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TINERETUL-FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINTIFICE

FIECARE UTILAJ
LA CAPACITATEA MAXIMA
Un obiectiv în rezolvarea căruia uteciștii de la întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău n-au epuizat toate resursele

de

Esie

CRONICĂ DE
ÎNTRECERE

,. ^Întrecerea socialistă con- 
rtinuă cu deosebită inten- 
' sitate in toate unitățile in
dustriale ale tării, nume
roase colective raportihd 
noi succese în îndepli
nirea și depășirea sarcini
lor de plan ale primului 
an al cincinalului.

• INDUSTRIA UȘOARA DIN 
JUDEȚUL TIMIȘ, do pildă, care 
iii perioada ianuarie-augusi a 
înregistrat o creștere a produc
ției cu 17 Ia sută față de peri
oada (corespunzătoare a anului 
trecut^ ?. livrat peste planul la 
zi pe, 1976 mai mult de 250 000. 
mp țdsături de bumbac, un ma
re număr de tricotaje, confecții, 
mănuși, articole de mase plas
tice și alte produse.

e ȚESĂTURI. TRICOTAJE 
ȘI CONFECȚII TEXTILE in va
loare de peste 50 milioane lei. 
Iată ia cit se ridică sporul pro
ducției realizate peste plan de 
1?. începutul anului și pînă acum 
de Către unitățile industriei 

' ușoare din Arad. Concomitent 
s-a așigurat și reînnoirea no
menclatorului de produse, con
cretizată in asimilarea in fabri
cația întreprinderilor de profil 
din județ a peste 500 modele 
noi de țesături, imprimeuri, tri
cotaje, rochii, pardesie etc.

• DATORITA FINALIZĂRII 
pe parcursul anului a unui an
samblu de măsuri tehnico-orga- 
nizătorice, între care creșterea 
gradului de calificare a munci
torilor și mai buna utilizare a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru, planul pro
ducției globale pe opt luni ce 
revenea întreprinderii „Carbo- 
chim“ din CIuj-Napoca a fost 
îndeplinit în proporție de 106.4 
Ia sută. Printre alte produse, în
treprinderea clujană a livrat su
plimentar economiei naționale 
peste 345 tone diverse corpuri 
abrazive, cantitate superioară 
producției realizate peste plan 
in intreg anul 1975.

<

Utecista Mihaela Diaconu de 
la C.P.L.-Rimnicu Vilcea este 
fruntașa secției furnire este

tice melaminate.
Foto : GHEORGHE CUCU

de o ase- 
necesită 

de natură 
tehnico-organizatorică, dt și pe 
planul activității de zi cu zi. 
pentru ca nivelul prevăzut să 
fie du numai realizat, dar și de
pășit. „Deși unitatea noastră a 
intrat de puțin timp in func
țiune — ne spunea tovarășul 
Vasile Talpă, directorul între
prinderii — putem afirma, prin 
prisma rezultatelor obținute * că 
am reușit sâ creăm condițiile 
necesare - optimizării întregii 
noastre activități. Pornind de la 
premisa că interesele esențiale 
ale fiecăruia sint -condiționate 
de cadrul in care iși desfășoară 
munca, am acordat deplină în
credere forțelor tinere, ce re
prezintă 70 la sută din efecti
vul nostru, reușind să instau
răm un climat de ordine și dis
ciplină propice afirmării profe
sionale a tuturor membrilor co
lectivului. Desigur, probleme 
mai sint încă multe de rezol-

vaL Tocmai de aceea, pe agen
da noastră de lucru sint înscri
se ca obiective prioritare mă
surile menite să asigure in con
tinuare creșterea productivității 
muncii, folosirea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și utilaje
lor. precum și a timpului de 
muncă. factori principali de 
'creștere a eficienței economice-, 

într-adevăr. realizările înre
gistrate pe primele 7 luni ale 
acestui ar., cind sarcinile la 
principalii indicatori economici 
au fost nu numai, indeplinite, ci 
și depășite, atestă hotărirea ti- 
nărului colectiv de aici de a 
se înscrie in rindul unităților cu 
o activitate dt mai efirientă, pe 
măsura înaltelor răspunderi ce 
ii revin in acest prim an al 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. Dar. așa cum afirma 
și directorul întreprinderii, re
zervele de sporire a producției 
sint incă departe de a fi epui
zate. Referindu-ne la un sin
gur aspect, cel al folosirii in
tensive a mașinilor și utilaje
lor. a potențialului tehnologic de 
care dispune unitatea, trebuie 
să spunem că rezultatele obți
nute nu se situează incă la ni
velul și cerințele impuse de vo
lumul sporit al producției pre
văzute a se realiza in acest an.

Sigur, aparent, nerealizarea cu 
1,5 .la sută a indicelui planificat 
de utilizare a mașinilor și uti
lajelor este destul de mică, ne
semnificativă. Cu toate acestea, 
nu trebuie uitat nici un mo
ment că fundamentarea sarcini
lor de plan pe 1976 • s-a bazat 
tocmai, pe încărcarea la nivelul 
planificat a capacităților de 
producție existente și că. deci, 
orice procent de nerealizare. cit 
de mic ar fi el, poate afecta în
săși realizarea volumului de 
producție stabilit.

— în privința încărcării la 
capacitate maximă a mașinilor 
și utilajelor, trebuie să recu
noaștem — ne spune ing. Geor
ge Buzdugan, mecanicul - șef al 
întreprinderii — mai avem încă 
multe de făcut. La o serie de 
grupe de mașini, cum ar fi cele 
de rectificat și cele de’ găurit 
radiale. indicii de utilizare în
registrați atestă o insuficientă 
folosire a acestora, comparativ 
cu cerințele impuse de procesul 
de producție. Analiza cauzelor 
care au dus la o asemenea si
tuație a relevat necesitatea 
adoptării unor măsuri atit lani-

ION CUCU

(Continuări tn vag. a IZI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul statului Israel
în ziua de 7 septembrie a.c., 

la Palatul Consiliului de Stat, 
tovațâșpl Nicolae Ceaușescu, 
președintele . Republicii, Socia
liste România, a primit pe Sha- 
may Cahana, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador, .extraor
dinar și plenipotențiar al statu
lui Israel in tara noastră.

Cu-prilejul prezentării scriso

rilor de acreditare, ambasadorul 
statului ^Israel a rostit o alocu; 
țiune.'

A luat apoi cuvîritul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

După primirea scrisorilor da 
acreditare,- președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut

o convorbire cordială cu amba
sadorul statului Israel.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, și Sil
viu Curticganu. secpetar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de fată 
membri ai Ambasadei Israelului 
la București.

Brigada artistică - un instrument 
operativ și eficient de educare

revoluționară a tineretului
Intrate in al treilea deceniu de activitate, brigăzile artistice au 

început să devină o formă din cele mai eficiente a muncii politice 
de masă, solicitată tet moi mult în activitatea educativă. Prin 
promptitudinea informării colectivului larg cu tot ceea ce se petrece 
mai relevant la un moment dat in cadru! său, adresa precisă, la 
obiect, fără menajamente împotriva lipsurilor, tonul sen
tențios, folosirea armei incisive a umorului, expresia clară pe care 
o îmbracă textul, brigada este un gen ușor asimilabil, in a cărui 
compoziție arta cuvintului, a interpretării scenice, a muzicii se sus
țin reciproc in favoarea calității. Pricepuți instructori, textieri și 
interprets au ridicat brigada artistică pe podiumul confruntării cu 
cite genuri care-și au deja un loc permanent în mișcarea cultu
rală de masă. Recentul Festival-cor.curs al brigăzilor de la Tirgo- 
viște a. evidențiat virtuțile artistice și educative pe care și le-a _ 
ciștigat acest gen de spectacol.

O CRONICA A MUNCII

V

Genericul sub care se desfă
șoară festiva Iul-concurs (s-au 
consumat deja două ediții) — 
..Oameni și fapte in marea în
trecere" — lasă o generoasă a- 
legere a subiectelor. Toate insă 
sint abordate din activitatea 
imediată și oricită doză de xri- 
tică ar avea textul, esențialul il 
constituie imnul vibrant al dra
gostei de patrie, de partid, in-

chinat demnității muncii socia
liste.

O ..Ilustrată din Tecuci".: ofe
rită. bineînțeles, de brigada ar
tistică de aici, ne prezintă ora
șul ,.cu vise și mari împliniri", 
ridicat pe culmile înnoirilor so
cialiste. ..cu avintul și elanul 
tuturor, cu dragoste de țară, cu - 
încredere in cincinal*-. * Oameni 
destoinici, voioși, au dăruit ora
șului lor noi cartiere, o fabrică 
de produse lactate, un palat al

telefoanelor, hotel turistic, creșă. 
ștrand cu bazin olimpic, două 
lacuri de agrement etc., contri
buind alături de întregul popor 
la înfrumusețarea noii geografii 
a patriei.

Tinerji constructori de nave 
constănțeni înalță cu mindrie 
drapelul patriei pe cel mai înalt 
catarg — al mineralierului ..In
dependența" — toate brigăzile 
remarcindu-se deosebit in a- 
ceastă demnă și aprinsă între
cere a măiestriei profesionale. 
Tot brigada face cunoscute suc
cesele in muncă ale colectivului 
întreprinderii de sîrmă și pro
duse _ din sirmă - Buzău, . expri
mate de cele 27 000 000 lei pro
ducție suplimentară. La ...Elec
tromotor" Timișoara — aflăm —. 
produsele, realizate după pro
iecte, proprii, se exportă in 60 
de țări. Colectivul întreprinderii 
de produse refractare Pleașa 
(Prahova), capabil să îndepli
nească orice angajament asumat, 
a obținut succese notabile * in ce

VASILE RAVESCU
(Continuări In pao. a n-a)

? EDUCAȚIE» RĂSPUNDERI]

Din plic a căzut mai întii o fotografie. Chipul 
unui tinăr, cu trăsături frumoase, fruntea înaltă. 
Apoi — o scrisoare. Autorul ei este părintele bă
iatului din fotografie. Se adresează ziarului cu o 
rugăminte mai puțin obișnuită : după ce ne in
formează că de aproape doi ani, fiul său în 
vîrstă de 24 de ani nu lucrează, hoinărește fără 
rost și se amuză cum poate, tatăl, altădată mun
citor, acum pensionar, ne cere să publicăm 
poza fiului, insoțind-o cu un text care 
să sune Gșa : „Ascultă-ți părinții tăi, în- 
toarce-te la muncă, altfel te vei pierde de tot". 
Nu mesajul in sine, nu avertismentul justificat pe

care îl conține, c? calea aleasă pentru transmi
terea sa ne-a frapat De ce e nevoie ca un tată' 
să comunice cu fiul său prin intermediul ziaru
lui? Să-i spună, cu ajutorul literei tipărite ceea 
ce poate și trebuie să facă obiectul unui dialog 
purtat ochi în ochi, față in față ?

Intr-adevăr, de ce ? Cum funcționează relația 
dintre părinți și copii în raport cu acel numitor 
absolut și obligatoriu care este munca ? Ce ele
mente identifică sau despart iremediabil, în 
funcție de acest criteriu, citeva din familiile pe 
care le-am cunoscut in ultima vreme?

— Eu, nu vă supărați, 
dar i-am spus : ..măi fată, 
dccît sâ umbli brambura, 
mai bine te-ai apuca de 
furat : Că din hoție se mai 
cîșligă ceva, dar din hai- 
manalîc nimicuța

Cum să ne supărăm pentru 
atita lucru ? Vasilică Ganea e 
liber să-i sugereze orice fiicei 
sale ! Ea are 20 de ani. el. de 
două ori pe atita. după virste 
par, ambii, responsabili pentru 
vorbele și faptele lor. După

vorbe și fapte. însă.... e mai 
greu să acceptăm că avem de-a 
face cu oameni maturi, capa
bili să răspundă pentru ce spun 
și ce fac. Ea. Suzana. a terminat 
șapte clase acum șase ani. De 
atunci — stă EI. părintele, lu
crează ! Confecționează mături, 
rogojini, ștergătoare. coșulețe pe 
care le comercializează cu bu
cata prin piețele Capitalei. Pe 
Suzana a legitimat-o ultima 
oară Inspectoratul județean de 
miliție Constanța*: iși consuma 
parte din „concediul" ei sine

die. chibzuindu-și timpul după 
o rinduialâ proprie : de la 11 la 
16 — plajă, de la 16 la 20 — 
somn, de la 20 la 1 — bar, de la 
1 pină la 11 — somn. A revenit 
la domiciliu după o lună și ju
mătate. întoarcerea sa nu a mi
rat pe nici unul dintre ocupanții 
acestuia, așa cum nu i-a tulbu
rat nici îndelungata absență. O 
singură replică, cea care stă in 
capul acestor rînduri, i-a fost 
adresată de părintele său : „mai 
bine te-ai apuca de furat“ — 
i-a strecurat fără nici o ezitare

tocmai omul care ar. fi trebuit 
să înghețe la ^gîndul acesta. Iar 
ea, fiica, l-a ascultat! A început 
să ..achiziționeze", diverse obiec
te din magazinele cu autoservire, 
sa • strings -de -prin curți rufele 
întinse la uscat. Un mod de exis
tență „rentabil", o posibilă „ca
rieră". cu care un părinte nu a 
ezitat să își îmbie copilul. Căl
carea cinstei, adoptarea unei 
conduite care este însuși rever
sul ei au făcut deci obiectul e- 
ducației pe care Suzana a pri
mit-o in casa părintească. Legea 
mi prevede, pentru tată, in ca
zul de față, vi’eo sancțiune. Răs
punde penal doar tinăra de 22 
de ani pentru inconștienta doci
litate cu care n-a pregetat să 
urmeze „povețele" paterne. 
Răspunde, pentru lipsa de dis- 
cernămînt inadmisibilă la o 
asemenea vîrstă, pentru ușu
rința cu care a acceptat să iși 
facă din hoție o ocupație ! Din 
punct de vedere moral Vasilică 
Ganea este cel puțin la fel de 
vinovat: lipsa lui de preocu-

SOFIA SCORȚARU-PĂUN

(Continuare în pag. a ll-a)

Redactorul șef
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți dimineața, pe 
Hanna Semer, redactor-șef al 
ziarului „Davar" din Israel, edi
toarea volumului în limba ebra
ică „Ceaușescu al României".

La primire a participat Mir
cea Malița. consilier al pre
ședintelui republicii.

al ziarului „Davar" din Israel
acest prilej, HannaCu _____

a înmînat tovarășului 
Ceaușescu volumul „ „ _ 
..Ceaușescu al României", arătând 
că a editat această lucrare în 
semn de înaltă considerație 
față de țara noastră, față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții 
politice internaționale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Semer 
Nicolae 
omagial

Ceaușescu a arătat că publica
rea acestui volum în Israel con
tribuie la mai buna cunoaștere 
a României, a politicii sale in
terne și externe, la dezvoltarea 
relațiilor dintre 
poare.

în continuare 
convorbire care 
într-o atmosferă

cele două po-

a avut loc o 
s-a desfășurat 
cordială.

CAMPANIA AGRICOLĂ

Recolta, pînă la ultimul
bob, în hambare!

de muncă—garanție
a audienței specta-
colului de brigadă LABORATOR

ÎNTRE SALA

Floarea-soarelui, 
o cultură la care 
recoltarea tre- 
buie intensifica
tă pentru a se 
încheia in urmă

toarele. zile

Sugestiile colectivului

Este un fapt evi
dent că brigada ar
tistică înregistrează 
sensibile 
valorice, 
conținut, 
expresia 
Aceasta datorită și 
unor animatori 
genului, cum 
intilnit destui 
acest festival-con- • utilaj chimic 
curs, de la cei mai 
tineri (5—6 ani),
pînă Ia. cei mai 
virstnici. Unul din
tre ei este Nicolae 
Covalciuc, instruc
tor la Casa de cul
tură din Găești. 
Tinărul profesor de 
educație fizică a 
reușit să insufle 
pasiunea sa elevi
lor de la Liceul de 
cultură generală 
din localitate, cei 
care la -Festivalul 
cultural-artistic al 
elevilor, „Litoral 
’76", au cucerit 5 
premii. Mulți din-

creșteri
Atit in 

cit și in 
artistică.

ai 
am 
in

tre elevi au deve
nit component! ai 
cenaclului literar 
al tineretului revo
luționar, „Alma Ve
nus 0150". Dintre 
cei care au îndră
git cu adevărat 
brigada artistică 
sint tinerii de la 
Întreprinderea da ... . ... Gd_ 
ești (muncitorii 
forjori Constantin 
Soare,- Ion Marcu, 
ing. Ion Stana, 
muncitoarele Nina 
Georgescu și Teo
dor Smar.anda), 
cei care au obținut, 
alături de compo
nența brigăzii Ca
sei de cultură a 
sindicatelor Alba 
Iulia și cea a în
treprinderii Elec
tromotor Timișoa
ra premiul întii- la 
acest festival-con- 
curs. Succesul se 
datorește in bună 
parte și tinărului

Nicolae Covalciuc, 
autorul textului și 
regizorul acestei 
formații, cel care 
este nelipsit din 
formația respecti
vă, fiind sufletul 
ei. „Nici n-aș pu
tea să nu particip 
alături de ei—. ne 
spune inimosul a- 
nimator — trebuie 
să simt . colectivul 
lingă mine, să-i 
dau încredere . și 
vioiciune", lâr în
crederea și vioiciu
nea brigăzii cons.ă 
in schimbarea tex
tului cu noi fapte, 
așa Ie oferă 
producția pe marea 
platformă indus
trială a Gâeștilor. 
Spectacolul se re
înnoiește mereu. 
Oamenii sint cei 
care il solicită. Ei 
a informează pe

(Continuare 
tn pag. a ll-a)
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lată deviza
acestor zile
pentru toți

■ - - -tinerii satelor,
pentru

organizațiile
U.T.C. din toate

comunele
patriei

CITIȚI IN PAGINA A 3-A RAIDUL REPORTERILOR NOȘTRI 
ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

Cum pregătiți noui an de invățămint ?

