cit au durat lucră
rile. a depășit cu acei tineri, 
,.ncrodați" încă, toate recordu
rile de rapiditate și calitate 
montarea turbinelor. Să ai 
de ani și să fii socotit „as" 
meseria ta. cum toți il știu 
Dedu — conchide secretarul or
ganizației de partid — iată, fără 
îndoială, cel mai frumos ideal 
pe care ți-1 împlinește munca.
MAREA NOBLEȚE A DĂRUIRII 

DE SINE
Cînd a venit din facultate cu 

ani în urmă în uzina de mașini 
grele, inginerul loan Onțeluș 
avea să fie foarte surprins.

— Mi s-a spus că voi lucra 
într-una din cele mai moderne 
unități industriale și cînd colo 
găseam aici, la ’
talei, mai mult pămînt răscolit, 
gropi săpate de 
care se turnau . .
abia se contura, își reamintește 
el. Fusesem repartizat la pro
iectări. Ne-am instalat atelierul 
într-o încăpere la subsolul a- 
nexei de la turnătorie, o mină 
de tineri specialiști și câțiva in
gineri mai în vîrstă cu experi
ență și am început să proiec
tăm viitoarele noastre mașini. 
Acolo, in atelierul acela modest, 

în
28 
în 
pe

marginea Capi-
excavatoare în 
fundații, uzina

pulsa însă atunci, cu adevărat, 
viața uzinei pentru că acolo se 
pregătea cu migală, cu tenaci
tate destinul, profilul ei de mai 
tîrziu. Cind alții nici nu știau 
cum va arăta o turbină, pe co- 
lile noastre de calc ele erau 
deja definitivate, le vedeam și 
le auzeam aievea, le simțeam 
pulsînd energie în arterele elec
trice ale țării. Trăiam cu atâta 
intensitate munca noastră încît 
ajungea pînă la noi, venind din 
viitor, vuietul mașinilor pe care 
visam să le construim și care, 
iată-le, astăzi ne fac mîndria și 
bunul renume. îndrăgisem atît 
de mult atelierul și planșeta, 
colectivul nostru inimos și plin 
de fantezie, că ne despărțeam

A

In muncă se călesc caracterele
greu la sfîrșitul fiecărei zile de 
muncă. Și astăzi, după cinci ani 
de la constituirea sa, colectivul 
atelierului nostru alcătuit din 
14 uteciști a rămas aproape a- 
celași și toți trăim în aceeași 
permanentă tensiune a pasiunii 
pentru perfecționarea produse
lor noastre.

— Prin ce se deosebește și 
prin ce se aseamănă ziua dum
neavoastră de muncă ?

îmi răspunde, printr-un e- 
xemplu : Trebuia să fabricăm 
axe pentru un anumit tip de 
turbine, axe complicate, prevă
zute cu găuri pe o lungime de 
șapte metri. Aveam mașina cu 
care să dăm aceste găuri dar ne 
lipseau sculele necesare și așa 
ceva nu aveam în țară, trebu
iau aduse din import. Cu chel
tuială foarte mare și nu imediat 
Lipsa acestor scule ne ardea pe 
mâini și le-am propus colegilor 
mei să încercăm să le facem 
noi. Am stat de ele, împreună 
cu inginerul Mircea Albu mai 
tânăr cu trei ani ca mine — și 
în două săptămini le-am con
ceput și proiectat. Apoi ne-am 
mutat în fabricație, am urmă
rit execuția lor și cînd s-a vă
zut că merg surprinzător de 

bine. în uzina noastră. în colec
tivul nostru a fost mare satis
facție. Au început să vină co
menzi din străinătate și eu eram 
deosebit de bucuros că am fă
cut o treabă bună. Acum e in 
discuție să se importe o mașină, 
de asemenea foarte costisitoare. 
Am spus că se poate face la noi 
in uzină, dar mai sînt unii specia
liști care nu cred. Voi da in 
cel mult două săptămini proiec
tul gata. Mașina va merge ca 
oricare alta adusă din import. 
Am această încredere în mine. 
Și acum vă pot răspunde la în
trebare : zilele mele de muncă 
se deosebesc prin aceea că me
reu trebuie să fac ceva nou. 
mai greu, mai dificil, iar ase-

niănarea dintre ele 'stă tocmai 
în faptul că reușind îmi.recon-, 
firm de fiecare dată .încrederea 
în mine,..în capacitatea de per
manentă autodepășire.
CURAJUL DE A ASPIRA

PERFECȚIUNE
LA

Din recomandarea comunistu
lui Dumitru Becheru, maistru 
în secția turnătorie, dată sudo- 
riței Alexandra Baie, pentru 
intrarea în partid :

„...Lucrează în secția noastră 
din anul 1972, adică de la virsta 
de 17 ani. Este de loc din co
muna Vânătorii Mari, județul 
Ilfov, și s-a calificat ca sudoriță 
ia locul de muncă, aici, în turnă
torie. De la început a manifes
tat o mare dragoste de muncă, 
seriozitate și disciplină, ceea ce 
i-a permis să-și însușească 
foarte repede meseria de su
doriță. In prezent, utecista A- 
lexandra Baie este printre cei 
mai buni meseriași ai secției, 
printre oamenii noștri cei mai 
de nădejde. Prin ambiția și pa
siunea ei în muncă, prin ascul
tare și învățătură a ajuns să 
execute lucrări de cea mai înal
tă categorie. Deși deseori la noi 
munca este foarte grea, mai a- 

Ies din pricina temperaturii ri
dicate, a comenzilor urgente. 
Alexandra Baie nu se dă nicio
dată înapoi de la greu, dimpo
trivă, are curajul să se întreacă 
cu orice bărbat in execuția celor 
mai pretențioase lucrări. De
unăzi trebuia corectată prin su
dură o piesă de cîteva tone, în
cinsă la 300 de grade, de care 
greu te puteai apropia chiar și 
în costumul de protecție. Ale
xandra Baie s-a oferit s-o su
deze ea. Și-a așternut sub pi
cioare. sus, pe această piesă, 
plăci dc azbest și a început, în 
admirația noastră, munca extra
ordinar de dificilă. N-a coborit 
de acolo opt ore, căci știa cit 
dc urgentă este comanda aceea 
și a făcut o lucrare de calitate 
excepțională. Avea obrajii do
goriți de metalul înfierbântat, 
dar în priviri îi strălucea bucu-

ri» faptei sale minunate. Cre
deam că a fost un gest întîm- 
plător, dar de atunci Alexan
dra Baie a săvîrșit nenumă
rate asemenea fapte de conști
ință pentru că are întotdeauna 
curajul de a fi acolo unde e 
mai greu și de a aspira la per
fecțiunea morală și profesio
nală". 

A-ȚI ASUMA RĂSPUNDEREA
Din raportul probelor la tur

bina nr. 2 de 330 MW, februa
rie 1974 :

„...în momentul în care tur
bina se afla la 1500 turații pc 
minut, s-a constatat o defecțiu
ne la pompa de ulei. Pentru a 
evita oprirea probelor care ar fi 
însemnat să luăm totul de la 
capăt și să întârziem livrarea 
utilajului, maistrul Lisandru 
Dumitrescu și-a asumat răs
punderea intervenției tehnice în 
mers. Defecțiunea a fost înlă
turată fără accidente și probele 
au continuat conform diagra
mei".

Consemnarea aceasta seacă și 
lapidară, după.cum spune șeful 
secției, ascunde în ea pentru 
necunoscatbri o neasemuită în
cărcătură de dramatism. Inter- . ricirea, fiind trimis aici, în uzi-

venția aceea a durat puțin, dar 
s-a făcut cu o extraordinară în
cordare a voinței și a nervilor 
pentru că reparația — demon
tarea și remontarea blindei de 
la vana care dirija lichidul spre 
pompa principală — se executa 
sub o foarte mare presiune a u- 
leiului, cu toate riscurile posi
bile. întâmplarea s-a uitat de 
mult pentru că ea intră in ca
tegoria celor frecvente. Ea argu
mentează însă o dată in plus 
convingerea șefului secției că 
maistrul Lisandru Dumitrescu 
este omul, comunistul care în 
lungile zile și nopți pe șantie
rele energetice ale țării, apoi 
în uzina de aici și-a dobândi! 
una dintre cele mai frumoase 
calități umane : puterea de a-și 
asuma răspunderea în eele mai 
grele situații. El avea In subor- 
dinea lui zeci de muncitori și pu

tea da oricui dispoziția să inter
vină pentru înlăturarea defec
țiunii. dar. ca întotdeauna, își 
rezerva pentru el ceea ce e mai 
dificil, mai pretențios. Nu că 
n-ar avea încredere în oamenii 
lui, dimpotrivă, ci pentru că așa 
își înțelege el menirea de mais
tru. de șef al unei formațiuni 
de muncă, de comunist, de a fi 
în toate împrejurările un 
model, un exemplu de devo
țiune și dăruire muncitorească.

— Pe ce șantier ați lucrat? il 
întreb pe maistrul Lisandru Du
mitrescu.

— Mai pe toate — spune el — 
în glumă, dar si în serios. Ar 
putea spune că biografia lui se 
integrează în istoria energeticii 
românești, dar este prea modest 
pentru a folosi cuvinte mari. De 
foarte tînăr am început să lu
crez la construcția hidrocentra
lelor și termocentralelor, măr
turisește el. Mai întîi la Bicaz. 
apoi la Paroșeni, Brazi. Brăila. 
Deva. Craiova și multe altele. 
Montam turbine aduse din alte 
țări și visam ziua în care vom 
fabrica noi înșine turbine de 
mare putere. N-a întîrziat mult 
ziua aceea, iar eu -am avut fe-

Ciobanu. Gheor-

pret

să

nă, să particip la fabricarea 
primei turbine românești de 
330 MW.

— E. desigur, una din marile 
dv. satisfacții.

— Fără îndoială. Am însă ți 
satisfacția participării la con
strucția primei mari hidrocen
trale, cea de pe Bistrița, apoi a 
primei mari termocentrale, cea 
de la Paroșeni și Ișalnița, chiar 
dacă acum toate au fost depă
șite. Mă uit însă Ia tinerii din 
formația mea. la Gheorghe Pu- 
cheanu. Nicn 
ghe Anton și multi alții care 
au crescut și s-au format sub 
îndrumarea mea ca oameni și 
muncitori de clasă și ei sînt. la 
urma urmei, cea mai de 
dintre satisfacțiile mele.

CALMA NEODIHNA
Cineva îmi recomandă „ _ 

scriu despre tehnicianul Emil 
Marian. A fost al treilea în
cadrat al sectorului rece, deci 
printre cei mai ..vechi- oameni 
ai uzinei. A venit de la LU.P.S. 
— Reghin, n-avea decit școala 
profesională, insă dorea să facă 
proiectare, să inventeze, să-și 
materializeze ideile, poate fan
teziile. Aici era un loc potrivit.

— Nu era suficient să-mi pla
că. trebuia să mă pregătesc se
rios. își reamintește el. 
început să studiez tot 
cădea in mînă referitor 
strucția de mașini.

în toamna anului 1967. puștiul 
pistruiat, cu nărui roșeai, cerea 
să dea probă de lucru pentru 
proiectări, dar nu inspira la 
virsta lui cine știe ce încredere. 
Comisia văzîndu-i însă inteli
genta și cunoștințele a rămas 
plăcut surprinsă. A fost înca
drat în mod excepțional ca pro
iectant. Toți vedeau în el un 
viitor inginer. Dar nu-1 interesa 
titlul ci studiul și creația. Greu 
a fost convins să-și facă chiar 
și liceul seral. El motiva mereu 
cu același argument : „Nu am 
timp de pierdut cu examenele 
pentru că învățătura și aplica
țiile îmi răpesc toate ceasurile 
libere."

— Acest fapt nu l-a împiedi
cat însă de a ajunge în specia
litatea lui la competența celor 
mai buni ingineri, spune tova
rășul Radu Duca, secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină. El 
nu așteaptă să i se dea de lu
cru, își caută singur de lucru, 
încercînd întotdeauna o soluție

și am 
ce îmi 
la con-

tovarășul

că e cel mai 
noștri. Avem 
sau mai buni

tulburătoare, 
simplitatea și

nouă, o cale originală în rezol
varea problemelor tehnice. Pu
țini specialiști se pot mândri la 
virsta lui. cu patru invenții și 
cu prestigiul omului de coneep- 
ție. al tehnicianului autoritar. 
Cind a început să proiecteze un 
dispozitiv de calibrat exterior 
care pînă atunci se aducea din 
import, mulți ziceau că n-are 
rost să încerce pentru că numai 
americanii le pot face și e mai 
bine să le luăm de la ei. Emil 
Marian s-a încăpățînat, a lu
crat jumătate de an la cl noap
tea. acasă, căci la uzină are de 
făcut lucrări curente, și a dove
dit că le^ poate face mult mai 
bune decît cele importate. Pe 
planșeta lui de acasă are în per
manență o idee nouă și toți știm 
câ ultima lumină care se stinge 
seara în cartier e cea de la fe
restrele garsonierei lui. Cu toate 
acestea, revine T
secretar, n-ar fi bine să scrieți 
despre Marian. S-a mai scris 
despre el, a fost și la televizor 
și n-am vrea să se creadă că 
este singurul de această talie in 
uzina noastră sau 
bun dintre tinerii 
multi la fel ca el 
decît el...

Ascult aceste
prin omenescul, __ ,_____  v.
profunzimea semnificațiilor lor, 
autobiografii muncitorești și 
am mereu sentimentul că le-am 
mai auzit, câ le «tâu demult, 
că le-am retrăit deseori. Poale 
la Hunedoara sau la Galați, pe 
Someș sau pe Dunăre, pe țăr
mul Mării Negre sau ne Trans- 
fagărașan. Pentru că Ia fiecare 
pas. în fiecare uzină, pe fie
care șantier, în toate col
țurile târli munca, eforturile 
eroice pentru construcția socia
listă a patriei au creat, au cul
tivat omul nou. cu virtuți, ca
ractere și trăsături morale ex
cepționale. Biografiile consem
nate nu sint doar ale acelor ti
neri minunați de la uzina bueu- 
reșteană, ci ale întregii lor ge
nerații. care generație se poate, 
mtr-adevar. socoti, beneficiara 
celor mai generoase condiții de 
muncă și de viață, pe care le-a 
oferit vreodată societatea, dar 
căreia i se și încredințează cea 
mai nobilă misiune istorică : 
îndeplinirea Programului Parti
dului Comunist Român, făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate si a comunismu
lui pe pământul României.

ROMULUS LAL

metali.ee
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izExaza
Nu numai o greșeală

de procedură!
Pentru primirea In rindurile 

membrilor de partid, un utecist 
are nevoie de recomandare din 
partea organizației U.T.C. In ca
zul la care ne vom referi, re
comandarea nu o eliberează or
ganizația U.T.C. în adunarea 
generală, singura în măsură să 
hotărască dacă un membru al 
ei merită sau nu această încre
dere. Contrar prevederilor sta
tutare, o asemenea apreciere o 
eliberează comitetul U.T.C. Gre
șeala este sesizată și, cel care 
se pregătea să se prezinte în 
fața comuniștilor care urmau să 
decidă dacă îl primesc sau nu 
în rindurile lor este îndrumat 
să solicite caracterizarea uteciș
tilor în mijlocul cărora a acti
vat.

