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4
în județul Suceava 

s-a încheiat
recoltatul
păioaselor

Oamenii muncii din agri
cultura județului Suceava au 
încheiat vineri recoltarea 
culturilor păioase de pe cele 
peste 42 000 hectare.

în telegrama adresată cu 
acest prilej Comitetului Cen
tral al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de 
Biroul Comitetului județean 
Suceava al P.C.R. se arată : 
Lucrătorii ogoarelor sucevene, 
sint ferm hotăriți să folo
sească toate forțele pentru 
executarea la timp și 
în condiții agrotehni
ce corespunzătoare a însă- 
mințării culturilor păioase și 
legumicole, recoltarea cul
turilor de toamnă și strînge
rea tuturor furajelor.

Au îndeplinit 
cincinalul

e-

$
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IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

RITM INTENS, ANGAJARE DEPLINA
PE COORDONATELE ÎNTRECERII

TÎRGOVISTE
La „Cuptorul tineretului4*

ȘARJA 20

Comitetul județean Maramureș 
al U.T.C. a realizat planul 

la activitățile patriotice

a primit pe dr. Iosif Constantin Dragau
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, la 8 august, 
in stațiunea Neptun, pe dr. Io-

sif » Constantin Drăgan, _ om de 
știință de origine română.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po-

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

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care a decurs într-o 
ambianță cordială.

Centrala industrială de _ 
ehipamente de telecomunica
ții și automatizări a îndepli
nit sarcinile cincinalului. In 
telegrama .adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU se 
menționează : Ținînd seama 
de nevoile crescinde ale eco
nomiei naționale, precum și 
de cerințele exportului, ne 
angajăm ca pină Ia sfirșitul 
acestui an, să dăm o produc
ție suplimentară în valoare 
de peste 3 miliarde lei.

Rezultatele obținute pină în 
prezent de colectivul celui mai 
tinăr centru siderurgic al țării 
demonstrează pe deplin buna 
pregătire a unor oameni, 
au devenit oțelari 
an sau doi în urmă, 
tul colectivului de 
electrică nr. 1 de a 
plimentar în acest an 600 tone 
oțel aliat a fost îndeplinit încă 
din luna iulie. Pină la 23 August, 
■siderurgiștii tîrgovișteni vor pro
duce suplimentar peste 200 tone 
oțel iar pină la sfirșitul anului 
încă 400 tone oțeluri speciale. 
Buna organizare a muncii. înaltul 
spirit muncitoresc care îi caracte
rizează pe toți tinerii din oțelă
ria electrică nr. 1 dau posibilita
tea ca zilnic să fie elaborată una 
sau două șarje de oțeluri specia
le peste sarcinile de plan.

în perioada 1 iulie .— 23 au
gust declarată 
muncă 
oțelari 
pus să

care 
doar cu un 
Angajamen- 
la oțelăria 

produce su-

„perioadă de 
record" tinerii uteciști 
din Tirgoviște și-au pro- 
producă peste plan 150

tone otel., să efectueze peste 
10 000 ore muncă patriotică la 
obiectivele care se construiesc 
pe marea platformă industrială, 
să economisească peste 1000 tone 
combustibil convențional. Tot 
în această perioadă aici a fost 
lansată inițiativa ..Nici un pro
dus sub indicatorii de calitate" 
care a dus la scăderea cu 50 la 
sută a valorii rebuturilor. La 
cuptorul electric nr. 3 declarat 
„cuptorul tineretului" se va 
turna în curind cea de a 20-a 
șarjă de onoare dedicată Con
gresului al X-lea al U.T.C. și se 
va lucra intens după orele de 
program pentru punerea în 
funcțiune a cuptoarelor electrice 
nr. 4 de 65 tone pină la 23 Au
gust. Acest lucru va da posibili
tatea ca pînă la sfirșitul anului 
să fie asimilate încă 30 de noi 
mărci și profile de oțeluri spe
ciale necesare economiei noas
tre naționale.

nu- 
pa- 

parte 
care 
de a 
Con- 

a
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pentru ca toate lucrările efec
tuate să fie de cea mai bună 
calitate. Acționînd pe cele 37 de 

o 
lei.

