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ÎNTĂRIREA răspunderii muncitorești
OBIECTIV MOBILIZATOR AL ÎNTRECERII UTECISTE

„ELECTRO-BANAT” TIMIȘOARA

r

r

Considerând obiectiv
drept principala sarcină a acti
vității lor, tinerii, organizația 
U.T.C. de la întreprinderea „E- 
lectro-Banat" — Timișoara, au 
întreprins numeroase acțiuni in 
scopul întăririi disciplinei, me
canizării și automatizării unor 
procese tehnologice, organizării 
mai bune a muncii in fiecare 
secție $i atelier. Ca urmare, pe 
primul semestru al acestui an. 
a fost obținută o producție glo
bală cu peste 83 milioane lei 
mai mare decit in aceeași pe
rioadă a anului 1975.

Cele mai multe acțiuni si 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de tinerii din secția 
„montai". Aici, s-au realizat 
prin aulPUitilare mai multe 
benzi cu viteză variabilă, in 
funcție de complexitatea ope
rațiilor ce trebuie executate, 
dispozitive și instalații de prin
dere și transport mecanizat al 
produselor. Sector cheie, secția 
„montaj" redă cel mai expresiv 
imaginea activității tuturor 
celorlalte obiective de muncă 
din unitate. O singură dere
glare pe 
este aici 
Tocmai de 
rea unor .
cursul procesului de fabricație 
au fost numiți cițiva tineri, 
bine pregătiți .din punct de ve
dere. . profesional, care coordo
nează întreaga activitate a în
treprinderii de la un dispecerat 
central. în acest fel. nu numai 
că ritmul de lucru este con
stant. dar sânt evitate aglo
merările de spații, cheltuielile

neeconomicoase cu transportul 
unor repere sau subansamble. 
Dealtfel, chehuieîile la 1 000 lei 
producție in secția montai s-au 
redus in ultimele hmi eu peste 
70 lei față de cifra planificată, 

într-un aîî sector, la secția 
«mler-.e. tovarășul inginer Ghe- 

neori Bub;

multor repere. O mare contri
buție la asimilarea in fabrica
ție a unor scule de mare pro
ductivitate și-au adus-o ute- 
cistii Vâsle Oprea. Ladislau 
Sehel. Ion Mpldoveanu". Cum 
fiecare sculă. matriță, dispo
zitiv sau verificator confecțio
nate aici necesită pe lingă o

pentru întărirea des
creșterea răspunderii 
față de prevederile 

a-le producției. Așa 
subliniat, pe total in-

E-adevărat, excepțiile întăresc regula

Dar nu si cind e
vorba de disciplină

activității 
obiective

O singură 
fluxul de producție 
imediat resimțită, 

aceea, pentru evi.ta- 
strangulări pe par

aratâ un dispozitiv conceput 
de un colectiv de tineri care 
mărește, de citeva ori. produc
tivitatea muncii la operația de 
confecționare a lamelor de con
tact de la dulii și înlocuiește 
activitatea a trei muncitori. 
..Asemenea dispozitive, menite 
să sporească productivitatea 
muncii, ne spune șeful secției, 
confecționăm în fiecare zi. De 
curînd, am realizat mai multe 
scule care efectuează conco- 

' mitent 2—3 operații sau permit 
prelucrarea succesivă a mai

Și-au îndeplinit planul 
înainte de termen

COLECTIVELE de muncă din întreprinderile Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei și-au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile de plan pe primele trei trimestre, fapt ce va avea ca 
rezultat» la sfirșitul lunii septembrie, o depășire de peste 440 
milioane Iei a nivelului producției globale prevăzute pentru a- 
ceastă perioadă.

PÎNĂ LA ACEASTA DATĂ, industria județului Mehedinți a 
obținut un spor la producția-marfă de 137 milioane lei. Rezul
tat al preocupării colectivelor de aici pentru îmbunătățirea rit
micității fabricației, pentru finalizarea., și expedierea acesteia 
către beneficiari la termenele prevăzute în contracte ori in a- 
vans, succesul a fost însoțit de realizarea unej producții globale 
cu 1,3 la sută superioară nivelului planificat.

INDUSTRIA producătoare de bunuri de consum din județul 
Timiș a îndeplinit înainte de termen planul pe 9 luni, sporul 
producției globale realizat pină acum depășind cu 170 milioane 
lei angajamentul asumat de întreaga x s- *
mul an al noului cincinal.

CU TREI ZILE înainte de termen 
nilor de plan pe primele 3 trimestre

U.R.S.S. și s-au examinat as- 
’ pecte ale extinderii și aprofun- 
. dării in continuare a acestei 
conlucrări. Schimbul de ve- 

■ deri a reliefat dorința co
mună de a se identifica noi do
menii și modalități de coope
rare, de a se folosi cit mai de
plin și mai eficient posibilitățile 
pe care le oferă in acest sens 

. potențialul economic, tehnologic 
și de cercetare al celor două 

. țări.
S-a apreciat că promovarea 

> largă a acestei colaborări, creș
terea ponderii-ei - in ansamblul 

- conlucrării rom^no-sovigtice', 
.. slujește construcției socialismu

lui și comunismului în România 
. și Uniunea. Sovietică, contribuie 

la întărirea prieteniei, și a, coo
perării multilaterale dintre sta
tele și popoarele noastre..

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Subliniind că se simte deose
bit de onorat de întrevederea 
acordată, tovarășul V. A. Ki
rillin a relevat caracterul- rod
nic al vizitei efectuate în țara 
noastră și ăl convorbirilor avlite, 
însemnătatea măsurilor stabilite 
cu acest prilej pentru lărgirea 
colaborării româno-sovietice. pe 
tărîmul științei și tehnologiei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a rugat;să se trans
mită tovarășilor L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornîi și A. N.- Ko- 
sighin salutul său călduros și 
cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-.a exprimat satisfacția fața de 
vizita tovarășului V. A. Kirillin, 
față de- rezultatele fructuoase 
cu care ea se încheie.

• în ’ cursul întrevederii, a fost 
evidențiată dezvoltarea cu suc
ces a colaborării științifice și 
tehnologice dintre România și

ia ziua de 28 septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul V. A. Ki
rillin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică, care 
a întreprins, în fruntea unei de
legații, o vizită în țara noastră.

Âu. participat tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, . viceprim-ministru 
al guvernului, și lori Ursu, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru- Știință și Tehnologie.

A fost de față B. I. Minakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Vniunii Sovietice la 
București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae 'Ceaușescu un sa
lut cordial din partea tovarăși
lor L. I. Brejnev, N. V. . Po<l- 
gornii și A. N. Kosîghin.

CAMPANIA AGRICOLĂ!acționat 
cipiinei, 
tinerilor 
planului, 
cum am 
treprindere. numărul absențe
lor este in continuă scădere, 
fluctuația, de asemenea. In sec
ția 400. insă, numărul celor 
care lipsesc nemotivat sau se 
invoiesc de la luci*u. este încă 
ridicat. Pe primele șase luni, 
de exemplu, in această secție, 
procentul absențelor nemoti
vate este de 0,9 la sută iar in 
secția 200 de 0.3 la sută, deci 
cu mult peste media înregistra
ta pe întreprindere. Ce poziție 
a luat organizația U.T.C., colec
tivul de muncă din secțiile 
amintite față de această situa
ție ? Era necesar să se acțio
neze prompt de fiecare dată 
cind se înregistrau abateri de 
la disciplina muncii. Tocmai de 
aceea, in întreprindere a fost 
declanșată recent inițiativa 
..Stop absențelor nemotivate !". 
Această acțiune, dezbaterile ca
zurilor de indisciplină în adu
nările generale ale uteciștilor. 
in fața colegilor din atelier, 
precum și experiența bună 
acumulată de cele mai multe i 
colective de muncă din unitate, 
generalizată la nivelul tuturor 
secțiilor, pot constitui mijloace 
eficiente de acțiune pentru îm
bunătățirea situației. pentru 
formarea unei opinii muncito
rești intransigente în favoarea 
utilizării judicioase, integrale a 
timpului de lucru.

Prioritățile
acestor zile

N. MILITARU

pe ogoare

POMPEYO MARQUEZ,
secretar general al Mișcării pentru Socialism (MAS) 

din Venezuela

îndeminare deosebită în exe
cutarea lor și multiple cunoș
tințe tehnice, este evident de 
ce organizația U.T.C. de aici se 
preocupă ca fiecare tînăr să 
studieze fără întrerupere, să-și 
perfecționeze continuu nivelul 
de pregătire.

Deși rezultatele obținute In 
acest, prim semestru al aniuiui 
.sint bune. îh majoritatea .sec
toarelor de activitate înregis- 
trîndu-se evident progrese, sint 
locuri de muncă unde organi
zația U.T.C. mai are încă de

IN PAGINA a 3-a

Semănatul griului focalizează in aceste zile atenția specialiștilor și mecanizatorilor. De modul in care 
se efectuează lucrarea, prin respectarea întocmai a tehnologiilor de cultură, diferențiat de la o zonă la 

alta, depinde hotăritor soarta viitoarelor producții de griu.
• Foto : VALERIU TANASOFF

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întâlnit- 
marți cu tovarășul Pompeyo

industrie timișană pe pri-

de Nicolae Dragoș

(Continuare In pag. a II-a)

surpat brusc și 
ei inspăimîntați.

tineri, erau frumoși, 
in fată, conturate 

visele viitorului. A- 
absolvenți ai Facul-

anunță îndeplinirea sarci- 
c_ _ ___ _  _______  și oamenii muncii din in

dustria județului Mureș. Colectivele din aceste unități vor intra 
in ultimul pătrar al anului cu un spor la producția globală de 
peste 170 milioane lei.

IMPORTANTE succese consemnează și colectivele industriale 
din județul Harghita care și-au realizat sarcinile de plan pe 
primele nouă luni ale anului. Sporul de producție de peste 150 
milioane lei obținut pină acum se datorește creșterii productivi
tății muncii.

O DRAMA 
ÎNVINSĂ

Aveau 
precis, 
mindoi__ _________
lății de medicină. Au hotă
rât să-și uneaseă destinele. 
Și au pornit împreună pe 
drumul vieții, făcînd bine 
oamenilor, dăruindu-se pen
tru sănătatea și fericirea lor, 
aflind în această dăruire în
suși izvorul fericirii perso
nale. Și-au dorit un copil și 
cind dorința s-a împlinit 
viața le-a părut mai lumi
noasă, mai bo
gată. Erau a- 
mindoi pătrunși 
de convingerea 
că studiul,. per
fecționarea pro
fesională nu se 
încheie odată cu 
absolvirea facultății. Au ho- 
tărît să-și desăvirșeascĂ pre
gătirea, să invețe continuu, 
sprijinindu-se unul pe altul, 
așa cum doi brazi, aflați ală
turi, își ating ramurile nă
zuind cu vîrfurile albastrul 
cerului.

Erau tineri, erau frumoși. 
Și-au mai adăugat cițiva 
ani în biografii și nenumă
rate fapte de omenie și pa
siune profesională. Hotărîti 
să se perfecționeze, au dat 
examen pentru secundariat. 
Au reușit. Nici nu se putea 
să rămină unul în urma ai

ded, să plece, 
undeva, din- 
de pe ma- 

să-și desăvîr-

trebuit să se prezinte, 
împreună. potrivit opțiunii 
lor, la Piatra Neamț.

Așa le era viața pină în 
momentul în care a inter
venit gravul, tragicul acci
dent. Oltul iși ieșise din fire, 
amenința cu apele-i repezi 
fabrici, case, oameni. Era 
în vremea inimaginabilelor, 
dramaticelor inundații. A- 
tunci s-au îndreptat îm
preună. alături de tatăl ei. 
spre casa ce se afla pe ma
lul Oltului

tuia. Urma, 
împreună de 
tr-un oraș
Iul Oltului, 
șească pregătirea profesio
nală. După încheierea pe
rioadei dc secundariat ai- fi

pentru a vedea 
dacă mai are 
șanse să rezis
te. Tatăl și so
țul s-au apro
piat de mal 
pentru a cerceta 
mai îndeaproa
pe urmările fu-

riei apelor. 
Malul s-a 

sub ochii „ _________ ...
valurile i-au dus departe, in 
neființă, pe cei doi. Nu a- 
ceste rînduri au darul să 
evoce sfîșierea sufletească 
pe care a trăit-o tînăra doc
toriță. Dacă apele Oltului ar 
deveni cerneală și tot nu ar 
fi îndeajuns pentru a se 
scrie cu ele durerea pe care 
o trăiește un om cind își 
pierde pentru totdeauna 
ființe dragi. Și-a pus zăbra
nic pe suflet, s-a încordat 
cu o voință demnă și a aflat 
salvarea, depășirea momen
tului tragic. în muncă și în 
dragostea pentru copil. De 
cite ori îl privește își amin
tește momentul din viața,

Activitatea metalurgiștilor 
de la I.M.M.N. Baia Mare are 
o notă distinctă, determinată 
de specificul producției, de 
puternica personalitate a oa
menilor care plămădesc me
talul. Aceștia sint capabili nu 
numai să muncească fără 
preget pentru a-și realiza 
sarcinile de plan, să stea 
nopți in șir aplecați asupra 
planșetei pentru a perfecțio
na tehnologiile de lucru ori 
calitatea produselor, ci sint 
pregătiți să intervină in orice 
moment pentru a ține piept 
neprevăzutului un oaspete 
obișnuit într-o asemenea în
treprindere in care procesele 
chimice se desfășoară ascun
se privirii omului, ih instala- . 
ții și retorte, dirijate prin 
mii și mii de aparate șr in
stalații de automatizare — 
punindu-și, dacă e nevoie, 
chiar și viața în pericol. 
Pentru, un asemenea „rol“ nu 
sint pregătite personaje ânu-

me. El este interpretat cu 
pasiune și dăruire de către 
orice muncitor, tehnician sau 
inginer, ajuns intr-o astfel de 

• împrejurare, convins fiind 
că nu-și face decit datoria...

cat, ca un singur om, toți 
angajații întreprinderii. Au 
analizat, au chibzuit și in 
cele din urmă au decis :

— Cazanul va rămine la 
locul său ! a spus șeful sec-

EROISMUL
COTIDIAN

DACĂ NU INTERVENEAM 
NOI, INTERVENEAU, 

ORICUM, ALȚII...

Din cauza temperaturii 
foarte ridicate, la cazanul 
recuperator de prerafinare a 
cuprului de la secția Meta
lurgie I s-au spart țevile.