La prima vedere, o greșeală 
mai mult de procedură, dacă 
avem în vedere că cel care vrea 
să fie primit în partid este și 
responsabilul comisiei profesio
nale în cadrul comitetului U.T.C. 
și, deci, normal nu se pun la 
îndoială calitățile unui aseme
nea activist. In adunarea gene
rală a organizației U.T.C., în
trunită să repare această gre
șeală, iese însă la iveală cu to
tul altceva. Punctul de vedere 
al comitetului U.T.C. care, ini
țial. îl recomanda pe responsa
bilul comisiei profesionale ca pe 
un utecist cu calități, demn de 
a i se acorda toată încrederea 
pentru primirea în partid este 
acum cu totul altul. Secretarul 
comitetului U.T.C. propune or
ganizației să fie de acord ca să 
se amine pentru un an de zile 
eliberarea recomandării. Dună 
secretarul comitetului U.T.C. ia 
cuvîntul secretarul organizației 
care întărește această propu
nere : „Colegul nostru, susține 
secretarul organizației, este 
doar cu numele utecist" aducind 
și argumente.

Asupra calităților și lipsurilor 
lui Gheorghe Stănciulescu, or
ganizația U.T.C. de la Fabrica 
de mobilă a Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Rîm- 
nicu Vilcea a insistat îndelung, 
în cele din urmă, colegii lui de 
muncă au hotărit amînarea a- 
cordării votului de încredere. Ei 
i-au recunoscut și calitățile, dar 
i-au arătat deschis și lipsurile. 
Si au avut destule motive să ia 
această hotărîre. Alte semne de 
întrebare au plutit însă tot 
timpul în această adunare, fără 
ca reprezentanții «comitetului 
U.T.C. să încerce a oferi un 
răspuns deschis, deși în nenu
mărate rînduri li s-a cerut in
sistent să dea lămuriri. Asupra 
unora am insistat și noi dură 
adunare, și mărturisim că din 
tot ce am aflat am înțeles că 
nu era cîtuși de puțin vorba de 
o necunoaștere a atribuțiilor din 
partea comitetului U.T.C.. care 
știa că dreptul de a elibera re
comandări uteciștilor il au doar 
Organizațiile. în adunările lor 
generale. Este vorba de cu to
tul altceva, de o evidentă lipsă 
de intransigență a comitetului, 
de o atitudine nesănătoasă pe 
care acest organ colectiv o a- 
doptă în exercitarea atribuțiilor 
cu care a fost învestit. întreba
rea care a revenit cel mai frec
vent în discuție este, cînd și-au 
spus membrii comitetului cin
stit părerea despre colegul lor ? 
Prima dată, cînd au dat reco-

mar.darea cu care Gheorghe 
Stănciulescu spera să ajungă in 
fața membrilor de partid fâră 
știrea uteciștilor. sau a doua 
oară, cind l-a supus discuției in 
organizația U.T.C. ? Si să nu 
uităm că cel despre care comi
tetul o dată susține că are me
rite. că este bun. iar a doua 
oară susține ia fate a 90 de ti
neri că este neeorespunzâtor. a-

Un tomitet U.T.C emite 
despre același tinăr două 

păreri diametral opuse. 
Care dintre ele exprimă 

realitatea ?

cest utecist Îndeplinește !n co
mitetul U.T.C. zma dintre ce.e 
mai importante funcții : respon
sabil al comisiei prof??.?-z.» .’ 
Mai mult, Moetaral de te or
ganizația care il !n dxscutee 
este și el membru al comz.er-- 
lul U.T.C.. imul dintre rei care 
prima dată nu a avut nici o re
ținere la euberarea recoman
dării. De ce abia acum infor
mează că inginerul Gbeorzhe 
Stănciulescu nu sUa fnddpliatt 
nici cele mai elementare obh- 
gații. nu a participat la niă o 
adunare a organiza*: e. U . Z.
că nu știe dacă r. cnezațte r.-a 
achitat-o ? Iată doar esteva mo
tive pentru 
membru de 
nat, invitat

car e si un vechi 
partid dm oocnb;- 
la aâunar*. cana-

ea
5-

existe

x. coco vtvrr

Importante realizări
aie uteciștilor clujeni

Hotăriți să facă din aterr- 
tivele întrecerii „Tinerețe! 
factor activ in realizarea 
cincinalului revoluției teii- 
nico-stiințifice4* ver..abile 
criterii ale hărniciei si aul*- 
depășirii, cei peste 35MA de 
tineri cuprinși in radru? în
trecerii uteeiste ia muni
cipiul Cluj-Napoca au reali
zat pînă în prezent, angaja
mentul anual la economiile 
de materii prime ji mate
riale. La lec de frunte se 
situează tinerii de la între
prinderile «Metalul roș-* 
„Clujaaa*, «Unirea-. «1< 
Februarie-, „Furtr Ttit*. 
.-Naperfdas- «are prin ne- 
tiani de auncâ painaueâ te 
sprijinul prodaeuei an rea
lizat bunuri materiale te 
valoare de peste ÎS MM 
lei. mare parte din aeede 
rezultate fiind obținute prin 
aplicarea in practică a unor 
soluții tehnice originale. A- 
mintim în acest sens larga 
audiență de care se bucură 
în rindul tinerilor clujeni 
mișcarea „Știință, tehnică,

CB •

ȘERB AN CION'OFF

Produsele industriei locale București-Cărei.

De la standul 
expoziției,

OMAGIU

în magazine
La cel de-al VII-lea Tîrg de 

mostre al industriei bunurilor 
de consum, industria jude
țeană de industrie locală Me
hedinți 
de noi 
camera

prezintă citeva zeci 
produse. Sufrageria, 

combinată și holul 
„Romanița”, mobilierul din. 
răchită pentru grădină, cel rea
lizat din lemn în combinație cu 
împletituri de papură vor în
truni, fără îndoială, aprecierea 
unanimă a publicului. Sînt pro
duse noi, executate cu gust și 
fantezie. Tinărul inginer Victor 
Enache, directorul întreprinde
rii, vorbește despre permanen
ta confruntare cu cerințele si 
exigențele publicului.

— Programul privind produc
ția și desfacerea către populație 
a bunurilor de consum în peri
oada 1976—1980. elaborat din ini
țiativa și sub directa îndrumare 
a secretarului general al partidu
lui, expresie a grijii pentru om, 
constituie pentru colectivul nos
tru un document diriguitor. In 
lumina lui ne-am stabilit sar
cinile viitoare, ne mobilizăm 
forțele pentru îndeplinirea lor.

Avem o activitate diversi
ficată. în cele 7 subunități rea
lizăm produse din industriile : 
lemn, construcții de mașini, ma
teriale de construcții, alimen
tară. chimică, electrotehnică, 
confecții tehnice, bunuri de 
consum. De la gheață $1 răcori
toare pînă la agregate de carie
ră și marmură. Semestrul I 
l-am încheiat cu bune rezul
tate. Planul producției globale a 
fost depășit ca și cel al produc
ției marfă, al livrărilor la fon
dul pieții, al producției pentru 
export. Cele mai mari depășiri 
au fost înregistrate la sortimen
tele mobilă, uși-ferestre, prefa
bricate din beton armat, deo
sebit de solicitate.

— Cum ați ajuns la aseme
nea rezultate ?

— Mai întîi o perfectă orga
nizare pe care ne străduim s-o 
perfecționăm. Avem toate 
dusele nominalizate, la 
baza de materii prime, 
menii și-au perfecționat 
Kătirea la care trebuie 
adaug factorii de 
ță, răspunderea și pasiunea.

pro- 
fei 

Oa- 
pre- 

să
conștiin-

lache. spunea pe 
că activul comi- 
își poate pierde 
tineri procedind
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Cenșeecu — prin opere lui a 
Msat veacurilor o expresie a 
cisdsrn n sensibiiitâții poporu- 
teă eootnu făcindu-l cunoscut in 

.zme", nu numai că 
*-« obserrax, nu numai că a 
r-z:: oarele și pe ulițele
■ ic- a '.-^az acest sat cu el, in 
ci, șt >4 exprimat in întreaga 
se creație, luminindu-l precum 

pădurea peste care cade 
■ ■ -^nze pisări și din

pâotrs nasoie. ..Arta nu e o eva- 
exre âv\ -ezitate — scria el — 
ci iu zb-r i^tr-o realitate

Soclul

în fiecare colectiv de muncă, în fiecare localitate -
preocupare susținută pentru formarea omului nou

ÎMBINAREA ARMONIOASA
A PRODUCȚIEI CU EDUCAJIA

Din experiența pozitivă a organizației U.T.C
de la Combinatul de fibre sintetice din Săvinești

Au trecut două luni de cind, 
de la tribuna înaltului forum 
al educației patriotice, revolu
ționare, secretarul general al 
partidului definea astfel una 
dintre liniile directoare ale ac
tivității de educație socialis-

tă

*

e z marii
Coloane

9andL Bte nri-pm iubit întotdea- 
Mp p ss nti-um părăsit nici o 
expd szri^crtz și filosof ia lor, 
o «Mwoitedfis. Nu ztet ztrdbtmii 

«ottni 2" Brâncuși 
r-vr n-s spunea Jean Folium 

er*; .ib*r* 0 „cînd igi ri- 
t n începea si și le 

s-tr putut zice câ mo- 
dtalHBt ocrul toeopjurdtor-. 
Ama eifrrx uui am fost pe ur- 

lp Psră. ere, ca și 
n aceasta. de vară
r ©*coew să se fi aflat

«cute pe le «tebenti de pe 
••c-nzjse. cor mi s-a spus 

rz xs ee-o aruî in locul acela 
teeeu» swat pe uwhJ Senei, la 
Jur— zf —-?-derr»d, unde
ppcs t. c fost recon-
«cmu so* • expoU șt
sntie e- ui se m-^te ne-

f-mre celebrele 
session te fcxsrt si metal 
•mrzjce âe Gnisă p Adsm, de 
Dachemp FaSee p Lerderz, de 
Mor ikl p Ms i m. de 7tedrr ș» 

«e Oner p Beșdu, ie 
Armce p ferxnf. de Axp p
9-
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fcx 2FX < I

txri 
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Pogany și cu acel Cocoș din 
1941 creat parcă anume ca ome
nirea să se trezească și să pri
vească marea puritate a naturii, 
liniile simple ale firii, freamă
tul de aripi al frumuseții „inti- 
iul chip, sinteza și elipsa", cum 
avea să se exprime mai tîrziu 
poetul brazilian Cassiano Nunez. 
„Aici trebuie — mi-am spus a- 
tunci — să fie Brâncuși fiindcă, 
iată, ii văd soba în care punea 
lemne să se încălzească, cu bur
lanele ei văruite, și lavița pe 
care dormea, și ceaunul și lin
gura de lemn, șt masa rotundă 
și scaunele scunde cu trei pi
cioare, și cuțitul și brăcinarul 
înflorat cu care se încingea ; 
trebuie să fie pe-aici, îmi spu
neam — aici, In acest muzeu in 
care pare să fie toată viața lui. 
Dar am văzut și uluirea din pri
virile conservatorului șef * al 
muzeului parizian care aflînd 
că sînt din Gorj și că mă pot 
duce oricind la Tg. Jiu mi-a pus 
o mulțime de întrebări: cum 
rint locurile acelea, cum sînt 
casele cum sînt oamenii ?

Astfel că, sfîrșind călătoria, 
m-am hotărit să plec deîndată, 
pe urmele lui Brâncuși la noi 
acasă. Și-am, plecat, și-am stat 
multă vreme neclintit în fața 
Coloanei, și-am fost și la Hobița 
și-am stat îndelung de vorbă cu 
cei care l-au cunoscut și cu cei 
care au auzit despre el, dar a- 
bia acum, in satul acesta com
pus din aproape toate tipurile 
de ease ale străvechiului Gorj, 
in satul acesta muzeu unde am 
văzut fintinile și uneltele și co
pacii proiectați pe piatra mun
telui întocmai zz ~:;Zz 
abia acum am avut senzația că 
l-am reîntilnit — _2__“ ' ,
Brâncuși și că l-am văzut : era 

In casele acestor oameni 
de demult care nu mai pot 
vorbi, dar care i-au dat lui tot 
glasul lor. în aceste case cu 
stilpi și pridvoare mirifice în 
care l|i are adevăratul soclu 
Coloana, „acel punct de virf al 
artei moderne" cum a fost ea 
denumită de criticul de artă a- 
merican. Spânei Geist. $i am 
înțeles încă o dată și mai adine, 
Si mai limpede, ci ființa mare
lui Brâncuși, că opera lui răs- 
pinditl in lumea întreagă por- 
«esc dm satele gi de pe plaiu- 
nie rvmânaștt E un adevăr ne- 

cc Hfdgt eelebra sa Co-
Lorxd, precv* și o continuă re- 

F:. tocodztd, mmdvia

ca niște statui,
cu adevărat pe

aici.

un itwwrar a rezcianță istria
EROILOR NEAMULUI Festivalul

80 la sută din încadrați! noștri 
sînt tineri și asta spune foarte 
mult. Acum pregătim producția 
anului 1977. Tîrgul de mostre 
înseamnă un examen se
ver pe care sperăm să-l 
trecem cu nota maximă. O parte 
din produse le-am expus la 
Magazinul de prezentare și des
facere din Drobeta Tr. Severin, 
prilej cu care contractăm fondul 
de marfă pentru comerțul din 
județul nostru și din cele limi
trofe. Este un fel de preselec- 
ție, dacă vreți.

— Ce alte realizări pot aștepta 
consumatorii de la industria 
locală mehedințeană ?

— La produsele din lemn aș 
adăuga, ca noutăți, 
reglabilă „Stela” și 
extensibilă „Nehoiu”, 
tip „Cerna”. Avem sarcini mai 
mari în ce privește produsele 
pentru uz gospodăresc așa câ 
am realizat pentru 1977 tocător 
pentru nutreț cereale, teasc 
zdrobitor de struguri, diferite 
grătare din sirmă simplă și du
blă, alte obiecte necesare gos
podinelor. Posesorilor autoturis
melor „Dacia” le vom pune la 
Indemînă port-bagaj, apărătoare 
pentru roți, garnituri amorti- 
zoare eșapament etc. Am dez
voltat sectorul împletituri din 
răchită și papură, valorificînd 
astfel papura din bălțile ju
dețului.

Pe unele terenuri neproducti
ve existente pe lingă vechile 
mori, am plantat 17 ha cu ră
chită nobilă și am dezvoltat a- 
cest sector. Circa 4 ha au fost 
plantate de tineri în timpul li
ber. în ramura materialelor de 
construcții s-a dezvoltat prelu
crarea produselor din cariere, a 
granitului în criblură. Ne pre
ocupăm de deplina valorificare 
a stufului și papurei din bălți
le Vrata și Gîrla Mare. Căutînd 
desigur și alte resurse, apeiînd 
la alte sectoare, menționez că 
în 1977 vom reduce cu 50 la 
sută importul de materiale pen
tru fabricarea băuturilor 
ritoare. Vom folosi plante 
digene. fructe din pădure, 
pregătit deja băuturi din 
smeură. ienupăr.

canapeaua 
canapeaua 
bucătăria

răco- 
in- 

Am 
soc.