DE
SI
J

PORȚI PERMANENT

CLASĂ,
ATELIER

DESCHISE
Interviul nostru cu prof. Luiza Răican,

director al Liceului „Nicolae Bălcescu"
Discutăm cu tovarășa profesoară Luiza Răican in cabinetul său 

life directoare a . Liceului „Nicolae Bălcescu" din București, Sintem 
mereu întrerupte. întrerupere nesupărătoare. Ne asumasem. acest 
risc din moment ce am venit la liceu în 2 septembrie, cind pentru 
școală, pentru dascălii săi — și vom vedea că și pentru elevi — 
anul de invățămint 1976—1977, intrase în a doua zi de început ofi
cial. Tovarășa directoare era mereu solicitată cu o întrebare, cu un 
sfat, pentru că în liceu se lucrează intens. Săriserăm peste tradițio
nala întrebare de început al unui

— în întiia zi a lui septembrie 
am avut primul consiliu peda
gogic. Azi, după o zi, toată lu
mea este la postul său. Pentru 
noul an s-a lucrat toată vacan
ța — acum este ora finalizări
lor, de punere la punct a deta
liilor. Sintem perfect conștienți 
că ne aflăm în fața unui an 
școlar purtind o încărcătură de 
solicitări pe adresa școlii ce de
rivă din documentele Congresu
lui al XI-lea al partidului, din

interviu.
recentul Congres al educației 
politice și al culturii socialisto. 
Anul școlar se va înscrie armo
nios in lungul șir de perfecțio
nări aduse școlii românești, a- 
vînd, așa cum ne-am obișnuit, 
un puternic caracter de noutate.

— Bănuim că in amintitul 
consiliu s-a. discutat tocmai des-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pas- a lll-a)

Ieri a început la Costinești turneul final pentru

CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS"
Un festival al sportului de masă

• La startul întrecerilor toți campionii județelor și - cei mai mulți - inimoșii lor instructori, 
animatori ai sportului cu racheta • in prima zi 80 de partide viu disputate și numeroase rezultate 
surprizâ * Arbitrul principal al turneului remarcă nivelul tehnic și spectacular al intilnirilor * Printre 
spectatori — numeroși tineri de peste hotare aflați la odihnă in țara noastră s au declarat incintați 
de acest adevărat festival al sportului alb. /„ wlno 0 3.0. reporfa>ui primei de întreceri
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Cine trebuie să-i „ajute

pe locatari să-și îngrijească așaUn deziderat major

Tineri cu înaltă pregătire politică,
constructori conștienți ai socialismului

BAC AU

locuință?!cum se cuvine propria

In zilele de 5—6 septembrie, 
la Bacău și-a desfășurat lucră
rile consfătuirea județeană care 
a analizat modul in care se-în
făptuiesc hotăririle Congresu
lui al XI-lea al partidului în 
domeniul activității politico- 
ideologice.-' de educație comu
nistă a oamenilor muncii, pre
cum și sarcinile cuprinse în 
Expunerea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, rostită Ia Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste.

Reunind activiști de partid și 
ai U.T.C. și cadre didactice, 
lectori și propagandiști — con
sfătuirea s-a bucurat, practic, 
de participarea celor mai com- 
netenti reprezentanți ai , tron- 
tului ideologic din județ.

Convocarea consfătuirii a a- 
vut ca scop dezbaterea unor 
proiecte de măsuri privind îm
bunătățirea activității scolii, a 
cadrelor de științe, sociale și 
din invățămlntul de partid și 
U.T.C. pe linia intensificării 
muncii de educație în spiritul 
principiilor socialismului și co
munismului. pentru găsirea ce
lor mai bune soluții privind 
perfecționarea întregii activități 
educative, de formare și afir
mare a trăsăturilor • morâl-po- 
litice ale omului de tip nou.

Potrivit ordinii de zi. parti- 
cipanții au fost chemați să-și 
spună - părerea și să facă pro- .. 
puneri cu privire la Îmbunătă
țirea activitățiL politico-ideolo- 
gice in școli și facultăți, a pro
gramelor analitice ale -discipli
nelor sociale- pentru învățămin- 
tul liceal și superior, a organi
zării și conținutului invățâmin- 
tului politic și U.T.C.. precum 
și reorganizarea activității ca
binetelor județene de partid. 
Atit in plenul consfătuirii cit 
si pe secțiuni — științe sociale, 
istorie. , invățămint de partid 
si U.T.C. — dezbaterile s-au 
ilustrat printr-un profund spi
rit de lucru, vorbitorii anali- 
zind curesponsabilitate, • -con
cret. problemele supuse discu
ției. formulind numeroase pro
puneri apte ySă conducă la ri
dicarea nivelului calitativ al 
activității. * <- : •'

In acest context. remarcin- 
du-se caracterul pozitiv al mă
surii de concentrare a structurii 
• matice a învățămîntului po- 
I ti co-ideologic de partid și 
U.T.C.. s-a subliniat în același 
timp nevoia îmbogățirii conti- 
^uxuțgiitemelor supuse dezbate- 
F " - folosirii unei largi pa- 
HRbb ăe jnijloace metodologice 

-^rcinzătoare. în această or- 
... z t de idei, pentru creșterea 

educative, a învătămîn- 
politico-ideologic s-a pro- 

î introducerea’ în programă 
a mai multor teme referitoare 
a istoria patriei și a 
tai. De asemenea, cu 
directă la tineri, s-a 
inițierea unor cursuri 
de legislație, care să

partidu- 
referințâ 

propus 
pe teme 

_ r_„______   abordeze 
si să .explice diferite aspecte 
ale educației juridice.

Avind in vedere necesitatea 
desfășurării învătămintului po
litico-ideologic în forme Cit mai 
active, participative, cu un con- • 
tinut de idei cit mai bogat, s-a 
sugerat elaborarea de consul
tații. manuale si lecții cu un 
nivel de largă accesibilitate 
pentru fiecare temă inclusă în 
programa . învătămintului poli
tico-ideologic. De asemenea, 
numeroși vorbitori au arătat că 
se impune elaborarea intr-un 
volum mai mare decît pînă a- 
cum a unor bibliografii si a 
altor materiale similare care 
să asigure buna desfășurare a 
învătămintului politico-ideolo
gic în generai și a studiului in
dividual. in special. S-a arătat., 
în dezbaterea consfătuirii. că 
există încă destule neajunsuri 
în ceea ce privește asigurarea 
și difuzarea operativă a unui 
fond satisfăcător de abonamen-

te la publicațiile de specialita
te ideologică și politică, ceea 
ce grevează negativ eforturile 
de studiere și însușire a docu
mentelor de partid și de stat, 
de informare operativă a 
cursantilor cu diferitele eveni
mente politice care apar.

Toți vorbitorii au aderat la 
ideea ca uteciștii care sînt 
membri de partid să participe 
la învățămîntul politico-ideolo
gic de partid. La acest capitol 
s*-a arătat că se impune ca ei 
să se afirme în rîndurile tine
rilor ca Adevărate modele de 

, activitate, ca exemple Vii. dem
ne de urmat de către ceilalți 
uteciști în activitatea profesio
nală și în viată.

în domeniul științelor sociale, 
vorbitorii au subliniat necesi
tatea ca toți profesorii. fără 
excepție, să se considere edu
catori comuniști, depășindu-șe 
mentalitatea ca doar cadrelor 
didactice ce ău' specialitatea 
stiintei sociale Ie revine aceas
tă îndatorire. în ceea ce pri
vește cuprinsul programelor 
științelor sociale din școlf. s--a ' 
propus să fie incluse, prin pris
ma unei profunde analize criti
ce. unele probleme legate de 
ideologia burgheză, îh acest 
sens solicitîndu-fie ca manua
lele de filozofie să fie îmbogă
țite prin includerea unor ' ele
mente de filozofie contempora
nă. cu date diti discipline filo
zofice cu apariții' de dată re
centă. De asemenea, numeroși 
vorbitori au arătat că e impe
rios necesar cai în predarea ști
ințelor sociale feritele abordate. 
să fie problemătizâte..-să . fie îh ■> 
mod nemijlocit' ilustrate prin; 
argumente din ; viata social-po^ ’ 
.litică a tării, din opera practi
că de făurire a Sbcialișmului'- 
în România. •

Tot în ideea integrării denii- f 
ne a științelor sociale' cu nrac-.;.' 
tica. a angajării cadrelor de|;

• specialitate in solutionarea unor', 
probleme concrete pe plant, lpf| 
cal. s-a relevai oportunitatea; 
creării unui cadru organizato- ’ 
ric în măsură să dea curs a- 
cestei cerințe.

Pentru a asigura studiului is
toriei patriei și a partidului o 
fermă cît mai accesibilă. eu 
caracter viu. s-a propus orga
nizarea unor lecturi istorice 
pentru elevii din clasa a IV-a. 
S-a sugerat, totodată, ca cen
tru elevii din clasa a Vil-a. 
organizația de pionieri să ini
țieze dicționare politico-ideolo- 
gice care să explice Principa
lele noțiuni și concepte ale 
concepției înaintate despre lu- 

* me și viață ca o premisă utilă 
trecerii elevilor m.ai 
c’clul de în.vatămînt 
id°ologic U.T.C. ,

în ceea ce Privește 
le ițidețene de pațtid. partici- 
panții la consfătuire au arătat 
că trebuie să se pună un ac
cept deosebit si consecvent pe 
funcționalitatea . lor metodolo
gică și de conținut, să se afir
me ca autentice laboratoare de 
propagandă a ideilor înaintate, 
revoluționare, 
cu activitatea 
tene. o serie
propus ca ele să se ocupe în 
mod nemijlocit de pregătirea 
propagandiștilor și â lectorilor 
care contribuie la buna desfă
șurare a învătămintului politi
co-ideologic U.T.C.

Activitatea propagandiștilor și 
a lectorilor a constituit un alt 
punct. de 
lucrărilor 
seama de 
constatate 
de a se fundamenta mai rigu
ros criteriile de alegere a lec
torilor și propagandiștilor, de
finirii mai exacte a statutului 
lor, ca și a cadrului de pregătire 
metodologică- pentru transmite
rea de cunoștințe în condiții

care să facă posibilă o maximă 
receptivitate din partea cursan- 
tilor. în același timp s-a sub
liniat faptul că se impune o 
mai judicioasă repartizare a 
lectorilor si propagandiștilor de 
la nivel central, județean și al 
orașelor, astfel incit ei să-și 
desfășoare activitatea mai frec
vent la locurile de muncă ale 
oamenilor, m sate și comune, 

încadrindu-se in suita mă
surilor si eforturilor concrete
întreprinse pentru înfăptuirea 
Programului ideologic adoptat 
de Congresul al XI-lea al parti
dului. a documentelor Congre
sului educației politice si al 
culturii socialiste. ‘ consfătuirea 
județeană de la Bacău, a ca
drelor din domeniul educației 
Doîitico-ideoiogice ilustrează cu 

. pregnanță acțiunile consecvent 
democratice ale partidului de 
antrenare efectivă și concretă a 
meselor largi la elaborarea ho
tărârilor in măsură să asigure 
bunul mers al activității în 
toate domeniile. Ea s-a insti
tuit ca un fructuos schimb de 
experiență ce a prilejuit for
mularea a numeroase propu
neri care, pe baza analizei e- 
fectuate. pot duce la parcurge
rea a noi trepte în înfăptuirea 
dezideratului perfecționării ne- 

. întrerupte a procesului educa
tiv. în acord cu dezvoltarea 
generală a patriei.

TRAIAN GlNJU

Acel DA rostit din adincul 
inimii în clipa solemnă a ofi
cierii căsătoriei .marchează în
ceputul unui drum nou. în doi. 
•constituirea familiei pe care o 
numim. §i nu întâmplător. ce
lula de bază a societății. Cum 
este sprijinită tinăra familie să 
depășească unele greutăți ine
rente ale începutului ? Iată o 
problemă în legătură cu care 
am . purtat un dialog cu tova
rășul Nicolae Hurbean, prima
rul municipiului Sibiu.

... — Aș propune ca discuția 
noastră să pornească de la 
cîteva aspecte de ordfn gene
ral. De pildă, cite familii tinere 
există in municipiu, conside- 
rind media de vîrstă 30 de ani ? 
Cite familii se constituie anual ?

tîrziu la 
pohtico-

cabinet e-

Tbt în legătură 
cabinetelor iude- 
de vorbitori au

referință pe agenda 
consfătuirii. Tinlnd 

o serie de neajunsuri 
s-a făcut observația

— Vreau să mărturisesc plă
cerea de a purta o discuție 
intr-o problemă atit de impor
tantă pentru întreaga noastră 
societate, căreia partidul și sta
tul îi acordă o părintească grijă 
si' care in preocupările comite
tului municipal de partid și 
consiliului DOpular municipal 
Sibiu se situează la Ioc de ’ 
frunte, Bătrînul ora? de pe 
Cibi-n — Sibiul — întinerește 
mereu în procesul dinamic a! 
dezvoltării sale economico-so- 
ciale. Cu putini ani în urmă 
Sibiul avea 97 000 de locuitori, 
în 8 ani populația sa a crescut 
lă 130 000 de locuitori. Aceas’ă 
creștere este rezultatul dezvol
tării rapide economice a muni
cipiului nostru. în contextul 
dezvoltării generale a județului 
și a tării. Sporul natural al 
populației și absorbirea forței 
de muncă din rîndul tineretu
lui. alături de procesul firesc 
si continuu al schimbului între 
generații, au determinat mutații 
esențiale in structura populației, 
în sensul întineririi. Astăzi. în 
structura populației active, 
ocupată în unitățile economice 
sibiene. peste 50 la sută o con
stituie populația pînă la 30 de 
ani. Avem unități economice 
cu o poziție fundamentală în 
economia județului sau chiar a 
țării, cum sînt întreprinderile 
„Independenta". ..7 Noiembrie". 
..Steaua Roșie". „Drapelul 
Roșu", uzina ..Mecanica" etc., 
în care media de vîrstă a co
lectivului este de 25—26 ani. 
Situații asemănătoare se întâl
nesc peste tot. procesul de pre
luare de către tînăra generație 
a activităților sociale punîn- 
du-șf amprenta în toate sectoa-

Căminul de nefamiliști al întreprinderii I.O.R.-Bucur ești 
Foto : GHEORGHE CUGU

ZI CU ZI. CONSTRUCTORII ÎMBOGĂȚESC
PEISAJUL NOSTRU URBANISTIC

Constructorii de pe șantie
re întregesc zilnic zestrea 
locativă a orașelor șt cen
trelor muncitorești cu noi 
blocuri de locuințe. Așa, spre 
exemplu, de la începutul a- 
cestui an, la Alexandria, Ro
șiori de Vede, in alte locali
tăți ale județului Teleorman 
au fost predate beneficiarilor 
peste 1060 de apartamente 
din cele circa 1 500 cite sint 
prevăzute să fie construite 
in 1976. De remarcat faptul 
că in perioada amintită au 
fost date in folosință de două

ori mai multe apartamente 
față de anul trecut.

$i in orașele și centrele 
industriale din județul Hu
nedoara s-au mutat anul a- 
cesta in case noi aproape 
1 700 de familii. Totodată, 
constructorii- hunedoreni au 
pus la dispoziția tinerilor ne
familiști. cămine insumind 
circa 900 de locuri. Noi 
blocuri de locuințe și cămine 
pentru tineret și-au primit 
recent locatarii și in orașele 
Orșova și Drobeta-Turnu Se
verin.

Fără a le trece pragul, cămi
nele de nefamiliști din zona 
Nicolina — în care locuiesc 
sute si sute de tineri muncitori 
din întreprinderile ieșene — au 
un aspect arătos. încadrate 
armonios în peisajul arhitec
tonic modern, nu se deosebesc 
cu nimic de culoarea proaspă
tă. pastelată a celorlalte blocuri 
de locuințe. Fără a le trece pra
gul. însă.