• Producția era amenințată, 
în fața primejdiei s-au ridi-

.ției. Nu-l mai dăm jos ca 
alte dăți. Vom reduce focul 
cit mai mult posibil și vom 
remedia defecțiunea 
stare de funcționare.

Inginerul și-a rotit privi
rea spre cei din jur, cerce- 
tind cu atenție reacția fie
căruia. „Are vreunul o idee 
mai bună ?“ a intenționat 
el. parcă, să întrebe, deși, în 
realitate, înCerca să-și dea

sub

A seama care om ar fi cel mai 
potrivit pentru o asemenea 
intervenție. Nici unul n-a a- 
vut obiecțiuni, toți au găsit 
soluția ca fiind cea mai în
țeleaptă și economicoasă. 
Chiar dacă materializarea ei 
cerea sacrificii mari:

— O să încerc- eu 1 a -spart 
tăcerea utecistul loan Pașca, 
lăcătuș la secția -termoener- 
getică.

— 'Și eu ! a adăugat insta
latorul loan Mădăraș.

— -O să-i ajut și eu1, a in
tervenit tînărul Vasile Fe-

. kete. secondat de colegul său 
Ștefan Horanghi..:

Fără să mai aștepte încu- . 
viințarpa șefului,, băieții 

; și-au îmbrăcat îh graba cos- 
■ tumele de azbest; și-au legat 
cordoanele de aducțiune a 
aerului și și-au pus măștile,

AL. BĂLGRĂDEAN

(Continuare in pag. a ll-a) J

Marquez, secretar general 
Mișcării pentru Socialism 
(M.A.S.) din Venezuela, care 
face o vizită de prietenie în 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al' 
P.C.R.

Tovarășul Pompeyo Marquez a 
salutat călduros pe '
Nicolae Ceaușescu. în 
șău și. al conducerii 
pentru Socialism din Venezuela. 
Totodată, oaspetele și-a mani
festat satisfacția de a vizita ța
ra noastră și de a cunoaște din 
realizările obținute de poporul 
român,- sub conducerea Parti
dului- Comunist Român și secre
tarului său general. în opera de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înt.împinindu-1 cordial pe oaspe
te. l-a rugat să transmită salutul 
său conducerii, tuturor militan- 
ților Mișcării pentru Socialism 
din Venezuela.

în cursul convorbirii s-au re
levat bunele relații dintre P.C.R. 
și M.A.S. și a fost exprimat 
deplinul acord pentru amplifi
carea și aprofundarea acestor 
legături de strînsă prietenie,

tovarășul 
numele 

Mișcării

solidaritate și colaborare. în in
teresul întăririi raporturilor 
dintre cele două țări și popoare, 
al tuturor forțelor progresiste, 
democratice.

în același timp, s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre România și Venezuela, in 
domeniile economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte sec
toare de activitate, pentru ex
plorarea și valorificarea largilor 
posibilități existente in acest 
sens, pentru o conlucrare activă 
între cele clouă țări pe arena 
internațională. în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

în cadrul întrevederii a fost 
evidențiată, de asemenea, ne
cesitatea intensificării acțiu
nilor maselor populare în ve
derea soluționării constructive 
a problemelor, complexe ale 
contemporaneității, stabilirii u- 
rior raporturi de egalitate și res
pect între state, instaurării noii 
ordini economice mondiale, edi
ficării-unei lumi-mai drepte și 
mai bune, care să asigure dez
voltarea liberă și independentă 
a fiecărei națiuni, în condiții de 
pace și securitate.

întilnirea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

in dezbaterea colectivului întreprinderii „23 August" dm București

UZINA. LOCUL DE MUNCĂ-CENTRUL ACTIVITĂȚILOR
POLITICE SI CULTURAL EDUCATIVE

5

ĂLE TINERETULUI. ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C. al nartidolui 

educației poiiVce

ți el culturii socialiste,

în rfameniul numeil

Interesul pe care l-a stîrnit în rîndul muncitorilor și 
specialiștilor de la întreprinderea „23 August" din Capi
tală publicarea sintezei Programului de măsuri pentru a- 
plicarea hotărîrilor Congresului al XI-Jea al partidului și 
ale Congresului educației politice și al culturii socialiste 
în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-edu
cative, caracterul lui de lucru, de îndreptar formativ al 
conștiinței omului nou, demn membru al societății 
socialiste multilateral dezvoltate au stat la baza dezba
terii reproduse ÎN PAGINA A III-A, Muncitori, tehni
cieni, factori de răspundere din uzină, interlocutorii 
noștri s-au oprit cu precădere la diversele aspecte ale 
muncii politice de educație.
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PLASTIC CULTUttA
în registrul

realității imediate

IOAN PAȘCA, 
lăcătuj Ia secția termo- 

energetici

VASILE SABAU, 
lăcătuș la atelierul 

mecanic

GHEORGHE STANA, 
frezor-rabotor Ia secția lami

nate oxizi de plumb

ALEXANDRU POP, 
lăcătuș la secția acid sulfuric 

nr. 2

GAVRIL DANCOȘ, 
maistru mecanic la secția me

talurgica II

(Urmare din pag. I)
după un ritual pe care-l cu
noșteau bine. Ioan Pașca a 
încercat să ia temperatura 
din interiorul cazanului, dar 
termometrul s-a făcut țăn
dări. „O să mai așteptăm 
cîteva minute, s-a adresat 
ortacilor. Dacă intrăm acum, 
o să avem soarta... termo- 
metrului.** Unul dintre mun
citori a redus și mai mult 
flacăra, răstimp in care bă
ieții pășeau agitați dintr-o 
parte in alta.

— E pregătită schela ? s-a 
interesat Vasile Fekete.

Tovarășii l-au privit sur
prinși. Uitaseră pur și sim
plu că mai trebuie schelă...

— Eu zic să renunțăm la 
ea a fost de părere Pașca. 
Ne cere prea mult timp ca 
s-o confecționăm. Coborim, 
legați cu fringhiile și centu
rile de siguranță.

A fost verificată din nou 
temperatura. „Se poate in
tra !a a dat verdictul șeful de 
secție.

Primul a intrat Pașca. A 
început să lucreze in mare 
viteză, cu îndîrjire, la per- 
ctuirea și mandrinarea țevi
lor. La un moment dat ochii 
au început să-i scirțiie in 
orbite. Din cauza căldurii i 
se uscase lichidul lacrimo
gen. Casca începuse și ea să 
se îndoaie. Trebuia neapărat 
să iasă. A intrat Fekete. După

ff minute a venit rtndul Iul 
Mădăraș, apoi al lui Horan- 
ghi, apoi din nou al lui Pas
ca. în două ore și jumătate 
țevile au fost reparate. Altă
dată, pentru eliminarea unei 
astfel de defecțiuni erau ne
cesare cel puțin 5—6 zile.

— Pentru noi, mi s-a des
tăinuit utecistul loan Pașca, 
uzina înseamnă totul. Ea ne 
asigură existența, ea ne ofe
ră cele mai profunde bucurii 
și satisfacții. De aceea o iu-

la sfirșit de lună și era peri
clitată îndeplinirea planului. 
S-au strins toți lăcătușii de 
la intervenții, au sosit întă
riri de la serviciul mecano- 
energetic. Fără a pierde nici 
un minut. Gavril Dancoș, se
cretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, Gheorghe 
Bărbuș, Wilhelm Nemethy, 
Grigore Marian. Andrei Pop, 
Aurel Crețu. Flore Chincea 
și alții, au trecut la acțiune. 
Aveau o misiune grea. Ca si

serviete. După două zile șl 
două nopți, cuptorul se afla 
din nou in stare de funcțio
nare. Nici cei mai optimiști 
vizionari nu-și inchipuise- 
ră că intervenția o să dureze 
attt de puțin'. Termin fnd 
treaba, băieții și-au strins 
miinile bărbătește. Doar Flo
re Chincea a mai zăbovit pu
țin prin hală, pentru a-și 
găsi florile pe care, cu două 
seri în urmă, le cumpărase 
pentru a sărbători un an de

EROISMUL COTIDIAN
bim, o apărăm, dacă e ne
voie, chiar și cu prețul vie
ții. Dacă nu interveneam noi, 
interveneau, oricum, alții...

DE CE S-AU OFILIT 
FLORILE...

Era spre sfirșitul schimbu
lui II. Oamenii se pregăteau 
de plecare cind cineva a a- 
nunțat că s-au spart jacheții 
de răcire de. la cuptorul de 
topire a cuprului. Vestea s-a 
răspindit cu iuțeala fulgeru
lui. Nu defecțiunea in sine 
i-a alarmat — ca orice lucru 
pe pămînt, nici jacheții ăștia 
nu pot avea o viață veșnică 
— cit urmările ei: se aflau

demonteze instalația au fost 
nevoiți să taie eu aparatul de 
sudură peste 200 de șuruburi 
stind cocoțați pe ciuperca 
cuptorului, unde temperatura 
depășea 100 g-ade Celsius. 
Puteau si aștepte răcirea 
cuptorului, dar asta ar fi dus 
la solidificarea cuprului, .'a 
pierderea lui. Or. ei erau Mo- 
tărlfi să-l menține, cu once 
preț, în stare lichidă. Au lu
crat un schimb, apoi incd 
unul ți tacă vnuL Cind fi-au 
dat seama, trecuseră deja 
două zile fi două nopți fără 
ca vreunul să fi ajuns acasă, 
ori să fi închis măcar o ori 
ochii. De mineat, au mineat 
ceea ce le mai rămăsese prin

la căzători*— Florile se veș- 
tenieră, dar tinărul le-a a- 
du nat ca grijă pentru a le 
duce acasă. mlndru că-i poa
te pocești soției cum au »- 
juna si se ofilească—

zile, astgurtnd condiții pen
tru realizarea unei producții 
suplimentare de trei milioane 
lei.

Altădată a fost oprită ta
rt a lația de acid sulfuric 11 
pentru blrndarea unor con
ducte la sobele de contact. In 
timp ce se executa această 
lucrare, tn altă parte, la us
carea fi absorbția gazelnr, 
s-a rupt ui ©entiL Au în
ceput să emane poze șt 
curți aciduL In ajutorul ti
nerilor lăcătuși Vasile fi Ale
xandru Pop au sărit Mihai 
Lets fi Dumitru y.agda. Ven
alul, ta greutate de 100 kilo
grame, n-« mei *ost ridicat 
cu scripeteie. asm te obiș
nuia, a < tost așezat cu b-u- 
țele, peurm că «s era timp 
de merdut. Pompa a fost re
pusă ta după două
ort—

Pavilioanele A și B din par
cul Herăstrău reunesc una din 
numeroasele manifestări organi
zate de artiștii plastici amatori 
ai Capitalei. Este vorba de ex
poziția de lucrări de pictură 
realizate în cadrul taberelor de 
creație de la Cimpulung Muscel 
și comuna Rod-Sibiu.

Expoziția ne demonstrează 
nu numai existența unei bogate 
mișcări artistice de amatori, ci 
și prezența unu: cadra institu- 
ționa’-.zat de îndrumare a aces
tei mișcări : Asociația artiștilor 
plastic: amatori din municipiul 
București. Sub îndrumarea dr. 
Aurel Mărgineami — președin
tele activ al Asociației Și organi
zatorul acestei tabere, un nu
măr Însemna: de iubitori ai ar
telor plastice de cele mai va
riate profesiuni au lucrat cu 
sim s: pasiune, descooerind „pe 
viu- dificultățile și satisfacțiile 
transpuneri in culoare si formă 
a ț>eisajek>r pe care le-au con
templat.

Expoziția marchează astfel o 
etapă a unui proces de acumu
lare și sedimentare in timp a 
cunoștințelor ce țin de meșteșu
gul picturii. Aurel Mărgineanu. 
D. Manea. C. Trandafir. Gh.

Lăiniceanu, Octavia Sauciuc, V. 
Onișor. A. Tănase. V. Tofan, M. 
Ștefănescu. Garbi Mihail, G. 
Dembinschi. P. Gheban, V. Bu- 
dacă. M. Niculescu. Gh. Ionescu, 
Liuba Mihăîlescu. I. Lebădă — 
pentru a nu cita decît cîteva

EXPOZIȚIA DE LUCRĂRI 
REALIZATE DE ARTIȘTII 
AMATORI ÎN TABERELE 
DE LA CÎMPULUNG 
MUSCEL Ș1 COMUNA 

ROD - SIBIU

nume au fost deopotrivă atrași 
de imaginile satelor din zonele 
Cinwulung Muscel si Sibiu, de 
peisaje pline de atmosferă, li
rice. Pictorii amatori au optat 
pentru forme modeste și sincere, 
la nivelul posibilităților lor e- 
xacte, forme prin intermediul 
cărora creațiile lor se definesc 
tn registrul realității * imediate.

Sînt picturi de investigare a mi
cii dimensiuni, restrînse la fru
musețea vizuală a fragmentului 
de tablou. Realizate uneori după 
canoanele artei naive, încercînd 
să refacă alteori trasee ale pic
turii ..profesioniste**, aceste pei
saje se caracterizează printr-o 
armonioasă viziune cromatică. 
Cu un desen temeinic, uneori 
pregnant, categoric, alteori în
văluit în culoare, lucrările se 
remarcă de cele mai multe ori 
prin compoziții de mare simpli
tate.

Desigur, drumul parcurs de 
pictorii amatori nu este nou și 
din această cauză el devine din 
ce în ce mai pretențios întrucît 
presupune existența, dincolo de 
zugrăvirea unor realități cunos
cute, a unei concepții bine de
finite. Raportată" la interpreta
rea ei -rațională, perceperea sen
zorială a realității ar putea în 
aceste condiții să pară depășită. 
Judecată în sine, însă, ea nu 
poate decît concura cu scopul 
propus, iar în acest caz rezulta
tele rămin, în orice condiții, var
iabile.

MARINA PREUTU

SE MAI POT RELATA Șl 
ALTE INTTMPLAW

Tabăra de creație
Prietenia"

de la lăzarea
OIILWI/A HA U.T.C.
Cu ce ochi privesc tinerii

„vitrina calității"?
Aicî, la Combinatul de celulo

ză și hîrtie din Călărași, orga
nizațiile U.T.C. manifestă o pre
ocupare continuă pentru ca ti
nerii să realizeze produse de 
cea mai bună calitate. Numeroa
se inițiative ale uteciștilor vi
zează direet activitatea lor in 
producție, calitatea produselor. 
Este semnificativ faptul că in- 
cepînd cu atelierul mecanic, 
unde ne-am oprit prima dată în 
drumul nostru prin*combinatul 
călărășean, și pînă la secția ce
luloză ori la sectorul finisaj, 
ne-a atras atenția o vie propa
gandă vizuală : panouri cu o- 
biectivele întrecerii echipelor de 
tineret, acțiuni și inițiative ale 
organizațiilor din secții» vitrine 
ale calității.