: pe 
în 

mai

Foto ; GH. CUCU

NICOLAE MILITARU

De-a lungul a mai puțin de 7 
luni Comitetul județean Mara
mureș al U.T.C. a inițiat 
meroase acțiuni de muncă 
triotică la care au luat 
peste 22 000 de tineri din 
14 000 elevi. Angajamentul 
întîmpina cel de-al X-lea
greș al U.T.C. și Conferința 
X-a a U.A.S.C.R. cu fapte deo
sebite de muncă a fost pe deplin 
onorat. Au fost deschise 3 șan
tiere județene (2 în agricultură 
și unul în industrie), 23 șantiere 
locale în agricultură, 8 la con
strucții social-culturale și 3 șan- 
tiere-tabere pentru strîngerea 
plantelor medicinale. Fiecare 
organizație U.T.C., fiecare tinăr 
a cunoscut exact ce 
cut. în același timp 
rat asistența tehnică

are de fâ
s-a asigu- 

necesară

CHIMIȘTII DIN NĂVODARI RAPORTEAZĂ:

șantiere tinerii au realizat 
valoare totală de 3 516 000 
Ca urmare, planul economic 
anul 1975 a fost îndeplinit 
proporție de 112 la sută, 1 
mult, la unele obiective preve
derile au fost cu mult depășite. 
Conform calculelor se stabilise 
inițial ca in acest an să se co
lecteze 
metalice feroase și 150 de 
neferoase. Pe parcurs s-a 
statat însă că posibilitățile 
mult mai mari. în bilanțul 
ceselor s-a. înregistrat astfel co
lectarea a 12 772 tone deșeuri 
metalice feroase și 2 086 tone 
neferoase. Acțiunea continuă cu 
aceeași perseverență. Au mai 
rămas 5 luni de zile și mara
mureșenii țin să-și majoreze 
realizările. ,,

9 900 tone de deșeuri 
tone 
con- 
sînt 
suc-

L. POPESCU

SUPLIMENTAR, 1500 TONE << ;.țV-1

Garanția 
succeselor

viitoare
Membrii cooperatori șl cei

lalți lucrători din cooperația 
meșteșugărească au îndepli
nit planul cincinal Ia valoa
rea producției marfă pe data 
de 8 august.

In telegrama trimisă Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
menționează : Mobilizați de 
aceste rezultate, toți oa
menii muncii din cooperația 
meșteșugărească se angajea
ză să muncească cu șl mai 
multă Yivnă și abnegație, ast
fel ca pină la sfirșitul anului 
să realizeze un volum supli
mentar de producție de pes- 
le 7 miliarde lei.

DE ÎNGRĂȘĂMINTE
Comandamentelor principale 

ale acestei etape — recuperarea 
integrală a pierderilor provoca
te de calamitățile naturale, asi
gurarea de producții suplimen
tare, utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție, realiza
rea in toate domeniile a unor 
rezultate maxime cu cheltuieli 
materiale minime — chimiștii 
din Năvodari le răspund prin 
desfășurarea unei susținute ac
tivități. Atenția principală este 
îndreptată spre menținerea în 
stare de funcționare a tuturor 
capacităților de producție, eli
minarea opririlor accidentale, 
scurtarea termenelor de repara
ții. executarea la un înalt nivel 
calitativ a reviziilor și repara
țiilor, întreținerea corespunză
toare a utilajelor, reducerea ab
sențelor nemotivate.

— Adăugați la toate acestea 
policalificarea tinerilor — ne 
spune Ion Buruiană, secretarul

comitetului U.T.C. pe combinat. 
O bună parte din operatorii noș
tri chimiști execută reparațiile 
curente ale aparatelor de mă
sură și control. Aplicarea pro
punerilor făcute de tineri în ul
timele adunări generale privind 
reducerea consumului de mate
riale, creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calită
ții produselor vor contribui la 
obținerea, la sfirșitul acestui an, 
a unei producții suplimentare în 
valoare de peste 25 milioane lei.

Cifrele se află aici într-o con
tinuă metamorfoză. Ele repre
zintă veritabile repere ale fap
tei. Apropiata zi de 23 August 
precum '
Congres 
ză cu 
le celor 
neri ai 
contribuție în 
unanim apreciată. Din estimă
rile făcute la compartimentele

de specialitate ale combinatu
lui, in luna august, planul va fi 
depășit cu 1 500 tone îngrășă
minte fosfatice care se adaugă 
celor 3 660 tone produse în plus 
de la începutul anului ; la con
strucția de utilaje tehnologice 
pentru chimie, producția supli
mentară va însuma 600 000 lei. 
în acest fel se vor obține in- 
tr-o singură lună peste 3 mi
lioane lei producție globală pes
te prevederi.