LIDIA POPESCU

pOJtiCO-Cd-l-

teatrelor
naționale

.« a oamenilor muncii din pa
tria noastră : „In cadrul tutu
ror unităților economice și so
ciale trebuie să asigurăm îm
binarea armonioasă a producți
ei cu educația, a muncii cu or
ganizarea plăcută și educativă 
a timpului liber, făcînd din în
treprinderile și instituțiile 
noastre puternice centre de for
mare a omului nou, cu un larg 
orizont de cultură, cu o înaltă 
conștiință socialistă”. Pentru 
organizația U.T.C, aceste preți
oase indicații reprezintă un 
vast program de acțiune. Cum 
au acționat în această direcție 
comitetele U.T.C., care sînt pri
mele rezultate, am urmărit să 
aflăm in raidul nostru prin cî- 
teva unități industriale și șan
tiere din județul Neamț. Pri
mul obiectiv înscris în peri
plul meu de reporter l-a re
prezentat Combinatul de fire 
sintetice Săvinești. Aici am a- 
sistat Intr-o Singură zi la cinci 
acțiuni. In organizația U.T.C. a 
secției Melana III, concursul 
„Cine știe cîștigăa pe tema „Să 
cunoaștem politica externă a par
tidului nostru" a avut ca punct 
de plecare și ca bază a discu
țiilor cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu, la 
rința partidelor comuniste 
muncitorești din Europa ;
meroși uteciști din secția 
lana IV participau la 
cursul pe teme de educație 
ral-cetățenească semnificativ in
titulat : „Dicționar etic"; în 
organizația secției Mecanică fi
nă am luat parte la viul dialog 
ce a urmat după expunerea 
„Avutul obștesc și infracțiunea", 
tot o expunere atractivă intitu
lată „Igiena muncii" succedată 
de o pasionantă dezbatere, cap
ta interesul tinerilor din orga
nizația de la Centrul de cer
cetări ; în fine, la Melana II, 
în ciclul „Tinerii întreabă, me
dicul răspunde", erau abordate 
consecințele nefaste ale alcoolu
lui și ale tutunului asupra or
ganismului uman. Fiecare din
tre acțiuni s-a încheiat cu un 
scurt program artistic susținut 
de formațiile organizației res
pective : brigăzi, grupuri vocale, 
recitatori, soliști de muzică u- 
șoară și populară, interpreți 
folk. Stind de vorbă cu tineri 
din schimburile I și II, cu se
cretari de organizație despre 
activitatea lor cultural-educa- 
tivă. am înțeles că acea zi atît 
de bogată in acțiuni nu era o 
excepțe, ci marea majoritate a 
ciclurilor tematice, a concursuri
lor. a programelor artistice sînt 
inițiate și realizate eu participa
rea largă, entuziastă a tinerilor 
Dialogul cu tinerii, stimularea i- 
nițativei. angrenarea lor in con
ceperea și realizarea întregului 
program de activitate, îi conferă 
acestuia — la modul propriu — 
caracterul de masă, viabilitatea 
și eficiența.

„Indicațiile și sarcinile cuprin
se !n expunerea tovarășului 
N-.colae Ceaușescu au reprezen-

tovarășului
Confe

ri 
nu-
Me-
con-
mo-

icep;

tat pentrutzt noi un adevărat im
bold in muncă, ne-a spus Măriei 
Mihalache, secretara comitetu
lui U.T.C. Un prim obiectiv al 
muncii educative, pe linie de 
organizație, a fost întărirea dis
ciplinei de producție. Am acțio- 

' - CU
prin 

cu
nat mai ferm, mai hotărit, 
mai multă combativitate 
toate mijloacele, începînd 
adunările generale, propaganda 
vizuală, programele 
lor artistice sau " 
nic prin stația 
amplificare. Dacă 
le patru luni ale 
înregistrate 516 sancțitini 
ministrative, în ultimele 
numărul lor a scăzut la aproa
pe 80. Am inițiat recent un 
ciclu de acțiuni pe tema „Ce în
țelegem prin spirit de echipă, 
cum se manifestă el în colecti
vul nostru de muncă ?u. Au 
avut loc pină acum peste 15 ac
țiuni, intîlniri ale tinerilor cu 
muncitori fruntași, conducători^, 
ai procesului de producție care 
au prilejuit un schimb de idei.^^ 
de experiență. La Textil IV și 
II, la Melana IV și II, la Po- 
liamid IV și la Mecanică fină 
—obiective intrate in funcțiune 
în ultimii doi ani, am organizat 
un ciclu de teme despre etica 
muncii, unde s-a insistat pe 
clarificarea nofiunn de avut ob
ștesc. In
primește 
die este 
ridicarea 
lui potitico-ldeoîoffic «1 
încadrați, am organizat, 
in acest an, 24 de concursuri la 
nivel de secție, de schimb, iar 
în cele 3 cămine de nefamiliști, 
am permanentizat Clubul tine
relor fete, rubrica de informa
re Cadran politic. Colaborăm, 
de asemenea, eu Biblioteca Ju
dețeană, cu întreprinderea ci
nematografică. Săptămînal. in 
3—4 secții, simultan, la termina
rea schimbului I, au loc expu
neri pe teme de cultură, isto
rie, literatură, muzică, astronau- 
tică, etică, iar vizionările de fil
me sînt urmate întotdeauna de 
dezbaterii

Calitatea activității cultural- 
educative a tinerilor de la Să- 
vinești se explică negreșit prin 
calitatea muncii comitetului 
U.T.C., a secretarei Maria Mi
halache. Combinatul nu dispune 
de un club, dar nici unul din 
tinerii cu care am stat de vor
bă nu a invocat lipsa lui. Re
zultatele £nt exemplare. Peste 
500 de uteciști, dintre care 200 
de activiști — sînt cuprinși in 
formații artistice : formația de 

■muzică ușoară, 5 brigăzi artis
tice, colectivele de recitatori, 
cenaclul de poezie și artă plas
tică ; 3 colective (de teatru,
mandoline, dans popular) sînt 
în curs de formare, iar cena
clul literar muzical „Floare dejk' 
colț" constituit acum 6 săptă-^' 
mini se pregătește să dea în 
curind primul spectacol.

brigăzi- 
difuzate zil- 
de radio- 
în prime- 

anului erau 
ad- 

două,

fiecare ■«, combinatul 
cadre noi.
de 23 de ani.

califictm. c

VTrra me-
Pf-țru 
ni reîn

noi (or 
numai

ALINA POPOVICI

In valoros diptic muzical
pentru tineret

de Viorel Cosma

genericul 
cunoaștem 

Drume- 
Carei. e-

Desfășurată sub 
„Tineri — sâ ne 
patria socialistă 
tia București — 
ditia 1976, organizată de Co
mitetul municipal al ” ’"
prin agenția B.T.T. 
resti. dedicată celei 
XXXII-a aniversări a 
berării se înscrie ca un im
portant act turistic cu un ac-

U.T.C. 
Bucu- 

de-a

NOTE • NOTE

Scutire
medială

Doctorul ne redă și ne ține 
trează energia, sănătatea. De 
cîte ori, cîți dintre noi nu 
și-au șters picioarele Ia ușa 
cabinetului, minați de sufe
rință?’ S-au îmbulzit însăși 
nechemații. Glasului ii pla
ce să spună ce-1 doare și 
urechii să asculte. Cînd ure
chea are șl ochi, adevărul 
își face loc in față. Cind nu... 
Cel ce n-a căzut din pom, 
dar stă adus de șale, sau abia 
de trece strada o dată pe zi 
și se vaită de lipsă de poftă 
de mîncare apucă drumul, 
mereu mai bătătorit, spre 
medic pentru scutire medi
cală.

Un lucru iarăși nespus de 
mîhnitor: se prezintă primul 
sâ-i vindeci fierbințeala de

ÎU-

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
la cretă sau «citii injectați 
de băutură «i nesomn după o 
noapte de chef. Sau chiar i 
se jupoaie, de soare, pielea 
ca epiteliul de eeipâ. ori si
deful de pe unghie vrea 
numită: ..boală de piele-!
Eczema produce mincărimi 
și nu poate sta locului, iar 
de muncit nu poate pentru 
că are... spuzeală la gură.

Interesant este fastul tin- 
guirilor. După ce vezi o sce
nă, a doua nu-ți mai trebuie. 
Riști să zaci de suflet. Aici 
se joacă dialogurile nescrise. 
Cind pe talent de tarabă, cînd 
fin de dugheană. Atitudine 
îndoită prin idee premedita
tă : resorturi absente pînă 
atunci, intr-un suflet împă
cat îndeobște 
trezesc.

— Dați-mi! 
zile... dați-mi
dați-mi două... dați-mi!...

Arta teatrului din cariera 
lui pierde-vară se termină 
brusc cînd începe tîrgul sau

refuzul. Cind peste Însușirea 
de cafenea triumfă acea or
dine socială — legea — care 
umbrise pini atunci scena 
cabinetului.

cu liniștea, se

Dați-mi trei 
o săptămînă...

Lucrează în domeniul său 
de mult timp. Nu-i calcă ni
meni perimetrul său tabu. A 
cunoscut ani de glorie, vic
torioși. Cînd intervine cine
va cu o părere lăturalnică e 
impetuos, 
nent. Și nu 
să transpire 
prin ștaiful
numai să ajungi la el. Cel 
puțin așa știam eu; nu cred 
să se fi schimbat ceva.

Apare o directivă nouă în 
domeniul în care-și consumă 
temperamentul? Gata, e plin

măreț, imperti- 
permite nicicînd 
o părere spre el 

tare. încearcă

de griji, ce ofilește pro
bleme fi sotuții.

Ca orice corp de oiraeni 
care trebuie să urmărească 
și să coordoneze o activitate 
trebuie șf el să fie instruit. 
Val de cel care ține instrui
rea. Tipul, ori dă din cap eu 
de-amănuntul amuzant de 
inconștient, de nu știi ee să 
mai crezi, ori, la locul Iui. 
dar în triumf, se intercalea
ză cu interpretări, cu sensuri 
noi, în trombă: „mari posi
bilități do aplicare0, „căi 
concrete*4, „păreri perso
nale*4 etc., etc.

încearcă să dai jos înve
lișul intervenției și dai de o 
scorbură fără conținut. Te 
obosește ca un copil de țîță 
care plînge și nu știi de ce.

De mîncat i-ai dat.
Dar nu i-ai mestecat cum 

o gindește el.
VIRGIL GHEORGHIȚA

Opera Română din București 
na-a oferit o surpriză plăcută 
ir. actuala stagiune estivală 
prin montarea unui diptic li- 
r.coKiramauc semnat de două 
nume ceiebre in istoria muzi
cii universale : W.A. Mozart și 
G.B. Pergulesi. Unitare ca e- 
oo:ă. aoroolate ca stil și fac
tură dramatică (trei personaje, 
fâră cor. intr-un singur act) 
or arele Bastien și Bastienne 
(intitulatâ singspiel) și Slujnica 
stăpinâ (initial denumită „in
termezzo comic44) alcătuiesc un 
st> ~tacoi agreeb*J. atractiv, cu- 
cenmr prin muzica inspirată, 
pe alocuri chiar spumoasă 
(unde momente din La serva 
padruna). Desigur că libretele 
poarte amprer.’.a naivității în
chegării ooerei comice, dar re
gia ?i mterpretii au știut să es
tompeze unele deficiențe și 
char să sublinieze elementele 
de critică socială ale libretelor. 
Muzica lui Mozart (care numă
ra doar 12 ani cind a scris par
titura 1) si mai ales a lui Per- 
eo.esi (compozitor ce semna in 
1733 actul de naștere al genu
lui buff in Italia, după ce G. 
Ph. Telemann, oferise publicu
lui germar. capodopera sings- 
riehihii. Pimpinone) se dove
dește — in ciudă scurgerii ce
lor peste două veacuri de la 
premieră — trainică, reconfor
tantă. accesibilă. Socotim dip
ticul Operei Române un exce
lent spectacol pentru tineret. 
recomandindu-1 cu căldură mai 
ales melomanilor ce doresc 
să-si completeze imaginea tea
trului liric din secolul XVIII.

Dar recenta premieră estiva
lă ne-a interesat și prin debu
tul unor tineri interpreți : so
prana Elena Grigorescu și re
gizorul Vasile Calomfirescu. 
Ambii dețin o experiență ar
tistică nemărturisită (prima în 
coruil Madrigal vreme de pes
te un deceniu, al doilea în cor
pul tehnic de regie al primei 
scene lirice din 1957). dar ușor 
de sesizat în siguranța cu care

universale :

evoluează în opera La serva 
padrona. Elena Gkrigorescu — 
impecabilă ca stil, dicțiune, 
tehnică vocală și mișcare sce
nică — se anunță o remarcabi
lă solistă a Operei Române. 
Vasile Calomfirescu nu a scă
pat nimic din „trucurile" ge
nului comic, subliniind — mai 
ales prin 
văletuilui - - ______
Petrov) — întreaga semnifica
ție a libretului 
zgîrcenâa, 
parvenire, 
celor doi 
operei lui 
mai mare __ ____ ,_ ____ __
ficultăți de interpretare ridică 
partitura în 2—3 personaje,
permanent prezente în scenă și 
obligate fie să cînte. fie să tră
iască acțiunea la aceeași ten
siune dramatică. Desigur că a- 
portul basului Constantin Ga
bor (Uberto) rămîne substan
tial. artistul realizând una din 
marile creații ale carierei sale.

în Bastien și Bastienne trio
ul vocal al experimenta țiilor 
Valentin Teodorian, Silvia Voi- 
nea și Valentin. Loghin a sal
vat de la pieire o partitură fie 
uitată (socotită de exegetii 
..prințului muzicii” un simplu 
document), fie ocoliitâ de tea
trele lirice (tocmai pentru difi
cultățile de interpretare). Mai 
puțin finisată în detaliile regi
zorale. totuși sobru și autentic 
gîndită (Hero Lupescul opera 
lui Mozart respiră gingășie si 
puritate spirituală. Orchestra 
situată pe scenă (de ce nu li 
s-au asigurat interpretelor cos
tume adecvate, peruci, mobi
lier de epocă ?) a răspuns ei 
exactitate la bagheta suplă și 
sensibilă a lui Paul Popescu. 
Sugestiv și original ne-a apă
rut cadrul scenografic semnat 
do Ion Clapan. Excelent pro
gramul de sală conceput de 
Alfred Hoffman.

Așadar, un spectacol tine
resc. cu autentice valențe eti
ce și artistice, care face cinste 
Operei Române.

personajul mut al 
Vespone (Bojidar

ce satirizează 
prostia, dorința de 

fățărnicia* Meritul 
debutianți la succesul 
Pergolesi. este cu atît 
cu cit sc știe ce di-
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Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, și primul- 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA 
MĂNESCU, a primit din partea președintelui Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, MAO TZEDUN, și premierului Con
siliului de Stat al Republicii Populare Chineze, HUA KUO-FEN, 
următoarea telegramă :

în numele Partidului Comunist Chinez, al Guvernului Republicii 
Populare Chineze, al poporului chinez și al populației din zonele si
nistrate, vă exprimăm dumneavoastră și. prin dumneavoastră, Parti
dului Comunist Român, guvernului și poporului român, mulțumiri 

sincere pentru telegrama prin care ați binevoit să exprimați sen
timente de profundă compasiune în legătură cu catastrofa seismică 
gravă care a avut loc in zona Tangșan-Fengnan din provincia Hăpei 
din țara noastră.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Orientale a Uru- 
guayului, APARICIO MENDEZ, următoarea telegramă :

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii 
Orientale a Uruguayului, adresez Excelenței Voastre, sincere feli
citări și cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului 
Uruguayan.

PRIMIRE
Miercuri, 1 septembrie, tova

rășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe* 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste, a pri
mit pe Adib Lajmi, ministru 
adjunct al culturii și orientării 
naționale din Siria, care, la in
vitația C.C.E.S., efectuează o 
vizită în țara noastră. în cursul 
întrevederii, oare s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
s-a făcut un schimb de păreri 
privind dezvoltarea culturii și 
artei din cele două țări și au 
fost abordate aspecte ale cola
borării cultural-artistice dintre 
România si Siria.

La întrevedere au participat 
Walîd Al Moulem, ambasadorul 
R.A. Siria la București, și Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Viet
nam, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste. 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România, Consiliul Na
țional al Femeilor, C.C. al 
U.T.C., Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii și alte or
ganizații și instituții centrale au 
adresat telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor 
centrale similare vietnameze.

★
Ministrul afacerilor extent© 

al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. a pri
mit o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului afacerilor 
externe al Belgiei, Renaat Van 
Els.lande. pentru felicitările 
adresate cu prilejul Zilei națio
nale a acestei țări.

PLECĂRI

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Republicii Socialiste Viet
nam, George’ Macovescu. ‘minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felici
tare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh.