— Totul a început — ne spu
nea Nicolae Vișan, secretarul 
comitetului U.T.C. — de la ideea 
instituirii. în sectoarele unde a- 
cest lucru era posibil, a unor în
treceri pentru lucrări de cea mai 
bună calitate. Rezultatele nu 
au întîrziat să apară. La atelie
rul mecanic, de pildă, unde a- 
ceastă inițiativă s-a particula
rizat, începînd din luna ianua
rie a acestui an, în întrecerea 
dintre cele trei echipe de tineri 
conduse de Vasile Malciu, Io- 
niță Dincă și Vasile Martac. pe 
lingă lucrările de întreținere și 
reparațiile de foarte bună cali
tate executate la instalația de 
celuloză și cea de fabricat hîr
tie. a fost asimilat un mare 
număr de piese de schimb, mul
te dintre ele aduse, pînă nu de
mult, din import.

— Obiectivele întrecerii noas
tre — ne spunea Gheorghe Du- 
tu, secretarul comitetului U.T.C. 
de aici — urmăresc nu doar 
eliminarea rebuturilor (în ulti
ma perioadă nici n-a mai fost 
vorba de așa ceva) ci mai ales 
efectuarea unor operații com
plexe. ca aceea a înlocuirii e- 
lectrofiltrului pentru purifica
rea gazelor de la secția „rege
nerare". executată de echipa Iul 
Vasile Malciu. Faptul că acum 
instalația funcționează bine este 
o dovadă a calității lucrărilor

pe care sîntem în măsură să 1* 
executăm.

„Schimbul tineretului- — ini
țiativa care se aplică de mai 
mult timp la organizația ..celu
loză- urmărește. in principal, 
antrenarea tinerilor în preocu
pările conducerii secției pentru 
creșterea parametrilor de func
ționare a instalației și îmbună
tățirea caracteristicilor fizico- 
mecanice ale celulozei obținu
te din plante anuale. Rezultate
le de pînă acum sînt edificatoa
re. Tineri ca Dănuț Podgoreanu, 
Gheorghe Mirea, Ion Vraciu. Ni- 
colae Andrei, aducînd îmbună
tățiri procesului de spălare a 
celulozei, compoziției chimice 
de tratare a materiei prime, 
reușesc în mod frecvent să rea
lizeze celuloză cu rezistență de 
7 000 lungimi de rupere (față 
de 500 cit înscriu normele) și 
un grad de alb de 84—85 la sută, 
caracteristici foarte apropiate 
celor obținute în cazul celulo
zei din lemn de foioase. LAURENȚIU OLAN

19 cu cite
Sînt 19 fete aici. în secția 

,.Polistiren“ de Ia întreprin
derea de material izolant 
din Vaslui. Prezenta lor în
seamnă, așa cum îmi spunea 
secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, 
Gheorghe Misinciuc. „naș
terea unei noi constelații in 
industria Vasluiului, con
stelația chimiei-. într-ade- 
v^r, atunci cind, cu două 
luni în urmă s-a pus pen
tru prima dată problema re
crutării si calificării cadre
lor pentru această nouă și 
modernă secție a întreprin
derii, o Idee a fost repede 
îmbrățișată : dat fiind gra
dul înalt de tehnicitate a! 
noilor instalații, muncitorii 
care vor lucra aici să aibă cu 
toții o pregătire generală ri
dicată.

oră instalația a fost pnsă la 
punct. Așa s-a si născut o ini
țiativă a organizației U.T.C., 
aceea ca fiecare dm eele 19 
operatoare chimiste să-si în
sușească profesia de lăcătuș, 
pentru ca fiecare să-si poată 
îngriji în bune condititrai 
utilajele la care lucrează. 
De fapt, această inițiativă 
face parte dintr-un angaja
ment general al organizației 
U.T.C. din secție : de la da
rea în folosință a acestei ca
pacități de producție se rea
lizează zilnic o dep£sire a 
normei cu 5 blocuri in me
die, fără nici un rebut.

ȘERBAN CIONOFF
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(Urmaro ia «o®. D

„.O defecțrooe tehnică »- 
menința să se soldeze ra 
importante pagube de pro
ducție. Fetele nu au ezitat si 
numai după o jumătate de

CONCERT
Reputatul pianist Sviatoslav 

Richter, artist al poporului al 
U.R.S.S^ a susținut marți un re- 

, citai extraordinar in sala Ate
neului Român. Și cu acest prilej, 
măiestria interpretativă a oaspe
telui. înalta sa virtuozitate au 
cucerit din nou ascultătorii.

PĂZIȚI PAZNICII I
într-una din nopțile trecute 

Miliția Municipiului București a 
controlat (astfel de acțiuni au 
fost frecvente în ultima perioa
dă) un număr de 391 paznici din 
124 obiective, privind modul în 
care își exercită atribuțiunile. 
Majoritatea celor controlați au 
răspuns corespunzător acestui 
test. Cinci dintre ei însă au fost 
găsiți în neregulă, și. ca atare, 
sancționați contravențional.
ÎNECAT IN... BĂUTURA

Acum nu mai are roist să ne 
punem problema de ce. la orele 
dimineții, Vlad Chiriac, lăcătuș 
la I.M.G.B.. se afla la circiumă. 
Cei vinovați moral de această 
întimplare vor fi meditat, cre
dem, la ea. Cert este că, fiind 
într-o stare avansată de ebrie
tate, sus-amintitul a mers să se 
răcorească în lacul din Parcul 
tineretului. Apa si beția i-au fost 
însă fatale. El n-a mai reușit să 
ajungă la mal. Trista întîmpla- 
re va fi. sperăm, ca și altele re
latate în cadrul rubricii noastre, 
un serios avertisment pentru 
consumatorii de băuturi alcoo
lice. ,
S-AU JUCAT CU FOCUL

N-o să vă vină să credeți că 
niște oameni în toată firea, cum 
sînt Gheorghe Rusu (strada An-

tim, nr. 9, sector 6. București) și 
Teodor Iuga (comuna Ighiu. ju
dețul Alba), în vîrstă de 30 și. 
respectiv, 43 de ani. s-au jucat 
cu focul. Mai bine-zis. s-au ju
cat cu o butelie de aragaz. Și 
după ce s-au jucat ei cît s-au 
jucat cu butelia, au ieșit cu, ea 
la vînzare. Numai că „jucăria" 
nu era a lor. O furaseră cu o 
noapte înainte din gospodăria 
unui cetățean. Și cum amîndoi 
erau cunoscuți pentru asemenea 
fapte și pentru atitudinea lor 
rezervată față de muncă, orga
nele circumscripției 1 miliție din 
Capitală i-au trimis să se „joa
ce “ în altă parte, ocolo unde se 
află ...........................................toti cei care încalcă legile 

RĂSPLATĂ 
DUPĂ FAPTĂ

Doi oameni, muncitori ai Trus
tului - de construcții-monta j Ti- 
misoara.se întorceau acasă obo
siți după o zi plină de muncă. 
Circulînd pe o stradă periferică 
a orașului, au fost surprinși de 
atacul unor indivizi, care, prin 
violență, le-au luat banii ce-i a- 
veau asupra lor, lăsîndu-i dez- 
brăcați in drum. Tîlharii n-au 
putut să scape de sub urmărirea 
organelor de miliție și. evident, 
de urmările legii. Ei se numesc : 
Petrescu Viorel (27 ani), Colom- 
pariu Rodica (18 ani) — munci
tori sezonieri la AGROSEM Ți-

mișoara — Gheorghe Cioară (19 
ani) muncitor necalificat la în
treprinderea „Dermatina- și 
Radu loan, fără ocupație : aceș
tia din urmă recidiviști. După 
faptă, urmează, firește, răsplata.

UN „CONCEDIU" 
MERITAT

La circumscripția 8 miliție din 
Capitală au fost reținuți Gheor
ghe Rădulescu (contabil princi
pal). Pascaru Ana (casier prin
cipal) și Bădin Constanța (șef 
birou contabilitate). Toți erau lu
crători la întreprinderea indus
trială de stat „Crinul". în pe
rioada ianuarie-august a.c., prin 
întocmirea de acte fictive pentru 
concedii de odihnă și medicale, 
și-au însușit suma de 100 000 lei. 
Pentru ..strădania" lor urmează 
să plece, la rindu-le. într-un bi
nemeritat „concediu".

SCANDALAGIUL
Nu era prima dată cind Va

sile Gheorghe intra într-un 
local public. Și nici prima oară 
cind i se atrăgea atenția pentru 
atitudinea sa necivilizată, pentru 
tulburarea ordinii. Tinăr. și nu 
prea. (23 de ani), înțelege greu 
rostul său în societate. Refuză, 
consecvent principiului „Mă 
descurc și fără muncă", să se 
încadreze într-o activitate, utilă. 
Zilele trecute a fost găsit din

nou în recidivă și condamnat la 
3 luni închisoare, conform De
cretului 153/1970.

ACȚIUNI PREVENTIVE
Continuînd acțiunile de con

trol in întreprinderi asupra mo
dului cum se asigură securitatea 
acestora, asistența tehnică, păs
trarea documentelor ce consti
tuie secret de stat și măsurile de 
prevenire a incendiilor, organele 
Ministerului de Interne au con
statat că factorii competenți au 
procedat. în majoritatea cazuri
lor, corespunzător pentru evita
rea unor evenimente. Deficien
țe au fost semnalate la între
prinderea de ventilatoare Bucu
rești. depozitul de produse PECO 
și întreprinderea de utilaje, din 
Alba Iulia.- secția de cherestea 
Cematu a C.P.L. Brașov. Com
binatul chimic Craiova, parcul 
nr. 1 Bibesti-Turburea al Sche
lei de extracție Țicleni-Gorj și 
altele. Principalele deficiențe se 
referă la căi de acces blocate, 
produse inflamabile depozitate 
neglijent, instalații de forță și 
canale de cable insuficient între
ținute, lăsarea unor instalații și 
utilaje nesupravegheate în 
timpul funcționării. Toate aces
tea au fost aduse la cunoștință 
factorilor în drept, iar persoane
le vinovate au fost sancționate 
cu amenzi.

------------- i
V. RAVESCU

ci, «n

Bucuiindu-se de o largă 
adeziune din partea artiști
lor din multe țări, taberele 
de creație in domeniul arte
lor plastice trezesc interesul 
unui număr din ce în ce mai 
mare de artiști, mai ales ti
neri. din țara noastră. Mărtu
rie sint taberele de la Ga
lați, Constanta, Reșița. Bis- 
trita-Năs&ud. Slatina, Tulcea, 
Arcuș-Covasna. Dohovăț-Iași, 
Medgidia. Vaslui. Hunedoa
ra. Alba Iulia, Măgura-Bu- 
zău. care au reunit în cursul 
anului trecut un număr de 
peste 1400 de artiști din 
toate județele țării și din 
toate generațiile. Taberele 
sin» organizate de către Uni
unea artișolor plastici, in 
c-rlzbo-s-e ea Ioc«-
ie de psrtzd si de stas. Ele 
înseamaA tot atitea posibilități 
concrete pentru ca un cit 
mai mare număr de artiști 
jd-și intensifice contactul di
rect cu masele de oameni ai 
muncii, să studieze și să se do
cumenteze In diferite centre 
industriale si localități ru-

PBOGRAMUL I
Fotbal : Steaua — F.C, Bru

ges (meci retur In „Cupa Cam- 
plonilor Europeni) ; Transmisiune 
direct* : Muzici populari
româneasca ; 17.» Enciclopedie 
pentru tineret : 17.45 Tineri inter
pret! de muzici ușoară ; 1&.15 Arte 
vizuale : ’-U5 Săptămlna muzicali; 
1S.M Tribuna TV : 1W1 de
seri ; ÎSM Telejurnal : Re
vista economică TV. : M» Inter- 
preț! de frunte ai cântecului popu
lar. ».»• Cadran mondial ; 11.15 
Publicitate : ît-25 Fotbal : A. C. 
Milan — Dinamo București. (Meci 
retur tn Cupa V.E.F.A.). Transmi
siune rirec’.ă de la Milano. Co- 
mer.teazi Grig ore nisei ; 23,15 
Inch‘Cerea programului.
PROGBAMVL U

23.00 Românie, drag pămînt : 
28.35 Flarăra vie a științei ; 21.00 
Telex 21.« Muccâ ușoară ; 21.20
Pagini din operete : 21.56 Ecolo
gia marilor rezervații al* Terrei ; 
33.M întinderea programului.

MINISTERUL EDUCAȚIEI $1 INVAȚAMINTULUI 

UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA

anuntâ seoateraa ta contur, o ucmâtooralor poituri didactico i

1. Facultatea de științe ale naturii :
— Conferențiar, poz. 7. Catedra de fizici, disciplinele : Teoria 

atomică și nucleară. Fizica moleculei și Teoria cuantică a 
cîmpului ;

— Șef de lucrări, poz. 18. Catedra de fizică, disciplinele : Meca
nică teoretică. Fenomene de transport. Termodinamică. Fizica 
atomică și nucleară :

— Lector, poz. 18. Catedra de analiză și informatică, discipli
nele : Analiza matematică și Discipline optice ;

2. Facultatea de filologie-istorie :
— Profesor, poz. 3. Catedra de limba română, disciplina: 

Limba' română contemporană :
— Profesor, poz. 5. Ca‘edra de istorie-geografie. disciplina f 

Geografia economică generală « a R. S. România ;
— Conferențiar, poz. 6. Catedra de limba română, disciplinele : 

Istoria limbii române (dialectologie) și Probleme speciale de 
dialectologie ;

— Conferențiar, poz. 5. Catedra de limba si literatura rusă, 
disciplinele : Limba rusă contemporană, curs practic și Lingvis
tică generală și compara*ă :

— Lector, poz. 15. Catedra de limba română, disciplinele : 
Limba română contemporană Ca studenții străini). Lingvistică 
generală și comparată. Fonetică generală și experimentală (se
minar) ;

— Lector, poz. 9. Catedra de limbi romanice, disciplinele : 
Limba franceză contemporană, curs practic și Curs și seminar 
special ;

— Lector, poz. 21. Catedra de limbi germanice, disciplina : Is
toria literaturii și civilizației engleze :

— Asistent, poz. 35. Catedra de limbi germanice, disciplinele : 
Limba engleză — curs practic si Limba engleză postuniversitar.