însoțind o brigadă a C.C. al 
U.T.C.. avind în componența ei 
și activiști ai comitetului muni
cipal U.T.C.. am trecut pra
gul a trei cămine aparținînd 
Combinatului de fibre și fire 
sintetice. întreprinderilor „Teh- 
noton" si „Metalurgica". La cel 
dintîi, căminul nr. 3 al C.F.S., 
ni s-a spus : „în general sîntem 
mulțumiți. Totul decurge în bu
ne condițiuni. Modesta noastră 
părere este că...". Purtător de 
cuvînt : Petrea Petru, pre
ședintele comitetului de că
min, funcționar la comparti- 
,mentul economic al combina
tului. Vizităm cîteva încă
peri, discutăm cu tinerii. Din
colo de preocuparea lor de-a 
întreține cît mai bine camerele 
— unii au luat inițiativa de-a 
le zugrăvi personal — cîteva 
constatări de fond : apa caldă 
a devenit amintire, o raritate 
este însăși apa rece. Tinerii ve- 
niți după schimbul de zi nu 
aveau nici posibilitatea să se 
spele pe mîini. Dar. dacă apa 
lipsea la chiuvete și alte insta
lații sanitare, ea ieșea cu pri
sosință prin... pereți. în came
ra locuită de Amarandei Gheor- 
ghe, Rotaru Ilie și Sobu Grigo- 
re. în ciuda zugrăvelii frumoa
se. pereții se cojesc, cad. sub

priviri compătimitoare. în baia 
de la 18—B apa curge de la 
etaj într-un ritm care în scurt 
timp asigură dărimarea perete
lui. Moraru Vasile susține că a 
semnalat fenomenul, a scris și 
în registrul aflat la poartă, a 
discutat cu administratorul Cor- 
duneanu Eugen, i s-a pro; 
mis... dar a trecut luna și 
a rămas doar cu promisiu
nea. între timp. numeroa
se alte „promisiuni" asemănătoa
re au devenit grave semnale de 
alarmă. Tot în acest cămin, sala 
de lectură a fost transformată în 
magazie. „Lipsă de spațiu !" — 
exclamă președintele. După cal
culele făcute pe loc reiese că 
permanent există șase camere li
bere. Cine le ocupă ? Nu se 
știe ? Ba se mai știe ! Tinărul 
muncitor Crijan Lili. de la sec

Raid prin 
cîteva cdmine 

de tineret 
din municipiul 

Iași

să

in
să

(Urmare din pag. I)
pare pentru aceea căreia i-a dat 
viață, cinismul sugestiilor sale 
îl scot definitiv în afara condi
ției de părinte.

— V& apun, e aproape o 
minune că m-ați găsit a- 
casă. De. eînd am intrat 
în concediul de odihnă, 
de dimineața pînă seara, 
alerg să îl găsesc o slujbă 
Iui Alexandru.

— Și el ce face 
timpul acesta ?

Așteaptă, ce alta 
facă?

înainte de a ne gîndi „ce 
alta să facă">tînărul în vîrstă de 
20 de ani decît să aștepte să îi 
găsească un loc de muncă tatăl 
său, trebuie să menționăm că 
„repaosul" în care se află nu 
durează de cîteva zile sau săp- 
tămini, ci de doi ani ! Adică, 
de la terminarea liceului : „A 
dat admiterea la engleză, nu a 
reușit și am hotărit să mai în
cerce o dată" — ne explică pă
rintele său loan Dima, funcțio
nar la I.S.P.B. în situații simi
lare se găsesc și alți tineri, nu
mai că majoritatea au înțeles să 
își împartă timpul între o mun
că utilă și pregătirea ’teoretică 
necesară pentru a susține un 
nou concurs de admitere. Chiar 
dintre colegii lui- Alexandru, cei 
mai mulți au început să lucreze 
încă din vara de după termina
rea liceului. El. nu ! O nouă ex
plicație. tot din partea tatălui : 
„Știți, el nu stă prea bine , cu 
sănătatea, a suferit și de o he-

rele. în acest context, existen
ta unor familii tinere, ca pre
dominantă în structura familii
lor. cu deosebire în a celor care 
se constituie anual, apare ca o 
stare firească.

— Cu ce probleme se con
fruntă, la început, tînăra fami
lie și cum își găsesc ele rezol
varea ?

— Socialismul a transforma: 
din temelii viata familiei, in- 
tărindu-i rolul și locul in so
cietate ca microcomunitate so
cială. c$. fgctor«esențial de șjip- 
cesiyne p generațiilor. de( su
dare afechvă și rătională a h*- 

viz:lor umani, de menținere
a tinereții si sâr.ăxătii națiunii, 
de factor de mstruene si edu
cație comunistă. Baza fauriie<

nlin contribuția la activitatea 
productivă.

tarea sa independentă. într-un 
cadru propriu al ei ; la scurtă 
vreme după închegarea fami
liei. apar probleme legate de 
situația copiilor, determinate 
de ocuparea în procesul muncii 
a ambilor părinți. Este vorba de 
asigurarea îngrijirii copilului In 
crese. cămine, grădinițe. Mai 
izolat la consiliul popular se 
fac intervenții și cu alte cerințe 
cum ar fi : transferul soțului 
sau soției, solicitat în special 
de absolvenții institutelor de 
invățămint superior. La com- 
Dartâmeatele de specialitate «le turi le vor aminti mai 
coasil|ului Doouiar se discută si 
se rezolvă probleme' legate de 
ceia tâLe. -dintre sotâ. creșterea 

ea copiilor, asigurarea 
condițiilor ootime de muncă, 
în. oreocupărUe rezol-

— Cum este marcat momen
tul solemn al căsătoriilor ?

ixriji

Cea mai de preț zestre la început de drum 
în viata tinerelor familii

Grija și atenția
colectivității

Convorbire cu Nicolae Hurbean,
primarul municipiului Sibiu

nu mai constituie intereseleo ___ ___________ ____
materiale, care, cel mai adesea, 
surpau, in vechea societate, prin 
meschinăria lor. însăși instituția 
familiei. Condițiile — nu „inte
resele" materiale — sînt însă 
importante în închegarea și 
consolidarea familiei. Tocmai 
de aceea, in complexul de mă
suri luate de partidul și statul 
nostru pentru ocrotirea familiei, 
asigurarea condițiilor materiale, 
crearea cadrului socio-econo
mic și juridic al acestei insti
tuții sociale ocupă un loc im
portant. Rezolvarea lor în spi
ritul comandamentului social 
si al cadrului legal revine. în 
unitățile administrativ-terito- 
riale. organelor puterii și admi
nistrației de stat M-ați întrebat 
cu ce probleme se confruntă 
tinerii la începutul căsniciei 
lor. Unele sint legate de spa
țiul de locuit Și este și firesc. 
Noua familie își vrea dezvol-

penvarea bazei materiale. . 
tru închegarea și consolida
rea tinerelor familii înscriem 
asigurarea unor locuri de 
muncă pentru toți tinerii, după 
aptitudinile și dorința lor de 
dezvoltare, priorități speciale 
în asigurarea locuinței. alte* 
probleme __
tiile materiale 
acest cincinal 
construi peste 
tamente. 1 440 
nite si 1 100 ____
care, adăugîndu-se celor exis
tente (3 697 locuri în grădinițe. 
1 841 în creșe). vor da posibili
tatea cuprinderii integrale în 
instituțiile preșcolare a copiilor 
pînă la 6 ani. rezolvîndu-se în 
acest fel una din cele mai im
portante condiții de care de
pinde intr-o măsură conside
rabilă crearea stării ca tinerii 
familiști, să-și poată aduce din

și ___
priorități 

locuinței, 
care vizează condi- 

ale familiei. In 
în Sibiu se vor 
10 000 de apar- 
locuri în grădi- 
locuri în crese.

— Stimulînd inițiativa unor 
tinere familii, am încetățenit 
obiceiul ca după încheierea că
sătoriei tinerii familiști, șă 
planteze cite un trandafir în 
„Parcul tinerilor căsătoriți", iar 
la nașterea primului copil să 
planteze cite un fir de arin în 
„Parcul arinilor". Aceste ges- 

i târziu 
de cele mai importante mo
ment© din viața lor. în același 
tâau> ele contribuie la dezvol
tarea în rîndul populației ti
nere a dragostei față de orașul 
in care trăiesc și muncesc. In 
afara cadrului festiv in care are 
loc căsătoria, pentru a sublinia 
si imprima în conștiința tineri
lor momentul închegării fami
liei și al înregistrării primului 
copil, am intrbdus practica de 
a trimite noilor famtâii și 
proaspeților părinți cite o feli
citare semnată de primarul 
municipiului. Acționăm stărui
tor și permanent in strînsă le
gătură cu celelalte organizații 
sociale și cu factorii educațio
nali pentru dezvoltarea la ti
neri a conștiinței răspunderilor 
ce le revin în cadrul familiei, 
a semnificației și importantei 
actului căsătoriei. încă din 
anul 1972 consiliul popular mu
nicipal. împreună cu comitetul 
municipal al U.T.C.. organiza
ția municipală a femeilor, fi
liala Asociației juriștilor și Di
recția sanitară au constituit 
„Sfatul familiei". în cadrul 
căruia, săptămînal. juriști, me
dici. ___1.....................................
lor soți 
buie 
tiile _____ __________  ...
același sens se acționează prin 
cluburile „Femina". „Sfatul ti
nerelor fete", cursurile și cercu
rile de educație cetățenească, 
sanitară, ciclurile de manifes
tări organizate în instituțiile de 
cultură și educație, unități eco
nomice. cămine de nefamiliști. 
Toate acțiunile converg înspre 
pregătirea tinerilor pentru viața 
de familie, dezvoltarea respon
sabilității în întemeierea unui 
cămin, pentru însușirea de 
către tinerele fete a cunoștin
țelor în domeniul psihopeda
gogie și sanitar, necesare în 
procesul creșterii. îngrijirii și 
educării copiilor.

LIDIA POPESCU

sociologi clarifică viitori- 
normele care 

să fundamenteze 
din familia socialistă. In

patită...* Este acesta un motiv 
pentru care să pretindă scutire 
de muncă ? Lăsînd la o parte 
faptul că cele consumate zilnic 
în bărulețul din incinta hotelu
lui „Nord" nu par să fie cele 
mai recomandabile „meniuri" 
pentru cineva care suferă de 6 
afecțiune hepatică, sînt destule 
locuri care îngăduie respectarea 
unei diete alimentare. Dar a- 
cestea sînt argumente confec
ționate. lipsite de seriozitate. sf 
rezistență. Alexandru Dima nu 
lucrează, pur și simplu, pentru

•tudU.“ Și atunci, ce-i de făcut ? 
„Am niște promisiuni, dacă nu 
se rezolvă nimic, o să trebu
iască sâ găsesc vreo școală post- 
licealâ...*

Cam nebuloasă perspectiva 
demersurilor cu care Ionel Dima 
și-a consumat concediul de o- 
dihnă. cam lipsită de șanse re
ale căutarea pe care o între- 
-prinde in numele și pentru vii
torul fiului său. Pe cit de nor
mal ni se pare ca un părinte să 
se implice' în destinul social și 
profesional al copilului său. ofe-

tantin Preda își justifică în ter
meni. să recunoaștem, destul de 
bizari demersul întreprins la 
redacția ziarului. Ne interesăm 
dacă, pînă a recurge la forma 
de publicitate pe care ne-o pro
pune. , a încercat și pe alte căi 
să își îndrume fiul spre o viată 
demnă „Ce n-am făcut — of
tează. L-am bătut, l-am dat a- 
fară din casă, m-am ținut după 
el și l-am scos în pumni din 
cîrciumile în care intrase... Dar. 
degeaba !**

Totuși, eînd a început refuzul

— Dumneavoastră l-ați sfă
tuit să intre la ..Automatica1* ?

— Nu, s-a dus el singur, dar 
asta numai ca să îmi facă mie 
în ciudă. Știa că i-am găsit 
ceva ca lumea !

Chiar așa. numai din consi
derente de hărțuială cu părin
tele său un tînăr iși face for* 
mele de încadrare, merge la lu
cru. începe să învețe o meserie ? 
Ipoteza e, din capul locului, ab- 
surdă. Să acceptăm^ totuși, că 
numai pentru a-și „îndurera!* 
tatăl a început Dinu să mun
cească la respectiva întreprin
dere. Ce ripostă a conceput a- 
tunci Constantin Preda, omul 
care timp de 30 de ani a lucrat, 
ca muncitor, la întreprinderea

Părinții răspund pentru cei dintîi pași

Departe de noi să susținem 
măcar pentru o clipă că felul în 
care s-a manifestat tatăl este 
corect sau cel puțin jus
tificabil. Că în devierea tâ
nărului de la o cale norma
lă de existență tatăl iși are 
partea sa de contribuție, ni se 
pare neîndoielnic. Dar nu pu
tem accepta nici reacția aces
tuia din urmă, maniera in care 
a înțeles să protesteze fată de 
lipsa de înțelegere a părintelui 
său. Pe cine s-a răzbunat pără
sind uzina, cui îi face în necaz 
cutreierînd fără rost străzile ? 
Un grăunte de luciditate e su
ficient pentru a judeca singur 
ce consecințe atrage după sine 
un asemenea mod de viață. De 
altfel. în finalul dialogului. Dinu 
Preda a făcut o promisiune în 
a cărei fermitate sîntem tentați 
să credem, aceea că își va relua 
locul în spațiul efortului, că va 
reveni Ia condiția majorității 
celor ‘de-o vîrstă cu el: munca 
cinstită și demnă.

că nu vrea ! Știe că are cine să 
ii asigure existența și să îi dis
tribuie zilnic sumele necesare 
pentru distracție. E adevărat că 
de vreo două săptămîni, părin
tele său încearcă să îi găsească 
un loc de muncă. O inițiativă 
destul de târzie, impusă de 
niște „mici necazuri" (bătăi 
scandaluri la ore tîrzii) care 
1-ău adus pe tînăr în fața orga^ 
nelor de miliție. Pînă acum, 
căutarea s-a dovedit infructuoa
să. tatăl n-a reușit să afle nici un 
post care să-i convină pentru 
fiul său : „Vă spun, aș fi vrut 
ceva in domeniul traducerilor, la 
vreo întreprindere de import
export, mă rog, ceva care să îi 
folosească și pentru facultate.,. . 
Din păcate, peste tot se cer

rindu-i sfat și ajutor, pe atît de 
ciudat este modul în care func
ționează această relație în fa
milia Dima. îngăduința de a-1 
ști și încuraja fără ocupație, se 
continuă într-o formă la fel de 
periculoasă prin acceptarea unor 
pretenții lipsite de acoperire, a 
unor mofturi față de o muncă sau 
alta care pot prelungi nefiresc 
^repflosul" și așa considerabil de ■ 
care a beneficiat Alexandru.

— De ce’ vreau să îi 
publicați poza ? Ca să știe 
toată lumea cum arată un 
derbedeu ! Iar el să nu 
mai poată să iasă pe stra
dă de rușine !

Iată-ne la cazul cu care am 
deschis rîndurile de față. Cons-

încăpătânat al Iui Dinu Preda 
față de muncă ? Imediat după 
terminarea liceului, la cîteva 
săptămîni numai după susține
rea bacalaureatului a intrat la 
uzinele „Automatica". „Tata n-a 
fost de acord să lucrez acolo, 
pentru că îmi găsise el un post 
la Direcția de statistică. Chipu
rile, așa eram numai muncitor 
pe eînd acolo se numea că sînt 
funcționar

— Și ? începe deodată să stri
ge Constantin Preda ? De asta 
te-ai apucat tu de vagabondat, 
fiindcă am avut eu mai multe 
ambiții ? Nu stătea nici la „Au
tomatica1’ 'mi se Adresează, 
coborînd un pic tonul. El avea 
chef de bătut strizHe și de 
dansat toată noaptea 1

de distribuție a energiei elec
trice ? Scandaluri, loviri, un în
treg rzgim de teroare, toate a- 
cestea înainte de a' ști cit de se
rioasă este hotărîr.ea băiatului, 
fără, sâ aibă răbdarea să veri
fice felul în care lucrează sau 
măcar să încerce să se infor
meze asupra perspectivelor pe 
care i le oferă locul de muncă. 
După cîteva luni. Dinu nu s-a 
mai prezentat la’lucru» Și-a sa
tisfăcut între timp stagiul mili
tar. dar nu s-a mai obosit să își 
găsească vreo ocupație. împre
ună cu cîțiva „amici" de ocazie 
își, pierde vremea. cheltuiește 
timp prețios și bancnote strecu
rate pe furiș de o mamă gri
julie.

Trei ipostaze desprinse din 
planul unei relații care formea
ză, influențează sau determină 
chiar traiectorii de existență. 
Ipostaze de excepție, acestea. în 
care eroarea educativă diferă 
ca gravitate, dar are. de fiecare 
dată, urinări nedorite. Din mo
dul defectuos în care se petrece 

. comunicarea între părinți și co
pii apar la cei din urmă ano
malii de comportament, atitu
dini parazitare, conflicte cu le
gea. cu modul de viață pe care 
11 onorează cei mai multi dintre 
tinerii noștri.