Minerii țării iși onorează angajamentele
Cu 25 de ani în urmă Somova a intrat în 

harta geologică a țării. Cîțiva ani după aceea 
era cotată ca una dintre exploatările miniere de 
frunte din această parte a Dobrogei. Astăzi, 
rezultatele în producție ale Exploatării Miniere 
Somova sînt cele mai bune din cadrul între
prinderii geologice. Primele 7 luni de activitate 
din acest an consemnează substanțiale depășiri 
la principalele produse ale minei. Aceste zile de 
august premergătoare „zilei minerului" au consti
tuit pentru întregul colectiv al exploatării, format 
în cea mai mare parte din tineri, un argument in 
plus pentru intensificarea muncii, pentru realiza
rea unor produse superioare si de calitate. Gra
ficul „la zi" completat cu minuțiozitate de subin- 
ginerui Aurel Bele, șeful sectorului minier, de
monstrează că planul primei săptămini de pro
ducție din această lună a fost depășit cu pesto

100 tone minereu extras. La flotație — ace
leași ritmuri înalte de producție șl calitate. In 
prima săptămînă a lui august, mecanicii, ope
ratorii și preparatorii din Somova au stabilit a- 
devărate recorduri, dind țării, peste plan, im
portante cantități de minereu, de care economia 
are atîta nevoie. Cu aceste realizări, 
loc de frunte in graficul intrecerii, 
Somovei cinstesc sărbătoarea de la 
și Ziua minerului.

Un nou succes de prestigiu la care
o deosebită contribuție șl tinerii Aurel Suveică 
și Vasile Constantin (mineri), trolistul Petre 
Graur, excavatoriștii Toader Gaidaciu și 
Gheorghe Roman, operatorii de preparare Du
mitru Pătrașcu, Gheorghe Dulgheru, Pavel 
Mocanu și alții.

înscrise Ia 
muncitorii 
23 August

și-au adus

P. PAVEL
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PUNCTELE DE VIRF ALE ACTIVITĂȚII DE AZI-PUNCTE
DE PLECARE PENTRU ACTIVITATEA DE MIINE

O masă rotundă „din mers" în cadrul căreia sec retari ai unor organizații U.T.C. din mai multe ju
dețe iși exprimă opiniile in legătură cu exigențele actuale privind stilul de munca al organelor și 

organizațiilor U.T.C.
V

DĂRILE DE SEAMĂ-BILANȚ AL MUNCII Șl PRILEJ DE PROSPECTARE A VIITORULUI
și*  cel de-al X-lea 
ar*  U.T.C. dinamizea- 
fiecare zi eforturi- 

peste 1 000 de tl- 
combinatului a căror 

producție este

În 1975—încă 12 800 locuri în căminele
muncitorești pentru tinerii din București

*

ÎȘI CONSTRUIESCI

PROPRIA CASĂ
în București, căminele muncitorești pentru tineret dispuneau la începutul anu
lui de circa 50000 locuri • Din cele 12800 locuri, cite urmează să fie date 
în folosință în 1975, peste 7300 au fost predate pină la sfîrșitul lunii iulie 
• Ce se întreprinde în vederea respectării termenelor de predare ,,la cheie"?
Grija consecventă pentru ti

neri, preocuparea pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor 
lor de muncă și de viață se ma
nifestă tot mai mult și în do
meniul construcției căminelor 
muncitorești pentru nefamiliști. 
Cu prilejul unui raid efectuat 
recent prin Capitală, am notat 
in acest sens cîteva cifre edi
ficatoare t la începutul acestui 
an, tinerii din întreprinderile 
bucureștene beneficiau de circa 
50 000 locuri în cămine ; în pri
mele 7 luni ale lui 1975 au fost 
date în folosință alte 32 cămi
ne, cu 7 362 locuri, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului, acesto
ra să li se adauge cămine cu 
încă 5 500 locuri. în ultimul an, 
întreprinderea optică română 
și-a construit 3 cămine cu 900 
locuri. I.T.B. — 5 cămine cu 680 
locuri (pentru tinerii de la au
tobazele Titan și Alexandria), 
I.C.S.I.M. — 4 cămine cu circa 
700 locuri, acestea fiind doar cî
teva din întreprinderile care au 
rezolvat în totalitate sau în cea 
mai mare parte problema cază
rii tinerilor nefamiliști.