3. Facultatea de științe economiee :
— Profesor, poz. 1. Catedra de economie politică, disciplina : 

Economie politică ;
— Profesor, poz. 2. Catedra de filozofie, disciplina : Estetică-;
— Conferențiar, pcz. 5. Catedra de economia producției agri

cole. disciplinele : Tehnologia producției agricole. Agrofitotehnie 
și Sistematizarea rurală :

— Lector, poz. 6. Catedra de socialism științific, disciplina: 
Socialism științific ;

— Lector, poz. 12. Catedra de finanțe-contabilitate. disciplina : 
Control și expertiză contabilă :

— Asistent, poz. 14. Catedra economia producției agricole, dis
ciplina : Drept ;

— Asistent, poz. 15. Catedra de matematici și calcul economic, 
disciplina : Prelucrarea electronică a informației.

4. Facultatea de invățămint pedagogic :
— Profesor, poz. 2. Secția de muzică, disciplinele : Teorie, sol

fegiu, dictat :
— Asistent, poz. 19. Secția de muzică, disciplina : canto :
— Asistent, poz. 26. Secția de educație fizică, disciplinele : 

Educație fizică și Educație fizică studenti străini ;
— Lector, poz. 8, Secția de desen, disciplina : Modelaj.

rale ale patriei, in mijlocul 
. oamenilor, în vederea îmbo
gățirii sferei de inspirație și, 
acolo unde lucrările merită 
cu adevărat, ele pot să con
stituie nuclee muzeale.

Pe această linie se înscrie 
ri tabăra de creație de la Lă- 
Ts-es — județul Harghita — 
organizată de Uniunea ar
tiștilor plastici, in colaborare 
zu Comitetul de cultură și e- 
fucație socialistă al județului 
Harghita, care s-a bucurat de 
participarea unui număr de 25 
artiști — 10 pictori, 10 sculp
tori și 5 graficieni, majori-

tatea tineri. Dintre aceșțta 
menționăm pe Mircea Du
mitrescu, Emmerich Baasz, 
Andrei Gal, Elena Avrames- 
cu, ion Deac-Bistrița, Tibe- 
riu Bențe, Ion Iancuț, Lehel 
Domocos. Pictorii, graficienii 
și sculptorii au prezentat o 
expoziție, lucrările fiind pri
mite cu interes de localnici. 
Sculptorii au lucrat și în 
piatră și în lemn, lucrările 
concepute pentru aer liber a- 
vînd un caracter decorativ- 
monumental.

NICOLAE N. RADULESCU

PASTEL DE TOAMNA. Astfel s-a intitulat seara de poezie găzduită 
ieri de Muzeul „Theodor Aman". Un număr apreciabil de spectatori au 
ascultat cu acest prilej pe cîțiva dintre cunoscuții actori ai Teatrului 
bucwreștean „C. I. Nottara'* : Lla Șahighian, Mircea Stroe, Cristian 
Sîrbu, Doina Sin, Catrinel Paraschivescu, Toni Zaharia, Napoleon 
Crețu, Mihnea Moisescu. Victorița Dobre și Paul Nadolschi recitind poe
zii din clasici ai genului : Eminescu, Topîrceanu, Alecsandri, Arghezl, 
Biaga. voicviescu, Clncinat Pavelescu. Azi, la Muzeul „Zambacclan", un 
nou recital de poezie patriotică : „Tară ca-n povești". în foto : actorul 
Mireaa Stroe recitind „Pastel" de George Topîrceanu.

V. RANGA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI 

anunțâ scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice :

I. Facultatea de Cibernetică economică și statistică 1

a) Catedra de Matematică :
— Lector, poz. 6, disciplina : Matematici speciale aplicate tn 

economie ;
— Lector, poz. 16, disciplina : Matematici speciale aplicate în 

economie ;
— Asistent, poz. 33, disciplina: Calculul probabilităților și 

statistică matematică.
★

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Academiei de studii economice din București. Piața Romană nr. 
6, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 
6 privind Statutul personalului didactic din R. S. România pu
blicat în Buletinul Oficial partea I-â nr. 33 din 15 martie 1969 și 
de Instrucțiunile Ministerului Educației și Învățămîntului nr. 
84.539/1969, astfel :

— pentru posturile de lector, în termen de 30 zile de la data 
’ .......... concursul se va

zile de la data
publicării acestui anunț în Buletinul Oficial iar 
desfășura la sediul Academiei în termen de 60 
expirării termenului de înscriere ;

— pentru . postul de asistent, în termen de 15 
publicării acestui anunț în Buletinul Oficial iar_ ______
ține la sediul Academiei în termen de 15 zile de la data expi
rării termenului de înscriere.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în scris, rectoratului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12—14 
la secretariatul rectoratului.

zile de la data 
concursul se va

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI, 
BD. MUNCII 256 - SECTOR 3, 

TRAMVAIE 23, 24, AUTOBUZE 79, 79 R

ÎNCADREAZĂ URGENT:
Curățitori, turnători formatori, forjori, lăcătuși, sudori, găuri

tori. strungari, tîmplari, macaragii, zidari, dulgheri, pavatori, be- 
toniști, zugravi, canalagii, fierar-betoniști, electricieni automa- 
tiști, reparatori de aparate electrice pentru măsurarea tempera
turii, primitori-distribuitori, economiști specialitatea comerț ex
terior, ingineri cu practică în activitatea de comerț exterior, cu
noscători a 2 limbi de circulație international?1, translatori nen- 
tru limba rusă și germană și dactilografe poliglote, muncitori 
necalificați pentru secțiile turnătorie oțel, turnătorie fontă si 
forjă.

De asemenea. încadrează muncitori necalificați pentru califi
care in meseriile: forjori, strungari și lăcătuși. Virsta : 18 ani 
împliniți sau cu stagiul militar satisfăcut, studii : 4 clase ele
mentare pentru meseria de forjor, iar pentru meseriile de strun
gar și lăcătuș, minimum 8 clase elementare. Relații suplimen
tare, la telefon: 43 04 40 (interior 1856 sau 1704), sau 44 30 90.

misoara.se
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii So

cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Costa 
Rica, DANIEL ODUBER QUIROS. următoarea telegramă :

•
Adresez mulțumiri Excelentei Voastre pentru cordialul mesaj 

de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a 
tării mele, al cărui conținut îl apreciez.

Tovarășa acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu a primit 

delegația sovietică condusă 
de tovarășul V. A. Kirillin

Tovarășa academician dr. 
ing. Elena Ceaușescu. director 
general al Institutului central 
de cercetări chimice, a primit* 
marți dimineața, delegația so
vietică condusă de tovarășul V. 
A. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și 
Tehnică, cu prilejul vizitei e- 
fectuate la Institutul de cerce
tări chimice — ICECHIM.

Au participat tovarășul Ion 
Ursu, președintele Consiliului 
National pentru Știință și Teh

nologie. precum și membri ai 
'Consiliului științific al Institu- 
Hllui central de cercetări chi
mice.

Au luat parte academicienii
V. I. Telikov. director general 
al Institutului central pentru 
cercetări și proiectări de ma
șini grele metalurgice din Mos
cova. și N. S. NametkuK di
rectorul Institutului de petro
chimie din Moscova, ceilalți 
membri ai delegației-. A fost 
prezent, de asemenea. B.I. Mi
nakov. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București.

Cu acest prilej, delegația a

AGENDA
Marți a părăsit Capitala to

varășul V. A. Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.. președintele Co
mitetului de Stat pentru Știintă 
și Tehnică, care, Ia invitația gu
vernului român, a făcut o vizită 
in țara noastră în fruntea unei 
delegații.

★
Marți după-amiază a Bosit In 

Capitală delegația Consiliului 
Național al Femeilor Bulgare, 
condusă de Elena Blagadinova, 
președinta Consiliului.

★
Marți dimineața, la sala Pa

latului Republicii din București, 
a avut loc deschiderea coloc
viului international cu tema 
..Extinderea utilizării deșeurilor 
de lemn**. organizat de Comite
tul lemnului din cadrul Comi
siei Economice pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Uni
te (C.E.E.—O.N.U.). La această 
reuniune participă specialiști 
din 25 de țări ale lumii.

★
Cu prilejul zilei armatei 

populare ungare. generalul- 
colonel Ion Coman. ministrul 
apărării naționale al Republic i 
$3cialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare genera- 
lului-colonel Czinege Lajos. mi
nistrul apărării al Republicii 
Populare Ungare.

★
Guvernul Republicii Socia

liste România a acordat Repu
blicii Islamice Pakistan un aju

luat cunoștință de modul de 
organizare, rezultatele și preo
cupările Institutului central de 
cercetări chimice, de felul în 
care se realizează îmbinarea 
învătămîntului cu cercetarea și 
producția, precum și de colabo
rarea care se desfășoară între 
Institutul central și unități so
vietice de oercetare cu profil 
similar.

Convorbirea pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu a avut-o cu 
tovarășul V.A. Kirillin, cu alți 
membri ai delegației.’ a eviden
țiat dorința reciprocă de a lărgi 
conlucrarea dintre oamenii de 
știintă din România și Uniunea 
Sovietică, de a dezvolta coope
rarea bilaterală în cercetarea 
chimică, petrochimică, a elas- 
tomerilor, maselor plastice si 
în alte sectoare importante de 
natură să contribuie la progre
sul economiilor țărilor noastre.

în acest cadru s-a subliniat 
însemnătatea pe care o pre
zintă schimburile de vizite, de 
experiență între specialiștii din 
cele două țări pentru sporirea 
eficientei cercetării științifice și 
tehnologice din România și 
Uniunea Sovietică, 

tor compus din medicamente, 
alimente, corturi ei pături, pen
tru a veni in sprijinul popu
lației sinistrate in urma inun
dațiilor grave produse in aceas
tă țară.

Ajutorul a fost expediat prin 
Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România.

*
După cum aflăm de la tova

rășul TRAIAN LVNGU. di
rector al turismului internatio
nal din Ministerul Turismului, 
tara noastră găzduiește ince- 
pi.nd de astăzi, cea de-a IX-a 
Conferință a organismelor ofi
ciale de turism din țările bal
canice. Lucrările Conferin
ței au la bază, ca docu
ment fundamental. Acordul 
de colaborare în domeniul tu
rismului semnat în 1971 de gu
vernele celor cinci țări balca
nice : Bulgaria. Iugoslavia.
Grecia, Turcia și România. Pe 
ordinea de zi a Conferinței, 
care va dura trei zile (29 sep
tembrie — 1 octombrie) sînt 
înscrise. între altele, elaborarea 
de măsuri comune în vederea 
dezvoltării turismului în Bal
cani. schimburi reciproce de 
informații, evoluția bazei ma
teriale a turismului în țările 
balcanice, circulația turistică, 
elaborarea unor proiecte de va
lorificare. în comun, a poten
țialului turistic din aceste țări, 
și alte teme de interes comun 
în promovarea turismului în 
tarile balcanice.

C. VASILE

Prioritățile acestor zile pe ogoare

RECOLTATUL PORUMBULUI, 

SEMĂNATUL GRIULUI
• REALIZĂRI FRUMOASE, DAR $1 RESTANTE NEJUSTIFICATE 

• OPTIM LA SEMĂNAT ÎNSEAMNĂ : A RESPECTA PERIOADA DE 
TIMP, ADINCIMEA, DENSITATEA $1 UNIFORMITATEA • PE 
TIMPUL NOPȚII SE POT ARA SUPRAFEȚELE ELIBERATE ZIUA DE 
CULTURI DE TOAMNĂ • PÎNĂ LA 15 OCTOMBRIE ÎNTREAGA 
SUPRAFAȚA CU GRIU INSAMINȚATAI

Producțiile obținute la cultura 
griului sînt hotărîte. în majo
ritatea cazurilor, de modul in 
care se efectuează ansamblul 
lucrărilor agrotehnice de toam
nă ; amplasarea, pregătirea pa
tului germinativ și. mai ales, 
semănatul. Numeroasele expe
riențe științifice cit și practica 
unităților agricole fruntașe au 
evidențiat că acolo unde insă- 
mintatul s-a făcut într-un pat 
germinativ bine pregătit, nive
lat. în condițiile respectării am
plasamentului și a timpului op
tim de punere sub brazdă a se
mințelor. producțiile au fost 
mari și de calitate. In procente, 
prin semănatul pînă la 10 oc
tombrie. cu majoritatea supra
fețelor realizate in ultima de
cadă a lunii septembrie, sporu
rile de recoltă înregistrate, față 
de parcelele însămințate după 
această dată, se ridică la 15 la 
sută, echivalind cu pînă la 
600—800 kg la hectar. Este și 
motivul pentru care într-o se
rie de județe ale țării, cum ar 
fi Satu Mare. Sălaj. Vrancea, 
Buzău. Ialomița. Mehedinți. Al
ba. semănatul griului se desfă
șoară cu intensitate sporită, re- 
alizindu-se pînă in prezent pes
te o treime din suprafețele des
tinate acestei culturi.

Caracteristicile pedoclimatice 
înregistrate în sâptămina aceas
ta (regimul pluviometric sporit 
față de alți ani și temperaturile 
de 10—15 grade in stratul arabil 
al solului) au creat condiții ex
celente pentru extinderea se
mănatului !n toate zonele țării. 
Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Indus
triei Alimentare rezultă că s-au 
însămințat peste 400 000 hectare, 
ceea ce reprezintă peste 10 la 
sută în întreprinderile de stat 
și 20 la sută în cooperativele 
agricole. Este un fapt bun că 
in majoritatea județelor situate 
in zona a treia de cultură se 
înregistrează și cele mai mari 
suprafețe semănate. Prin orga
nizarea riguroasă a parcului de 
semănători, asigurarea semin
țelor la capul locului și supra
vegherea permanentă a lucrării 
de către specialiști, în unitățile 
din Botoșani. Vrancea, Galați, 
Sălaj, vitezele zilnice de semă
nat sînt realizate ritmic, con
form graficelor. Aceleași preo
cupări susținute am întîlnit și 
în județul Mehedinți, unde pen
tru asigurarea unui front larg 
de lucru semănătorilor se recol
tează și eliberează concomitent 
suprafețele de culturi tîrzii, 
după care tractoarele cu plu
guri și discuri trec imediat la 
arat și pregătirea patului ger
minativ. în foarte multe unități 
agricole s-a extins activitatea 
și pe timpul nopții, pentru eli
beratul terenului de coceni, la 
arături și discuiri. După cum ne 
spune inginerul șef al coopera
tivei agricole Girla Mare, uni
tate fruntașă in cultura griului, 

tovarășul Ion Popescu, au fost 
semănate in întregime suprafe
țele după culturi timpurii, iar 
acum se lucrează cu toate trac
toarele la arat și discuit pe tar
lalele de unde s-a recoltat floa- 
rea-soarelui. sfecla de zahăr și 
porumbul. La două zile, cele 6 
semănători intră în brazdă pe 
întreaga durată a zilei lumină, 
asigurind astfel condițiile în
cheierii lucrării in 5—6 zile. 
Dar. aici, concomitent cu ur
mărirea realizării ritmice a se
mănatului, o atenție deosebită 
se acordă și calității, respectării 
adincimii’ a densității la hec
tar in raport de caracteristicile 
biologice ale soiurilor. Unitatea 
cultivă o gamă de 6 soiuri, de 
la timpurii la tardive, și anume, 
acelea care au dat cele mai 
bune rezultate in anii anteriori. 
Pe lotul inginerului șef sint tes
tate alte soiuri de perspectivă, 
de mare productivitate, pentru 
a fi extinse in anii următori.