Ha fibre 11(4 ani vechime), ne 
relatează că în cămin continuă 
să stea diverși inși certați cu 
munca, uneori și cu legea, mul
tă vreme după ce li s-a desfă
cut contractul de muncă. în lip
să oricărei ocupații, aceștia se 
dedau la âcte antisociale. de 
pildă furtul. Chiar luilCîrjan i-a 
fost furat un magnetofon în va
loare de 3 500 lei.

La căminul întreprinderii me
talurgice n-a mai trebuit să tre
cem pragul. Din prag am fost 
asaltați : „Aseară, la ora 21,30 
am fost tocmai in piață Ia o 
cișmea, ca să luăm apă de băut" 
(Donici Ioan) ; „Ni s-a desfiin
țat biblioteca. Cele 30 de cărți 
pe care le ține un coleg cuprind 
povești, nu ceea ce ne interesea
ză pe noi". (Vartolomeu Costel). 
Trecîndu-i pragul. în acest că
min a trebuit să poposim mai 
mult. Aici lucrurile au un as
pect mult mai delicat., Cîteva e- 

‘ xemple. încăperea destinată să
lii de lectură a fost transforma
tă în magazie care adăpostește 

. .biciclete, coase^ pompă de vop- 
”.sit. furtunuri de cauciuc, stropi
tori. în cămin există însă 92 
de locuri libere, echivalând cu 
23 de camere. Bucătăria, ni se 
spune, a fost și ea transforma
tă în magazie pentru femeia de 
serviciu. Cerem s-o vedem. A- 
tunci se recunoaște că. de fapt, 
locuiesc în ea doi băieți : 
fapt am descoperit aici o 
milie.

Iată acum exemple de altă 
tură. Arzindu-se prizele

® Ip)

(Urmare din pag. I)

in 
fa-
na- 
(un

defect de construcție, ni se spu
ne). tinerii improvizează legă
turi directe la bec. care pot pro
voca scurt-circuite, incendii. La 
unul din grupurile sanitare țîș- 
nește o vînă de apă fierbinte și 
abur numai bun de pus sub pre
siune. Lipsește lumina, sînt rup
te întrerupătoarele. Locatarii 
manevrează direct sîrmele pur
tătoare de curent electric.

Toate acestea sînt constatări 
care țin. ca să spunem așa, mai 
mult de aspectul concret, ma
terial, al lucrurilor. O directă 
responsabilitate o au și tinerii 
locatari, dar aceasta nu-i scu
tește de orice 
nici pe factorii de 
din întreprinderile

Am întâlnit 
căminele vizitate 
ce țin de aspectul __
ral, de educație, iar. din acest 
punct de vedere, unghiul de in
cidență nu poate fi în afara or
ganizației U.T.C.

Despre ce este vorba 7 Am 
exemplifica, fără să intrăm și 
în alte detalii, cu modul de „în
nobilare" și „decorare" a spații
lor de locuit : pachete goale de 
țigări străine, icoane, poze „in
time" etc., etc.

Ce cred și ce fac practic fac
tori’ de răspundere în privința 
celor semnalate ?

Președintele comitetului de 
cămin de la C.F.S., dincolo 
de vorba moale nu între
prinde nimic. întrebat, fîe și nu
mai cu valoare informativă, de e- 
xistenta planului activități
lor cultural-educative, (ex) pre
ședintele (avem convingerea că 
singur s-a exclus din această 
responsabilitate) a răspuns ri- 
dicînd din umeri. Apetroaie A- 
lexandru. secretarul comitetului 
U.T.C.. de la întreprinderea 
metalurgică, s-a dovedit total 
refractar la observațiile si su
gestiile brigăzii de îndrumare 
și control. Mai mult : în urmă 
cu o zi. un activist al comitetu
lui municipal U.T.C., loja Du
mitru — care si răspunde de a- 
cest domeniu — se deplasase 
aici, în aceste cămine. Am dorit, 
firește, să-i cunoaștem opinia și 
mai ales ce măsuri a luat sau a 
propus, convinși că nu-ti tre
buie prea multă vreme pentru 
a interveni în astfel de situații. 
Mărturisim că ne este greu să 
calificăm atitudinea tovarășului 
loja în scurtul dialog avut cu 
activistul C.C. al U.T.C.. dialog 
scurtat și mai mult printr-o 
comportare necivilizată.

în consecință credem că este 
de datoria comitetului munici
pal U.T.C.. a comitetului jude
țean să procedeze neîntârziat 

> la analiza acestor stări de lu
cruri. Dar mai ales la luarea u- 
nor măsuri în vederea redresării 
situației.

ION ANDREIȚA

ve.

răspundere 
conducere 
respeoti- 

însă in 
și situații 

' ' mo-

privește reducerea prețului de 
cost. Tineri ca și fabrica, mun
citorii întreprinderii de utilaj a- 
limentar Slatina se fălesc cu uti
lajele de calitate executate de ei 
care echipează atîtea fabrici din 
tară. Inovațiile tinerilor de Ja 
Combinatul metalurgic Tulcea 
scurtează timpul. Pescarii de ieri 
au devenit specialiști în produc
ție. alcătuind brigăzile fruntașe. 
Iar o brigadă fruntașă înseamnă 
putere — „o putere care stă nu
mai în voința oamenilor de aici". 
Așa cum dovedesc și tinerii de 
la atelierul forjă al întreprinde
rii de utilaj chimic Găești. cave 
au economisit cea mai mare can
titate de fier și combustibil din
tre toate brigăzile unității. „Cei 
mai buni muncitori" sînt și la 
Complexul zootehnic Negrești 
(Vaslui). Ei „lucrează ca ceasul", 
îneît poți să-ți potrivești timpul 
după corectitudinea muncii lor 
și „precizia" succeselor. Coope
ratorii “ ~
Mare) 
pomi, 
cercul

Iată ___________ ____
brigada le scoate în prim plan, 
ilustrînd astfel aportul unui în
treg colectiv la realizarea sarci
nilor de producție.

din Egheriște (Satu 
au plantat 300 hectare cu 

așa cum au învățat la 
pomicol.

cîteva succese pe care

UN REFLECTOR CRITIC 
INTRANSIGENT

Desigur, ne mîndrim în pri
mul rînd cu rezultatele pe care 
brigăzile încearcă să le subli
nieze. cu atit mai mult nu pu
tem îngădui nici o abatere de 
la regulile de producție, de la 
spiritul gospodăresc, de la nor
mele și principiile comuniste de 
etică și echitate. Rostul brigăzii 
este — o afirmă ea însăși — „să 
intervenim permanent. / Opera
tiv, eficient". „Să-i facem să-n- 
țeleagă care-i menirea lor" pe 
cei care nu se încadrează în

rîndul celor care-și fac datoria. 
Și brigada li se adresează di
rect, pronunțîndu-le răspicat 
numele, întrebîndu-i pe cei răs
punzători „ce măsuri au luat". 
Ochiul mereu treaz asupra ne
regulilor. dorința îndreptării ra
pide a acestora ambiționează 
brigada în găsirea celei mai po
trivite și puternice expresii. 
Neajunsurile sînt ridiculizate 
adeseori cu talent și cu vervă 
umoristică, de multe Ori această 
parte critică din text fiind cel 
mai bine realizată. Obiectivita
tea și relevarea artistică, opor
tunitatea criticii dau brigăzii 
forță educativă deosebită. Ea 
este intransigentă față de cei 
care nu-și realizează planul, nu 
îngrijesc și nu folosesc utilajele 
la întreaga lor capacitate, nu 
respectă disciplina de produc
ție și cea tehnologică, dau rebu
turi, nu se preocupă de buna a- 
provizionare sau de repararea 
corespunzătoare a mașinilor, 
nu-și îndeplinesc corespunzător 
atribuțiile de conducători sau 
controlori ai activității, pășind 
sarcinile de la unul la altul, în
calcă normele de protecția mun
cii. fac încadrări necorespunză
toare pe posturi, nu se îngri
jesc de treburile gospodărești 
ale localităților etc. O critică tă
ioasă se îndreaptă împotriva le
nei, a muncii în salturi, fără 
pasiune „Dacă obținem rezul
tate, / De ce numai pe decade ?" 
— se întreabă tinerii din briga
da reprezentînd un mare colec
tiv de muncă. „Cine are mîini 
de aur. are inima la fel", afir
mă altă brigadă. „Fata leneșă 
nu-și găsește dragostea", spune 
textul unei brigăzi sătești. Ti
neri „pensionari" în muncă, cei 
care absentează sau pierd 
timpul, care sustrag din avutul 
obștesc. își cheltuiesc banii pe 
băutură, sînt arțăgoși $i-nfumu- 
rați etc. cad sub incidența ne
cruțătoarei critici și malițiosu
lui umor.

SUGESTIILE COLECTIVULUI
DE MUNCA

(Urmare din pag. I)
membrii brigăzii cu 
ceea ce trebuie in
clus în text. Este 
firesc să fie așa, 
deoarece progra
mul se desfășoară 
în secțiile de pro
ducție, la locul de 
muncă. Astfel, bri
gada devine „bu
nul* colectivului 
întreprinderii. El, 
acest colectiv, soli
cită intervenția, in
troducerea 
lor noi în 
brigăzii.

Aceiași 
pasionați care com
pun brigada artis
tică intră în nu-

fapte- 
texiul

oameni

cleul formației de 
teatru. Această pa
siune — din zona 
Găeștilor sint mai 
multe brigăzi pre
miate — este ro
dul unei activități 
continue de antre
nare și încurajare 
a noi membri in 
formațiile brigăzi
lor " " ~
aici, 
s-au 
viștt 
certe 
tice și organizato
rice, precum Ion 
Popa, instructor al 
Casei . științei și 
tehnicii a tineretu
lui din Tirgoviște,

artistice. De 
de la Găești, 
ridicat acti- 
culturali cu 
calități artis-

Ștefan Popescu, in
structor la Casa de 
cultură Titu, Du
mitru Stanciu, di
rectorul Casei pio
nierilor din Găești, 
Ion Coca, directo
rul Centrului de 
îndrumare a crea
ției populare și a 
mișcării artistice de 
masă, Dîmbovița.

Nicolae Coval- 
ciuc este un demn 
continuator, un ti- 
năr pasionat și ta
lentat, ca și cei ca- 
re-l susțin cu par
ticiparea și pasiu
nea lor in această 
activitate artistică 
și educativă.
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TELEGRAMĂ CAMPANIA AGRICOLA
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUSESCU, și primul 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA 
MANEȘCV, au trimis secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene. KIM IR SEN, sl premierului Consiliului Admi
nistrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, PAK SEN CER. 
următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a creării Republicii Popu

lare Democrate Coreene — sărbătoarea națională a poporului co
reean — în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat Și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru personal, vă adre
săm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Comitetului Popular Central. Guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene și întregului popor coreean prieten- cele 
mai cordiale felicitări și un călduros salut tovărășesc.

Crearea Republicii Populare Democrate Coreene a constituit un 
moment de însemnătate istorică în cronica îndelungatelor lupte 
pentru libertate și independență națională ale poporului coreean.

In cei 28 de ani care au trecut de la acest eveniment, harnicul 
și talentatul popor coreean, sub conducerea încercată a Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. a obținut 
succese remarcabile in edificarea și consolidarea orinduirii r.oi 
socialiste, în Republica Populară Democrată Coreeană, in creșterea 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Comuniștii. întregul popor român se bucură din toată inima de 
marile victorii dobindite de poporul coreean in opera de înflorire 
continuă a Republicii Populare Democrate Coreene $: fși exprimă 
întreaga* solidaritate inter naționalistă cu lupta sa pk.-.â c: aer: za 
pentru înfăptuirea dezideratului fundamental — unificarea pașr.că 
și independentă a patriei.

Reafirmăm și cu acest prilej înalta prețuire pe care Pârtii-'. 
Comunist Român, guvernul și întregul nostru popor o acordă rela
țiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu Partidul Muncii (Lr. 
Coreea, cu Republica Populară Democrată Coreeană. Ne exprimăm 
deplina convingere că aceste relații dintre partidele și țările noastre 
se.vor aprofunda și amplifica și in viitor, in spiritul convorbirilor 
rodnice pe care le-am avut, in conformitate cu Tratatul de prieten e 
și colaborare dintre cele două țări. în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei socialismului, progresului și păcii in întreaga 
lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Democrate Co
reene, HG este plăcut să vă adresăm încă o dată, dumneavoastră ș: 
întregului popor frate coreean, sincere urări de noi și însemnate 
succese in opera de făurire a socialismului, in lupta dreaptă pentru 
împlinirea aspirațiilor de unitate națională.

întilnirea reprezentanților
organizațiilor de tineret din 
capitale ale țârilor socialiste
Marți, conducătorii delegații

lor participante la întilnirea re
prezentanților organizațiilor de 
tineret din capitale ale țărilor 
socialiste au fost primiți de că
tre tovarășul Ion Dincă. mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R. 
Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La ședința de închidere a In- 
tilnirii reprezentanților organi
zațiilor de tineret din capitale 
ale țărilor socialiste, care a 
avut loc. ieri, la Academia ..Ste
fan Gheorghiu", au luat cuvîn- 
tul Boros Bela, wprim-secretar

al Comitetului municipal Buda
pesta al Uniunii Tineretului Co
munist. Mișin Victor Maximo
vich prim-secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al Uni
unii Tineretului Comunist Le
ninist. și Gonciin Cioigiam.t. 
prim-secretar a! Comitetului o- 
rășenesc Ulan Bator al Tinere
tului Revoluționar Mongol. Tn 
încheiere. Virgil Hampu. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C.. s-a re
ferit la importanța întilnirii 
pentru dezvoltarea. în continu
are. a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre organizațiile 
de tineret din capitalele țărilor 
socialiste, dintre tinerii acestor 
țări.

AGENDA
PRIMIRE

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit, marți după-a- 
rniază. pe Nejdet Seckinoz. 
subsecretar de stat în Ministe
rul Resurselor Naturale și E- 
nergiei din Republica Turcia, 
care face o vizită in țara noas
tră.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate aspecte ale colaboră
rii româno-turce. îndeosebi pri
vind cooperarea economică în 
domeniile industriei, energiei și 
resurselor naturale.

La primire, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, a luat 
parte Nicolae Ionescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

PLECĂRI
Marți dimineață, Gamal Oteifi, 

ministrul culturii și informații
lor al Republicii Arabe Egipt, 
care a efectuat o vizită in 
România la invitația Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a părăsit Capitala.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspetele egiptean a avut 
convorbiri cu tovarășul Dumi
tru Popescu, președintele Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor culturale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt. De asemenea, a vizitat, 
instituții de artă din București 
și alte orașe ale țării, s-a întil- 
nit cu personalități ale vieții 
culturale românești.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, ministrul egiptean Ga
mal Oteifi a fost salutat de pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, tovarășul 
Dumitru Popescu. Au fost pre- 
zenți Hassan Aii Daoud, amba
sadorul Republicii Arabe Egipt 
lâ București, și membri ai am
basadei.

★
Președintele Consiliului de 

export al Filîpinelor. președinte 
al „Philipine International Tra
ding Corp.", Dominador Lim. 
care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit marți dimi
neața Capitala.

★
Marți a părăsit Capitala de

legația Federației Sindicatelor 
din Norvegia condusă de Tor 
Aspengren, președinte, care. în 
perioada 4—7 septembrie, a e- 
fectuat o vizită de prietenie în 
tara noastră, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R.

SOSIRE
Marti a sosit în Capitală. în

tr-o vizită oficială, o delegație 
din Republica Zair, condusă de 
procurorul general Kengo Wa 
Dondo. membru al Biroului Po
litic al Mișcării Populare a Re
voluției.

RECEPȚIE

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Federative a 
Braziliei — cea de-a 154-a ani
versare a proclamării indepen
dentei — ambasadorul acestei 
țări Ia București. Paulo Braz 
Pinto da Silva, a oferit, marți 
seara, o recepție.

Au luat parte Bujor Almășan. 
Neculai Agachi, Nicolae Nico- 
laescu,' miniștri. Nicolae Iones
cu. ministru secretar de stat la

Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, conducători de institu
ții centrale, oameni de știință 
și artă, generali, ziariști.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Ambasada R.P. Bulgaria la 

București a organizat, marți, o 
conferință de presă consacrată 
celei de-a 32-a aniversări a re
voluției socialiste în Bulgaria. 
Au luat parte reprezentanți ai 
ziarelor centrale, altor publica
ții. ai Radioteleviziunii și a- 
genției Agerpres. ai Ministe
rului Afacerilor Externe, co
respondenți ai presei străine a- 
creditați la București.

MANIFESTARE
Cu ocazia celei de-a 32-a ani

versări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria. Asociația 
de .prietenie româno-bulgară și 
Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea au 
organizat în Capitală o manifes
tare culturală.

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adre
sat vlcepremierului Consiliului 
Administrativ, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene. 
Hă Dam, o telegramă de felici
tare cu ocazia celei de-a 28-a 
aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
sărbătoarea națională a poporu
lui coreean.

★
Cu prilejul celei de-a 28-a a- 

niversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste. Con
siliul Central al U.G.S.R.. Co
mitetul Central al U.T.C., A- 
sociația de prietenie româno- 
coreeană și alte organizații de 
masă și obștești au adresat te
legrame de felicitare organiza
țiilor similare din Republica 
Populară Democrată Coreeană.