General de brigadă Robert 
Kotei, membru al Consiliului 
Militar Suprem din Ghana, 
ministrul informațiilor, care a 
făcut o vizită în țara noastră 
în fruntea unei delegații, a pă
răsit, in cursul după-amiezii 
de miercuri, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oas
petele a fost salutat de Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco-

nomiee internaționale, de alte 
persoane oficiale.

Miercuri după-amiază a pă
răsit Capitala delegația Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez formată. din 
Lydie Schmit, președintele 
partidului. Victor Abens. depu
tat în Parlament, vicepreședinte 
al Grupului parlamentar socia
list. membru al Consiliului Eu- 

‘ ropei. și Arthur Gof finet. secre
tar al Comisiei de Control a 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., au făcut o vi
zită în tara noastră.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass. Mihnea Gheorghiu 
și Eduard Eisenburger. mem
bri ai C.C. al P.C.R.

MANIFESTĂRI

ȘPOIțT • SrOlțJ FOTBAL : Etapa a lll-a cea mai productivă din noul 
campionat-30 de goluri în 8 meciuri

80000 de spectatori la cuplajul interbucureștean... dar campionii nu știu să piardă
Ca întotdeauna, și acest cuplaj interbucureștean, care 

a conținut, marele și eternul derbi, Dinamo — Steaua, 
a adus in inelul de beton de la „23 August" tot ceea 
ce el putea cuprinde: peste 80 000 de spectatori. In
teres justificat, dealtfel, dacă ne gindirn că cele două 
jocuri etalon, împreună atît posibilitățile actuale ale 
echipelor din Capitală — dintre care trei ne vor re
prezenta, in curind, în „cupele europene ', dar mai cu 
seamă chemați de nestinsul dialog al ambițiilor celor 
două echipe de marcă, Steaua și Dinamo. De aseme
nea, eram curioși să vedem dacă jocul studenților bucu- 
reșteni este, intr-adevăr, consistent, cu idei moderne, 
justificind victoriile in lanț din ultimul timp, indife
rent de terenul pe care joacă. Deși au intilnit, in Pro
gresul, ieri, un adversar slab, mult sub nivelul diviziei 
naționale A, profesorul Angelo Niculescu și elevii săi 
merită priviți cu atenție și felicitați pentru ceea ce au

realizat, In colectivul lor, in ultima vreme.
Dar să revenim la derbi. Dinamo a dovedit, din nou, 

că este o echipă cu un joc realist și modern, capabil să 
pună in valoare calitățile jucătorilor. Decisivă in vic
toria lor, nesperat de categorică, a fost circulația mai 
rapidă și mai variată a jucătorilor și balonului, precum 
și abnegația cu care au îndeplinit, atit sarcinile de a- 
părare, cit și cele de atac. Campionii au pierdut poate 
pentru că doresc de foarte mult timp o victorie in fața 
eternului rival din șoseaua Ștefan cel Mare, atit de 
mult, incit, atunci tind au văzut că din nou, nu e posi
bil, nervii au pus stăpinire pe rațiune, execuțiile au 
devenit din ce in ce mai greoaie și, astfel, multe spa
ții libere, lăsate în propriul dispozitiv de apărare au 
putut fi folosite de adversarii lor. Neputința de a ieși 
inteligent și in mod sportiv din impas i-a dus pe cam
pioni la ~ ”

în cadrul manifestărilor care 
âu loc în țara noastră cu prile
jul sărbătorii naționale a R.S. 
Vietnam, la sala Institutului 
român pentru relații culturale 
cu străinătatea din Capitală a 
fost inaugurată, miercuri, o ex
poziție de fotografii documen
tare. Cele peste 100 de imagini 
alb-negru sînt reunite sub ge
nericul „Vietnamul este o sin
gură țară“. Acestea ilustrează 
aspecte ale reconstrucției, ale 
activității de zi cu zi a poporu
lui vietnamez pentru dezvol
tarea economică și culturală a 
Vietnamului, pentru consoli
darea bazei materiale a socia
lismului in această țară.

Noua manifestare expozițio- 
nală se înscrie în cadrul multi
plelor relații de colaborare cul
turală existente intre țările 
noastre, contribuind la mai buna 
cunoaștere a preocupărilor po
porului vietnamez prieten, a 
idealurilor sale de fericire și 
pace.

La vernisaj au luat cuvîntul 
Radu Constantinescu, director 
în Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, și Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Vietnam la București.

Lâ deschiderea expoziției au 
fost de față loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Stanciu 
Stoian, secretar al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, alți oameni de artă și 
cultură.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

DINAMO - STEAUA
5—2 (2-1)

DINAMO : Ștefan — Ion 
Marin, Sătmăreanu II, S. 
Gabriel, Cheran — Al. 
Moldovan, Dinu, Custov (din 
min. 65 I. Moldovan) — Lu
cescu. D. Georgescu. Vrîn
ceanu ; STEAUA : Iordache 
— Anghelini, FI. Marin (A- 
giu min. 46). Sameș, Vigu — 
Ion Ion, Agiu (Iordănescu 
min. 46), Aelenei. Au mar
cat : Custov (min. 3. Troi 
(min. 10), D. Georgescu 
(min. 39), Lucescu (min. 70), 
M. Răducanu (min. 75). I. 
Moldovan (min. 84), D. 
Georgescu (min. 90). Dumi
tru a fost eliminat de pe te
ren.

Meciul fruntașelor fotbalului 
nostru a avut cu totul o altă 
factură decît „uvertura44 cu
plajului: ca întotdeauna jucă
torii celor două echipe simțind 
așteptările și invitațiile tribu
nelor atit de pline, si simțin- 
du-se datori și obligați, au e- 
talat tot ce au ei mai bun. Au 
fost — mai ales primul sfert 
de oră și începutul reprizei se
cunde — momente de fotbal de 
înaltă clasă. Atita cit nervii 
jucătorilor steliști au rezistat 
mizei si orgoliului. Văzîndu-se 
conduși și dominați, mare par
te din teren. și-au pierdut clar
viziunea, recurgir.d la durități, 
ceea ce le-a dereglat propriul 
joc. Dinamo a ciștigat. ce me
rit. partida datorită stăpinîrii 
de sine, organizării lucide a 
acțiunilor, elanului jucătorilor.

manifestări cu care ei înșiși nu ne-au obiș-

nuit. Spectatorii au privit cu teamă și stringere de ini
mă intrările dure, necontrolate, pline de pericol pen
tru adversari ale lui Agiu, Ion Ion, Anghelini, Sameș și 
chiar ale căpitanului de echipă — Dumitru. In loc să 
dea alt curs jocului propriei echipe, internaționalul și 
conducătorul de joc al formației campioane, Dumitru, 
după un fault care i-a atras, pe bună dreptate, un 
cartonaș galben, și-a agravat și mai mult situația, in- 
sultîndu-l grosolan pe arbitrul intilnirii ceea ce i-a 
adus in mod justificat eliminarea.

Credem că nu această este maniera prin care se poa
te menține popularitatea și prestigiul cucerite de fotba
liștii echipei campioane, prin performanțele din ulti
mul timp. Este un subiect la care considerăm că cei 
ce ne vor reprezenta în „Cupa campionilor europeni" 
trebuie să reflecteze și să-și reconsidere comportamen
tul. Ești mare campion ănd știi să și pierzi !

A

Intîlnirea reprezentanților organizațiilor
V. cabulea

de tineret din capitale ale țărilor socialiste

Foto : GH. CUCU

SPORTUL STUDENȚESC 
- PROGRESUL 4-0 

(4-0)
SPORTUL STUDEN- 

ȚESC : Râducanu (Bunea) 
Tănăsescu, Ciugarin. Gri
gore, Manea — Rădulescu, 
Oct. Ion eseu, Cassai — Gro- 
su, M. Sandu (accidentindu- 
se i-a luat locul Marira) 
Vlad. PROGRESUL : Giron 
— Ploscaru, Gh. Ștefan. Ba
dea — D. Ștefan. Nignea 
(min. 46 Iatan). I. Sandu, 
Roșu, Țevi, Apostol (din 
min. 34 Sătmăreanu I). Au 
marcat : Grosu min. 3. M. 
Sandu (min. 14), Radul eseu 
(min. 29). Marie* (min. 3o).

care

C. VASILE

f POLI. TIMIȘOARA - 
UNIV. CRAIOVA 

1-0 (1-0)
POLI TIMIȘOARA : Ca- 

tona — Vișan, Păltinișan 
(min. 85. Nucă), Maier, Roș
ea — Mchcdințu, Floareș, 
Dembrovschi, — Șerbănoiu, 
Cotec, Covalcic (min. 45, 
Mioc). UNIV. CRAIOVA : 
Lung — Tilihoi, Berneanu, 
Deselnicu, Purima — Stefă- 
nescu. Bșlaci, Beldeanu, — 
Pițurcă, Oblemenco (min. 65, 
Donose), Țarălungă (min. 50, 
Cirtu).

BIHOR - A.S.A. 
TG. MUREȘ 1-0 (1-0)
F.C

Stadion F. C. Bihor, spec
tatori aprox. 10 000. Forma
ții : F. C. Bihor : Albu, Petre 
Nicolae, Bigan, Lucaci. Po- 
povici, Mircea Marian, Naom 
(min. 40 Petrovici), Kun II» 
Suciu (min. 76 Georgescu), 
Gherghely, Florescu. A. S. A. 
Tg. Mureș : Solyom — Gri- 
gore, Unchiaș, Ispir. Onuțan, 
Baroti, Pîslaru, Bol&ni, Faze- 
kaș (min. 56 Marton), Fa- 
nici (min. 59 Nagy), Both II. 
Cartonașe galbene : Both II, 
Florescu, Georgescu. Carto

nase roșii : Florescu.Jocul a fost de nivel tehnic 
modest. Singura fază frumoasă 
a intilnirii a fost în min. 16 
cir.d. in urma unei țesături de 
pase executate de jucătorii ti
mișoreni. Floareș trimite de la 
18 m peste portar, semnind go
lul victoriei. După pauză, Oble- 
rr.enco este pe punctul de a în
scrie golul egalizator, dar min
gea lovește bara. După aceste 
minute mai fierbinți ale parti
dei jucătorii ambelor echipe în
cep sâ dea semne de oboseală. 
Cu puțin timp înainte de flu
ierul final. Deselnicu faultează 
în fața careului de 16 m pe 
unul din înaintașii timișoreni, 
balonul ajunge, totuși, la Floa
reș ț; din piciorul acestuia in 
plasâ. Arbitrul Manușaride o- 
prește. insă, jocul, in loc să lase 
avantaj, și după ce-1 sancțio
nează cu cartonaș galben pe De
selnicu dictează lovitură liberă 
pentru Politehnica, nefinalizată.

N. MILITARE

Meci foarte greu pentru echi
pa locală care a întîlnit în 
A.S.A. Tg. Mureș un adversar 
redutabil, venit la Oradea cu 
vădita intenție de a nu părăsi 
terenul învins. Orădenii au des
chis scorul repede, (min. 2) prin 
Kun care a trimis balonul în 
plasă în urma unei faze prelun
gite de atac. Inițiativa aparține 
în majoritatea timpului echipei 
locale, dar oaspeții folosesc cu 
predilecție contraatacurile, foar
te periculoase. La reluare, mai 
precis în minutul 55. Florescu 
este eliminat din teren pentru o 
atitudine necuviincioasă față de 
arbitru, și drept urmare sarcina 
echipei din Oradea devine din 
ce în ce mai grea. Și aceasta 
pentru că adversarii inițiază, 
acum, atacuri în trombă la poar
ta orădeană. Gazdele scapă, to
tuși. cu fata curată datorită u- 
nui efort colectiv admirabil.

S.C. BACĂU - F.C.M. 
GALATI 5-0 (2-0)

Stadionul „23 August" t 
10 000 spectatori. Formațiile : 
S.C. BACĂU î Constantines
cu, — Pruteanu, Volmer, Ca- 
targiu, Lunca Șoșu, Duțan, 
Munteanu (min. 72 Fanait) — 
Pană, Zamfir, Băluță (min. 61 
Botez). F.C.M. GALAȚI : 
Oană — Popescu, Morohai, 
Nedelcu, Haiduc — Nuțescu 
(min. 59 Stoicescu), Frunză, 
Ștraț — Voichin, Ene (min. 
59, Orac), Țolea. Au marcat s 
Toma Zamfir min. 21, Mun
teanu min. 28, Pană min. 56, 
Botez min. 75, 89. Bun arbi
trajul lui R. Șerban, V. 
Gheorghe ambii din Craiova 
și M. Fediuc din Suceava.

După un început de joc anosti 
care timp de 20 de minute s-a 
desfășurat mai mult la centrul 
terenului, gazdele. încetul cu în
cetul. își iau rolul în primire ?i 
trec la atac. în această situație 
era de așteptat ca gălățenii, de
ținătorii „lanternei roșii44, să răs
pundă printr-o apărare fermă, 
bine pusă la punct, dar și să 
contraatace periculos pentru a 
încerca să stăvilească atacul bă- 
căoan. Dar n-a fost așa. Gazde
le nu se lasă invitate. încep să 
combine frumos, să caute 
mult poarta, să șuteze 
zie, înscriind mereu și 
o victorie categorică.

mai 
cu preci- 
realizînd

VASILE SERE D. DUCA

Miercuri s-a deschis la Bucu
rești întîlnirea reprezentanților 
organizațiilor de tineret din ca
pitale ale țărilor socialiste, ma
nifestare ce se înscrie pe linia 
bunelor relații stabilite între ti
neretul și popoarele noastre, 
între Partidul Comunist Român 
și partidele comuniste și munr 
citorești din țările reprezentate 
la această reuniune. Participă 
delegații ale organizațiilor de 
tineret din Berlin. București, 
Budapesta, Hanoi, Havana. Mos
cova. Praga, Sofia, Varșovia și 
Ulan Bator.

Timp de șapte zile se vor or
ganiza simpozioane, vor avea 
loc vizite la obiective econo
mice. social-culturale. demon
strații de măiestrie profesio
nală, un festival al cîntecului 
politic, întîlniri prietenești cu 
tinerii bucureșteni.

■ Tovarășul Hampu Virgil, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
tl.T.C., a urat, la festivitatea de 
deschidere, bun venit partici- 
Banților la întîlnire. exprimind 
convingerea că aeeasta va con
stitui un bun prilej pentru rea
lizarea unui schimb de expe
riență privind contribuția orga
nizațiilor de tineret în procesul 
de edificare al societății socia
liste și comuniste din țările res
pective. în continuare au luat 
cuvîntul tovarășii Karin Smet- 
tim. secretar al Comitetului mu
nicipal Berlin al Tineretului Li
ber German, Vu Huu Loan»

consiller al Ambasadei R.
Vietnam la București. Accacio 
Almeida, membru al Comitetu
lui provincial Havana al Uniu
nii Tinerilor Comuniști. Steoan 
Miroslav, președintele Consiliu
lui orășenesc Praga al Uniunii 
Socialiste a Tineretului. Vasco 
Boiadjiev. secretar al Comitetu
lui orășenesc Sofia al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist, și Wieslaw Weits. secre
tar al Consiliului orășenesc 
Varșovia al Federației Uniuni
lor Socialiste ate Tineretului 
Polonez.

La festivitatea de deschidere 
a Întîlnirii reprezentanților or
ganizațiilor de tineret din capi
tale ale țârilor socialiste au fost 
prezenți tovarășii Nicolae Ma
tei. membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului munici
pal de partid București, și Radu 
Er.ache, secretar al 
U.T.C.

După-amiază oaspeții au 
zitat orașul București si au 
pus coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului si a patriei, 
pentru socialism, și la Monu
mentul V. I. Lenin. De aseme
nea, au vizitat Muzeul de isto
rie a partidului, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România.