Cu toate că asemenea exem
ple , am întîlnit și în numeroase 
alte cooperative agricole de 
producție, sînt încă multe uni
tăți agricole in județele Dolj, 
Vaslui. Neamț, Caraș-Severin, 

BOTOȘANI — 6000 de elevi, 
prezenți în campania agricolă

Pe agenda de lucru a organizațiilor din județul Botoșani se 
înscriu și activitățile de muncă patriotică din agricultură in care 
peste 6 000 de elevi sînt prezenți în aceste zile în campania de 
toamnă. Bilanțul unei săptămînj de activitate rodnică este ur
mătorul : recoltat sfeclă de pe 14 ha. cartofi de pe 
13 ha și 11 tone de fructe de la I.A.S.-urile din Călămărești si 
Dorohoi. In fruntea clasamentului se află elevii liceelor real- 
umaniste din Botoșani și Dorohoi și de la liceele agro-industriale 
din Botoșani si Șendriceni. (Florea Petrea).

Lucrări intense de sezon
Foto : V. TANASOFF

Timiș. Teleorman, unde supra
fețele semănate se situează sub 
nivelul cerințelor. Cine trebuie 
să convingă, oare, pe specialiști 
de utilitatea intensificării însă- 
mințatului culturii de gnu ? O 
■situație asemănătoare este și în 
județul Constanța. ..Peste ju
mătate din soarta recoltei este 
hotărită de semănat, ne spune 
doctor docent ing. Petru To- 
moroga. directorul Stațiunii de 
cercetări agricole pentru culturi 
irigate Valul lui Traian. Și a- 
cum este perioada optimă. ..cen
trul de greutate- al griului, aș 
spune. In județul Constanța, 
mari suprafețe se cultivă la 
irigat și de aceea este recoman
dat ca să se facă chiar două 
udări de aprovizionare pe tar
lalele cu griu". Numai că pină 
în prezent, și aici, doar in jur 
de 10 la sută din supra
fețe în unitățile coope
ratiste au fost însămințate. a- 
dică pe jumătate din realizările 
întreprinderilor agricole de stat. 
Necesitatea impulsionării acti
vității in județele amintite este 
cu atît mai stringentă cu dt 
aici sint de însămințat supra
fețe foarte mari. Pentru aceasta 
însă, timpul bun. condițiile op
time de lucru, baza materială 
existentă, trebuie folosite din 
plin pentru ca pină la data de 
15 octombrie semănatul să fie 
încheiat in toată țara.

ȘTEFAN DORGOȘAN

FOTBAL: sponvsponr
Astăzi, a doua „manșă“ în cupele europene

EXAMENUL VALORII SI
Iubitorii fotbalului așteaptă, 

cu emoție, intîlnirile celor cinci 
echipe românești din cea de-a 
doua ..manșă*' a cupelor euro
pene. Cite dintre ele șe,vor ca
lifica in etapa superioară a pre
stigioaselor competiții continen
tale ? iată întrebarea, care la 
această oră flutură pe buzele 
suporterilor.
• O SINGURA ALTERNATIVA- 

VICTORIA $1 CALIFICAREA I 

în „Cupa campionilor euro
peni- echipa Steaua va întilni 
pe teren propriu (stadionul 
..Steaua", orele 15.00) formația 
belgiană F.C. Bruges. Avînd în 
vedere victoria la un scor mi
nim (2—1) obținută de oaspeții 
noștri acum două săptămîni, 
considerăm că fotbaliștii români 
au șanse reale să tranșeze în 
favoarea lor victoria în a doua 
intilnire la o diferență care să 
le asigure calificarea. Jocul 
campionilor noștri în ultimele 
etape de campionat nu a impre
sionat prea mult. Unele circum
stanțe trebuie să le acordăm, 
insă, avînd în vedere că echipa 
n-a beneficiat de serviciile a 
trei titulari de bază : Dumitru, 
Troi și Zamfir care, după infor
mațiile ce le deținem, miercuri 
vor fi prezenți in „unsprezecele" 
stelist. Certitudinile noastre se 
întemeiază. însă, pe un alt fapt: 
și anume că, în confruntările 
internaționale fotbaliștii antre
nați de Jenei și Creiniceanu e- 
voluează mult mai bine. Oaspe
ții au sosit luni după-amiază la 
București, efectuind deja două 
antrenamente pe terenul Steaua. 
Ei aliniază. în acest meci, cea 
mai bună formație din care nu 
vor lipsi internaționalii austrieci 
Krieger și Volker, absenți în 
primul meci, care „fortifică" a- 
pârarea dezvăluind intențiile de 
a nu primi gol și de a miza pe 
contraatacuri. Un alt amănunt 
in cea ce-i privește pe oaspeți : 
întreaga echipă este alcătuită 
numai din jucători internaționali 
belgieni, danezi și olandezi.

Meciul va fi condus de o bri

MERI Dl AN •MERIDIAN «MERIDIAN
Acord de colaborare 
în domeniul sportului 
în urma convorbirilor dintre 

delegația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
condusă de general locotenent 
Marin Dragnea. președintele 
Consiliului, și delegația Comi
tetului pentru cultură fizică și 
sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., condusă de 
S. P. Pavlov, președintele Co
mitetului, a fost semnat acor
dul de colaborare pe termen 
lung — pină în 1980 — precum 
și planul privind schimburile 
sportive pe anul 1977 intre cele 
două organisme.

BOX: 
CAMPIONATELE 

EUROPENE (TINERET) 
• Dinu Cipere — victorios in 
prima gala

Campionatele europene de box 
pentru tineret au început la 
Izmir, reunind peste 120 de pu- 
giliști din 18 țări. In prima gală, 
la categoria muscă, boxerul ro
mân Dinu Cipere l-a învins la 

gadă de arbitri din Turcia avîn- 
du-1 la centru pe Orhan Cebe. 
Iată formația : Iordache — An- 
ghelini, Sameș, FI. Marin, Vigu
— Dumitru, Ion Ion, Iordănescu
— Troi, Răducanu, Zamfir.
• TREI GOLURI - UN AVANTAJ 

DECISIV
Dintre cele trei reprezentante 

ale fotbalului românesc în „Cupa 
U.E.F.A." care evoluează, toate, 
în deplasare, cele mai mari șan
se de calificare în turul doi al 
competiției le are, fără îndoială, 
Sportul studențesc, care și-a a- 
sigurat. obținînd victoria cu 3—0, 
în primul meci, un avantaj sub
stanțial. Portarul Răducanu este 
într-o formă bună și cum îl știm 
un bun dirijor al apărării, să 
sperăm că fotbaliștii de la Olym- 
piakos Pireu nu vor răsturna 
cele mai realiste calcule și că 
jocul lor dinamic, arătat pe sta
dionul „23 August", nu va avea 
eficacitatea capabilă să infirme 
toate pronosticurile. Antrenorii 
Angelo Niculescu și Ion Voica 
vor căuta prin organizarea tac
tică a jocului, să suplinească 
absența celui mai periculos a- 
tacant — M. Sandu. Formația 
cu care va începe partida este 
aceasta : Răducanu — Tănăsescu, 
Ciugarin, Grigore, Manea — 
Cassai, Cazan Rădulescu — Gro- 
su, Oct. Ionescu — Vlad (Ma
ri ca).
• MISIUNE DIFICILA, DAR NU 

LIPSITĂ DE SORȚII IZBINZil
Echipa Dinamo are o misiune 

dificilă în întîlnirea cu A.C. Mi
lan, care se desfășoară astă 
seară, pe celebrul stadion „San 
Siro" din Milano, începînd de la 
orele 21.30, ora Bucureștiului. 
Partida se va transmite pe micul 
ecran. Misiune dificilă din două 
motive : practicind un joc slab, 
în primul meci, la București 

Stațiile noastre de radio vor transmite în întregime meciurile 
de la București (începînd din jurul orei 15) și Pireu (în jurul 
orei 20). Transmisiile se vor efectua pe programul I. Partidele 
STEAUA — F.C. BRUGES (ora 15,00) și A.C. MILAN — DINAMO 
BUCUREȘTI (ora 21,30) vor fi transmise în direct la televiziune.

puncte (decizie 5—0) pe W. Fox 
(R. D. Germană). La aceeași 
categorie englezul Feeny a cîști- 
gat prin K.O. tehnic în fața iu
goslavului Milici, iar bulgarul 
Kamburov l-a întrecut la puncte 
pe scoțianul Robert.

ȘAH
• în turneul internațional de 

șah de la Ivonici—Zdroj (Polo
nia) după opt runde conduce 
maestrul polonez Josef Gromek 
cu 6 puncte. Cei patru con- 
curenți români au îealizat 
pînă acum următorul punc
taj : A. Marcovici — 3,5
puncte ; E. Nacht — 3 puncte ; 
V. Groza și M. Cojocaru cite 
2,5 puncte și o partidă întreruptă 
fiecare.

★
în turneul internațional femi

nin de șah de la Subotica. după 
3 runde conduc in clasament 
maestrele iugoslave Tereza 
Stadler și Pihailici cu cîte 2,5 
puncte. Șahistele românce Mar
gareta Perevoznic și Gertrude 
Baumstark au cîte 1.5 punc
te. In runda a 3-a s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Veroczi — Perevoznic, remiză ; 
Kriszan — Baumstark, remiză.

VOINȚEI»
(0—0), Dinamo nu și-a asigurat 
un minim avantaj, echipa tre
buind. in plus, să suporte han
dicapul a două abserîțe de mar
că : Dinu și Lucescu, în vreme 
ce gazdele contează pe aportul 
reputatului internațional Rivera. 
Cu toate acestea, șansele dina- 
moviștilor 'nu sînt anulate. Ei 
joacă bine în deplasare, se mo
bilizează în special în meciurile 
cheie, dovedind o mare putere 
de luptă. Dacă vor și gîndi pe 
teren, nu numai vor juca,’ s-ar 
putea ca ei să fie furnizorii unei 
surprize. Antrenorii Ion și Lică 
Nunweiller vor alinia echipa : 
Ștefan — Cheran, G. Sandu, 
Sătmăreanu II, Lucuță — Do- 
brău, D. Georgescu, Custov — 
Al. Moldovan, Roznai, Vrîncea- 
nu.
• PRIMA DATORIE - SA LUPTE 

PENTRU APĂRAREA CULORI
LOR CLUBULUI

Celelalte două reprezentante 
ale fotbalului românesc în „Cu
pele europene" sînt echipele 
A.S.A. Tg. Mureș, care întîlnește, 
în deplasare, pe Dynamo Za
greb (0—1 în primul meci) și 
C.S.U. Galați care susține, în 
„Cupa cupelor", tot în deplasare, 
partida revanșă cu formația por
tugheză Boavista Porto, cîștigă- 
toare pe malul Dunării cu 3—2.

Deși pornesc cu șanse mini
me, cele două echipe trebuie 
să-și mobilizeze toate forțele, 
să practice un fotbal de calitate, 
pentru a reprezenta cu cinste 
culorile cluburilor și dacă va fi 
posibil să obțină succesul. Dacă 
se va întîmpla așa ceva — și 
noi o dorim — vom fi cu atit 
mai mulțumiți, iar rezultatele 
lor se vor înscrie prestigios în 
palmaresul fotbalului românesc 
în competițiile continentale.

VASILE CABULEA

ION TIRIAC - 
GUILLERMO VILAS 

• Sîmbătă, la București, intr-un 
meci demonstrativ

Simbătă, 2 octombrie, Ia arena 
Progresul din Capitală, se va 
disputa meciul amical; de tenis 
dintre cunoscutul campion ar
gentinian Guillermo Vilas și 
valorosul jucător român Ion 
Țiriac. Partida va începe la 
ora 14.

Biletele pentru acest intere
sant meci se pun în vînzare cu 
începere de joi 30 septembrie 
la agenția C.C.A.. agenția Loto- 
Pronosport din pasajul Univer
sității. Stadionul Republicii și 
la sediul C.N.E.F.S., str. Vasile 
Conta, nr. 16.

★
După turneele de tenis desfă

șurate săptămîna trecută, în 
clasamentul Marelui Premiu 
F.I.L.T., conduce Jimmy Con
nors (S.U.A.) cu 600 puncte, ur
mat de Ramirez 543 puncte ; 
Borg 480 puncte : Vilas 462 
puncte ; Dibbs 457 puncte. Ilie 
Năstase se află pe locul 10 cu 
360 puncte, precedat de Panatta 
370 puncte.