Vizitind căminele recent date 
tn folosință, cit și o parte din

cele aflate în construcție, re
marcăm de Ia bun început îm
bunătățirea proiectelor adopta
te. gradul sporit de confort. în 
căminele cu parter și 4 nivele, 
de altfel cele mai numeroase, 
camerele sint dotate cu chiu
vete, iar fiecare etaj dispune de 
un număr sporit de dușuri și 
grupuri sanitare, cu o hidroizo- 
lație mult îmbunătățită. De a- 
semenea, ferestrele camerelor 
sînt mai mari, instalațiile de În
călzire sînt încă de pe acum 
puse la punct, iar finisările; atit 
cele interioare, cit și cele exte
rioare, sînt făcute cu multă în
grijire. Constructorii de la 
I.C.M. 7, de la grupul de șan
tiere al I.T.B., de la Șantierul 
15 al Centralei de construcții 
căi ferate, cit și de Ia alte șan
tiere au înțeles să-și respecte 
și în acest mod meseria.

Alături de constructori i-am 
întîlnit, în afara orelor de pro
ducție, pe înșiși viitorii loca
tari ai căminelor. Tovarășul A- 
lexandru Patron, activist al Co
mitetului municipal al U.T.C.,

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a
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N umai în muncă il 
poți cunoaște cu ade
vărat pe om. Aceas
tă idee de esență 
revoluționară cuprin
să in expunerea pe 

care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit-o la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. fundamentează 
rolul decisiv al muncii în pro
cesul educational. Dacă pe om 
îl putem cunoaște cu adevărat 
numai in muncă, atunci firește 
că și educarea sa. dezvoltarea 
sa multilaterală are la bază tot 
munca. Acționînd asupra natu
rii. transformînd-o. omul care 
muncește se transformă si el. se 
formează.

Munca este în esență un pro
ces intre om și natură. Omul 
intră în raport cu natura în 
mod activ, prin muncă și tehni
că. în acest fel îsi subordonea
ză natura, si-o apropie. A ră
mas celebră afirmația unui fi
lozof că omul a pus valori în 
lucruri pentru ca ele să păstre
ze un înțeles omenesc. Recu
noaștem în această maximă a- 
devărul că între lume și om

activului U.T.C. de la întreprinderea

Cîteva utile concluzii pe marginea instruirii

BENONE NEAGOE

militante
Sibiu — oraș in continuă prefacere

ANCHETA NOASTRA

muzicii

Unio" Satu Mare

în pagina a II-a

Orizonturile

există un raport de identitate, 
fiindcă lumea însăși e făurită 
om. Sîntem astăzi consțienti 
tot ceea ce ne înconjoară, de 
motoare la categorii logice, 
la sentimente la relații

de 
că 
la 
de 

econo-

nește „necesitate naturală eter
nă care mijlocește schimbul de 
substanțe dintre om și natură, 
adică însăși viata omului". Dar 
dacă natura a decis ca munca, 
act care condiționează echilibrul

Trăim astăzi în ritmul ascen
siunii impetuoase a României de 
la o tară ..eminamente agrară" 
la un stat care cunoaște o pu
ternică dezvoltare economico- 
socială, condusă în mod științi-

OMUL
mice, politică, artă, reprezintă 
construcție umană. Această con
strucție este cartea de vizită a 
omului ; ea îl prezintă în a- 
devărata lui lumină, arată cote
le pină la care s-au ridicat ca
pacitatea. forța și conștiința lui.

Istoria a dovedit că munca 
este condiția fundamentală a 
existentei omului. Marx o defi-

așa cum îl recomandă 
munca lui

moral și fizic al omului, să fie 
o necesitate materială, legea 
morală a făcut din ea o datorie. 
O datorie 
precizează 
tre. așa 
principiile
cialiste care guvernează 
societății noastre.

de onoare, așa cum 
Constituția tării noas- 
cum fundamentează 
eticii si echității so- 

viata

fie de către partid. Știm însă 
că nu am ajuns încă la capătul 
drumului, că mai avem încă 
multe de făcut pentru progresul 
tării, că ni se cer mari eforturi, 
că trebuie să contribuim activ, 
împreună cu generația din care 
facem parte, cu clasa din care 
facem parte, cu întregul popor, 
Ia înfăptuirea programului fău-

ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintării 
spre comunism. Este un drum 
pe care-1 străbatem prin mun
că. printr-o muncă în conținutul 
căreia se produc continuu pro
funde transformări revoluționa
re. Statisticile arată că dacă pre
gătirea muncitorilor ar fi ră
mas la nivelul anului 1950. creș
terea substanțială a venitului 
național înregistrată în ultimii 
25 de ani ar fi fost posibilă nu
mai în cazul în care forța de 
muncă ar fi ajuns să depășeas
că numeric de două ori întrea
ga populație a tării. Faptul că la 
performantele din prezent (nu
mai în ultimul deceniu venitul 
național a crescut cu 135 la su
tă) s-a ajuns cu un număr de 
muncitori calificați de 12 ori 
mai mic este o dovadă certă că 
munca s-a perfecționat odată cu 
dezvoltarea științei, a gindirii 
tehnice, a disciplinei muncito
rești. a spiritului de inițiativă.

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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Fără excepție, marile valori 
ale creației muzicale românești 
ce au rezistat timpurilor sint 
străbătute de tensiunea înaltelor 
sentimente patriotice, sînt mar
cate de sigiliul spiritualității 
naționale. Compozitorii, muzi
cologii, criticii sint chemați, 
alături de întregul popor, la în
deplinirea Programului partidu
lui, sarcina lor de înaltă res
ponsabilitate fiind aceea de a 
continua tradiția militantă a 
muzicii noastre, contribuind la 
crearea de opere valoroase, care 
să poarte pecetea spiritului nou, 
revoluționar al socialismului. 
Cîteva mărturii, ginduri de 
creație, pornind de la această 
înaltă îndatorire, ne-au împăr
tășit

TIBERIU OLAH, 
TEODOR BRATU 

și MIRCEA 
M. ȘTEFĂNESCU

ÎN PAGINA a 4-a
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TINERII INTIMPINA CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

Punctele de virf ale activității 
de azi-puncte de plecare 
pentru activitatea de mîine

împreună eu o brigadă de reporteri ai ziarului- am făcut o 
deplasare mai lungă prin (ară. pe un traseu care a Însumat cite
va mii de kilometri. De-a lungul acestui traseu am stat de 
vorbă cu numeroși activiști ai organizației noastre, subiectul fiind 
pretutindeni același : ritmul și calitatea pregătirilor destinate 
intimpinării Congresului al X-lea al U.T.C. Interlocutorii noștri, 
ca și faptele ce ne ieșeau in intimpinare, subliniau un adevăr 
ușor de constatat dealtminteri : bogăția de idei și de acțiuni ce 
se degajă tonic din atmosfera de lucru a acestor zile, concreti
zată printr-un mare număr de inițiative răsărite pe agenda de 
lucru a organizațiilor U.T.C. și prin marea lor diversitate de 
modalități.

între timp a intervenit in viața intregii patrii un moment de 
grea Încercare, acela al inundațiilor, care, dincolo de consecin
țele sale .măsurabile in pierderile uriașe ale economiei naționale, 
a demonstrat incă o dată citeva din trăsăturile fundamentale ale 
poporului nostru, in etapele de intensă solicitare ca și in cele 
obișnuite, calme : capacitatea de intervenție hotărîtă. mobilizarea 
tuturor energiilor, voința și unitatea de acțiune, neclintite, ca 
Întotdeauna, in fața primejdiei comune. Aceste elemente s-au

acumulat într-o nouă experiență care a fertilizat și mai mult 
capacitatea de acțiune a organizațiilor U.T.C., catalizînd energii
le spre eforturi de o intensitate maximă.

Principalul este acum ca toate aceste rezultate și ciștiguri mo
rale să fie consolidate in tot atitea cote valorice trainice, adău- 
gîndu-li-se atributele duratei și ale unei eficiențe înalte pentru 
intreaga muncă educativă. Principalul este ca inițiativele și ex
periențele cele mai bune să fie extinse pe cit posibil pînă la 
treapta generalizării lor și să li se imprime continuitatea și 
permanența capabile să le impună definitiv în stilul de muncă 
al colectivelor de uteciști. Totul cu scopul bine determinat de 
a obține o intensificare reală a activității educative, astfel incit 
perioada fertilă de acum să devină punct de plecare al unui 
nivel normal și constant in intreaga activitate viitoare.