Seara, la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa4* 
a avut loc vernisajul expoziției 
„Tineretul din capitale ale țări
lor socialiste — participant ac
tiv la realizarea sarcinilor eco-

nomlce si dezvoltarea creației 
tehnico-științifice44. precum si 
deschiderea Festivalului cinte- 
cului politic.

F.C. CONSTANTA - 
U.T.A. 3-0 (0-0)
Sudioanl ,J Mai"-€«*staa- 

ta — 6*M spectatori. Arbi
trul Teodor Balanoviei din 
Iași a arbitrat următoarele 
formații : F.C. Constanta — 
Popa. Gătej. Anîooesew. Nia- 
tor. Codin. HoHmeister. Lît. 
eiuc (Petcu min. O. Lieâ 
(Sălceanu min. 55), 
Mârculescu și Turca
— Iorgulescu, Gașpar. Kukla, 
Pojoni (Sima min. 7^, Giur
giu. Schepp. Leac. Domide 
(Bitea min. 7t). Cura. Tis* si 
Lilecar.. Au înscris Kukla — 
autogol. Gătej și SâlccMu. 
Cartonase galbene : Nistor 
(F.C. Constanța». Giurgiu si 
Lilecan (U.T^A.).

După o primă repriză foarte 
slabă, ia care fotbaliștii de ia 
F.C. Constanța nu au reușit să 
străpungă apărarea arădanilcr.

Mărccdescn ratxnd 
foarte multe ocazii (mai
ales in minutele 3 și 23) jocul 
se relansează pentru gazde in 
minutul 57 cînd un șut puternic 
al lui Antonescu este deviat de 
Kukla in poarta lui lorgulescu. 
Autogol : Sub impulsul unor tri
bune dornice de joc frumos fun
dașul dreapta Gătej al constăr.- 
țenilor face o cursă în minutul 
77. trece de linia de centru ș: 
șutează imparabil. de la 35—40 m. 
înscriind aJ doilea gol pentru 
gazde. U.T.A. a avut două bare 
prin Domide și Tisa. Cînd parti
da se considera încheiată. în mi
nutul 88 Sălceanu. introdus in a 
II-a repriză. înscrie al 3-lea gol 
pentru constănțeni.

ȘT. DORGOȘAN

itul

C.C. al
vi- 
de-

PENTRU T0MPUL DV.

PROGRAMUL 1 : 16,00 Matineu 
de vacanță. 16,30 Curs de limbă 
germană. 17,00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber, vă recoman
dăm... 17,15 La volan. 17,15 Cotra- 
punct... Muzică — un dialog cu 
conștiința omului contemporan. 
18,00 imagini din Republica So
cialistă Vietnam. 18,25 Cabinet 
juridic. 18,45 Ateneu popular ,TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Documentar TV: De la No- 
viodunum la Ibida. 20.20 >,Foc 
continuu" — Reportaj TV. 20,40 
Ecran TV ’76. 21,05 Cadran mon
dial. 21,30 Meridiane culturale 
12,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2. 20.00 Concert al 
orchestrei simfonice și orchestrei 
de studio ale Radioteleviziunii. In 
pauză: • Telex. • Desene ani
mate.

Teatrul „C. Tănase44 (Grădina 
Boema) : E NEMAIPOMENIT I — 
ora 19,30; Teatrul Giuleștl (la sala 
Columnei de la Muzeul de Istorie 
al R.S.R.) : DE LA STRĂBUNI 
PÎNÂ LA TINE - orele 11 și 12; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA 
ȚARĂ — ora 18,30; Teatrul Giu- 
lești (la parcul Herăstrău): Hotel. 
„ZODIA GEMENILOR" — ora 
19,30.

POLI. IAȘI - F.C. 
ARGEȘ 2-0 (1-0)

FoLtehruc* lași : Costiș — 
Setiaa (Midaș), Anton. Cio- 
Kaaa. Mureșeaa — Romilâ, 
Ursa. S-.mionaș — Trandafi- 
Ua. DâaiU. lonescu (Costea). 
F. C. Argeș : Cristian — 
Zaaifir. Olteana, Stanca, 
Rărbulescn — Stan. Tonta, 
Dobrin — Nicolae (Roșu). 
Radu II. Cîrstea (Mustățea). 
Autorii golurilor : Romilă, 
(min. 45) și DânUă (min. 46). 
Cartonașe galbene : D. Nico
lae (F.C. Argeș).

Două goluri spectaculoase, 
realizate in ultimul minut al 
crimei reprize și in primul mi
mat al celei secunde, aveau să 
stabilească soarta unei partide 
cestul de echilibrată in prima 
parte, dar la discreția echipei 
gazdă — Poli. Iași. în cea de-a 
doua parte. Chiar din start stu
denții se arată hotărîți să obți
nă prima victorie din 
ediție a campionatului. ____
rile acestora se opresc insă cu 
regularitate in preajma careului 
de 16 m al oaspeților, apărarea 
supraaglomerată a argeșenilor 
aminind deschiderea scorului. 
Mai mult, formația din Pitești 
folosind arma contraatacului are 
două ocazii excelente de a în
scrie prin Dobr.n (min. 11) și 
Radu II (min. 15).

O victorie meritată a formației 
Politehnica Iași care a dominat 
cu autoritate repriza secundă, 
dar Dănilă (min. 57. 64 și 70) a 
ratat excelente ocazii de majo
rare a scorului.

actuala 
Atacu-

ION CUCU

CORVINUL - F.C.M. 
REȘIȚA 6-1 (2-0)

Corvinul: Bologan —Paji- 
ciu. Tone a, Vlad. 
lescu — Dumitriu 
Angelescu, Economu, 
Bucur (Sumulanski) 
80), Sureghin (Agud 
78). -----
sita :---- -
Kiss. Hergane, 
— Portic, 
Atodiresei ____ ____
46), Gabel, Florea. Cartona
șe galbene: Dumitriu IV și 
Porațchi. Au marcat: Tonca 
(min. 12 și 85), Georgescu 
(min. 45 și 70), Economu 
(min. 80). ȘumuLanski (min. 
82). respectiv Tănase (min. 
90).

Corvinul și-a înrintat supor
terii. prestînd un joc dinamic, 
spectaculos, așa cum de multă 
vreme pretindem formațiilor 
din primul eșalon. Scorul pu
tea fi și mai sever dacă jucă
torii formației gazdă nu abu
zau de dribling (în special 
Georgescu) și dacă terenul 
moale n-ar fi împiedicat exe
cuțiile tehnice. Echipa locală a 
beneficiat de aportul a doi fun
dași centrali — Remus Vlad și 
Tonca — foarte prompți și de
ciși în intervenții care au cu
les toate mingile înalte. Foarte 
laborios jocul mijlocașilor. Tî- 
nârul Economu. remarcat și în 
jocul de la Petroșani, constituie 
o certă promisiune. De partea 
cealaltă am văzut o echipă de- 
busolată. * cărei singură preo
cupare era de a degaja dt mai 
departe mingea...

AL. BALGRADEAN

Jucătoruletapei
Nicu-

IV,

min. 
---------- — min. 

Georgescu. F.C.M. Re- 
_Ilieș — Porațchi, 

Boțonea — 
Tănase, Bora — 
(Căprioru min.

MIRCEA 
LUCESCU

Internaționalul 
dinamovist ni s-a 
părut cel mai bun 
atacant al „cupla
jului celor 11 go
luri", deoarece, de 
data această, la 
imensul său trava
liu cu care ne-a 
obișnuit de-a lun
gul anilor, a adău
gat și puterea de a 
crea și a combina, 
lucid și periculos, 
realizind faze pe 
care coechipierii

săi le-au transfor
mat intr-un avan
taj substanțial pe 
tabela de marcaj 
La cei 31 de ani, 
dacă nu greșim 
Mircea Lucescu „se 
bate" cu aceeași 
ardoare și pasiune

care l-au consacrat, 
fămînind un fru
mos exemplu, pen
tru cei tineri, ca și 
pentru aceia care 
cred că valoarea 
ține seamă de nu
mărul anilor. Nu 
putem să nu ob
servăm la acest 
jucător cum a reu
șit mereu să-și a- 
dapteze jocul la 
cerințele echipei 
sale de club, și a 
celei naționale, pe 
care totdeauna le-a 
servit cu devoțiu
ne, așa cum i se 
cere unui bun și 
adevărat sportiv.

JUNIORII
Dinamo—Steaua 2—1

Cele două formații, cotate 
printre fruntașele campionatu
lui de juniori, și-au disputat 
șansele cu multă ardoare, ofe
rind un joc plăcut. Acționînd 
mai hotărîți în atac, tinerii fot
baliști din Ștefan cel Mare au 
ciștigat la limită, obținînd a 
3-a victorie din acest sezon.

„Cupa Scînteii tineretului la tenis
MARAMUREȘ: La 

Sighetul Marmației - 
tenisul a devenit un 

sport popular
Reprezentanții celor 3 000 par- 

ticipanți la etapa de masă — 
respectiv 56 de campioni pe 
localități și centre de comună 
— s-au intilnit pe terenurile de 
tenis din Parcul municipiului 
Baia Mare și pe cele ale asocia
ției sportive „Sănătatea44, pen
tru a-și desemna campionii ju
dețului Maramureș și, deci, fi
naliștii pentru Costinești. între
cerile au purtat amprenta unor 
dispute foarte dirze, evidenți
ind la toți concurenții marea 
dorință de victorie, și prin a- 
ceasta de a se califica în finala 
pe țară. Mai bine pregătiți, cu 
cunoștințe mai bogate în tenis, 
au ciștigat acest drept în ordi
nea celor 3 categorii următorii 
sportivi : Koșa Francisca — 
Școala generală nr. 2, Sighetul 
Marmației, Doroș Patriciu — 
Liceul de muzică, Baia Mare, 
Petrovan Mariana, Cisar Zoltan 
și Kraila Eva — toți trei de la 
Liceul „Dragoș Vodă44 Sighetul 
Marmației și Mihaljet Eugen, 
student, tot din Sighetul Mar
mației. Menționăm că ultimii 
doi concurenți s-au numărat și 
anul trecut printre finaliștii de 
la Costinești. lăsind, prin evo
luția lor, o impresie bună și 
clasindu-se pe locuri fruntașe.

C. VASILE

rală nr. 15 din Sibiu, la băieți 
— Pascu Vasile. Școala generală 
nr. 2 Mediaș ; categoria 15—19 
ani. fete : Pop Mihaela. Liceul 
„Octavian Goga“ din Sibiu ; 
băieți — Gavrilă loan, munci
tor la întreprinderea ..Carbosin** 
din Copșa Mică : categoria 
20—25 ani. fete : Popescu Da
niela, studentă la Facultaiea de 
limbi germanice din Sibiu ; 
la băieți — Suciu Sebasrian. 
muncitor la întreprinderea de 
construcții montaj a județului 
Sibiu.

NIȚU MARIN
corespondent voluntar

SATU MARE: Oașul 
în circuitul „sportului 

alb"
A 3-a etapă a „Cupei Scînteii 

tineretului la tenis44 a fost pre
cedată de ample și interesante 
concursuri organizate în mai 
multe localități din județul Satu 
Mare, unde sportul 
ciștigă tot mai mult

cu racheta 
„teren**. La

MAMAIA

Sportul studențesc—Progresul 
1—3

Prestînd un joc mai bun, ju
niorii de la Progresul au repur
tat o victorie clară în fața „ca- 
deților" din ,.Regie4', care cunosc 
al 3-lea eșec. „Pepiniera*4 Pro
gresului nu se dezminte. Este 
interesant de urmărit drumul 
acestor juniori atît de talentați 
spre „echipa" mare.

din numeroasele ocazii avute 
prin excelentul vîrf de atac 
Ancuța, în min. 39. dintr-o 
lovitură liberă. După pauză, 
Obreja, fundașul central al Po
litehnicii este eliminat pentru 
lovirea adversarului fără balon.! 
Și ieșenii ce n-au reușit in 11 oa-i 
meni vor reuși în 10. Florian 
în min. 48 și 58 și Cîrdei în! 
min. 55 vor întoarce rezultatul 
în favoarea lor. Ultimul gol. va 
fi realizat de argeșeni prin Po
pescu cu 2 minute înainte de 
final.

SIBIU : Campionii 
județului - 3 elevi, 

2 muncitori și o studentă
în zilele de 28 si 9-9 august 

a.c. s-a desfășurat, la Sibiu, 
pe terenurile bazei sportive 
„Libertatea44, etapa județeană a 
„Cupei Scînteia tineretului la 
tenis44. Au participat 83 de 
concurenți dintre care 22 de 
fete. Iată cîștigătorii locurilor 
I : categoria 11—14 ani, fete : 
Strasser Gudrun, Școala gene-

• MIERCURI LA
ne o vreme frumoasă au conti
nuat. pe terenurile arenei 
„Pelikan". meciurile competi
ției internaționale de tenis pen
tru tineret dotată cu „Cupa 
Speranțelor4*. Principalele re
zultate înregistrate în ziua a 
doua : Simplu băieți : Niță Flo
rin (România) — Marousek 
(Cehoslovacia) 6—4. 6—4: Ku
harski (Ungaria) — Iovănescu 
(România) 6—4, 6—1: Arnold 
Thomas (R.D. Germană) — 
Vlad Tudor (România) 6—4,
6— 3: Răzvan Vintilă (România) 
— Brzozowski (Polonia) 6—1,
7— 5: simplu fete : Christina
Schmidt (R.D. Germană — 
Georgeta Onel (România) 6—4, 
6—2; Ranghelova (Bulgaria) — 
Begherescu (România) 6—4, 
1—6 7—5; dublu băieți: Iovă- 
nescu, Zancus (România) — 
Kolev, Hristov (Bulgaria) 6—4, 
6—0: Niculescu. Stănescu
(România) — Conn, Quamme

Cărei. Tășnad, Pișeolț, în eo- 
muna Turț, sau la Negrești, 
„capitala44 oșenilor. sute de ti
neri au participat la întrecerile 
preliminare ce aveau să desem
neze finaliștii fazei județene. 
De asemenea, au reținut aten
ția partidele susținute de cei 
peste 500 de jucători de la a- 
sociațiile sportive ale între
prinderii și Grupului școlar 
„UNIO“ Satu Mare, de elevii 
Liceului .,Mihail Eminescu44 și 
ai Grupului școlar forestier din 
Satu Mare, care au arătat fru
moase cunoștințe tehnice și tac
tice în „sportul alb44. De alt
fel, mulți dintre ei s-au numă
rat. apoi, printre protagoniștii 
etapei pe județ a acestei popu
lare competiții. O largă parti
cipare au cunoscut și concursu
rile programate în ultimele săp- 
tămîni la Negrești. Stimulați 
de primele succese repurtate în 
sezonul trecut, — patru meda
lii, dintre care una de aur, — 
tinerii oșeni au declanșat un 
pasionant campionat, cu între
ceri pe grupe și categorii de 
vîrstă, la care s-au remarcat 
Marinela Pop, Mariana Costea

ri Ovidiu Pop, mezinul 
tiției, numârind doar 12

Jocurile decisive din 
județeană, disputate timp 
două zile la Satu Mare. „ 
ridicat la un nivel superior fața 
de ediția precedentă. O evoluție 
remarcabilă * avut reprezentan
tul Liceului ,.M. Eminescu44, e- 
levul loan Lerm, campion ju
dețean in 1975 la categoria 
10—14 ani. In acest sezon, el a 
concurat la o categorie supe
rioară. juniori I. 15—19 ani. re- 
purtind o nouă victorie. Un pro
gres evident a marcat repre
zentantul Grupului școlar „U- 
NIO“, eleva Carmen Tășnadi. 
Anul trecut a ocupat locul 2 la 
etapa județeană, categoria 15— 
19 ani, iar la actuala ediție- 
concurenta a reușit să schimbe 
medalia de argint cu cea de aur 
și va fi prezentă, pentru prima 
oară, la finalele pe țară de la 
Costinești. La categoria 10—14 
ani. victoria a revenit lui Sejk 
Zoltan, din Tășnad. La catego
ria 20—25 ani, pe primele locuri 
s-au clasat Eva Molnar și Ovi
diu Groza, din Satu Mare. (M. 
LERESCU).

oompe- 
ani.

etapa 
de 

s-au

F.C. CONSTANȚA — U.T.A. 
3—0 (1—0). A treia victorie 
consecutivă a juniorilor de pe 
malul mării a permis acumu
larea unui maxim de puncte 
(6) cu un bun golaveraj (11—2) 
de la deschiderea noii formule 
a campionatului de juniori. în 
intilnirea cu echipa de juniori 
U.T.A. constănțenii au 
mult mai bine.

atacat

POLI. TIMIȘOARA — 
VERSITATEA CRAIOVA . _ 
(0—1). Jocul a fost frumos, cu 
multe faze spectaculoase la am
bele porți. Echipa din Craiova, 
antrenată de Constantin Oțet a 
obținut prima victorie din acest 
campionat, prin golul înscris de 
Ciobanu (min. 32). Au primit 
cartonașe galbene : Biriș, Hor
vath. ambii de la Poli. Timi
șoara.