A
IN DEZBATERE: Programul de măsuri pentru aplicarea hotăririlor

educației politice și al culturii socialiste
Congresului al Xl-lea al partidului și ale Congresului

în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative
IN SPIRITUL ÎNALTELOR VIRTUTI MUNCI
TOREȘTI SI AL TRADIȚIILOR REVOLUȚIO- 
NARE ALE COLECTIVULUI IN CARE MUN

CIM Șl TRĂIM

Radu Danciu, strungar, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină : Cei dinții benefi
ciari ai amplului proces de educație, de 
formare multilaterală pe care îl desfășoară 
organizația de partid, organizația U.T.C.» 
întregul nostru colectiv, sînt, desigur, tinerii 
muncitori, tehnicieni, ingineri, care repre
zintă peste 60 la sută din efectivul între
prinderii. Pe primul plan am pus și punem 

educația muncitorească. Organizația noastră, 
colectivul nostru au avut destule succese in 
această muncă grea și îndelungată, dor 
tocmai de aceea ne dăm seama, acum cînd 
am luat cunoștință de prevederile Progra
mului, că noi avem foarte multe de făcut, 
că nici pe departe n-am epuizat posibili
tățile noastre în antrenarea masei de ti
neri în activitățile politice, cultural-artiștice 
și educative. Ne gîndim să ne preocupăm 

mai mult de ucenici, de elevii școlii profe
sionale și ai liceului industrial, care își 
petrec o mare parte din timp în uzină, să-i 
integrăm mai din plin in viața de organi
zație, în acțiunile culturale, sportive ale co
lectivului pentru ca la intrarea în produc
ție ca muncitori calificați să se apropie cit 
mai mult de exigențele noastre. Nu stăm 
prea bine nici cu mișcarea artistică de ma
să, avem doar 150 de participant și am 
putea avea citeva mii. Ne-am propus să 
mărim corul la peste 100 de persoane, să 
înjghebăm brigăzi și mici formații în toate 
secțiile, inclusiv la căminele pentru nefa- 
miliști, să reorganizăm în ansamblu și să 
lărgim cenaclul literar, să intensificăm mun
ca cu cartea tehnică și beletristică.

SA-I PREGĂTIM PE TINERI SA ÎNȚELEAGĂ 
SI SA PRETUIASCÂ ARTA AUTENTICA, 

CREAȚIA DE VALOARE

Victor Nuțu, lăcătuș la secția autoutilare, 
student la cursurile serale ale Institutului 
politehnic: în organizația noastră
U.T.C. s-au organizat și se organizează me
reu acțiuni cultural-educative pe teme de 
tehnică, cultură, știință. Problema mi se pare 
a fi eficiența acestor manifestări la nivel 
de colectiv. Aici, cred eu, că mai sînt încă 
multe de făcut. Noi participăm în număr 
mare la activitățile clubului și Casei de cul
tură a sectorului III. Au fost acțiuni fru
moase, cu înalt conținut artistic sau cultural 
de la care tinerii plecau din sală. De ce ? 
Pentru că „nu înțelegeau". Este vorba de 
vernisaje de expoziții plastice, concerte de 
muzică simfonică, recitaluri de poezie. Casa 
de cultură are în primul rînd un rol forma
tiv, educativ. Este absolut necesar să-i pregă
tim pe tineri pentru marea artă și cultură.

CURSURILE DE INVĂȚAMINT POLITIC POT 
Șl TREBUIE SA DEVINĂ MAI ATRACTIVE Șl 

MAI EFICIENTE

Nicoleta Teodorescu, ingineră la Institutul 
de cercetări și proiectări : Sînt în uzină 
numai de un an, am 25 de ani. Am 

să mă refer mai întîi la o încă proaspătă 
experiență din studenție, în desfășurarea 
temelor de învățămînt politic. La facultate, 
fiecare temă era dezbătută în discuții di
recte, conduse de către un coleg care se 
pregătea intens pentru lecție. Invățâmîntul 
politic avea astfel un plus d&. interes, era 
dinamic, implica majoritatea cursanților în 
dezbatere. Cred că acest lucru se poate 

realiza și în uzină. Implicarea tuturor 
cursanților în studierea temei, astfel, Incit 
ei înșiși, fiecare în parte să poată s-o ex
pună, să participe direct la dezbateri, mi se 
pare că ar da un impuls mult mai viu 
acestora. Este o sugestie. Aș vrea să mă 
refer tot în sensul acesta la „Lectoratele 
tehnice*.

AȘA VEDEM NOI PROFILUL OMULUI NOU : 
PASIONAT DE CULTURA, ÎNDRĂGOSTIT DE 

MESERIA LUI

Constantin Opriș, director tehnic al sec
torului cald : Aș vrea doar să adaug că 

UZINA, LOCUL OL MUNCĂ- 
CLIVTRIIL ACTIVITĂȚILOR POLITICE 

SI CULTIIRAL-LDOCATIVL
însuși cincinalul revoluției tehnico-științifice 
ne obligă să gîndim altfel decit pină acum. 
Fiecare muncitor sau cadru tehnic in parte 
trebuie să învețe să gîndească in perspec
tivă. Este vorba despre o reciclare perso
nală continuă, la care factorii tehnici ai 
uzinei, organizația de partid și U.T.C. con
tribuie, spunem noi, substanțial. Nu facem 
însă niciodată destul în sensul acesta și vo 
trebui să găsim noi metode, mai rapide, 
mai eficiente pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe și de cultură ai oamenilor din 
uzină. Ne străduim să avem o literaturo 
de specialitate de ultimă oră, pe care o 
punem la dispoziția celor direct interesați. 
Avem cursuri de ridicare a calificării, orga
nizăm schimburi de experiență. Facultatea 
de subingineri de pe lingă uzină a scos 
deja prima promoție de subingineri pentru 
sectorul cald - turnătorie, forjă, tratamente 
termice. Astfeji uzina își rezolvă în mare 
parte singură nevoia de cadre. Ceea ce 
doresc să relev este faptul că intenția noas

tră este ca acești subingineri să devină 
șefi de secții, de ateliere, de brigăzi chiar, 
iar inginerii să treacă toți în cercetare. 
Tocmai pentru a stimula gîndirea creatoare 
a cadrelor tehnice, tocmai pentru a mări 
potențialul propriu de ginditori tehnici ai 
uzinei.

ACTIVITATEA POLITICA DE PROPAGANDA 
- MAI VIE, MAI DIVERSIFICATA, MAJ 

CONVINGĂTOARE

Trandafir Păun — șeful punctului de in
formare politico-ideologico : Tovarășul in
giner Constantin Opriș vorbește despre e

ducarea tinerilor în spiritul dragostei de 
muncă. Așa cum se arată și in sinteza de 
Program, acesta este un deziderat impor
tant al muncii de propagandă politico-ideo- 
logică in rindul tinerilor, care nu se poate 
realiza cu mijloace formaliste, „învățate”, 
fără să țină seama de realitatea concretă 
a colectivului de muncă asupra căruia se 
desfășoară procesul educațional. Mi se 
pare necesar, .așa cum specifică dealtfel și 
Programul — a cărui sinteză a apărut 
în ziarul „Scinteia” - să nu neglijăm 
nici un element ce poate determina efici
ența propagandei noastre.

MIȘCAREA ARTISTICA DE AMATORI SA FIE 
IN MARE MĂSURA SPRIJINITA DE 

FORMAȚIILE PROFESIONISTE

Paul Baldovin, lăcătuș, artist amator : 
Tradițiile uzinei noastre în acest sens sînt 
valoroase și cunoscute și pe plan național. 
Avem cercuri artistice, ansambluri, cine- 

cluburi, cenaclu. Anul acesta, dintre artiștii 
amatori ai uzinei om trimis la Școala popu
lară de artă 12 tineri, ceea ce reprezintă 
un număr destul de mare de viitori instruc
tori, să zicem. Odată cu darea în funcțiune 
a noului club al uzinei, aflat în lucru, vrem 
dealtfel să prezentăm un mare spectacol 
susținut de Ansamblul artistic al uzinei. 
Avem în proiect, foarte apropiat, înființa
rea unui studio de poezie militantă și tea
tru scurt. Vrem să lărgim sfera cenaclului 
literar „FAUR — George Topârceanu", pentru 
fructificarea tuturor talentelor, în toate do
meniile artei, nu numai cel literar. De 
curînd a luat ființă cenaclul ARTES, cu un 
specific tineresc, muzică folk, poezie pa
triotică. Strîngerea legăturilor dintre arta 
cultă și cea amatoare nu poate fi decit 
fructuoasă de ambele părți.

PIANURI UNITARE - LUNARE, SAPTAMI- 
NALE, CHIAR ZILNICE - DE ACTIVITATI 

CONCRETE, CU O LARGA TEMATICA' 
POLITICA Șl EDUCATIVA

Gheorghe Corcan, tehnician, responsabil 
cu problemele tineretului in comitetul sin
dical pe întreprindere : înființarea Consiliilor 
de educație politică și cultură socialistă în 
fiecare unitate este o măsură necesară și 
binevenită. Inițiativele noastre - dintre care 
menționez Clubul ucenicilor, Clubul tinerilor 
nefamiliști, ABC-ul legislației, Ce-n$eamnă 
să fii stimat și apreciat — ca să dau numai 
citeva dovezi de privire atentă asupra co
lectivului nostru, modul cum am înțeles să 
ținem seama în procesul educațional ca e- 
lementul de particularitate al fiecărui co
lectiv de muncă, a problemelor sale speci
fice, vor căpăta mai multă substanță. In 
Program se vorbește de planuri anuale de 
activitate, de planuri de perspectivă. înțe
legem că aceste planuri de perspectivă, 
larg tematice, dau o direcție în activita
tea noastră, o finalitate. Dar mi se pare 
util și necesar ca aceste planuri de pers
pectivă să fie concretizate in planuri luna
re, săptămînale, chiar zilnice de activitate, 
coordonate și unitare.

EDUCAȚIA TEHNICA, DEZVOLTAREA SPIRI
TULUI CREATOR AL TINERILOR TREBUIE SA 

CAPETE ÎNALTE VALENȚE PATRIOTICE

Constantin Croicu, director tehnic al In
stitutului de cercetări și proiectări al între
prinderii „23 August”: în acest context apare 
limpede necesitatea ca educația tehnică 
pe care o facem angajaților, muncitorilor

noștri, să nu fie numai atît, să nu fie teh
nicistă. Oamenii noștri trebuie să înțeleagă 
într-o măsură mult mai mare de’ ce este 
necesar să realizăm produse de înaltă teh
nicitate, rolul politic al dezvoltării econo
miei noastre naționale, necesitatea ca țara 
noastră să participe intens la schimbul de 
valori internaționale. Educația tehnică, dez
voltarea spiritului creator al întregului co
lectiv de muncă capătă, astfel, înalte va
lențe patriotice. Am înființat un Lectorat 
tehnic care prin însăși structura sa răspunde 
acestui deziderat. La el participă muncitori 
fruntași, șefi de echipă, maiștri, ingineri 
specialiști.

SMARANDA JELESCU
ROMUI 'ts

Fotografii de O. PLECAN



& de peste hotare
VIZITA PRIMM MINISTRU AL GUVERNULUI

„Scînteia tineretului

spanm Continuă grevele și acțiunile
■ ■

de protest ale oamenilor muncii

începerea convorbirilor oficiale
La Cancelaria federală a Austriei au început 

luni după-amiază convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Manea Mănescu. primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, și 
Bruno Kreisky, cancelarul federal al Republicii 
Austria.

Cei doi șefi de guvern au subliniat contribuția 
deosebit de importantă a întîlnirilor și convor
birilor purtate de președintele României. 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei oficiale e- 
fectuate în Austria, in septembrie 1970. precum 
și a convorbirilor cancelarului federal al Aus
triei. în cadrul vizitei oficiale întreprinse in 
România. în iulie 1975. la intensificarea și am
plificarea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Austria.

în cadrul convorbirilor, desfășurate intr-o at
mosferă de lucru, prietenească, primul ministru 
al guvernului român și cancelarul federal al 
Austriei au procedat la examinarea stadiului re
lațiilor de colaborare -dintre România și Austria, 
a modului de realizare a acțiunilor de cooperare 
convenite între cele două părți. Ei au apreciat 
pozitiv evoluția relațiilor româno-austriece și 
au evidențiat posibilitățile de extindere a cola
borării dintre cele două țări. Cei doi șefi de 
guvern au convenit să acorde, in continuare, un 
sprijin mai susținut organizațiilor economice din 
ambele țări, în scopul facilitării dezvoltării coo
perării în producție și lărgirii schimburilor co
merciale.

Cei doi șefi de guvern au analizat în mod 
concret stadiul relațiilor de cooperare economică 
româno-austriacă și au căzut de acord asupra 
inițierii unor noi acțiuni importante de coope

rare. îndeosebi în domeniile construcțiilor de 
mașini, metalurgiei, chimiei etc., precum și al 
cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

Cele două părți au convenit ca. in scopul gă
sirii soluțiilor concrete pentru realizarea acțiu
nilor de cooperare, să aibă loc o sesiune extra
ordinară a Comisiei mixte guvernamentale in 
timpul vizitei.

A fost evidențiată, totodată, evoluția pozitivă 
a relațiilor româno-austriece în dorheniul știin
ței și culturii, faptul că programul de schimburi 
se realizează cu bune rezultate.

în cadrul convorbirilor dintre cei doi șefi de 
guvern a avut loc. de asemenea, un schimb de 
păreri privind aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română tovarășii loan Avram, mi

nistrul construcțiilor de mașini. Ion St. Ion, 
secretar al guvernului. Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. " 
Aninoiu. ambasadorul 
Marin Ceaușescu. șeful 
României la Viena ;

Din partea austriacă_ -
afacerilor externe. Josef Staribacher. ministrul 
comerțului, meseriilor și industriei, dr. Hertha 
Firnberg. ministrul științei și cercetării. Eugen 
Weselsky, secretar de stat la Cancelaria fede
rală. Franz Wunderbaldinger. ambasadorul Aus
triei in România, și D. Orisich, consilier co
mercial al Austriei la București.

Ziua de luptă organizată^ luni 
în Spania, la apelul tuturor 
partidelor și mișcărilor demo
cratice de opoziție din țară, 
pentru a comemora împlinirea 
unui an de la executarea celor 
cinci miliitanți, antifasciști și 
pentru a reafirma cererile po
porului spaniol privind acorda
rea amnistiei generale, respec
tarea drepturilor și libertăților 
sale politice, a reprezentat cea 
mai puternică și semnificativă

VICTORIE A GREVIȘTILOR 
ITALIENI

lu-

în 
mice 
lejul

Dumitru
României la Viena. și 
Agenției economice a

Erich Bielka, ministrul

Sesiunea Comisiei mixte româno-austriece
econo-cadrul tratativelor

ce se desfășoară cu pri- 
vizitei oficiale a primului 

ministru al guvernului român, 
au început, de asemenea, lucră
rile sesiunii extraordinare a 
Comisiei mixte de colaborare 
și cooperare economică dintre 
România si Austria.

Lucrările, ce au loc pe grupe

de lucru, analizează stadiul rea
lizării programului de acțiuni 
de cooperare bilaterală și pe 
terțe piețe si de extindere a 
schimburilor comerciale, conve
nit la sesiunea precedentă.