INFORMAȚIE
Ministerul Educației și învăță- 

mîntului comunică : concursul 
de admitere în școlile de specia
lizare postliceală se organizează 
începind cu data de 18 septem
brie, în condițiile publicate în 
broșura ..Admiterea în școlile 
de specializare postliceală — 
1976". Informații suplimentare 
pot fi obținute la secretariatele 
școlilor la care candidații do
resc să se înscrie.

CRONICA U.T.C
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală delegația Uniunii Tine
retului Comunist, Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Or
ganizației pionierilor, condu
să de tovarășul Dionisie Ba- 
lint, secretar al C.C. al U.T.C., 
care a efectuat o vizită in 
R.P. Benin. Liberia, Zair, 
Burundi și R. A. Egipt, la 
invitația organizațiilor de ti
neret, studenți și copii din a- 
ceste țări.

Recolta, pînă la ultimul bob,
RECOLTATUL PORUMBULUI, 

IN ACTUAUTATE

în Cimpia Burna zului a în
ceput așa cum anunțam în 
raidul nostru de ieri, recolta
tul porumbului. Pentru început 
echipele au intrat^ în lanurile 
cultivate cu hibrizT din cate- 

tmpurii si semi-goria celor
timpurii. Se recoltează manual, 
primele cantități de știuleți a- 
vind o umiditate ceva mai ri
dicată. De aceea recolta este 
transportată imediat la bazele 
de recepție, pe platformele de 
uscare, din timp pregătite. Pri
mele aspecte ale celei mai im
portante îucrări din campania 
de toamnă le surprindem pe 
tarlalele fermei nr. 8 Măldă- 
ieni" de la LA^. Roșiori de 
Vede- De trei zile au fost ve
rificate lanucHe și ca urmare 
peste 100 de oameni au trecut 
la reeoitan în primele zile de 
la declanșarea acestei lucrări, 
au fost realizate circa 70 ha. 
întreaga recoltă culeasă a si 
fost pusă La adăpost cu un e- 
fort deosebit. Ploile din ultima 
perioadă îngreunează transpor
tul direct din Iar.. De aceea, 
pentru școaterea la drumurile 
de aoces a stiuletiîor se folosesc 
cile două reactoare Ia o re
morcă. Rutieristul Tudor Cută 
ne «pune: -Ne grăbim cu 
transportul si eliberatul pentru 
că pe aceste terenuri urmează 
să însămlnîâm griuL Si dară

nr.

FRUNTAȘI IN CAMPANIE

In 
cele mai mari asezăn 
din iudetul Tele 
timpină un par.ou. Un 
al fruntașilor din care r.o'.ăm 
cîteva nume : Floarea Cutierur 
Onrica Drăcșan. Steiica Cutieru. 
Floarea Tăbăcită. Spirea Mir- 
cescu. Stan Gogoașă. Sint sin
gurele nume pe care le putere 
nota la sediul cooperativei y 
gri cole de producție, ca o carte 
de vizită a hărniciei, pentru ca 
in această zi tot satul se afla 
în cîmp. Nu departe de aid. la 
sectorul zootehnic aflăm că 
dis-de-dimineață oamenii au 
fost repartizați la diferite lu
crări. Pe Alexandru Stanciu. 
secretarul organizației U.T.C. 
pe cooperativă, l-am întîlnit pe 
timp, unde împreună cu o e« 
chină de 20 de oameni partici
pa la însilozatul furajelor. Pînă 
în prezent, aflăm de ia el. aid 
s-au strîns 5 500 tone semisiloa 
ti 250 tone fîn. Cu realizările 
din. ziua respectivă, adică a 
treia coasă la lucerna și strin-

consuna una di»
săteș-J 
ne ln- 
oarsov

nan.

Mîine se deschid la Bucurfești-Mâgurek 
lucrârile primei ediții a Colocviului 
tineretului pe probleme de fizicâ 
și domenii conexe, sub genericul:

în hambare!

în ferma ‘egumicolc a cooperativei agricole din Peretu, județul Teleorman, circa 20 .de tone tomate 
așteaptă să fie ridicate. Pină la ora 11,30 nici o mașină a C.L.F. Roșiori de Vede, nu sosise pentru a 

ridica marfa
așteaptă să fie ridicate. Pină la

gerea vrejilor de fasole, a ca- 
Divulelor de floarea-soarelui și 
insilozauii porumbului ’din cul
tura dublă, cantitatea va spori 
substanțial însoțiți de secreta
rul U.T.C. trecem și pe la alte 
Duncte de lucrji. La ferma nr. 
1. condusă de Ștefania Bâltă- 
retu. 35 de cooperatori treierau 
fasolea recoltată de pe cele 30 
ha in cultură Dură si de pe 
cele 160 ha din cultura interca
lată in porumb. Tot aid impor
tant® forte manuale si mecani
ce au fost concentrate Ia de
clanșarea recoltatului florii-fioa- 
relui pe cele 125 ha. La ferma 
nr. 2. recoltatul florii-soarelui 
este in plină desfășurare. Șefa 
de fermă. Alexandra Aimăian. 
r.e spune: „Cu două 
si 25 cooperatori, am ____
intr-o singură zi 15 ha. iar cu 
ajutorul a 4 mașini de 
capacitate transportăm imediat 
recolta Ia baza de recepție".

în grădina de legume, peste 
250 de coooeratori efectuează 
recoltatul tomatelor si ardeilor. 
La panoul fruntașilor, amintit 
mai sus. adăugăm alte 
Gică Burcea. Elena ____
Floarea Petcana. Gheorghe Pi- 
ris — combinier. Florea Do- 
bre. închidem aici lista cu re
marca secretarului U.T.C. ..De 
fapt aceștia sînt numai cîțiva 
din cei aproape o sută de ti
neri. prezenți permanent la 
muncă în cooperativa noastră".

.Glorii- 
strins
mare

nume : 
Martin,

GRAFICUL DE RECOLTARE 
ESTE RESPECTAT 

CU RIGUROZITATE

.....aceasta este una din con
dițiile esențiale pentru succesul 
campaniei de recoltări, ne spu
ne Teodora Gudei. economistă

de fermă Ja C.A.P. Plosca. Pen
tru că ..la zi", recoltat. înseam
nă si imediat transportat în 
bază". Cum se concretizează a- 
.ceasta preocupare a cooperato
rilor din Plosca ? Pină la tar
laua de recoltare străbatem un 
drum greu, desfundat. Cu toa
te acestea. 5 autocamioane și. 3 
tractoare cu remorci — zi și 
noapte — asigură ritmic front 
de lucru combinelor și echipe
lor de culegători, transportând 
imediat recolta. La floarea- 
soarelui din 100 ha s-au 
strins 50 ha. aici acțio- 
nind două combine ..Gloria" și 
200 de cooperatori la recoltatul 
manual. Alte 5 combine C 3 
treieră neîntrerupt capitulele. 
La sfecla de zahăr — peste 250 
de oameni, organizați in 10 e- 
chioe. realizează cite 5 ha în 
medie pe zi. Cu toate că aceste 
culturi sint lucrate in acord 
global, acum la recoltări. în 
rarxx-t de maturarea lanurilor, 
echipele acționează grupate, 
spiritul colectiv de răspundere 
pentru soarta producției fiind 
evident. Nici o absentă nemoti- 
vată in cimp. într-o săptămină 
bună de lucru ințreaga recoltă 
a celor două culturi va fi pusă 
la adăpost Notăm și aici, la 
Plosca, nume de. oameni care 
se disting prin hărnicie: Ște
fan și Ion Bițică, combineri. 

.Gh. Stoian. Ion Curcan. Tudor 
Voicu. Constantin Glîuțăi la 
transport. Ion Stanciu, Florica 
Necșoiu. Floarea Petre. Alex. 
Andrei, Radu Dudău. Ion Ri- 
zea. Oprea Ene din echipele de 
cooperatori.

cele mai dificile ale campaniei 
de recoltare din grădini : 
transportul legumelor. Inginera 
Cornelia Vișan. șefa fermei Ier 
gumicole a cooperativei agricol 
le Peretu. ne spune : „Peste 
250 de oameni sint prezenți la 
muncă pentru a încheia ' recol
tatul tomatelor și ardeiului, dar 
cantitățile culese rămîn în 
cîmp. De ce ? Pentru că C.L.F. 
Roșiorii de Vede nu triplite 
ritmic mijloace . de transport,, 
într-una din zile era prevă
zută în grafic livrarea a 40 dfe 
tone tomate și nu au preluat 
decît 10 tone, pe motiv că nu 
au beneficiar. Beneficiarul. Fa
brica de conserve din Tr. Mă
gurele. nu primește marfa de.- 
cît in buncăre și containere, 
deci semiambalată. dar nu dis
pune suficient de asemenea utiw 
laje. Azi. spre exemplu, pînă 
Ia ora 11 și jumătate nu a so- 
sitniciun autocamion. de$i noi 
avem deja pregătite pentru- 
predare însemnate cantități de 
tomate și ardei. Ce vom face 
cu marfa care se depreciază. 
nu știm". Că această situație 
poate fi eliminată ne-o confir
mă inginerul Gh. Ristea. de la 
ferma legumicolă din Plosca . 
..Cele 215 tone tomate recoltate 
conform graficelor au fost pre
luate ritmic de către C.L.F. 
Alexandria". Situațiile în con
trast demonstrează că acolo 
unde există preocupare pentru 
respectarea graficelor între 
producător și beneficiari. în. 
drumul recoltelor spre hambare 
nu intervin obstacole păgubi
toare.

TEHNOLOGIA - VIATA"• > .
ția mediului ambiant. Tot
odată, în fiecare zi, progra
mul fiecărei secțiuni se va 
deschide cu „lecții-invitate" 
susținute de unii dintre cei 
mai valoroși cercetători ai 
fizicii românești contem
porane. în fiecare după-a- 
miază. participanții vor avea 
prilejul de a vizita laboratoa
rele I.F.A.', in cadrul cărora 
vor urmări adevărate lecții 
practice. Tematica aleasă, ca 
și programul de desfășurare 
a Congresului, oferă posibi
litatea de a se face un des
tul de cuprinzător bilanț a- 
supra modului în care tine
rii cercetători din domeniul 
fizicii și domeniile conexe 
s-au angajat, în acest prim 
an al cincinalului revoluției 
tehnțco-științifice, pe calea 
înfăptuirii importantelor răs
punderi cu care sînt inves
tiți! în același timp, pornind 
de la necesitatea de â dez
volta mișcarea de tine
ret „Știință-tehnică-produc- 
ție", colocviul își propune 
să pună în valoare contribu
țiile deosebite ale unor ti
neri specialiști, să ofere ca
drul unui larg schimb de in-

Lucrările acestui Colocviu 
a cărui organizare de că

tre forțele reunite ale comi
tetelor U.T.C. din Centrul 
Național de Fizică și Institu
tul de Fizică Atomică și 
Consiliului A.S.C. din Facul
tatea de Fizică de pe plat
forma Măgurele se înscrie 
pe linia măsurilor stabilite 
de Congresul al X-lea al 
U.T.C. privind dezvoltarea 
activității de creație tehnico- 
științifică — vor dura trei 
zile, între 9—11 septembrie, 
circumscriindu-se unei te
matici cu un pronunțat ca
racter interdisciplinar : „Pro
bleme de frontieră ale fizicii 
cu, științele tehnice și biolo
gice". Corespunzător acestei 
tematici, cele 165 de lucrări 
realizate de peste 300 tineri 
cercetători din 30 de unități 
de cercetare, producție și 
invățămint superior, din 
București și din alte orașe 
ale țării, vor fi comunicate 
în cadrul a cinci secțiuni : 
Fizică nucleară și tehnici 
nucleare ; Materiale speciale 
pentru tehnologii de vîrf ; 
Intețacția radiației cu sub
stanța, laseri și plasmă ; ___ ______ o__ ___
Energetică nucleară și noi formare și experiență, 
surse de energie ; Medicină, 
biologie, biofizică și protec- VIRGIL SIMION

Porți permanent deschise
■(Urmare din pag. 1)

răs
față

IN CONTRAST

Revenim în finalul raidului 
nostru cu una din problemele

OVIDIU MARIAN 
ȘTEFAN DORGOȘAN 

VALERIU TANASOFF

CUPA SCINTEII TINERETULUI LA TENIS"

Costinesti (prin telefon de la 
trimișii noștri) : 
al competiției de masă, cu ca
racter republican, pentru tenis, 
dotată cu „Cupa Scinteii tine
retului" a început ieri cu pri
mele întreceri sub auspicii din 
cele bune. Sint prezenți toți 
campionii județeni, la cele trei 
categorii de •virată: 10—14.
15—19. 20—25 ani. fete si băieți, 
cel mai buni din cei peste 
2^0 000 de participanti la prima 
etapă, cea de masă, ne asocia
ția sportivă.

Stațiunea turistică a tineretu
lui de pe litoralul Mării Negre. 
CoetinestL trăiește de ieri fe
bra caracteristică marilor între
ceri sportive. Dealtfel, se re
marcă cu ușurință nota de ine
dit pe care o împrumută între
gii stațiuni, competiția organi
zată de C.C. al U.T.C.. ..Scîn- 
teia tineretului" si federația de 
tenis : numeroase afișe, cu simr 
holurile ..sportului alb", gru
purile de tineri în trening, cu 
rachetele sub braț, dar mai ales 
animatele întreceri care se des
fășoară non-stop pe cele 10 te
renuri special amenajate. îa+ă 
imaginea, atmosfera pe care le 
reprezintă vizitatorului. în a- 
ceste zile. Costineștii. încă de la 
primele partide, turneul final, 
atrage numeroși spectatori, ti
neri prezenți la odihnă. în sta
țiune. printre care si numeroși 
tineri de peste hotare care sînt 
îneîntați de nivelul tehnic si 
spectacular al întrecerilor aces
tei competiții de masă. Arbi
trul principal al turneului final. 
Ilie Turcu. președintele Tenis- 
club-ului București, făcea în a- 
cest sens o remarcă semnifica
tivă : „Nivelul tehnic e net su-

Turneul final
Derior fată de acum un an și 
acum doi ani. Impresionează oe 
un specialist corectitudinea, re
gularitatea și varietatea lovitu
rilor. semn că în județe s-a dat 
importantă etapelor pregăti
toare".

Există, trebuie să vă spunem, 
și un handicap foarte serios. 
Timpul e foarte rece si vin tul 
suflă puternic împietînd asupra 
acurateții jocurilor. Să sperăm 
că vremea se va îndrepta, va 
contribui la frumusețea și reu
șita întrecerilor. Cronicarul a 
fost frapat de cîteva aspecte ce 
țin de adeziunea tinerilor la 
această competiție, de marea 
lor pasiune pentru teniș. de 
atracția pe care o exercită asu
pra chiar sT, celor mai virstnici. 
Am reîhtilnît. întirziind înde
lung la tablourile cu progra
marea meciurilor, pe multi din 
foștii campioni de anul trecut 
si de acum doi ani. Numărul 
lor e chiar foarte numeros, 
ceea ce demonstrează statorni
cia pasiunii pentru tenis, preo
cuparea pentru a se perfecționa 
si a-si ridica măiestria spcwnivă.

- Pentru că spuneam ceva mai- 
stis. nivelul actualei ediții este 
mult mai ridicat și ca să-ti păs
trezi pozițiile cîștigate. trebuie 
să te pregătești serios din toate 
punctele de vedere. Am reîn
tâlnit. de asemenea, antrenori 
cunoscuți. mai exact pe acei 
mari animatori ai tenisului din 
județele tării care deși au răs
punderi si preocupări profesio
nale. o bună parte din timpul 
lor l-au acordat pregătirii fina- 
Iiștilbr pentru o reprezentare 
cît mai prestigioasă a proprii
lor județe. Din rîndurile aces-

tora fac parte : Eugen Vătă- 
șescu (Rm. Vilcea). dr. Ștefan 
Nadași (Sighetul Marmației), 
Mihai Maltopol (județul Gorj). 
Nicolae Flor-escu (Salonta). dr.- 
Rochii tz (Huedin) etc. oameni
in virstă. îndrăgostiți de compe
tiția noastră. Unii dintre actua
lii Darticipanti la finală, cam
pioni ai județelor si în edițiile 
precedente — și-au schimbat nu 
numai categoria, ci chiar si pro
priul statut : foștii elevi. Zisis 
Diamandis. Dolj, campionul pe 
tară al ediției de anul trecut 
este de acum student la Facul
tatea de medicină din Craiova : 
elevul din Pitești. Epure Gheor
ghe. care a ocupat locul III la 
prima ediție din 1975 a ..Cupei 
Scinteii 
proaspăt 
din Iași, 
pasionați 
să-și reediteze_____ ______
mante. Dealtfel. Epure în prima 
lui confruntare în cursul dimi
neții a învins, nu fără emoții, 
pe reprezentantul iudetului Ti
miș la categoria 20—25 de ani 
— Stefan Clonda. muncitor, in 
două seturi : 6—4. 6—3. Timi
șoreanul. un stingaci tenace, i-a 
făcut clipe erele argeseanului

Dar primele întreceri ne-au 
oferit si primele surprize. Fa
voritul categoriei pionieri (10— 
14 ani), bucuresteanul Mîhnea 
Năstase. nepotul marelui nostru 
campion Ilie Năstase. a clacat 
in setul doi ratind calificarea : 
6—1. 1—0 abandon, rămînînd 
în cursă adversarul său. Viorei 
Căciulescu din județul Neamț, 
mai in virstă decît mezinul 
competiției ‘ cu 4 ani — Năstase 
Mîhnea. campionul municipiului 
București are numai 9 ani !

tineretului" este deja 
student la Politehnica 

Ei au rămas aceiași 
ai tenisului, doritori 

marile perfor-

în prima zi de concurs au 
fost programate 80 de partide 
— 4 meciuri au fost întrerupte 
din .. . ‘_____1__1 ' _
reiau astăzi de dimineață. Din
tre întrecerile cele mai dispu
tate face parte si partida sus
ținută de campionul de anul 
trecut. Zisis Diamandis (Doli) 
cu Vasîle Titieni (Bistrlța-Nâ- 
săud) cîștigat ,de primul după 
o luptă echilibrată care a durat 
2 ore cu scorul de 6—3. 4—6. 
6—4. Cel mai lung meci care a 
durat 3 ore si un sfert a fost 
furnizat în prima reuniune de 
reprezentanții județelor Teleor
man și Maramureș la categoria 
20—25 de ani. respectiv Stoica 
Vasîle si Mihalec Eueen. cisti- 
eat de ultimul, prezent în toate 
finalele competiției, in 3 se
turi : 6—8. 15—13. 6—3. Rezul
tate bune în prima zi au obți
nut reprezentanții județelor 
Neamț. Hunedoara. Mureș. Te
leorman. ’ municipiului Bucu
rești. etc. cu cei mai multi spor
tivi calificați in turul următor.