UNI- 
0—1

S.C. BACĂU — F.C.M. GALAȚI, 
1—0 (0—0). în afară de faulturi,1 
cernere, suturi trase în tribună, 
lovitură de la 11 m ratată d< 
băcăoani, vociferări și bineîn
țeles cartonașe galbene — 5 la nu
măr — (3 pt. băcăoani și 2 pentn 
gălățeni) spectatorii nu au pre. 
avut ce vedea. Chiar dacă sco 
rul final al partidei a fost d 
1—0 pentru cadeții din Bacăi 
prin golul înscris de talentata 
jucător Solomon — exemplu d( 
dăruire — nu trebuie să-1 mul
țumească pe antrenori și con
ducerea secției ci, din contră 
să-i avertizeze că lucrul ce 
mai important la nivelul junic 
rilor este educația.

CLASAMENT

(S.U.A.) 6—2, 6—7. 6—2: Ko- 
tulski. Niemek (Polonia) — 
Kuharski, Soreti (Ungaria) 6—4, 
4—6, 6—1.

• COMPETIȚIA CICLISTA 
INTERNAȚIONALA „Cursa 
Victoriei44 a continuat miercuri

meridian
cu desfășurarea etapei a 2-a pe 
ruta : București — Bîldana — 
Tîrgoviște — Cîmpulung Mus
cel — Cabana Voina (151 km). 
Victoria a revenit lui Detlef 
Kletzin (Vorwarts Berlin) cro
nometrat cu timpul de 3 h 51’21“. 
Pe locul doi a sosit N. Kozarev 
(T-S.K.A. Moscova) 3 h 54’42“ 
urmat de rutierul român T. 
Drăgan — 3 h 54’ 44“. în cla
samentul general conduce Det
lef Kletzin.

• NOUA EDIȚIE A ..CUPEI 
F. R. BOX“ va începe în ziua 
de 4 septembrie cu participarea 
a 14 echipe. In urma tragerii la 
sorți au fost stabilite primele 
întîlniri, după cum urmează : 
Dinamo Brașov-A.S.A. Cluj-Na- 
poca ; Electroputere Craiova- 
C.S.M. Reșița ; Box-Club Galați- 
Motorul Arad : Metalul Boșca 
Română-U.M. Timișoara ; Lito
ral Mangalia-Drobeta Tr. Seve
rin ; C.S.M. Sibiu-A.S.A. Bacău. 
Sînt calificate direct în turul II 
formațiile Farul Constanța și 
Box-Club Brăila.

F.C. BIHOR — A.S.A. TG. 
MUREȘ 2—0 (0—0). Localnicii 
au ciștigat ușor, acest joc. da
torită. în primul rînd. faptului 
că echipa oaspete a jucat o 
bună perioadă de timp în in
ferioritate numerică in urmae- 
liminării din joc a înaintașului 
Simo. Punctele au fost înscrise 
de Csosz și Ilisie.

• FOSTUL CAMPION MON
DIAL de box la categoria semi
grea. Bob Foster. în vîrstă de 
37 de ani. a obținut cel de-al 
treilea succes consecutiv de la 
reintrarea sa. în. gala desfășu
rată la Missoula (Montana), 
Bob Foster l-a învins la puncte, 
după zece reprize, pe Harold 
Carter.

CORVINUL — F.C.M. REȘI
ȚA 3—0. Este a 3-a victorie 
consecutivă a tinerei formații 
hunedorene. Echipa posedă u- 
nele individualități de certă va
loare — Nicșa. Petcu. Albu — 
dornice de afirmare, care bat Ia 
poarta primei formații. Un mare 
merit în creșterea si formarea 
lor revine inimosului antrenor- 
pedagog Dumitru Pătrascu. Jo
cul a fost la discreția gazdelor 
care au înscris încă din primul 
minut prin Petcu. madorînd apoi 
scorul de două ori prin același 
Petcu și Vrînceanu.

Sportul studențesc 3 3 0 0 8—1
S.C. Bacău 3 2 1 0 6—0
Dinamo 3 2 0 1 13— S
„Poli* Timișoara 3 2 0 1 4—2
Steaua 3 2 0 1 5—5
F.C. Bihor 3 2 0 1 2—2
Corvinul 3 111 7—3
F.C. Constanța 3 111 3—1
Jiul 2 110 2-1
„Poli“ Iași 3 111 4-4
F.C.M. Reșița 3 111 6—8
Rapid 2 10 1 2-1
Univ. Craiova 3 1 0 2 5—4
A.S.A. Tg. Mureș 3 1 0 2 2-2
F.C. Argeș 3 10 2 1—4
Progresul 3 0 12 1-9
U.T.A. 3 0 1 2 0—10
F.C.M. Galați 3 0 0 3 1-10

Etapa viitoare

POLI. IAȘI — F.C. ARGEȘ 
PITEȘTI 3—2 (0—1). Reprize 
diametral opuse, ca mod de 
desfășurare și evoluție a scoru
lui. Prima parte a întîlnirii a 
fost dominată de oaspeți care 
au și reușit să fructifice una

(duminică 5 septembrie)
Steaua — Corvinul Hunedoa 

ra. Progresul — g.C. Bacău 
Universitatea Craiova — Poli 
tehnica Iași, A.S.A. Tirgu Mu 
res 
Jiul 
lăți — Dinamo. F.C. Argeș 
F.C. “

Politehnica Timișoan 
F.C. Bihor. F.C.M. Ga

Constanta. F.C.M. Reșiț
— Sportul studențesc și U.T.A
— Rapid, care se va transmit 
pe micul ecran de la ora 14.



Marea sărbătoare
a poporului vietnamez de peste hotare „Scînteia tineretului"

paj. 4

Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, și primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, au trimis președintelui Re
publicii Socialiste Vietnam. TON DUC THANG, 
primului secretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor cc Muncesc din Vietnam. LE 
DUAN. președintelui Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vi
etnam. TRUONG CHINH, și primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, 
FAM VAN DONG, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam. în numele Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat, Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român 
ți al nostru personal, vă adresăm dumneavoas
tră, Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale. 
Guvernului Republicii Socialiste Vietnam si 
poporului vietnamez frate, cordiale felicitări 
tovărășești, însoțite de cele mai bune urări.

Această sărbătoare, care marchează încunu
narea luptei si eforturilor pline de abnegate ?: 
eroism desfășurate de poporul vietnamez împo
triva dominației colonialiste și imperialiste, a 
exploatării și reacțiunii, pentru o dezvoltare li
beră, de-sine-stătătoare. are loc anul acesta s _b 
semnul marelui eveniment, de importantă :-- 

......... . vietnaniuhi^torică — desăvirșirea reunilicării 
sub steagul socialismului.

Poporul romăr., care i-a aflat cu consecvență. 
In spiritul solidarității internaționaliste, alături 
de eroicul popor viemamez, a salutat cu senti
mente de profundă bucurie mărețul act al reu- 
nificării Vietnamului gi proclamarea Republicii 
Socialiste Vietnam, vâz^-.d in aceasta o strălucită 
ilustrare a afirmări: voinței poporului vietna
mez. de a-și hotărî In mod independent și su
veran destinele, firi amestec din afară, de a 
edifica pe pămlnml patriei reuniCcate societa
tea socialistă, de a-și concentra întreaga energie 
și capacitate creatoare, toate resursele umane și 
materiale în direena dezvoltării economico-so- 
ciale accelerate a tării, pentru progresul fi 
propășirea întregi: națiuni.

Nutrim convingerea fermă că în noile condiții, 
create de victoria reunificării patriei dumnea
voastră, relaniie de prietenie, solidaritate și co
operare multilaterală statornicite între partidele 
și țările noastre, vor cunoaște o dezvoltare 
rodnica, se vor adină și consolida continuu, pe 
baza principiilor marxism-lenkiîsmului și inter
naționalismului proletar, spre binele popoarelor 
român «i v:€tname±. in interesul cauzei socia- 
lismuhzj și păru Tn hme.

Folosim această ocazie pentru a vă transmite 
cele mai buze urări de nog și man victorii in 
opera nobilă ce edificare a unui Vietnam so- 
nalin $. prosper, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului frate vietnamez.

Președintele Consiliului
Prezidențial al R. P. Ungare
l-a primit pe noul ambasador

al României

r
Conferința anuală a organizației 
de tineret a Partidului Național 

Popular din Jamaica

în capitala 
avut loc cea 
Conferință

Situația din Liban 
se menține încordată

Astăzi poporul vietnamez săr
bătorește ziua sa națională. Da
ta dc 2 septembrie 1945 s-a în
scris ca o pagină memorabilă 
în istoria milenară a eroicului 
popor vietnamez, marcind în
cununarea luptei împotriva do
minației străine. Această sărbă
toare are loc anul acesta in con
diții fundamental noi, sub sem
nul marilor izbânzi împlinite de 
poporul vietnamez: reunificarea 
patriei și proclamarea Republi
cii Socialiste Vietnam. Este 
pentru prima oară cind locuito
rii întregului Vietnam, de Ia 
Lan Son, in extremitatea de 
nord, și pînă la Ca Mau, in sud. 
trăiesc bucuria sărbătoririi zilei 
naționale. Proclamarea Republi
cii Socialiste Vietnam constituie 
un strălucit rezultat al luptei dir- 
ze și pline de sacrificii, materia
lizarea visului întregii națiuni 
vietnameze de făurire a naei 
țări prospere in care poporal să 
fie stăpin pe destinele sale.

In conștiința lumii contempo
rane, Vietnamul eroic a devenit 
un simbol al afirmării puternice 
a voinței popoarelor de a se dez
volta liber și independent, de 
a-și apăra dreptul de a fi pe 
deplin stăpin pe soarta lor, pe 
bogățiile naționale, de a-«i făuri 
viitorul potrivit propriilor in
terese și aspirații. Marile succe
se ale poporului vietnamez, în
scrise în cronica ultimelor trei 
decenii, din momentul declan
șării revoluției din august IM5 
și creării Republicii Dempcrite 
Vietnam, la 2 septembrie 
— primul stat independent 
suveran al muncitorilor și țăra- m tiMti 
nilor din sud-estul Asiei — de .'»r - er

unui Vietnampentru edificarea 
proper.

P»p«rul român, 
uifestat întotdeauna 
tea militanta cu cauza Vielpa- 
■■Qhij rrssc « care a salutat din 
taiiâ mima, m căldură și deo
sebită utKaeție victoria isto
rica a poporului vietnamez, 
participă eu bucurie ta aniver- 
sarra de astăzi. Acționând in 
măritul puHticii internaționalis
te. de wiidaritaie militantă cu 
lupta popoarelor pentru liberta
te «ă mdrpmdențâ națională, 
F«uneia socialista a acordat 
VîeuManlni sprijinul sân larg, 
pe toata durata războiului, iar 
FanMul C—»wift Român, gu
te» wJ tarii noastre. s-au situai 
ia awd ferm alături de Vietna- 
■m! luptător pentru libertate. 
«rwHsuads se ea tărie pentru 
mrmrea intervenției străine, 
pftrw rre—aarterei dreptului 
arestai popor de a se dezvolta 
fiber să independent, de a-și re-

care și-a ma- 
solidarita-

Președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Popu
lare Ungare, Pal Losonczi. l-a 
primit miercuri pe noul amba
sador al Republicii Socialiste 
România la Budapesta, Victor 
Bolojan; care și-a prezentat 
scrisorile de acreditară.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de caldă prietenie 
președintelui Consiliului Prezi-y 
dențiăl, salutări cordiale, urări 
de sănătate și succese în activi
tatea pe care o desfășoară în 
această înaltă, funcție, urări de 
prosperitate poporului, vecin și 
prieten. Mulțumind pentru me
saj. tovarășul Pal Losonczi a 
rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele 
mai sincere sentimente de prie
tenie. împreună cu urări de să
nătate /și fericire personală, de 
noi succese în activitatea-sa de 
mare răspundere în conducerea 
partidului și statului român, 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

In cursul convorbirii care a 
avut loc după ceremonie, a fost 
exprimată satisfacția față de 
evoluția ascendentă a relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară în lumina înțelegerilor 
la care s-a ajuns cu prilejul 
întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si ’Janos 
Kadar.

Președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare și-a 
exprimat convingerea că rela
țiile dintre cele două țări so
cialiste vecine și prietene ee 
vor dezvolta în coptinuare în 
interesul ambelor popoare și 
folosul cauzei păcii și socia
lismului.

Jamaicăi a 
de-a III-* 

_______ anuală a orga
nizației de tineret a Parti
dului Național Popular, des
fășurată sub semnul luptei. 
antiimperiâliste. a. solidari
tății cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea na
țională.

Primul 
Manley a 
în care a 
cipalele 
in prezent. în fața tinere- 
tului constau în unirea ma
selor populare în lupta îm
potriva reacțiunii și în in
tensificarea eforturilor 
tru autoinstruire.

Vorbitorul a chemat 
retul să oontribuie La 
cesul de transformări sociaJ.- 
2conomice din Jamaica.

ministru Michael 
rostit o cuvîntare 
subliniat că prin
sa rcini care stau-,

T>en-

tine-
pro-

Convorbiri economice româno-iugoslave

L-

edificarea 
cuprinsul 
Vietnam, 

I român.

La Hoa Binh, după șase ani
mnări <fin R. S. Vietnam

de Al. AndrtOfu

Luptele dintre forțele rivale 
din Liban au continuat, mier
curi,. pe toate fronturile. La 
Beirut — unde schimburile de 
focuri au- provocat, miercuri, 
moartea a 87 de persoane — 
confruhtările cele mai • înverșu
nate s-au produs în suburbiile 
din sud-est. antrenând o stare 
de încordare și confuzie ■ în în
tregul- oraș. Tiruri de artilerie 
grea au fos-t semnalate si în 
jurul orașului Tripoli, precum 
și în zona muntoasă situată la 
est de capitală.

Președintele ales al Libanu- 
. lui. Elias Sarkis, a revenit la 

Beirut -după vizita efectuată la 
Damasc, unde a conferit cu

pre^edițhte^e Hafez El . Assad. 
Rezultatele acestor consultări — 
.subliniază agențiile de presa — 
vor ■ ’ fi comunicate liderilor 
principalelor partide politice. 
Pe de altă parte, Mohammed 

; Hassan Ghoneim, comandantul 
forțelor arabe din Liban . a- con
ferit’ cu lideri falangisti în. le
gătură cu planul de. pace în
tocmit de reprezentanții • Ligii 
Arabe; o nouă întrevedere ur
mează șă aibă loc — potrivit 
agenției U.P.I. — la 6 septem
brie. când ■ va fi discutat a- 
mendamentul la acest plan pro- 

de interlocutorii falan-

Reuniunea
guvernului francez

un oșteam abstract 
o junziâ Irvreveâ 
din cărțile explora
torilor și misiaiuri- 
lor. Și, firește, a 
exploratorilor din

prologul și din miezul colonialis
mului, îngemănarea exploratori
lor și exploatatorilor nefiind u» 
simplu joc de cuvinte. Niei 
chiar in cărțile lui Rudyard Ki
pling, frumoase și realiste, dar 
ecou dureros al unei stări isto
rice de fapt.