Cele două părți au elaborat 
în comun măsuri concrete. pen
tru sporirea volumului schim
burilor comerciale. finalizarea 
acțiunilor aflate în curs de des-

fășurare, în scopul realizării 
prin cooperare de obiective in
dustriale în domeniile siderur
giei, electrotehnicii, construcții
lor de mașini-unelte grele și ae 
utilaje tehnologice complexe, al 
industriei lemnului și celulozei 

■etc, precum și pentru dezvolta
rea echilibrată a schimburilor 
comerciale dintre România și 
Austria.

Dineu oferit de cancelarul federal al Austriei
Cancelarul federal al’Austriei, 

Bruno Kreisky, a oferii un di
neu in onoarea primului minis- 
tru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Ma
nea Mănescu, care a reunit 
membri ai guvernului, șefii par
tidelor politice reprezentate in 
parlament, personalități ale vie
ții științifice și culturale, pre
cum și persoanele oficiale ro
mâne • care-l însoțesc pe oaspete 
in vizita sa.

în toastul rostit cu acest pri
lej. cancelarul federal; referin- 
du-se la evoluția raporturilor 
româno-austriece. a caracterizat 
procesul promovării și întăririi 
relațiilor dintre cele două țâri 
ca un exemplu al coexistenței 
pașnice intre țări cu sisteme so- 
cial-economice diferite. Pe baza 
unor legături tradiționale, rela
țiile austriaco-române au cu
noscut o amplă dezvoltare

Cancelarul federal a subliniat 
că urmărește cu interes poli
tica externă a României, care 
se remarcă printr-o puternică 
afirmare a independenței și su
veranității naționale.

Rcferindu-se la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
in Europa, vorbitorul a subliniat 
că politica de destindere este în 
condițiile actuale, singura cale 
de urmat. Sintem de părere, a 
spus cancelarul Austriei, că po
litica de destindere, dacă dorim 
să fie încununată de succes, 
trebuie să continue și în dome
niul dezarmării.

în această ordine de idei, can
celarul federal a evidențiat. în 
încheiere, rolul activ pe care 
toate statele trebuie să îl aibă 
în menținerea și consolidarea 
păcii.

Răspunzind, primul ministru

al guvernului român a expri
mat satisfacția pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie pe 
multiple planuri dintre cele 
două țări, subliniind importan
ta determinantă pentru extin
derea relațiilor româno-austrie- 
ce a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Austria și 
tei cancelarului federal 
mânia.

în spiritul bunelor 
dintre țările și popoarele noas
tre, a spus primul minis
tru, guvernul român manifestă 
o susținută preocupare pentru 
a da o amploare mai mare rela
țiilor economice, schimburilor 
comerciale, pentru a extinde 
acțiunile de cooperare în. pro- 

.ducție și îndeosebi in industrie, 
tehnologie și știință. Promo- 
vînd forme cit mai variate și 
eficiente de colaborare și co
operare, țările noastre pot crea 
condiții ca în următorii ani să 
dubleze volumul ...........
comerciale 
Acordurile 
tente între 
stihii© un 
'deschid o
relațiilor bilaterale.

Dupâ ce a înfățișat preocu
pările României pentru dezvol
tarea economică și socială, vor
bitorul a relevat apoi că aces
tea se îmbină armonios cu 
participarea intensă a țării 
noastre la viața internațională.

în acest sens, primul, minis
tru s-a referit la poziția 
României față de principalele 
probleme care confruntă lumea 
contemporană, la contribuția ac
tivă a țării noastre la soluționa
rea lor, relevînd că în ultimii

a vizi- 
în Bo

relații

activităților 
româno-austriece. 

și înțelegerile exis- 
țările noastre con- 
cadru favorabil și 

perspectivă largă

ani, în viața internațională, se 
manifestă un curs nou. îndrep
tat spre destindere și colabora
re, se produc noi transformări 
cu caracter progresist, național 
și democratic, se afirmă voința ’ 
popoarelor de a se dezvolta li
ber. de a-și făuri viața așa 
cum o doresc, de a dispune su
veran de bogățiile naționale, de 
a pune capăt politicii imperia
liste. colonialiste, de a așeza re
lațiile dintre ele 
durabilă a egalității, 
denței și 
naJie.

Ca țară 
vorbitorul, 
prim plan 
înfăptuirea securității, și promo

varea colaborării pe continentul 
'nostru, obținerea unor rezultate 
cit mai concrete în asigurarea 
respectării și aplicării stricte 
de către toate statele participan
te a principiilor și angajamen
telor înscrise în Actul final de 
la Helsinki.

După ce a reliefat necesitatea 
întăririi rolului și eficienței 
O.N.U., colaborarea fructuoasă 
dintre România și Austria la 
Organizația Națiunilor Unite Și 
în cadrul altor organisme inter
naționale, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că ’relațiile de 
conlucrare dintre cele două țări 
pe plan internațional se vor dez
volta spre binele popoarelor 
noastre, al păcii și securității in 
Europa și în lume.

în cursul dineului s-a to
astat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președin
telui Rudolf Kirchschlager. a 
primului ministru Manea Mă
nescu și a cancelarului federal 
Bruno Kreisky. pentru prosperi
tatea celor două țări și popoare.

pe temelia
___  . . indepen- 

suveranității națio-
europeană, a relevat 

România pune pe 
în politica sa externă

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT

CONVORBIRI 
BULGARO-IUGOSLAVE

desfășurat într-o atmosferă sin
ceră, de lucru, în spiritul prie
teniei și respectului reciproc.

unei noi ordini economice in 
lume.

Cei aproximativ 800 000 
crători ai sectorului comercial 
din Italia au încheiat cu o vic
torie lunga serie de acțiuni 
greviste declanșată la începutul 
anului. Patronatul a fost nevoit 
să încheie noi contracte colec
tive. care asigură ameliorarea 
condițiilor de muncă și de trai 
ale angajaților și lărgirea 
turilor uniunilor sindicale.

drep-
1

S.W.A.P.O. va

în intervalul 22—27 septembrie 
a.c., a avut loc. la Sofia, o se
siune a unui grup mixt de lucru 
bulgaro-iugoslav. care a exami
nat stadiul și dezvoltarea vii
toare a relațiilor dintre cele 
două părți. Delegația bulgară 
la sesiune, condusă de Aleksan- 
dăr Lilov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B.. și delegația iugoslavă 
condusă de Dobrivoie Vidici, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și Lazar Moisov, adjunct al se
cretarului federal pentru aface
rile externe, au efectuat un a- 
mănunțit și util schimb de opi
nii asupra stadiului relațiilor bi
laterale și au examinat căile și 
modalitățile de dezvoltare în 
continuare a cooperării iugo- 
slavo-bulgare. Convorbirile s-au

• LA ALGER au început 
marți lucrările Conferinței in
ternaționale cu tema „Standar
dizarea în țările în curs de dez
voltare”, inițiată de Organizația 
Internațională de Standardizare 
(I.S.O.) și Organizația Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.). La lu
crări, care se desfășoară in plen 
și pe secțiuni de specialitate, 
participă reprezentanți din peste 
40 de țări, printre care și Româ
nia, precum și ai unor organis
me economice internaționale.

Conferința dezbate probleme 
actuale și de perspectivă legate 
de standardizare, ca pirghie im
portantă pusă în slujba dezvol
tării și diversificării economiilor 
naționale, colaborării' șicooperă- 

internaționale, instaurării

• Președintele Finlandei. Urhc 
Kekkonen, a cerut primului mi
nistru demisionai’. Martti Mieț- 
tunen, să formeze un guvern mi
noritar alcătuit din reprezen
tanți ai Partidului de Centru, 
Partidului Liberal și Partidului 
Popular Suedez. Miettunen a 
indicat că va accepta misiunea 
încredințată, dacă liderii celor 
trei partide vor fi de acord cu 
numirea sa. Noul cabinet ar 
urma să controleze 58 din cele 
200 locuri ale parlamentului.

• PREMIERUL Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Hua 
Kuo-fen, l-a primit marți după- 
amiază pe James Schlesinger, 
fost ministru al apărării al 
S.U.A., cu care a avut o con
vorbire prietenească — infor
mează agenția China Nouă.
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acțiune de acets<t gen inițiată în 
Spania de la moartea genera
lului Franco — apreciază agen
țiile de presă; Potrivit surselor 
din Madrid, scrie agenția United 
Press International, chemarea la 
grevă generală, lansată cu acest 
prilej, a fost urmată în propor
ție de 90 la sută.

Marți, în Spania au continuat 
grevele și acțiunile de protest 
organizate de oamenii 
pentru ‘ ’__ ______

' lor lor de muncă și de viață, 
pentru 
politice.

Peste 40 000 de muncitori din 
industria textilă și construcții 
au întrerupt lucrul la Barcelona 
în semn, de solidaritate cu miile 
de metalurgiști care au declarat 
grevă la sfirșitul săptămânii tre
cute pentru a-și exprima deza
cordul cu poziția patronatului 
în domeniul negocierilor privind 
încheierea unor noi contracte 
colective de muncă.

De asemenea,, aproximativ 
30 000 din cei 53 000 de funcțio
nari poștaili din Spania continuă 
greva organizată în sprijinul 
cererilor de ameliorare a con
dițiilor de muncă și de viață. •

rn uncii 
îmbunătățirea condiții-
respectarea libertăților

continua lupta
- - 4

de eliberare pentru dobîndirea unei 
adevărate independente naționale 
CUVÎNTUL PREȘEDINTELUI S.W.A.P.O. ÎN CADRUL ȘEDINȚEI 

CONSILIULUI O.N.U. PENTRU NAMIBIA

Luni după-amiază a avut loc o ședință a Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, în cadrul căreia a luat cuvîntul Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului ............. ~ . --■
El a cerut Consiliului să insiste 
de Securitate pentru adoptarea 
Africii de Sud.

Africii de Sud-Vest (Swapo). 
în cadrul dezbaterilor din Consiliul 
unor sancțiuni severe împotriva

SWAPO — a arătat vorbito
rul — se opune așa-ziselor con
vorbiri constituționale, care au 
Ioc în prezent cu unii șefi de 
triburi namibiene, vînduți regi
mului de la Pretoria, și va con
tinua lupta de eliberare, fblosin- 
du-se de mijloacele pe care le 
are la dispoziție, pentru dobin- 
direa unei adevărate indepen
dențe naționale.

Arătind că situația din Nami
bia este explozivă, Sam Nujoma 
a cerut Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia să demaște mași-

MITING DE 
SOLIDARITATE 

CU LUPTA POPULAȚIEI 
SUD-AFRICANE

La Blackpool a avut loc un 
mare 
lupta 
Republica 
triva ________ ____
Pretoria. în cuvîntările 
cu acest prilej au fost denun
țate represaliile singeroase or
ganizate de autoritățile de la 
Pretoria împotriva participanți- 
lor la manifestațiile antirasiale 
din diferite orașe sud-africane. 
Participanții la miting au cerut, 
de asemenea, sistarea imediată 
a ajutorului economic și de altă 
natură pe care unele state oc
cidentale continuă să-1 acorde 
rasiștilor de la Pretoria.

miting de solidaritate eu 
populației africane din 

Sud-Africană împo- 
regimului rasist de la 

rostite

națiunile imperialiste, inclusiv 
planul regimului rasist sud-afri- 
can de a împărți Namibia după 
considerente tribale. Președin
tele SWAPO a vorbit despre ac
tele violente și samavolnice co
mise de aparatul de represiune 
al guvernanților apartheidului 
in Namibia, despre strămutarea 
din această zonă de graniță a 
circa 50 de mii de familii, des
pre arestarea. întemnițarea și 
torturarea patrioților namibieni 
de către aparatul polițienesc al 
ocupanților sud-africani.

De asemenea. în cadrul ședin
ței a luat cuvîntul Bill Ander
son. fost militar al forțelor ar
mate sud-africane de ocupație 
din Namibia ; el a furnizat date 
concrete despre torturile la care 
sint supuși patrioții namibieni 
de către forțele de ocupație. 
..Batalionul meu — care ocupa 
împreună cu alte patru batali
oane o zonă in nordul Namibiei 
— a arestat vreo 
bieni, pe care, 
drept „suspecți”, 
sever, în timpul . ______
supunîndu-i la torturi inimagi
nabile.

200 de nami- 
calificîndu-i 

i-a molestat 
interogărilor,

• LA GENEVA s-a deschis, 
luni, sesiunea ordinară a Co
misiei consultative permanente 
sovieto-americanc, informează 
agenția TASS. Comisia exami
nează înfăptuirea obiectivelor 
și prevederilor Tratatului pri
vind limitarea sistemelor de a- 
părare antirachetă și ale Acor
dului provizoriu privind unele 
măsuri în domeniul limitării 
armamentului strategic ofensiv 
— încheiate între U.R.S.S. și 
S.U.A. Ia 26 mai 1972, precum 
și ale Acordului - privind măsu
rile de reducere a primejdiei 
războiului nuclear, încheiat în
tre cele două țări la 30 septem
brie 1971.

R. P. D. COREEANA - Un nou cartier de locuințe la Phenian

Necesitatea întăririi rolului O.N.U
în soluționarea problemelor majore

SITUAȚIA 
DIN LIBAN

ale vieții internaționale-> ->

Imperativul scoaterii negocte- 
ților de dezarmare din impasul 
actual, creșterea pericolului pe 
care-l prezintă pentru pacea 
•continentului african situația 
gravă din Africa de Sud. lichi
darea decalajelor economice 
care separă lumea bogată de 
•cea săracă și accelerarea pro
cesului de edificare a noii or
dini economice-' internaționale 
— acestea au fost principalele 
puncte de referință ale dis
cursurilor rostite de șapte mi
niștri de externe în ședința 
plenară de luni după-amiază.

Gonzalo Facio, ministrul de^ 
externe al Republicii Costa 
•Rica, a exprimat îngrijorarea 
țării sale față de continua es
caladare a cursei înarmărilor 
nucleare și de lipsa de progre
se în negocierile internaționale 
de dezarmare. Vorbitorul a sus
ținut principiul universalității 
complete a -O.N.U., arătind că 
■toate statele; independențe, care 
își asumă obligațiile prevăzute 
în Cartă, trebuie primite în or
ganizație. în acest sens, a re
levat el. Costa Rica regretă ve- 
t.oul pus de S.U.A. în Consi
liul de Securitate împotriva 
admiterii în O.N.U. a R.S. Viet
nam.