Astăzi sint programate peste 
90 de partide ne timp de 10 ore 
si jumătate non-stop, care se vor 
desfășura pe toate cele 10 tere
nuri. Aseară, concurent ii au vi
zionat la Teatrul de vară din 
Costinesti o gală de filme spor
tive exclusiv din 
cheta 
aur*. 
Înveli

P.S. ___ _________
a avut Ioc festivitatea de des
chidere a întrecerilor turneului 
final al ..Cupei Scinteii tinere
tului" la tenis.

cauza întunericului si se

tenis : ..Ra
de argint". ..Racheta de 
..Cupa Davis". ..Cum să 
tenisul".
Ieri, la orele urinzului.

VASÎLE CABULEA 
VA SILE RANGA

pre măsurile destinate să 
pun dă sarcinilor puse in 
școlii.

Era firesc să avem de-a face 
cu un consiliu mai aparte. La 
această oră, învățămîntul ro
mânesc. grație îndemnurilor 
date de partid, personal de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deține 
entări de principiu, ca și
amănunt, foarte bine conturate, 
încit putem afirma că depinde 
foarte mult de fiecare școală, de 
fiecare colectivitate didactică și 
de elevi cum individualizează 
propriile sarcini. cum concep 
traducerea lor în viată, ca o părti
cică din întregul pe care-1 con
stituie sistemul de învățămînt 
românesc, școala formării omu
lui nou, comunist. Iată de ce la 
consiliu ne-am pus problema să 
ne particularizăm, din sarcinile 
generale ale școlii, o concepție 
proprie Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" în privința saltului pe 
care-1 vom face în anul școlar.

Voi aminti aspectele de conți
nut în jurul cărora s-au purtat 
multe discuții clarificatoare. Va 
prima, evident, sarcina ridică
rii calității pregătirii elevilor. 
Pornim de la început de la i- 
deea că putem realiza ca între - 
gul proces de învățămînt să se 
sprijine mai puternic pe valori 
instructlv-formativ-educative, să 
facem educație nu numai prin 
istorie. științele sociale $i 
umaniste, ci prin toate, 
disciplinele de învățămînt. să 
optimizăm deci latura educati
vă. politică și patriotică, a în
tregului proces de invățămint, 
pentru ca elevul să crească în 
școală ca tinăr care știe de ce 
învață, în ce perspectivă se pre
gătește. De la acest obiectiv 
pornind, am dezbătut în plenul 
nostru profesoral îmbunătățirea 
muncii cadrelor didactice. Das
călii școlii, sub conducerea orga
nizației de partid. își concep ac
tivitatea la catedră ca oameni 
politici.

Ne-am gindit. în primul rînd, 
că profesorii își vor pregăti lec
țiile încorporind în ele. ca și 
in recomandările de studiu pe 
care le fac elevilor, documente
le de partid, cele ale Congresu
lui al XI-lea al partidului în
deosebi — unde găsim magistral 
sintetizată întreaga politică ro
mânească a dezvoltării socia
liste și comuniste a țării — pre
cum și indicațiile din- cadrul 
vizitelor de lucru ale secreta
rului general in diferite județe 
ale țării. Din toate aceste do
cumente transpare concepția 
dezvoltării domeniilor economice 
și științifice care au la bază 
fizica, chimia, matematica, bio
logia. geografia și geologia etc. 
Nu va exista lecție prin care 
profesorul să nu-1 poată rapor
ta pe elev la realitățile de azi 
și de ieri, dar mai ales de mîi- 
ne ale României, să-1 facă să 
se simtă mîndru că este cetă
țean al acestei țări și dator Să-i 
dea acesteia tot ceea ce poate 
da ființa lui. Cind ne-am formu-

FIECARE UTILAJ-LA CAPACITATEA MAXIMĂ
(Urmare din pag. I)

ȘTIRI SPORTIVE
• FINALELE COMPETIȚIEI 

SPORTIVE DE MASA „CROSUL 
TIN ARULUI MUNCITOR" se 
vor desfășura duminică, 12 sep
tembrie, la Craiova. La între
ceri vor participa tineri sportivi 
din întreprinderi și instituții ca
lificați din fazele județene șî ale 
municipiului București.

tembrie, și va reuni concu- 
renți din orașele-port Odessa. 
Varna, Istanbul și Constanța. In 
programul competiției sint în
scrise întreceri de gimnastică, 
haltere, înot și box;

• COMPETIȚIA INTERNAȚI
ONALA POLISPORTIVA ..Cupa 
Mării Negre" se va desfășura 
anul acesta pe bazele sportive 
constănțene intre 16—19 sep-

• ÎN;TURNEUL INTERNA
ȚIONAL de tenis de la Forest 
Hills, jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici s-a calificat pen
tru sferturile de finală. în urma 
victoriei obținute cu 6—3. 6—3 

-in fața -americancei Beth Nor
ton.

velul conducerii întreprinderii, 
datoare să impulsioneze livra
rea la termenul stabilit a semi
fabricatelor de către unitățile 
colaboratoare, cît și la nivelul 
secțiilor, pe linia organizării te
meinice a fiecărui loe de mun
că. Eforturile depuse în această 
direcție, concretizate în dimi
nuarea opririlor accidentale, în 
îmbunătățirea calității și redu
cerea perioadei reparațiilor, s-au 
dovedit deosebit, de eficiente; la 
o serie de utilaje, cum sînt 
strungurile paralele, mașinile de 
frezat verticale și mașinile de 
frezat portal, indicii de utili
zare depășesc chiar 90 la sută.

In paralel cu extinderea și 
generalizarea acestor măsuri la 
nivelul tuturor secțiilor și ate
lierelor. o altă, problemă, la fel 
de importanță pentru creșterea 
randamentului mașinilor și uti
lajelor, o c.onștițuie ridicarea ni
velului de. calificare, formarea 
unor cadre cu o înaltă pregă
tire profesională. Pentru că, in 
adevărata sa accepțiune, randa
ment maxim înseamnă nu doar 
funcționarea neîntreruptă, în 
toate cele trei schimburi, ama-

șinilor și utilajelor, ci obținerea 
unor cantități cit mai mari de 
produse, executarea unor ope
rațiuni de înalt nivel tehnic și 
calitativ. „Tocmai de aceea — 
ne spune Ion Catană, secreta
rul- comitetului U.T.C. — ținind 
cont \că la 'noi ’ în întreprindere 
predomină numărul muncitori
lor tineri, am organizat, la ni
velul fiecărui loc de producție, 
cursuri de perfecționare pe 
meserii. Pe lingă această for
mă de pregătire, o altă moda
litate specifică întreprinderii 
noastre o reprezintă repartiza
rea unor grupuri de tineri pe 
lingă un cadru tehnic de spe
cialitate — inginer sau tehni
cian — care are datoria de a 
explica în amănunțime, teore
tic, dar mai cu seamă practic, 
tehnologia executării reperelor 
ce intră în componența produ
sului finit. O inițiativă deose
bit de valoroasă, ce a determi
nat în. scurt timp formarea unor 
muncitori cu o temeinică pregă
tire profesională, capabili să 
execute lucrări de complexitate 
superioară nivelului lor de în
cadrare-.

Desigur însă, așa cum aveam 
să ne convingem, preocupările 
colectivului. ale organizației 
U.T.C. in domeniul găsirii unor 
noi soluții menite să contribuie 
la creșterea indicelui de utili
zare a mașinilor și instalațiilor- 
nu se opresc aici. Intre măsu
rile cele mai eficiente adoptate 
in acest sens se înscrie, fără 
îndoială, și inițiativa organiză
rii unor echipe de reparații 
specializate pe tipuri de ma
șini, care va asigura o redu
cere substanțială a perioadelor 
de staționare în revizii și repa
rații a mașinilor și utilajelor, 
contribuind astfel la mai buna 
folosire a acestora. Atenția per
manentă și stăruitoare pe care 
tînărul colectiv de muncă de 
aici o acordă rezolvării tuturor 
problemelor pe care le ridică 
procesul de producție, preocu
parea pentru valorificarea tutu
ror rezervelor de sporire a 
gradului de utilizare a mașini
lor și utilajelor constituie ga
ranția sigură că, în cel mai 
scurt timp, întreprinderea de 
mașini-unelte Bacău se va în- 

. scrie, prin rezultatele obținute, 
între unitățile economice cu o 
activitate cit mai eficientă.

lat acest obiectiv, am pornit de 
la principiul că școala nu este 
o arhivă de cunoștințe din carte, 

■ ci o părticică din societate pe 
care elevul este îndemnat și a- 
jutat s-o cunoască, . să-i 
cunoască realitățile și cerințele. 

Ne-am pus problema ca pro
cesul de învățămînt, oarecum li
mitat ca încărcătură prin rigo
rile de programă, să fie conti
nuat pe același, plan instructiv- 
educativ, de celelalte activități 
pe care școala le cultivă cu spri
jinul direct al organizației U.T.C. 
Mă refer în principal la activi
tatea în cercuri, care va că
păta o mai mare amploare, tra
diția permițîndu-ne o aseme
nea dezvoltare. Asta va implica, 
în. primul rînd, utilizarea inten
sivă a .laboratoarelor, și cabine
telor în conexiune directă cu 
activitatea atelierelor. Trebuie 
să precizez că atelierele nu sînt 
rypte de sala de clasă, labora
tor și cabinet — se practică sis
temul porților deschise intre lec
ție, experiment, creație și apli
cație practică. Cel puțin: la cî- 
teva discipline, mai cu seamă la 
fizică, s-au pus bazele colaboră
rii interdisciplinare Intre profe
sori și maiștri-instructori, ate
lierele de electrotehnică și cel 
de strungărie fiind locuri unde 
profesorul de fizică vine frecvent 
pentru a înlesni elevilor înțe
legerea aplicată a fizicii. În 
acest an școlar, atelierele liceu
lui îmbogățindu-se cu unul de 
bobinaj, se lărgesc și posibili
tățile de colaborare interdisci- 
plinară. De asemenea, printr-un 
laborator de biologie nou creat, 
după o concepție originală a 
catedrei de biologie și unele in
stitute de cercetări ou care co
laborăm. se mărește gama acti
vității interdisciplinare, deve
nind posibile lucrările aplicative 
de microscopie și disecție.

— Cercurile ne permit mult mai 
mult deciț o oră de curs, căci îi 
pun pe elevi în situația de a lucra, 
și nu numai ca un exercițiu., al 
minții și mîinii. Am înțeles să re
curgem și în acest domeniu la 
o muncă de concepție, îneît cercul 
să poată continua ora de clasă, 
la alt nivel mult mai ridicat.

— Spuneați că și activitatea 
cercurilor urmează o anume 
concepție ?

Concepția pornește de la in
teresul pe care-1 avem să-l de
terminăm pe elev să-și probeze 
puterea creatoare, capacitatea de 
sinteză, de aplicare a cunoștin
țelor de la clasă, gîndirea vie. 
Am precizat însă că in cercuri 
urmărim, ca și la ore, și latura 
educativă, de fapt, educarea pa
triotică a elevilor. în laboratoa
re și cabinete, elevul va fi ini
țiat în noile descoperiri româ- 
tești din anumite domenii ale 
științei și tehnicii ; tineretul tre
buie să știe tot ce s-a realizat 
la noi, cum sint apreciate peste 
hotare aceste realizări, ce presti
giu au oamenii de știință ro
mâni în lume. Toate aceste lu
cruri au fost discutate in ședin
țele de catedre, la încheierea a- 
nului școlar. Elevilor li s-a re
comandat de la început de va
canță bibliografie de studiu pen
tru viitoarea activitate în cercuri, 
iar tematica a fost discutată cu 
ei după ce, în ședințele de ca
tedre, aceasta a fost perfectată 
cu participarea membrilor de 
bază, elevi, ai cercurilor. Cău
tăm să evităm cu hotărîre ac
tivitatea de cerc tip oră de me
ditație. Cercul este altceva.

— Să înțelegem, prin asta, că 
se va lucra cu elevi privilegiâți ?

— Nicidecum. Activitatea s-a 
așezat astfel îneît să lucrăm cu 
masa de elevi, dar diferențiat. 
Pentru cei mai slabi s-au pus la 
punct meditațiile. Cei interesați 
să afle mai mult de la profesori 
pot solicita consultațiile. Cercu
rile rămîn pentru elevii pasio
nați de creația științifică, teh
nică și artistică. Pe cei care-i 
pasionează o anumită disciplină 
școlară îi cuprindem de la în
ceput de an în sistemul pregă
tirii pentru olimpiadele școlare.

Elevii cunosc toate aceste lu
cruri, întrucît ei au venit în nu
măr mare la școală de la 1 sep
tembrie. Există obiceiul la noi în 
liceu să-i punem la curent pe 
elevi înainte de începerea școlii 
cu programa pe care o vor stu
dia. cu bibliografiile recoman
date. Cu atît mai mult cu cît în 
primele săptămîni de școală în
vățătura merge mină în mină cu 
munca în campania de toamnă 
la care și anul acesta vor parti
cipa cu entuziasmul tineresc ce-i 
caracterizează.
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Statele africane independente ișî reafirmă luna istoriei Plenara C. C. al P. C. Francez consacrată
hotărîrea de a sprijini lupta de eliberare României4* la

a popoarelor din Africa australă
SITUAȚIA DIN AFRICA AUSTRALĂ EXAMINATA LA 

CONFERINȚA DE LA DAR ES SALAAM
Președinții Agostinho Neto 

(Angola), Seretse Khama (Bots
wana). Sâmora Machel (Mozam- 
bic). Kenneth Kadnda (Zambia) 
și Julius Nyerere (Tanzania), 
prezență la lucrările reuniunii 
desfășurate în zilele de 6 și 7 
septembrie, la Dar es Salaam, 
au examinat problemele legate 
de eliberarea Africii australe, 
situația din această parte a con
tinentului în lumina ultimelor 
evenimente petrecute în zonă 
prin intensificarea mișcării de 
eliberare națională în Namibia, 
Rhodesia și Republica Sud-Afri
cană. La dezbateri au participat, 
de asemenea, lideri ai mișcări
lor de eliberare națională din 
Namibia, Rhodesia și R.S.A., 
precum și membrii Secretariatu
lui Comitetului pentru eliberare 
al Organizației Unității Africane.

în cadrul reuniunii, ale cărei 
lucrări au fost prezidate * de 
președintele statului-gazdă, Ju
lius Nyerere. au fost, de ase
menea, trecute în revistă aspec
te legate de unificarea rînduri- 
lor mișcării de eliberare națio
nală din Rhodesia în vederea 
activizării luptei poporului Zim
babwe împotriva regimului mi
noritar al premierului rasist Ian. 
Smith, căile și mijloacele de 
intensificare a ajutorului acordat 
de Africa independentă luptei 
de eliberare a popoarelor din 
Africa .australă împotriva do
minației coloniale și neocolo- 
niale și a regimurilor rasiste de 
la‘ Pretoria și Salisbury.

La încheierea lucrărilor. un 
purtător de cuvînt al președin
telui Julius Nyerere a declarat 
câ șefii de stat din A 
Botswana, Mozambic, ~-------
și Tanzania au hotărît să spo
rească ajutorul acordat pe toate 
căile luptei de eliberare națio
nală a poporului Zimbabwe și sa 
intensifice eforturile lor în ve
derea realizării unității de ac
țiune a tuturor forțelor de eli
berare națională din Rhodesia.