Exact în acest fel s-a intim- 
plat și ih cazul Vie(pamalui un
de misionari și exploatatori, mai 
întii spanioli și mai apoi fran
cezi au adus, sub semnul crucii 
și al curiozității științifice, setea 
de extindere și chivemisire a 
puterilor imperialiste europene 
la care s-au adăugat in timp, 
fără religie și fără cercetare ști
ințifică, puteri imperialiste asia
tice și americane. Jungla a că
zut și ea pradă acestor asalturi 
și infiltrări cu toată presupusa 
ei ferocitate, cu toată pleiada de 
fiare sălbatice și de liane im
penetrabile. Dar junga vietna
meză a devenit un anticorp pu
ternic. Punctată cu fostele ca
zemate, mai ales franceze și cu 
monumente și stele funerare ale 
eroilor naționali, ea a jubilat cu 
întregul Vietnam, in trei mari 
sărbători : 2 septembrie 1945. cu 
îngenuncherea militarismului ja
ponez și proclamarea republicii 
democrate, 7 mai 1954. cu anihi
larea forțelor colonialiste fran
ceze la Dien Bien Phu. odată 
cu capturarea generalului de 
Castries și, in fine. 30 aprilie 
1975, cu ridicarea drapelului Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
pe fruntea Palatului Administra
tiv de la Saigon.

Pe tot acest parcurs jungla vi
etnameză, cea din Nord și din 
Sud, a fost scena unor lupte 
crînccnc de libertate și demni
tate națională. Și nu numai 
tît ’ Ea a rămas concomitent un 
tiare rezervor al bogăției națio- 
lăle. jungla nefiind ca-n cărțile 
le exaltare romantică, o vatră a 
roazei și a nepătrunderii, ci o 
rezoreric de minereuri și esențe 
emnoase. de orezarii și fructe, 
n oaze fecunde și laborioase, de 
energie și irigare a apelor pră- 
rălite, de artizanat și cintece 
rumoase. Aliată cu vietnamezul, 
jrecum codrul cu românul, jun- 
fla a devenit o eroină prin a- 
ianță cu tot ce mișcă-n țară : 
,rîul-ramul“ cum ar spune ma
de nostru poet. Așa că, vizitind 
iungla la ea acasă, mi s-au râs- 
urnat în minte niște false rea- 
ități ale unor cărți măsluite și 
endențioase.

ntrăm în junglă 
pieptiș, doar cîteva 
sute dc metri. Ir 
apropierea șoselei 
ea nu e periculoa
să. Circulația, de

frișările. războiul, au împins 
'auna cit mai departe. Cineva 
ie spune ca în centrul Vietna- 
nului, turme de elefanți și 
igri singuratici, trăiesc ca în- 
r-un paradis. Acolo oamenii 
rînează elefanții sălbatici cu a- 
utorul elefanților domesticiți. Le 
runcă o plasă de metal în față, 
lefantul sălbatic se împleticește 
i cade. Apoi, cu eforturi su
praomenești, este legat și tîrîl 
n rezervații și, pînă la urmă 
[omesticit. La cursele sportive,

Hefantal denotă peste paxra- 
xeei de tloanetri pe «râ.

S: uiea pe «obcma Mai Yfiieu 
rare dace spre I am. In ansă 
cu șa se am. SnHați ca casca 
imp»C»b«1â de Csă aa fie
•bserxati de avion) lac exerciții 
militar*, adevărate manioane. 
înaintea intrării <■ luptă. lî văd, 
la reiotnarrere. ea în’.r-an film 
rulat invers, de se făcea că. in 
loc de-a merge spre from (prin 
Laos, pe celebra șosea Ho Și 
Min). sc întorceau acasă. Ceea 
ce mi-a iest dai să văd abia 
peste sase ani. cu ocazia victoriei 
definitive asupra agresorilor.

Facem un popas la • rospo- 
dărie de stat specializată in ci
trice. Sint fructe cu care m-am 
mai inlilnît :a ele acasă in 
Grecia. Italia, și-n alte țări su
dice. dar aici impresionează vas
titatea terenului (de 310 de hec
tare) sj noutatea soiurilor. Gos
podăria datează numai din I960, 
dar ea multe întreprinderi tine
re. s-a dezvoltat repede și in
tensiv, dopâ rele mai noi cuce
riri moderne ale științei vietna
meze și universale. Plante au
tohtone. incrueișate se împlinesc 
in patru soiuri de portocale și 
doai de grspp-uri uriașe. O 
treime este destinată exportului 
si două treimi sint pentru con
sumul național. Șeful brigăzii, 
care ne primește intr-o baracă 
cochet pavoazată, este din Sud. 
Soția lui a rămas acolo, prin 
dramatismul istoriei.

Sintem serviți cu portocale și 
ceai de-o aromă liniștitoare. Ni 
sc dau cifre edificatoare asupra 
dezvoltării gospodăriei și apoi 
intrăm prin ogrăzi întinse, unde 
iarba ne ajunge pînă la briu. 
Intru eu prudență, dar șeful de 
brigadă suride și-mi spune că 
pe aici oamenii umblă desculți. 
Nu, nu sint niri lipitori, nici rep
tile. Pot umbla liniștit. Grămezi 
de aur vegetal așteaptă sâ fie 
încărcate in șax^te. Mi se dâ o 
creangă cu șase portocale și un 
grapp cit un pepene galben de 
mare. Dar ne surprinde • ploaie 
torențială atit de iutăritată de 
parcă ar vrea să spele toate 
păcatele lumii. Intrăm in altă 
baracă unde sint aliniate stea
gurile de gospodărie fruntașă pe 
ramură, de la mființare pină la 
zi. Un tânăr face contabilitatea 
fructelor gustoase. Notez pe 
masa plină de fructe și de cești 
cu ceai. Copii curioși se adună 
ca la un miting al generației 
fragede. Trecem apoi Ia poveștu 
Ani, care a fost locotenent ma
jor in război, povestește cum 
odată, la o luptă de hârțuială. 
în jungla din Sud. a dat peste 
un tigru. Dar n-a tras. Tigrul, 
văzind arma, a fugit $i el. 
Războiul a obișnuit pină și fia
rele junglei eu forma armelor.

n reședința provin
ciei Hoa Binh, la 
unul din capetele 
de șopirlă ale jun
glei, sint primit de 
tovarășul Tran Ho-

an, de la direcția administrativă 
a provinciei. îmi place dezin
voltura cu care intră în subiect.

Mă iatrrabă cum stăm, noi ro- 
mâari, ea recoltele, că la ei a 
fatt. pe-a anumită zonă, seceta.

Mi se spune că in provincie 
flistează șase gospodării de stat, 
puternice, dar că. din păcate, 
greul maorii trebuie să-l suporte 
femeile. gr*<ul bărbaților fiind 
plecat la război (sintem in 1969). 
In cele șase gospodării se re- 
eolteazi porumb cafea, citrice, 
bumbac, ceai. orez, maioc, tres
tie de zahăr, tatun. Deci, numai 
plante exotice, dacă ne gindim că 
porumbul și tutunul românesc 
sint transplant exotic.

Cu toata solicitarea războiu
lui pentru partea bărbătească, 
69 MO de tineri, cei mai mulți 
bărbați. învață la școli articula
te pe economia locală, iar matu
rii sint educați la școli de respe- 
cializare, reciclare, cum am spu
ne noi.

Provincia (de mărimea unui 
județ românesc) are 86 de sate 
dintre care spre 78 se poate cir
cula cu bicicletele, lucru impor
tant pentru un teren accidentat. 
In compoziția națională intră 
minorități mai mărunte (Muong, 
Mai. Miad) care au fost alfa
betizate cu alfabet vietnamez și 
o minoritate mai numeroasă, 
thai. căreia i s-a creat un al
fabet propriu. Din toate mino
ritățile sint selecționați studenți 
pentru institute, conform planu
lui lui Ho Și Min. pentru ca 
toate zonele țării să aibă spe
cialiști cel puțin bilingvi.

In proiecte sint prevăzute ex
tinderi de păduri, in acoperirea 
lacunelor lăsate de bombarda
mente și de războiul chimic. De 
asemenea, o mare hidrocentrală 
și ea cu scopul de a acoperi lu
mina electrică distrusă de 
război. Pâmmtul îngăduie lărgi
rea plantațiilor de ceai.

Lemnul, aurul verde, este con
tractat de stat. Din stivele care 
coboară pe Fluvial Roșu, multe 
vin din provincia Hoa Binh.

Cărbunele, hirtia. sosul de peș
te — ieri lipsă — sint acum pro
duse aici. Școli, spitale, farmacii, 
librării, case de cultură împo
dobesc regiunea. Artizanatul 
multiplică • artă populară mul
tiseculară și diversificata de mi
noritățile naționale.

Ni se vorbește de greutățile 
războiului și de ajutorul țărilpr 
socialiste. Produse românești au 
ajuns pină aici și mi se mulțu
mește. rugindu-mă să transmit 
aceasta mulțumire poporului ro
mân, comuniștilor din România.

Discuții in haine de lucru. Ac
tiviștii de aici au multe lucruri 
pe cap ca să se mai împiedice 
în fraze protocolare. Sint oa
meni bani, simpli, sineeri și de 
ispravă. Ne fotografiem și ple
căm, luindu-ne adio de la jungla 
acum mult mai senină și mai 
familiară. Și sint sigur* că o voi 
regreta.
nostalgii 
încâlcită, 
junglă.

Intîlnire a primului 
ministru britanic 
cu liderii T.U.C.

Primul ministru James Calla
ghan s-a intilnit. miercuri după- 
amiază, cu liderii Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.), 
cu care a discutat diversele as
pecte ale dificultăților cu care 
este confruntată economia țării 
și. îndeosebi, problema șomaju
lui. Potrivit părerii exprimate de 
conducerea T.U.C., numărul ac
tual al șomerilor — un milion 
și jumătate — cel mai ridicat 
din intreaga perioadă postbelică, 
..provoacă o serioasă îngrijora
re in rindurile sindicatelor și ale 
celor ce muncesc".

Liderii T.U.C. — în frunte cu 
Lionel Murray, secretarul gene
ral al T.U.C. — au ce
ru: guvernului să a-
dopte de urgență măsuri hotărite 
pentru reducerea numărului ce- 
lor rămași fără lucru și, în spe
cial. să prevină creșterea șpma- 
îului în rindurile tineretului. 
După cum s-a anunțat, în urmă 
cu două zile a fost avansată o 
propunere privind rechemarea 
din vacanță a Parlamentului, 
pentru a discuta situația îngri
jorătoare a șomajului.

Șeful guvernului a recunoscut 
gra. itatea problemelor create ca 
urmare a nivelului ridicat al șo
majului. Totodată, s-au eviden
țiat eforturile depuse de cabi
ne iul laburist in ultimele luni în 
vederea combaterii inflației și 
redresării economiei britanice, 
subliniindu-se că politica de 
lungă durată elaborată de gu
vern urmărește implicit reduce
rea numărului șomerilor.

în cadrul vizitei pe care o în- 
treprirî'de în?, Iugoslavia. . Angelo! 
Miculescu, viceprim-ministru al; 
guvernului român, ministrul a- 
griculturii și industriei alimen
tare, a avut întrevederi și con
vorbiri la* Liublianâ cu Andrei 
Mari nț. președintele Consiliului 
Executiv al Adunării R.S. Slo
venia. Rudi Ceacinovici, vice
președinte al Consiliului Execu-

tiv. Milovan IZidar, secretar: pen
tru agricultură, și^âlte cadrele 
conducere din domeniul‘ agricul
turii și industriei alimentare. Au 
fost discutate posibilitățile de 
lărgire a colaborării și cooperă
rii în aceste domenii în spiritul 
înțelegerilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito.

întrunit miercuri într-o pri- 
mă reuniune de lucru, în care 
și-a precizat programul de ac
tivitate pentru' luna septembrie, 
noul guvern francez a confir-' 
mat prioritatea ce. vă fi acor
dată sarcinilor •• economice. As-i-. 
fel. în centrul programului se; 
află analiza situației economice 
si financiare și pregătirea bu
getului pe anul 1977. Un proiect 
de lege în domeniul finanțelor, 
precum și măsurile de'sprijin 
material în ’ favoarea agriculto
rilor afectați de secetă, vor sta 
pe agenda următoarelor reu
niuni ale guvernului.

Pe de altă parte, guvernul a

ministru 
japonez inculpat și în
carcerat, un prinț olan
dez obligat să renunțe 
la toate funcțiile oficia
le, mai multe zeci de 
oameni politici și înalți 
funcționari, ca și alți 97 
de oameni de afaceri — 
acuzați sau bănuiți. „A- 
facerea Lockheed “ n-a 
încetat în a face să 
curgă cerneala" (FRAN
CE PRESSE).

vălul

că-mi va umbla prin 
această taină verde și 
această „jin“. această

Noi pagini la „dosarul

. decis ca :o dezbatere. de politică 
generală să aibă loc în Aduna
rea Națională la începutul se- 

isiunii din ^ceasta, toamnă.
țîn,; cursul .reuniunii guvemu- 

.lui: ■ președintele ’ republicii, 
Valery Giscard d’Estaing. a 
anunțat creai-ea unui Consiliu 
de politică nucleară externă, 
care va fi condus de șeful »ta- 
tului si va avea ca sarcină ..să 
definească și să coordoneze di- 
feritele aspecte ale politicii nu- 
.cleare. externe., mai ales în ceea 
ce privește exportarea de teh
nici, echipamente și produse 
nucleare .sensibile".

Totodată, președintele repu
blicii a subliniat faptul că 
..schimbarea guvernului nu mo- 
di’ffcă’ cu nimic principiile .poli
ticii externe franceze".

R. P. Chineză: reluarea

EVOLUȚIA SONDEI SPAȚIALE 
„VIKING-2-

Sor.da spațială „Viking—2“, 
plasată pe orbită in jurul pla
netei Marte, a evoluat, marți, in 
condiții tehnice normale și are 
— după aprecierea specialiști
lor centrului spațial de la Pa
sadena — toate șansele să a- 
mortizeze, pineri 3 septembrie, 
ora 23M, in regiunea denumită 
..Utopia Planitia*, la 47.8 grade 
longitudine nordică și 225,8 gra
de latitudine estică.

Sondele „Viking—1" și pi
king—— s-a anunțat la 
N.A.S.A. — au continuat să fo
tografieze suprafața planetei 
Marte.

parte din 
care acoperea prac
ticile ilegale folo
site de cunoscuta 
corporație america
nă „Lockheed Air

craft Co" într-o serie de țări 
occidentale, pentru a-și pro
mova interesele sale economice, 
a fost sfîșiat. Afacerea a deve
nit între timp scandal. Propor
țiile sale, apreciate ca imprevi
zibile în timpul dezvăluirilor 
făcute anul acesta, la începutul 
Iui februarie, în subcomisia se
natorială de anchetă asupra 
activității societăților multina
ționale, pe măsura strîngerii 
unor noi documente, s-au dove
dit a fi explozive. S-a consta
tat, astfel, că firma „Lockheed" 
— una dintre cele mai mari 
societăți americane din dome
niul aerospațial, cu o cifră de 
afaceri de 3,2 miliarde dolari în 
1974 și principal furnizor 
Pentagonulpț ._ . a plătit în

străinătate pește 22 de milioa
ne de dolari în scopul stimulă
rii vînzărilor sale de avioane.