Ministrul de externe al Nor
vegiei, Knut Frydenlung, a 
lansat un apel tuturor statelor 
industrializate ca, prin măsuri 
concrete, sa vină în ajutorul e- 
fectiv al statelor în curs de 
dezvoltare. împlinind, totodată, 
aspirațiile lor spre o mai echi
tabilă ordine mondială.

Vorbind despre imperativul 
creșterii eficienței O.N.U., Ra
mon Escovar Salom. ministrul 
de externe al Veuezuelei a re
levat : Atitudinea și fermitatea 
O.N.U. din următorii ani vor 
hotărî viitorul organizației. 
Creșterea sa aritmetică este de 
o semnificație extraordinară, 
obținîndu-se, totodată, o trans
formare calitativă a actualei 
ordini internaționale. Dar or
ganizația nu va realiza succe
se deosebite dacă hotărîrile pe

care le adoptă rămin neapli- 
ca.te.

Zentaro Kosaka, ministrul de 
externe al Japoniei, a declarat 
că este imperativ pentru toate 
statele membre să contribuie la 
eforturile pentru întărirea Na
țiunilor Unite. El a apreciat 
drept esențial ca fiecare stat 
membru să acționeze într-un 
spirit de respect reciproc și să 
coopereze în concesii mutuâ(e, 
evitind confruntarea, promo- 
vind înțelegerea și cooperarea 
și colaborînd într-o manieră 
responsabilă cu alte state.

Ministrul de externe al Ne
palului, Crishna Raj Aryal, a 
sprijinit ’ propunerile vizînd 
crearea unor zone ale păcii în 
Asia și a subliniat că țara sa 
salută eforturile O.N.U. pentru 
soluționarea problemelor ma
jore ale alimentației, populației 
și mediului înconjurător și în
dreptarea atenției statelor mem
bre spre înfăptuirea de 
grese pentru edificarea 
noi ordini economice 
ționale.

A urmat la cuvînt ministrul 
de externe și de justiție al Gu- 
yanei, Frederick Wills, care a 
avertizat împotriva amestecului 
în treburile interne ale statelor 
mioi.

Comisarul de stat pentru. a- 
faceri externe • al Republicii 
Zair, Nguza Karl Bond, refe- 
rindu-se la imperativul trans
punerii integrale în viață a. 
prevederilor Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
a subliniat că procesul eliberă
rii Africii de Sud este irever
sibil și a arătat că au avut loc 
transformări . radicale în con
cepția desfășurării acestei lup
te.

BEIRUT — 
niană de știri 
că, marți dimineață, forțe mili
tare siriene staționate de-a lun
gul șoselei Beirut-Damasc, în 
regiunea Sofar, au lansat un a- 
tac împotriva pozițiilor deținuțe 
de forțele palestiniene și al* 
Mișcării Naționale Libaneze. 
Simultan, o ofensivă a fost lair- 
sată și de forțele falangiste li
baneze asupra pozițiilor pales- 
tiniano-musulmane, din distric
tul muntos Metn. (30 km nord- 
est de Beirut).

Agenția palesți- 
WAFA a anunțat

DAMASC — Potrivit agenției 
siriene de știri SANA, reluată de 
agenția France Presse, forțele 
siriene, susținute de soldați ai 
Armatei arabe libaneze și de 
unități ale organizației palesti
niene ,,Saika“, au lansat o ac
țiune militară împotriva poziții
lor deținute de elemente turbu
lente, într-o regiune neindicată 
din Liban.

pro- 
unei 

interna-

Moment

CONFERINȚA ANUALĂ 
A PARTIDULUI LABURIST 

DIN MAREA BRITANIE

în cea de-a doua zi a lucră
rilor Conferinței anuale a Parti
dului Laburist din Marea Briia- 
nie, primul ministru James Cal
laghan, liderul partidului, a prer 
zentat raportul parlamentar. El 
a făcut o analiză a situației e- 
conomice, sociale și politice din 
Marea Britanie, înfățișînd feno
menele mai semnificative din 
societatea britanică, și a pre
zentat acțiunile întreprinse de 
guvern în direcția „scoaterii ță
rii din cea mai periculoasă cri
ză a întregii perioade postbe
lice".

inaugural 
româno’eleneal cooperării

în domeniul forajelor petroliere

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ. O scena grăitoare a sîngeroasei re
presiuni dezlănțuite de poliția rasistă împotriva populației de culoare

Deprecierea bruscă a cursului

lirei sterline—prologul unei noi crize

monetare ?
Căderea bruscă a cursului 

lirei sterline înregistrată în ul
timele zile pe piețele occiden
tale de schimburi valutare este 
considerată in cercurile finan
ciare din Ziirich drept primul 
act al unei noi crize monetare.

Deprecierea lirei sterlipe in 
raport cu francul elvețian este 
de 25.76 la sută de la începutul 
anului și, în pofida intervenții
lor de susținere ale Băncii An
gliei, la Ziirich se apreciază că 
moneda britanică se va men
ține. în continuare, în recul. Un

astfel de fenomen — demon
strează experiența — nu rămî- 
ne niciodată izolat. în cercurile 
financiare elvețiene se apre
ciază că în viitoarele zile alte 
monede occidentale vor fi an
trenate în această ..furtună va
lutară”, declanșată de lira bri
tanică. Prima vizată dintre a- 
cestea — se afirmă la Ziirich 
— este francul francez, ceea 
ce va avea drept efect, accen
tuarea reacțiilor negative la 
recentul plan de austeritate al 
premierului francez Barre.
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16; 18,15; 20,30). ; Fa- 
9,15; 11.30: 13,45: 16; 
DACA tace cintă-

REȚUL : Patria (orele 9;
13,30; 16:18.15; 20,30): Palatul Spor
turilor și Culturii (orele 18). OSÎN- 
DA: Modern (orele 9,30: 12,15:15: 
17,30: 20,15); Tomis (orele 9; 11,30; 
14,45: 17,15: 20.15): Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30); Feroviar 
(orele 9.30: 12: 14,30; 17: 19,30).
DIAMANTE PE ROȚI î Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) . PINTEA: Arta (orele 15,30; 
17,45; 20) ; Gosmos (orele 15,30; 18:
20.15) : Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
PINOCCHIO : Doina (orele 9,30 ; 
11.30; 13.30; 15.30). CU MÎINILE 
CURATE : Doina (orele 17,30: 20). 
AEROPORT ’75 : Excelsior (orele 
9; 11,15: 13.30: 16: 18,15: 20,30) ;
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,13: 20,30). ARIPI PUTERNICE 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45. 
18; 20). CEI 13 DE LA BARLETTA: 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;. 
18; 20,15) ; Flamura (orele 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15). FINIST,
ȘOIM VITEAZ... : Flamura (ora . 
9). MIHAI VITEAZUL : Timpuri

. Noi (orele 9; 42,30; 16; 19,30).-APA
ȘII : Victoria (orele 9,15; 11.30;
13.45; 16; 18,15; 20,30). NEBUNA
de LEGAT : Volga (orele 9: 11.15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15). COMISA
RUL PIEDONE LA HONG-KONG: 
Cotrocenî (orele IO; 12,30: 15: 17.30; 
20) : Flacăra (orele 10; 16; 18: 20). 
FILIERA II : Bucegi (orele 15,30: 
17.45; 20). ROMANȚA PENTRU O 
COROANA : Dacia (orele 9; 11,15;,

20,15). MICUL IN
DIAN : Floreasca (orele 13,30; 
15,30; 18; 20). PISICILE ARISTO
CRATE : Giulești (orele 10; 15,30). 
CIND VINE SEPTEMBRIE ; Giu
lești (orele 17,45: 20). MELODIILE 
CARTIERULUI : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18: 20,15). CĂLĂRE
ȚUL CU EȘARFA ALBĂ : Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15). EU ȘI 
DRAGILE MELE MĂTUȘI : Crîn- 
gasi (orele 17). TEXAS. DINCOLO 
DE RTU : Munca (orele 16; 18; 20). 
TOM ȘI JERRY : Pacea (orele 14; 
16). OPERAȚIUNEA ..MON
STRUL" : Pacea (orele 18: 20.15). 
ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR: Moșilor (orele 15,30: 18:20). 
ZILE FIERBINȚI : Popular (ore-

le 16; 18; 20). CĂLĂREȚUL FAR A 
CAP : Progresul (orele 15,30; 17,45; 
20). B. D. INTRA ÎN ACȚIU
NE : Rahova (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE CELOR TREr MU
ZICANȚI : Unirea (orele 16; 
18: 20). SUFLETE CONDAMNATE: 
Viitorul (orele 16: 18: 20). MISIU
NE PRIMEJDIOASA ; Vitan (ore
le 16; 18). LUPTĂTORUL DIN 
NEW ORLEANS : Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15).

Ansamblul ,.Rapsodia Română": 
. RUMOASA EȘTI. MINDRA ȚARA 
— ora 18,30: Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19,30.

II
î
î

{ j
ț

IJjJj
I

ț
• i

L

în zona „Pigon Hrysoupoleos 
Kavallas” din delta riului Nes- 
tos. din nordul Republicii Ele
ne. a început primul foraj te
restru din Grecia pentru desco
perirea de hidrocarburi. Fora
jul, denumit „Nestos-l”. este 
executat. în cadrul •cooperării 

• dintre România și Grecia, de 
specialiștii întreprinderii „Rom- 
petrol”.

înălțarea turlei de 47 metri 
a instalației F 200-2 DH 3 — 
realizare a constructorilor din 
Ploiești — a avut loc in cadrul 
unei ceremonii la care au luat 
parte oficialități elene, un nu
măr impresionant de locuitori 
din Kavalla și împrejurimi, 
precum și Ion Brad, ambasa
dorul tării noastre la Atena, 
membri ai ambasadei, grupul 
de specialiști români care par
ticipă la lucrări.

Relevînd importanta eveni
mentului, președintele între
prinderii de statz elene pentru 
petrol — D.E.P., K. Spentzas, 
a subliniat, cu acest prilej, că 
,,NestoS'-l“ constituie prima 
cercetare sistematică pe care o 
face Grecia — în cooperâre cu 
România — pentru * explorarea 
subsolului său. El va fi urmat, 
în curînd, de un nou foraj, pe 
care îl va executa ,.Rompetrol“ 
într-o zonă învecinată.

Ministrul Greciei de nord, 
Nicolaos Martis, exprimîndu-și 
satisfacția pentru materializa
rea ^colaborării dintre ..Rompe- 
trol“ și D.E.P.. a apreciat că 
punerea în aplicare a progra
mului convenit de foraje petro
liere constituie Un mare eve
niment pentru viața economică 
a Greciei.

Felicitînd pe constructori pen
tru îndeplinirea întocmai a pro
gramului lucrărilor. Constantin 
Konofagos, ministrul industriei 
și energiei, a arătat", la rîndul 
său. că forările ce vor fi exe
cutate de „Rompetrol” vor con
stitui baza viitoarelor cercetări 
pentru hidrocarburi din Grecia. 
„Nestos-1“ — a spus el — con
stituie un simbol. Este începutul 
unei cooperări cu largi perspec
tive de afirmare, într-un nou 
domeniu. între România și Gre
cia. Temeliile solide ale acestei 
cooperări au fost puse în cadrul 
întîlnirilor și discuțiilor perso
nale recente dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Constantin Karamanlis, 
înfăptuirea fidelă a celor con
venite prin dialogul româno- 
elen la nivelul cel mai înalt este 
nu numai dorită, dar. și în a- 
vantajul comun al celor două 
țări și popoare prietene.

Minitermometru
FoZosiftdu-se un termometru construit de 

fizicianul sovietic Leonid Zarubin de la In- • 
stitutul de semiconductor de pe lingă Aca
demia de Științe a Ucrainei, este suficientă 
o singură secundă pentru a măsura tempera
tura unui pacient sau a unui obiect așezat 
in camera frigului cosmic. In locul mercurului < 
tradițional sau a spirtului este introdusă în 
termometrul de forma unei semințe de mac 
o peliculă miniaturală a unui cristal semi
conductor. Indicațiile sînt înscrise la distanță 
și continuu de un aparat de înregistrare. 
Gama de măsurători a minitermometrului 
este mare — de la temperaturi deasupra 
lui zero pînă aproape de zero absolut. Spe
cialiștii sînt de părere că invenția omului 
de știință din Kiev va fi de un real ajuțor 
pentru biologi, medici, constructori de apa
rate de înaltă precizie. .

Primul Atlas național mongol
în Mongolia este în curs de elaborare pri

mul Atlas național, care va cuprinde peste 
300 de hărți de mari dimensiuni cu textele 
aferente. Atlasul va conține date prețioase 
privind relieful țării, particularitățile clima
terice, geomorfologice, geologice și meteoro
logice, din diverse zone, precum și fauna și 
flora din această țară.

Un capitol deosebit de interesant va fi cel 
consacrat problemelor social-economice, care 
va evidenția dezvoltarea pe care au cunos
cut-o în Mongolia populară diferitele ramuri 
ale economiei, precum și ■ activitățile cultural- 
științifice.

Pierderile provocate de inundațiile 
din India

Centrală electrică solară
lntr-o regiune ■ de deșert din apropierea 

orașului american Albuquerque (statul New 
Mexico) a început construirea primei centra
le electrice cu energie solară, avind o putere 
de 1 250 kw. Peste o mie de reflectoare he- 
liostate. care se întorc după Soare, vor re
flecta razele solare spre colectorul instalat 
pe un turn înalt. Energia solară astfel con
centrată este folosită apoi pentru încălzirea 
apei. în turn se va amplasa și o instalație 
pentru acumularea căldurii. In timpul exploa
tării acestei stații se va experimenta și o in
stalație pentru centralele electrice solare cu 
o putere de 10 000 kw.

Potrivit datelor oficiale date publicității la 
■ Delhi, recentele inundații care au avut loc 

în statul indian Uttar Pradesh s-au soldat cu 
moartea a peste 240 persoane. Torentele de 
apă care au ieșit din albia rîurilor au distrus 
200 000 locuințe, precum și recolta de pe o 
suprafață de peste 4,5 milioane acri (1 acru 
este egal cu 0,4 ha).

Captură de canabis
Vameșii de la aeroportul Charles de Gaulle 

din Paris au descoperit, în bagajele a doi li
banezi, 133 kilograme de canabis (cînepă in
diană — materie primă pentru producerea 
unor droguri mai puternice). Simultan, la de
pozitul de mărfuri al aeroportului au fost 
descoperite 15 kilograme de canabis într-o 
ladă cu fund dublu.
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