Reuniunea de la Dar es Sa
laam a reafirmat încă o dată 
hotărirea statelor africane inde
pendente de a continua * lupta 
pentru eliberarea definitivă a 
Africii australe pînă la elimi-

narea ultimelor vestigii ale co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui in sudul Africii.

După încheierea reuniunii, li
derii mișcării de eliberare na
țională din Rhodesia au rămas 
la Dar es Salaam pentru a con
tinua consultările menite să ducă 
la coordonarea eforturilor for
țelor patriotice ale poporului 
Zimbabwe și la mobilizarea lor 
în lupta împotriva regimului 
rasist al premierului Ian Smith.

La Muzeul național al culturi
lor din Ciudad de Mexico s-a 
deschis „Luna istoriei Româ
niei", dedicată centenarului in
dependenței de stat a țării noas
tre. Cu acest prilej, a fost inau
gurată expoziția „De-a lungul 
istoriei României prin interme
diul artei" și a fost vizionat fil
mul ..Vechi capitale ale țării 
noastre".

în cadrul „Lunii istoriei Româ
niei". personalități mexicane vor 
prezenta un ciclu de conferințe 
privind originea poporului ro
mân. dezvoltarea istorică a na
țiunii române și vor fi vizionate 
filme documentare românești.

întreprinderea de echipament pentru telecomunicații „Nikola 
Tesla” din ZagrebAngola, 

Zambia

Turneul european 
al secretarului 

de stat al S.U.A.
Președintele Franței. Valery 

Giscard d’Estaing. l-a primit, 
marți, la Palatul Elysee. pe se
cretarul de stat, al S.U.A.. 
Henry Kissinger, cu care a 
avut o convorbire.

Purtătorul de cuvint al Pala
tului ElvSee. Jean Philippe Lecat, 
a declarat, la stirșitul întreve
derii. că președintele d’Estamg 
si Henry Kissinger au examinat 
o serie de probleme internațio
nale printre care situația din 
Africa australă și din Orientul 
Apropiat.. în timpul convorbiri
lor. secretarul de stat american 
l-a informat pe președintele 
Franței asupra rezultatelor dis
cuțiilor pe care le-a avut la 
Ztirtch cu primul ministru al 
guvernului1 de la Pretoria. John 
Vorster. Purtătorul de cuvint 
francez a arătat câ președintele 
d’Estâing a subliniat, 
prilej, că Franța se 
in favoarea acordării 
dentel Namibiei ..in 
fixate de Organizația 
lo* Unite'1. (Dupâ cum se știe. 
Namibia este administrată in 
mod ilegal de regimul rasist de 
la Pretoria). De asemenea. 
Franța se pronunță pentru 
„aplicarea principiului majori
tății in Rhodesia', unde o mi
noritate albă domină populația 
de cutioare care reprezintă ma
joritatea ini această tară.

cu acest 
pronunță 
indepen- 
condițiile 
Națiuni-

în cadrul unei scurte vizite 
efectuate, marți, la Hamburg, 
secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, a conferit cu 
cancelarul vest-german, Helmut 
Schmidt, și cu ministrul de ex
terne, Hans Dietrich Genscher, 
pe care i-a informat asupra re
zultatelor convorbirilor purtate, 
Ia sfîrșitul săptăminii trecute, 
în Elveția, cu primul ministru 
sud-african, John Vorster.
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Noi varietăți de grîu
în ultimele d.ouă decenii au 

fost întreprinse eforturi sus
ținute în Iugoslavia pentru ob
ținerea . unor varietăți mai 
productive de grîu. Oamenii 
de știință au dezvoltat astfel 
de varietăți ca „Zlatna dolina", 
,,Sava“. ..Slavonka". ..Biserka" 
și altele care dau producții 
mari la hectar și de bună ca
litate pe cele 1 839 000 hectare 
afectate acestei culturi. Promo
varea producției de grîu este 
parte componentă a unui pro
gram de dezvoltare a agricul
turii iugoslave, care și-a propus 
realizarea cit mai curind posi
bil a unei recolte de griu care 
să asigure nu numai indepen
dența tării față de importuri, 
dar să și ofere o bază pentru

exporturi. în ciuda fluctuații
lor de’ climă, producția' medie 
intre 1964—1973 a fost de 4 480 700 
tone ceea ce se apropie foarte 
mult de scopul propus. Anul- 
record 1974 a adus atit agricul
torilor, cit și oamenilor de ști
ință marea satisfacție o obți
nerii unei producții de 6.3 mi
lioane tone griu. Se speră ca 
recoltele să se stabilizeze la 
acest nivel in jurul anului 
1980. fără ca aceasta să în
semne afectarea unor noi su
prafețe in detrimentul altor 
culturi ca porumbii 
zahăr sau orzul. Me 
ției de griu la hecl
Iugoslavia printre primii 
producători cereale
lume.

Aeroportul 
de la Maribor

Un alt oraș iugoslav a fost 
înzestrat cu aeroport — este 
vorba de orașul din Slovenia. 
Maribor. Noul aeroport deser
vește atit traficul intern, cit și 
cel internațional. Pista lui are 
2 500 metri lungime și 45 metri 
lățime, iar turnul de control 
are o înălțime de 26 metri. 
Aeroportul este echipat cu cele 
mai moderne instrumente des
tinate asigurării securității zbo
rurilor. La început, aeroportul, 
care este de categoria B. va a- 
sigura deplasarea a 62 000 pa
sageri cu 1 500 aparate de zbor 
anual. Se așteaptă ca cifrele să 
se dubleze pină in 1980.

_________________________________________________

pe scurt
REUNIUNE A CONSILIULUI

O.N.U.D.I.
Consiliul Organizației Națiu

nilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.) s-a re
unit, incepînd de luni, în Pala
tul Hofburg din Viena, pentru 
examinarea și aprobarea pro
gramului de acțiune revizuit al 
organizației și a bugetului 
O.N.U.D.I. pe anul 1977. Consi
liul urmează, de asemenea, să 
elaboreze directivele pentru 
funcționarea fondului de dezvol
tare al O.N.U.D.I. in scopul spo
ririi resurselor financiare de 
care dispune organizația și al 
ameliorării sistemului de acor
dare a creditelor pentru țările 
în curs de dezvoltare. Consiliul 
O.N.U.D.I. va lua in dezbatere.

• RECORD DE CALCUL MINTAL. Wim Klein, matematician 
programator al Organizației (vest)-Europene de Cercetări Nuclea
re (C.E.R.N.), și-a doborit propriul record de calcul mintal, reu
șind să extragă rădăcina de ordinul 73 dintr-un număr de 507 
cifre in... două minute și 43 secunde. Precedentul său record era 
de trei minute și 43 secunde... timp necesar extragerii rădăcinii 
de ordinul 73 dintr-un număr cu 510 cifre. Wim Klein a expli
cat celor care au asistat la demonstrația sa de virtuozitate unele 
dintre procedeele utilizate, care i-au atras porecla de ,.ordinator 
uman", • POLIȚIA FILIPINEZĂ a arestat pe aeroportul din 
Manila două persoane sosite din Bangkok care transportau în- 
tr-un geamantan cu fund dublu un kilogram de heroină pură 
în valoare de aproximativ un milion de dolari. Aceasta repre
zintă una din cele mai importante capturi de droghri realizată 
de poliția filipineză în ultimii ani. • un nou procedeu de 
OBȚINERE A ENERGIEI FRIN ARDEREA CĂRBUNELUI și-au 
propus să experimenteze în comun specialiști din Republica Fe
derală Germania, S;U-.A. și Marea Britanie. Noul procedeu ar 
consta în trecerea unui curent de aer sub presiune printr-un 
strat ;de cenușă cu/nisip, amestecat-cu cărbune. Avantajele con
stau în fautul că în acest mod se obține o ardere completă a 
cărbunelui,' care poate să fie de cea mai slabă calitate, cu o pier
dere minimă de căldură. în același timp, noul sistem este, mai 
economic-și mai puțin poluant, o UN GRAV ACCIDENT DE 
CALE FERATA s-a Drodus.'în apropiere de Johannesburg, Afri
ca de Sud, in urma căruia, potrivit unor date preliminare,' 35 
de persoane și-au' pierdut viața, iar alte 70 au fost rănite. Un 
tren de persoane plecat din Johannesburg,-care transporta lu
crători de culoare către marile aglomerări ale populației africa
ne de la Oenoni, s-a ciocnit cu expresul de Maputo, în care se 
aflau numeroși muncitori africani de la minele din apropierea 
Johannesburgului. Blocarea ușilor vagoanelor deformate datori
tă coliziunii, a făcut necesară folosirea aparatelor de sudură 
pentru tăierea caroseriei vagoanelor, ceea ce a îngreunat consi
derabil operațiunile de salvare.
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analizării situației din țară în urma 
recentei remanieri guvernamentale

La Paris a avut loc plenara 
"Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez consacrată 
analizării situației politice, eco
nomice și sociale din țară în 
urma recentei remanieri guver
namentale.

într-un raport. Georges Mar
chais. secretar general al P.C.F.. 
a subliniat rolul luptei partidu
lui comunist, arătind câ ultime
le evenimente au confirmat clar
viziunea Și combativitatea comu
niștilor francezi. în raport se 
aduc critici politicii 
mice și financiare 
te de noul guvern,
du-se că programul de austeri
tate impune sacrificii muncito
rilor. Georges Marchais a subli-

niat câ orientarea și obiectivele 
fundamentale ale luptei pentru 
soluționarea justă a actualei si
tuații sint definite în programul 
comun de guvernămint elaborat 
de uniunea stingii și a anunțat 
o serie de acțiuni ale partidului 
pe linia pregătirii alegerilor 
municipale din primăvara anu
lui viitor.

econo- 
anunța- 
arătin-

iugoslave

în cursul unei conferințe de 
presă organizată marți, la Pa
ris, Georges Marchais a arătat 
că P.C.F. a propus o întâlnire a 
liderilor uniunii stingii în 
scopul definirii obiectivelor 
unei acțiuni comune împotriva 
politicii de austeritate a gu
vernului. O scrisoare a fost a- 
dresată în acest sens lui Fran
cois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului socialist, și lui 
Robert Fabre, președinte-al Miș
cării radicalilor de stingă.

0 nouă fabrică 
de alumină

în satul Karakaj din apro
pierea orașului Zvornik (Bos
nia) se construiește o nouă fa
brică de alumină care va fi cea 
mai mare și mai modernă în
treprindere de acest fel din 
întreaga țară. Merită mențio
nat faptul că ea va fi înzestrată 
cu instalații împotriva poluării 
apei ' și • aerului. în fiecare se
cundă fabrica va utiliza 0.9 
metri cubi de apă și va dever
sa 0,5. metri' cubi de apă. mai 
curată din punct • de vedere 
biologic decit cea din nuri. Pe 
lingă sistemul de filtrare vor 
fi. dispuse conducte pentru eva
cuarea deșeurilor in valea Sap- 
<nă. Problema transportului 
bauxitei de - la minele Vlaseni- 
ca pină în satul Karakaj va fi 
soluționată prin construirea 
unui conveier de-60 km lungime 
care va fr cel. mâi lung din 
Europa.

Petrolul Voivodinei

Secretaruil general al Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța (C.G.T.). Georges Seguy, 
a declarat. în urma întrevederii 
avute cu primul ministru. Ray
mond Barre, că șeful guvernu
lui nu a 
prezentate 
..stăvilirea 
flației".

Georges , _
dintre personalitățile 
cu care premierul francez s-a 
întâlnit pentru a prezenta pro
punerile guvernamentale de 
combatere a inflației, fenomen 
apreciat de primul ministru 
încă de la preluarea funcției 
drept principala problemă eco
nomică actuală a Franței.

acceptat, propunerile 
de sindicate privind 
gravei curse a in-

Seguy este prima 
politice

SITUAȚIA 
DIN LIBAN

Se apreciază că timpurile 
petroliere ale Voivodinei vor 
produce in acest an 1 013 000 
tone petrol și circa 850 000 000 
metri cubi de gaz natural. în 
primele două luni ale acestui 
an au fost extrase 168 719 tone 
de petrol, cu 6.8 la sută mai 
mult decit anul trecut în ace
lași timp. au fost obținuți 
156 500 000 metri
de 4.8 la 
cedent.

Grupaj realizat de 
GH. SPRINTEROIU

Posturile' de radio ale prin
cipalelor forțe implicate în con
flict au anunțat marți că, în 
Liban situația continuă să se 
deterioreze in toate zonele de 
conflict. La Beirut tiruri in
tense de artilerie au fost sem
nalate in mai multe cartiere ale 
orașului. Pentru prima dată de 
la începerea luptelor, singurul 
punct de trecere intre cele două 
părți ale orașului — în cartie
rul muzeelor — a fost intens 
atacat. inchizind practic orice 
comunicație între ele.

Lupte la fel de îndirjite au 
avut loc in regiunea muntoasă, 
situată la est și sud-est de 
Beirut, precum și în zona ora- 
sului-port Tripoli, din nordul

C
ălătorind de la 
Ulan Bator spre 
Darhan. drum de 
peste 200 km prin 
mijlocul unei cim- 
pii imense gardate 

de dealuri — munți pe care a- 
ceeași iarbă se intlnde ca un 
mușchi, strins, protector împo
triva soarelui și frigului, am cu- 
noscut o față a țării care, alături 
de industria ce se dezvoltă în 
orașele noi, ridicate în anii so
cialismului, consacră străvechea 
ocupație a creșterii animalelor 
drept una din sursele de bază 
ale dezvoltării sale. Turme de 
oi, de iaci, de cămile, de cai se 
mișcau continuu spre linia mun
ților așezindu-se parcă in pei
saj ca un dat permanent, ca o 
culoare necesară în verdele Pa~ 
Iid al cimpici. Părea că nu e ioc 
aici pentru nimic altceva, că 
locurile păstrează o alcătuire 
definitivă, un desen fundamen
tal tăiat numai de linia subțire 
a puținelor rîuri și de șoseaua 
acoperită de mașini, ea însăși o 
erezie a ochiului in acest ocean 
de pășuni.

La capăt, Darhanul, orașul din 
Borhan (Valea zeului), orașul 
ce trimite prin .numele său la 
ambiția construcției — darhan 
înseamnă în limba mongolă fău
rar —, cu coșurile uzinelor, cu 
cartiere de blocuri ce dau un e- 
chilibru nou platformei din ju
rul riului Haraa. în urmă cu 15 
ani se puneau temeliile așezării. 
Azi, Darhanul are 55 000 locui
tori, dintre care 85% sint tineri, 
el fiind numit pe bună drep
tate, „orașul tineretului". Am 
mers și aici ca și la Ulan Bator 
în cîteva întreprinderi noi, am 
văzut linii moderne de fabrica
ție, mi s-a vorbit despre munca 
tinerilor, despre angajamentul 
lor de a face din această zonă a 
țării un puternic centru indus
trial, un centru de civilizație 
socialistă a Mongoliei contem
porane.

Despre frumusețea unei vîrste 
rotunjite deplin prin munca 
pentru oameni,, pentru tară, des
pre lucruri care-mi erau aproape 
și semănau, în pofida distanței 
de cîteva mii de kilometri, cu 
cele de acasă. Dincolo de aces
tea însă, o zi petrecută în îm
prejurimile Darhanului, in zona 
Șarin Gol (Rîul Galben) mi-a 
oferit o dimensiune deosebită a 
naturii și a oamenilor de aici, 
dimensiune pe care emoția 0 
poate trece fără ezitare sub 
semnul miracolului.

A
m mers la o sta
țiune agricolă ex
perimentală, aflată 
în cîmpie unde se 
încearcă aclimati
zarea unor soiuri 

de legume și fructe, unde se 
preconizează un sistem de iri

gații pentru 600 ha, unde oame
nii par niște pionieri, niște des
chizători de drum, deși fac o 
meserie obișnuită a pămîntului* 
fără, aparent, nimic spectaculos. 
Aici însă iernile aduc un frig 
de minus 40 de grade. Vara, se
ceta e un lucru destul de obiș

meni veniți din inima Europei, 
unde fructele acestea sînt ceva 
cu totul obișnuit, aproape de 
trecut cu vederea, despre mun
ca, despre lupta pentru fructe. 
Și ne-am apropiat atunci de ele 
cu o înțelegere nouă parcă, cu 
sentimentul prezenței într-o mi

Miracolul fructelor

de N. D. Fruntelatâ

nuit. Profesorul E. Șagdar, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Mongole, care și-a 
dedicat viața realizării unor so
iuri de fructe și legume capa
bile să reziste climei de aici, 
ne-a vorbit despre drumul par
curs din 1938, an tind s-au cul
tivat pentru prima oară pomi 
fructiferi in Mongolia. Pentru 
prima oară. Gazdele ne-au con
dus pe lolurile cu cartofi, cu 
fructe, cu ceațargan (o plantă 
medicinală extrem de prețioasă). 
Apoi ne-au invitat la sediul 
central din Șamaar, pentru un 
ritual cu totul neobișnuit, pentru 
o „degustare de fructe". O masă 
încărcată cu aproape tot ceea 
ce se înțelege aici prin „fruct al 
pămîntului" : mere și zmeură, 
afine, roșii, varză, miere de al
bine. Am văzut în comportarea 
celor care ne însoțeau, în pri
virea lor, bucuria că ne pot oferi 
aceste roade, bucuria că ele e- 
xistă aici în apropierea Munți
lor Reci (Huitin UI) și ni s-a 
vorbit nouă, unui grup de oa

nune a pămîntului și a ghidu
lui oamenilor. Am înțeles mai 
exact un gest, întîmplat cu ci- 
teva zile in urmă la Ulan-Bator 
cînd, Ia începutul unei mese, 
mi-a fost oferită o roșie, cu 
semnificația unui lucru deose
bit. Cu semnificația izbînzii pe 
care oamenii au obținut-o împo
triva naturii potrivnice, într-un 
fapt ce se. adaugă prezentului 
țării și vieții oamenilor de aici.