Asemenea sume cheltuite 
pentru corupție nu reprezintă 
doar o violare a legislației pri
vind schimburile valutare și co
merțul exterior, dar întreaga 
afacere are serioase implicații 
politice, ce nu au întîrziat^ să 
iasă la iveală. Evoluția desfășu
rării „Anchetei Lockheed" a

R.F.G., unde presa nu evită să 
Citeze (ca avînd unele legături 
cu această afacere) numele lui 
Franz-Josef Strauss, președin
tele Uniunii Creșiin-Socialc, de
ținător al portofoliului apărării 
în perioada in care au fost 
achiziționate pentru forțele ar
mate vest-germane 1 000 de a- 
vioane «,Starfighter" de la cor
porația americană. Pentru „a 
face definitiv lumină" în aceas
tă afacere. guvernul de la 
Bonn a hotărit ca Gunter Erkel, 
secretar de stat la Ministerul 
Justiției, să se deplaseze la Wa
shington, pentru a constata Ia 
fața locului, pe baza examinării 
unor documente, dacă este ne
cesară și în R.F.G. deschiderea 
unei anchete oficiale în această 
problemă. Un emisar italian se 
află, de asemenea, în capitala 
Ș.U.A.,, „pentru a se informa". 
In Marea Britanie, chiar zilele 
trecute, un deputat laburist a 
cerut primului ministru. James 
Callaghan, deschiderea și în a- 
ceastă țară a unei anchete care 
să elucideze afirmațiile apărute 
recent în „SUNDAY EXPRESS", 
afirmații potrivit cărora un 
membru al cabinetului britanic 
ar fi primit ca mită. în urmă 
cu trei ani. suma de un ipilion 
de lire sterline de la firma 
„Lockheed". Investigații pe a- 
ceeași temă se desfășoară și în 
alte țări vest-europene. iar. in 
paralel, alte și alte firme ame^ 
ricane.se dovedesc a fi efectuat 
plăți ilegale sau îndoielnice în 
străinătate. între acestea aflîn-

al

devenit astfel 
punct de interes central pentru 
presă, ci și un focar generator 
de îngrijorare pentru țările și 
persoanele implicate în acest 
tîrg. Numărul țărilor la care se 
fac referiri în legătură cu efec
tuarea de plăti. ilicite din parT 
tea firmei „Lockheed" a ajuns 
Ia 15. Atât președintele, . cit și 
vicepreședintele societății., incri? 
minate s-au văzut siliți să-și 
dea demisia. Desfășurarea „Ca
zului Lockheed" în Japonia —- 
unde, potrivit anchetei efCCr 
luate de poliția niponă. 3 între 
1960 și 1975 ar fi îost4 ^feriți 
2 300 milioane de yeni (aproxi
mativ 7 666 000 de dolari) : pen
tru a ușura rapida pătrundere 
în această tară — a produs o 
mare emoție, datorită implică
rii fostului prim-ministry Ka- 
kuei Tanaka. El a devenit ast-? 
fel primul șef de guvern din, is
toria politică a Japoniei acuzat 
de acte ilegale în perioada în 
cârc se ai’ia iii funcție. Eliberat 
pe cauțiune după ce a stal 21 
de zile la închisoare, fostul pre
mier se află încă sub stare deț 
arest. Asupra altor personalități 
nipone planează aceeași gravă 
acuzație și aceeași pedeapsă. 
Ancheta pentru elucidarea den 
plină a veroasei afaceri conti
nuă. Dezvăluirile publice din 
Japonia au accelerat clarificarea 
incidențelor cu „Afacerea Lock
heed" în numeroase alte țări 
posibil implicate. In Olanda, 
unii observatori politici se. în
treabă dacă nu cumva episodtțl, ___  _____ ___ _
Lockheed-Bernhard nu repre- du-se și mari nume ale indus • 
zintă. pentru moment, doar par*- 
tea care se vede dintr-un ice
berg, deoarece, există bănuieli 
că mai multi parlamentari olan
dezi ar fi fost supuși unor ten
tative de corupție ' din partea 
firmei americane, pentru a-i in
fluența în cumpărarea aparate
lor de vânătoare antisubmarin 
„P3-Orion“. Scînteia scandalului 
amenințînd să provoace incen
dii, alte guverne se apleacă din 
nou, în aceste zile, asupra do
sarelor. Este mai ales cazul

triei americane. Fapt ce suscită 
o mare emoție Ia Casa Albă, 
fapte ce vorbesc de la sine des
pre respingerea oricăror norme 
de conduită • legală în practica 
obișnuită a societăților multina
ționale. mai cu seamă dacă prin 
ignorarea acestor norme se asi
gură creșterea profiturilor vî- 
nate. uneori, ca în cazul „Dosa
rului Lockheed" chiar cu riscuri 
serioase.

DOINA IOVANEL
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• CU PRILEJUL ZILEI NA
ȚIONALE A REPUBLICII SO
CIALISTE VIETNAM, președin
tele Ton Duc Thang a semnat 
o ordonanță privind amnistie
rea ur.or cetățeni condamnați 
pentru diferite delicte si care în 
timpul detențiunii au obținut 
rezultate bune in activitatea lor 
de reeducare, anunță agenția 
V.N.A.

• POTRIVIT PRINCIPIULUI 
ROTAȚIEI, reprezentantul per
manent al Libiei la O.N.U., 
Rashid Kikhia. a preluat de ia 
1 septembrie președinția Consi
liului de Securitate. El îi suc
cede ambasadorului Japoniei, 
Lsa» Abe.
• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 

AGENȚIA A.C.T.C., o navă stră
ină a pătruns in apele R.P.D.

producției in majoritatea 
întreprinderilor avariate 
de cutremurul din zona

Tanșan-Fengnan
I^a 1 septembrie, în sala A- 

duhării Naționale a * Reprezen
tanților Populari din Pekin a 
avut loc o consfătuire la care 
au participat peste 3 500 de re
prezentanți ai detașamentelor și 
colectivelor din Tanșan. Tientsin 
și Pekin, care au acționat pen
tru înlăturarea urmărilor cutre
murului de pămint din 28 iulie 
din zona Tanșan-Fengnan. Au 
participat Hua Kuo-fen. prirn- 
viceproședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, alți conr 
ducători de partid/ și de stat 
chinezi.

Cei prezenti relatează a- 
genția Chiria Nouă — au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria celor care și-au 
pierdut viata în urma cutremu
rului. a celor care” și-au sacrifi
cat eroic viata în acțiunile pen
tru înlăturarea efectelor cutre
murului: “ ’•

Luînd cuvîntul, Hua Kuo-fen 
a reliefat unitațaa de acțiune a 
cohdiicetii partidului, muncitori
lor. forțelor armate populare, a 
întregului .popprrtft lupta pentru 
înlăturarea urmărilor cutremu
rului, pentru ajutorarea popu
lației din , regiunile afectate, 
pentru redarea în funcțiune a A 
tuturor întreprinderilor econo- 
mice. Premierul Consiliului de 
Stat a mențiohat că producția a 
fost reluată în cea mai mare 
parte a întreprinderilor avariate 
de cutremur. ’■

• LA PANMUNJON a avut 
loc a 446-a ședință a secretari
lor Comisiei militare de armis
tițiu, anunță agenția A.C.T.C. 
Au fost dezbătute detalii' pri
vind noile condiții de asigurare 
a securității in zona de armis- 
tițiUi

Coreene, la 10 mile nord de .pre
lungirea liniei de demarcație mi
litară, în Marea de Est, în drep
tul localității Koseung. Nava nu 
a respectat somația marinarilor 
R.P.D. Coreene de a părăsi ape
le acestei țări și de a face cu
noscut sub ce pavilion navi
ghează — fapt pentru care a 
fost reținută pentru cercetări.

DELHI: PROIECT DE LEGE 
PRIVIND INTRODUCEREA UNOR 
AMENDAMENTE LA CONSTI

TUȚIA ȚARII
Miercuri a fost prezentat în 

Parlamentul Indiei, proiectul de 
lege guvernamental cu privire 
la introducerea unor amenda
mente la Constituția țării.

Se preconizează, între altele, o 
serie de modificări a vechilor 
prevederi referitoare la extin-

derea mandatului ,Camerei de- 
putațilOr' —' de la 5 la ' 6 ' anî, 
concomitent cu păstrarea actua
lului sistem al repartizării man
datelor de deputați pînă în anul 
2 001, pe baza recen9ămîntului 
populației din 1971, precum și o 
serie de prevederi noi cu ac
cent pe îngrădirea activităților 
antinaționale și noi obligații ce
tățenești in apărarea și păstra
rea unității țării.

Pentru adoptarea acestui pro
iect de lege este necesară o ma
joritate de două treimi, partidul 
Congresul Național Indian, 
guvernăm înt, dispunind de 
ceasta majoritate în ambele 
mere ale Parlamentului.

de
ca

Dezbateri iu parlamentul Republicii Irlanda pe tema 
prevenirii și reprimării activităților teroriste

Parlamentul, Republicii Irlan
da și-a întrerupt vacanta pentru 
9. examina un număr de propu
neri ale guvernului vizind pre
venirea și reprimarea activități
lor teroriste ale organizațiilor 
extremiste. în primul rînd ale 
Armatei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.). Potrivit observatorilor 
de la Dublin, adoptarea unei le
gislații cu o atare finalitate a 
dobindit un caracter de urgență, 

ultima perioadă, a acțiunilor te—' 
rodate a elementelor extremis-- 
te. in specișl ale aripii provizo-;

fruntări între partidele, de coa
liție guvernamentală. (Fine Gael 
și Laburist) și principala gru
pare politică din opoziție. 
Fianna Fail. Premierul Liam 
Cosgrâve apreciind că intensifi
carea acțiunilor teroriste ame
nință securitatea statului irlan
dez. a propus introducerea stă
rii de urgentă și. ulterior, adop
tarea unor măsuri m^i drastice 

______ -- —- - .pentru.iconibaterea;terorismului, 
urmare, a ^intensificării.-, în’, Pe -<de altă, parte, reprezentanți 
— .—U-JU.—U—U— ai opoziției nu au fost de acord;

cu decretarea stării de urgență./ 
- - _ __  — --- , , pe-motiv că-situația din tară.nu-

rii a I.R.A.. atit'în Republica ''-justifică<o atare măsură, si au 
Irlanda, cit si în .provincia bri-: 
tanică Irlanda-de Nord. i

Dezbaterile din Parlament au 
început sub semnul unor con-✓

arătat, totodată, că nu se vor 
opune ?îrț£ațjrii legislației pri-' 
vihd--reprimarea terorismului.

„COSMOS-853"
In Uniunea Sovietică a 

lansat satelitul artificial al 
mintului „Cosmos—853‘‘, in 
derea continuării, cercetării spa
țiului extraterestru, informează 
agenția TASS.

ve-

• Pentru îndeplinirea cu succes 
e zborului îndelungat la bordul 
stației orbitale ..Saliut-ă" și la 
bordul navei 
21".
Boris 
cemat. 
titlul _ ... ______
Sovietice- Prima oară, el a 
primit acest înalt titlu în. 1969. 
ca urmare a trecerii cu succes 
dintr-o navă cosmică în alta, cu 
prilejul zborului orbital al na
velor sovietice „Sbiuz-4‘r $i „So- 
iuz-5".'. ' • •

Cosmonautului - Vitali. Jolobov. 
inginerul de bord în cadrul-mi
siunii spațiale de pe ..Saliuț-5" 
și .,Soiuz-21“’. i-a fost decernat 
titlul de Erou al Umunii ^Șdvie- 
tiqe si de ..Pilot cosmonaut al 
U.R.S.S.".

cosmice ..Soiuz- 
cosmonautului sovietic 
Volinov i-a fost, de- 
pentru a două oară, 

de Erou al Uniunii 
Prima oară.
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DE IMBATRIN1RE a POPULAȚIEI - aceasta este concluzia 
unui raport dat publicității de Biroul federal de statistică. în 
anul 1965,. arată documentul,, la fiecare 1000 de persoane, 325 
aveau o virată sub 20 de ani,'iar 105 erau-de 85 de ânr-sau mai 

mult. în prezent, numărul efilor sub 20 de ani la mia de locuitori 
a scăzut la 296, iar al celor peste 65 de ani a crescut la 127. 
Sporind proporția populației vîrstnice, sta 'modificat și raportul 
dintre numărul total ^'-'‘bărbaților, și lenteilbj», acestea din urmă, 
datorită unei mai mari longevități, fiind mult mai numeroase.
• CERCETĂRI ASUPRA BACILULUI HANSEN. La Montreal a 
fost inaugurat primul, laborator de cercetări asupra leprei din 
Canada, care își va consacra cercetările culturii bacilului aces
tei boli „in vitro". Pînă în prezent, bacilul —. descoperit în anul 
1873 de medicul norvegian Hansen — este singurul’ care nu se 
poate dezvolta în condiții de laborator, „Din această, cauză, nu 
se cunoaște modul de transmitere a bolii și nu s-au putut 
obține nici un medicament sau un vaccin cu- adevărat eficace. 
Au eșuat, de asemenea, deocamdată, încercările de stabilire a 
-mijloacelor de diagnosticare a acestei teribile maladii înaintea 
apariției simptomelor clinice grave • DUPĂ TRANSAFRICAN, 
TRANS-EST*AFRICANUL. Planurile de construcție a șoselei 
trans-est-airicane, în lungime de 9 000 km, care va pomi din 
capitala R. A. Egipt, Cairo, traversând teritoriile Sudanului, 
Etiopiei, Kenyei, Tanzaniei, Cambiei, ajungînd pină la Gabe
rones (Botswana), au fost aprobate de către reprezentanții a- 
cestor țări în cadrul unei recente întruniri care a avut Ioc la 
Addis Abeba (Etiopia). ■ La această întrunire s-a discutat și 
problema construirii unor șosele de legătură spre Swaziland și 
Mozambic. Atît traseul șoselei trans-est-africane, cit și șoselele 
de legătură oferă posibilitatea conectării la o altă mare cale 
rutieră, șoseaua transafricană, în lungime de 6 596 km, care se 
întinde de la Oceanul Indian la Oceanul Atlantic, traversîhd 
Kenya, Uganda, Zair, Republica Africa Centrală. Camerun și 
Nigeria. Construcția șoselei transafrjeane va costa 659,6 milioane 
dolari • VULCANUL ,,TAAL" AMENINȚA, 'Seismologi' filipi- 
nezi au avertizat autoritățile de la Manila asupra pericolului 
unei noi erupții a vulcanului „Taal" și au cerut evacuarea a 
2 OM de persoane stabilite’ în imediata apropiere a acestuia. Po
trivit unui raport întocmit de seismologii fillpinezi, „activitatea 
vulcanului se apropie de momentul critic". Situit '1R 65 km de 
Manila, capitala Ellipinelor» vulcanul a erupt în 1970, aruneînd 
lava din crater Ia peste 300 metri înălțime, iar jn perioada acti
vizării lui în 1965 au fost înregistrați'SWrcte rnorți • UN ORAȘ 
TURISTIC cu peste 5M de clădiri va fi construit în Egipt pe 
coasta nord-vestică a Mediteranei, pe drumul dintre Alexan
dria și Mersa, informează agenția M-E.N. Noul centru turistic 
va dispune de o suprafață de 180 feddani, iar lucrările de con- 

» • strucție vor necesita investiții de peste i® milioane lire egip- 
tene. De-a lungul șoselei Cairo-Alexandria vor fi edificate mai 

< multe hoteluri și moteluri. Comitetul pentru promovarea turis- 
y muiui din cadrul guvernului a aprobat, de asemenea, construi- 
* ._■ rea a 1 000 de bungalow-uri. în? vecinătatea •'•piramidelor, pe o ț suprafață de 150 000 metri pătrați.
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