Cimpia cu soare nemișcat, în
tunecată doar de siluetele geo
metrice ale munților, cîmpie 
pornind din coasta întinsului 
Gobi, drumurile drepte și par
că fără capăt, un peisaj ce se 
întregește prin locurile noi ale 
Mongoliei, prin locurile unde 
se pregătește noul, cu trudă și 
cu ambiție, cu sufletul deschis 
și primitor al oamenilor locului 
care știu valoarea fiecărei pal
me de pămint ce devine pămînt 
al industriei, pămint al orașe
lor, pămint al fructelor.

sfecla de 
ia pre reprezi 
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Imagine a orașului Titovo Uzice, important centru economic și 
cultural din Serbia

tă parte, agențiile 
____ de presă notează 

câ Pierre Gcmayel. liderul ..Fa
langelor libaneze", revenit marii 
la Beirut, după vizita între
prinsă la Damasc, a conferit 
cu Camille Chamoun, șeful Par
tidului Național Liberal si mi
nistru de interne.

5 MILIOANE DE ȘOMERI IN 
JĂRILE MEMBRE ALE C.E.E.
Potrivit unor statistici date 

publicității la Bruxelles, la în
ceputul verii acestui an în ță
rile membre ale Pieței comune, 
se aflau aproximativ 5 milioane 
de șomeri, respectiv cu 600 000 
mai mulți decit in urmă cu un 
an. Singurele țâri din cadrul 
C.E.E. in cazul căror^i s-a sem
nalat o ușoară reducere a nu
mărului șomerilor în perioada 
de referință — aceasta însă in 
condițiile menținerii unui nivel 
ridicat al șomajului în cifre ab
solute — sint Republica Fede
rală Germania și Danemarca.

Ședință a Comisiei militare 
de armistițiu de ia Panmunjon 

S-a ajuns la un acord in baza căruia să fie evitate 
incidentele din zona mixtă de securitate

Agenția A.C.T.C. informează 
că la Panmunjon a avut loc cea 
de-a 446 ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu. Cu acest 
prilej s-a ajuns la un acord in 
baza căruia se interzice întregu
lui personal militar al celor 
două părți, inclusiv persoanelor

Tinerii suedezi la urne

totodată, problema transferului 
de tehnologie din statele indus
trializate către țările în curs de 
.dezvoltare.

• UN COMUNICAT difuzat 
de agenția A.C.T.C. -anunță că 
R.P.D. Coreeană și Republica 
Seychelles au hotărit să stabi
lească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

SECRETARUL GENERAL AL 
A.K.E.L DESPRE RECENTELE 

ALEGERI PARLAMENTARE 
DIN CIPRU

Recentele alegeri parlamenta
re au constituit o victorie depli
nă a forțelor democratice ci
priote. a declarat secretarul ge
neral al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.). Ezekias Papaioanou. 
El a subliniat că această victo
rie a fost posibilă datorită coo
perării dintre partidele politice 
de stingă. Acest fapt trebuie să 
constituie un pas firesc pe ca
lea unității și coeziunii poporu
lui cipriot.

Alegerile de la 5 septembrie 
pot contribui la realizarea con
dițiilor pentru succesul luptei 
pentru independență, suverani
tate, integritate teritorială, pen
tru rezolvarea justă și democra
tică a problemei cipriote, in

baza rezoluțiilor Organizației 
Națiunilor Unite — a subliniat 
secretarul general al A.K.E.L.
CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII IN 

ARGENTINA

Potrivit datelor oficiale, în 
luna august, costul vieții a cres
cut în Argentina cu 6,7 la sută. 
Această creștere se datorează in 
principal scumpirii produselor 
alimentare. Carnea, de exemplu, 
s-a scumpit in Argentina, in 
luna august cu 35 la sută.

De la începutul anului, costul 
vieții în Argentina a crescut cu 
229 la sută.

• NOUL GUVERN KUWEI- 
TIAN condus de șeicul Jaber Al 
Ahmed a depus marți jurămîntul 
în fața șefului statului, Sabah 
Al Salem Al Sabah. In continu
are a avut loc prima ședință a 
noului cabinet.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt guvernamental a de
clarat că unul din obiectivele 
prioritare ale guvernului ii con
stituie restabilirea vieții parla
mentare, după dizolvarea, luna 
trecută, a Adunării Naționale.

pe scurt

Vîrsta de vot a fost 
redusă în Suedia de la 
20 la 18 ani, ceea ce va 
permite ca peste 500 000 
tineri și tinere să-și ex
prime pentru prima dată 
opțiunile.

a treia duminică

din gardă, intrarea în porțiunea 
ocupată de cealaltă parte -din 
zona mixtă de securitate, peste 
linia militară de demarcație. în 
același timp, acordul stipulează 
că, în baza paragrafului 11 al 
acordului de armistițiu, membrii 
Comisiei militare de armistițiu 
și echipele mixte de observa
tori, precum și ofițerii de stat 
major din partea comisiei de 
supraveghere a statelor neutre 
fac excepție de la această re
gulă. Personalul militar care do
rește să intre in zona celeilalte 
părți pentru controlul și menți
nerea mijloacelor de comunica
ție sau pentru alte activități au
torizate ale personalului ne
înarmat va cere permisiunea 
celeilalte părți, avînd garantată 
securitatea’ de către fiecare 
parte.

Personalul nemilitar al celor 
două părți are garantată activi
tatea liberă în zona mixtă de 
securitate.

Agenția A.C.T.C. subliniază că 
acest acord este o garanție pen
tru evitarea incidentelor in zona 
mixtă de securitate și asigura
rea securității personalului mili
tar al celor două părți.

Congresul 
sindicatelor 

britanice (T.U.C.) 
La Brighton au continuat lu

crările celui de-al 108-lea Con
gres anual al Congresului Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.). Cei
I 100 delegați reprezentând peste
II milioane membri au adoptat, 
marți, o serie de moțiuni care 
prevăd „asigurarea deplinei 
egalități a femeilor cu bărba
ții", precum și garantarea unui 
nivel de' viață decent pensiona
rilor. în condițiile în care, în 
Marea Britanie.’ „milioane . de 
pensionari trăiesc în sărăcie". 
O moțiune exprimă îngrijora
rea fată de intensificarea acti
vității unor elemente de ex
tremă dreaptă rasiste. în 
Marea Britanie".

posibil a fost recomandată de 
congresul centralei sindicale 
„L.O.‘\ în aceste fonduri ar tre
bui să intre anual 20 la sută din 
beneficiile tuturor întreprinde
rilor care funcționează cu peste 
50 de angajați, în scopul achizi
ționării treptat de acțiuni și 
transferarea in cele din urmă a 
proprietății în miinile unui or
ganism colectiv centralizator 
creat de sindicate și care să 
răspundă de gestiunea acestor 
fonduri. „Proiectul Meidner" ar 
avea ca rezultat naționalizarea 
întreprinderilor de către stih, 
un deziderat vechi al oamenilor 
muncii suedezi și de care parti
dul social-democrat trebuie să 
țină seama dacă vrea să-și men
țină baza materială și electora
lă pe care i-o asigură sindica
tele.

Partidul comunist, care prin 
tradiție sprijină în parlament 
partidul social-democrat, se 
prezintă la alegeri cu un pro
gram de măsuri concrete de a- 
părare a drepturilor și interese
lor oamenilor muncii suedezi : 
fixarea unui plafon al prețuri
lor la produsele alimentare și al 
chiriilor, reducerea zilei de 
muncă, desființarea discrimină
rilor la care sînt supuse femeile 
în producție etc. Pină la verdic
tul urnelor, sondajele de opinie 
au cuvintul și ele acordă parti
dului premierului Olof Palme 
42,5 la sută din sufragii și mai 
multe procente decit la alegerile 
precedente partidului comunist. 
Părerile coincid asupra unui e- 
lement cheie al alegerilor — 
votul celor 500 000 tineri alegă
tori.

DOINA TOPOR

beral și conservator, au între
prins turnee prin țară, în apa
rentă unitate de vederi într-un 
efort deliberat de a-și asigura o 
bază electorală. Sprijinite de 
cercurile industriale și financi
are care le-au pus la dispoziție 
un sprijin material substanțial 
de 4,3 milioane coroane, parti
dele de opoziție reproșează par
tidului social-democrat de gu- 
vernămînt efectele negative ale 
recesiunii din lumea occiden
tală care nu au ocolit Suedia : 
creșterea costului vieții, inflația, 
ruinarea întreprinderilor mici și 
mijlocii, creșterea impozitelor. 
Respingind atacurile coordonate 
ale opoziției pe care le-a carac
terizat ca „manifestări și a- 
precieri nerealiste" la adresa po
liticii interne .și externe sue
deze promovate de guvernul 
social-democrat, premierul Olof 
Palme remarca în cadrul unei 
întâlniri electorale în localita
tea Skovde : „în decursul anilor 
am fost ținta atacurilor burghe
ziei împotriva politicii suedeze 
de securitate și neutralitate. 
Este vorba de aderarea la Pac
tul Nord-Atlantic, la Piața co
mună, la echiparea armatei cu 
tehnică nucleară. Pentru noi, 
social-democrații, este foarte 
important să respingem, cu spri
jinul marii majorități a popu
lației, aceste atacuri împotriva 
politicii noastre. Este foarte 
clar că sub un guvern burghez, 
fața Suediei în lume va fi cu 
totul diferită" (FRANCE 
PRESSE).

O temă de larg ecou în cam
pania electorală suedeză o are 
„proiectul Meidner", vizind cre
area de „fonduri de salarii" a 
cărui aplicare cit mai curînd

n - —-----------
a lunii septembrie
ei vor primi trei 
buletine (galben, 
albastru și alb) cu 
care își vor expri

ma opțiunile în alegerile pentru 
Riksdag, consiliile provinciale 
(Landstings) și respectiv pentru 
organismele comunale.

Tot pentru prima dată, Riks- 
dag-ul (parlamentul suedez cu o 
singură cameră) va oferi în bă
tălia electorală un număr impar 
de locuri — 349 — în loc de 350 
ca la alegerile precedente din 
1973 — pentru a fi exclusă re
editarea situației în care balo
tajul de sufragii in parlament a 
făcut ca deciziile organismului 
legislativ suprem al țării să fie 
des adoptate prin tragere la 
sorți. La alegeri se prezintă ca 
favorit partidul social-democrat, 
de 44 ani la putere, condus de 
șapte ani de premierul Olof 
Palme ; acesta se sprijină pe pu
terea financiară și aparatul elec
toral ale centralei sindicale 
muncitorești „L.O.". Renunțînd 
la vacanța de vară, liderii par
tidelor de opoziție, centrist, li-

MIERCURI, 8 SEPTEMBRIE

■ VITEAZ: Cen- 
11.30; 13.45; 16;

FIXIST. SOIM 
trai (orele 9vl5: 
18;15: 20.30.

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Timpui'i Noi (orele 9 ; 
11.15; 13.30: 15,45: 18: 20,151

AEROPORT ’75 Sala; Palatului 
(Orele 17,15 ; 20.1.5) ; Scala . (orele 
8.45; lî; 13,30; 16; 18,30; 21); Bucu
rești (orele 8,4’5; 114 13.305 16; 18,15; 
20.30): Favorit (orele 9.15: 11.30;
13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grădina 
București (ora 19,30).

PISICILE ARISTOCRATE : Doi
na (orele 9.30: 11.15: 13: 14.15: 16,30: 
18.15; 20).

PINTEA : Excelsior (orele 9; 
U.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30): volga 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;

20.15); Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15); Grădina Aurora 
(ora 19,15); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina To
mis (ora 19,30).

DIAMANTE PE ROȚI : Lu
ceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 

•18,15: 20,30): Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19: 21); Grădina Festi
val (ora 2C).

PETRECERE LA VILA: Vic
toria (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16: 
18.15; 20,30)

NEBUNA DE LEGAT : Eforie 
(orele 9.30; 11.45: 14: 16; 18,15>
20,30): Capitol (orele 9,15; 11,30:
13,45: 16; 18,15; 20.30): Grădina Ca
pitol (ora 19.30): stadionul Dina
mo (ora 19,30).

CÎND VINE SEPTEMBRIE : Pa
tria (orele 15,45 ; 18 : 20.15).

ULZANA - CĂPETENIA APA
ȘILOR : Lumina (orele 9; 11,15:
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20).

DINCOLO DE POD : Dacia (ore
le 9: u.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15).

FAMILIA DULSCY : Bucegi (O-

rele 16; 18); Grădina Bucegi (ora 
20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Fe
roviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45); Gloria (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45); Gră
dina Titan (ora 19,45); Modern (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45); Grădina Modern (ora 19,30).

MOULIN ROUGE : Grădina Parc 
Hotel (ora 19,30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vii
torul (orele 15,30 : 18 ; 20.15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Grivița (orele 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15): Drumul 
Sării (orele 15,30: 18: 20,15).

MERE ROȘII : Unirea (orele 16; 
18); Grădina Unirea (ora 20).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NĂ •! Lira (orele 15,30: 18; 20,15); 
Gradina Lira (ora 20,15).

LUPTĂTORUL DIN NEW
LEANS : Flamura (orele 
13,30; 15.45: 18: 20,15): Buzeștl (ore
le 9: 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30); 
Grădina Buzești (ora 19,30).

OR
II.15;

CE SE ÎNTÎMPLA CU TINE î 
Flamura (ora 9).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

O ZI DE NEUITAT : Pacea (ore
le 16: 18; 20).

MICUL INDIAN : Melodia (orele 
9: u.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PAC ALA : Giulești (orele 16; 19).
MELODIILE CARTIERULUI :

Floreasca (orele 15.30; 18: 20,15).
CURSA : Cotroceni (orele 10: 12; 

14; 16: 18: 20).
POVESTE NETERMINATA : 

Crîngași (ora 17).
FILIERA II : Miorița (orele 9; 

11.15; 13,30: 15,45: 18: 20.15); Grădi
na Luceafărul (ora 19,30).

APAȘII : Popular (orele 16; 18; 
20).

KIT TN ALASKA : Munca (ore
le 16: 18: 20).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU : Mo
șilor (orele 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18;
20.15) ; Grădina Moșilor (ora 19,30).

TOM și JERRY: Cosmos (ora 
15.30).

S-A ÎNTÎMPLAT ÎN ANII 20 ! 
Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Flacăra: 
(orele 16: 18: 20).

ULTIMELE LOR CUVINTE ; VI-

tan (orele 16; 18;); Grădina Vitan 
(ora 19,30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Arta (orele 15.30; 17,45); Grădina 
Aria (ora 19.30).

ZORRO : Progresul (orele 16; 
19).

DIAMANTE PE ROȚI (Palatul 
Sporturilor (ora 18).

ZILE FIERBINȚI : Rahova (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

Programul 1

9,00 Teleșcoală. 10,05 Flacăra vie 
a științei : Nicolaus Copemic 
(1473—1543). 10,30 Locuiesc într-o 
inimă. Versuri. 10,45 Copiii din 
Pădureni. 11.05 Muzică ușoară. 
11,15 Să trăim și să muncim în 
chip comunist. 11,35 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limbă 
rusă. 17,00 Telex. 17,05 Enciclope
die pentru tineret. 17,30 Săptămî- 
na muzicală. 17,45 Tragerea pro- 
noexpres. 17,55 Contemporanele 
noastre. 18,25 De la Alba vine do

rul... program folcloric. 18,50 Tri
buna TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20,30 Din filmoteca de aur: 
George Enescu. 21,20 Revista lite- 
rar-artistlcă TV — Imnurile mun
cii. 22,10 24 de ore.

Programul 2

20.00 Bijuterii muzicale. 20,30 
Priviri și umbre. Producție a Stu
dioului de film TV. 21,25 Telex. 
21,30 Teatru scurt : Ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre" — „Aco
lo unde oamenii sînt oameni" de 
Teodor Marian. Premieră pe țară.

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA ȚARA 
— ora 18,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT — 'ora 19,30 ; Circul Bucu
rești : SPECTACOL REALIZAT ÎN 
COPRODUCȚIE CU CIRCUL ITA
LIAN WEGLIAMS — orele 16 
și 19,30. (Cartierul Titan, Str. Liviu 
Rebreanu).
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