De aici, din acest loc, încep de fapt și rolul și atribuțiile cele 
mai importante ale organelor și organismelor de conducere, da
toriile lor in desfășurarea unei adevărate munci de concepție, de 
sinteză și de coordonare, iar în jurul acestui subiect s-au con
centrat toate opiniile pe care le reproducem în continuare.

Pe locul întîi: calitatea
CONSTANTIN OLARU, se

cretarul comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea de utilaj pe
trolier — Tirgoviște :

Eu unul am spus-o și la o 
plenară a comitetului județean 
și imi mențin punctul de ve
dere. Au apărut în ultimii ani 
In activitatea unor organizații 
U.T.C. atitea zeci și zeci de ini
țiative incit nu mai știi să te 
descurci dintre ele. Nu am, bi
neînțeles, nimic împotriva ini
țiativelor și acțiunilor, folosim 
și noi in întreprindere citeva, 
însă mi se pare că multe sint 
formale și nu aduc de fapt ni
mic nou. Uneori nici nu li se 
Schimbă decit titlul, firma adică, 
însă înăuntru dăm de aceeași 
marfă, altfel ambalată. Ar tre
bui, zic eu. instituit un instru
ment capabil să le controleze și 
să le pondereze, un fel de „ca
talog al inițiativelor" dacă vreți, 
care să le rețină pe cele mai va
loroase și să le stopeze pe cele 
ce nu ne aduc nici un folos sau 
chiar dăunează.

Problema nu este numai de 
cantitate, cum s-ar părea, ci și 
una de calitate. Avem, nimic de 
Zis. destule inițiative și multe 
din ele bune, dar tocmai de a- 
ceea avem și de unde selecta. 
Nu ne mai putem mulțumi doar 
cu numărul mare, fără să ne 
uităm și la utilitatea lor, la co
respondența cu realitățile spe
cifice din fiecare organizație. 
Am depășit stadiul cind rapor-, 
tam ierarhic numai cit și atit, 
Crezînd că ne-am făcut datoria. 
O reducere a numărului de așa- 
zise inițiative ne-ar permite să 
ne ocupăm mai pe îndelete de

DĂRILE DE SEAMĂ - BILANȚ AL MUNCII
PRILEJ DE PROSPECTARE A VIITORULUI

La Satu Mare, în sala de festivități, a clubului întreprinderii „Unio" am asistat la instrui
rea activului U.T.C. pentru pregătirea adunări lor de dări de seamă și alegeri. Se aflau în sală 
aproape o sută de uteciști, toți investiți cu sarcini de conducere a activității unei organizații 
care numără peste 2 000 tineri. Timp de mai bine de o oră membrii activului U.T.C. au ascultat, 
ca la teatru, instruirea fără a încerca să-și noteze problemele despre care se vorbea. Apelu
rile de la sfîrșitul întrunirii asupra „neclarități lor" au rămas fără ecou. Totul părea foarte 
clar. Noi ne-am bucura să fie așa, însă manifestăm unele temeri, justificate de cele constatate 
din deplasările în alte organizații. Asa cum se sublinia recent într-un editorial al ziarului nostru, 
ne aflăm într-o perioadă deosebită ain viața organizației revoluționare de tineret, perioadă in 
care se cer rezolvate o serie de probleme de maximă importanță : evidența membrilor (o o- 
perație esențială pentru cunoașterea exactă a situației fiecărui utecist, a fiecărei organizații, 
cu implicații deosebite mai ales în comune), întocmirea calendarului de activități (o planifi
care riguroasă a datelor de desfășurare a adunărilor și a activităților pînă la alegeri), întocmi
rea dărilor de seamă și a proiectelor programelor de activități (documente cardinale pentru ac
tivitatea viitoare a fiecărei organizații).

CINE ÎNTOCMEȘTE 
DAREA DE SEAMA

Ne-am propus în cele ce ur
mează să ne oprim doar asupra 
unui singur aspect al muncii din 
această perioadă : întocmirea 
dării de seamă. Introducerea 
ne-a fost necesară numai pen
tru a evidenția încă o dată ne
cesitatea respectării întocmai a 
instrucțiunilor și a instruirilor, 
deoarece absența acestei preo
cupări din partea activului 
U.T.C. dă naștere la situații 
nefirești care grefează irepa
rabil, am putea spune, atit ca
litatea dărilor de seamă, cit și 
desfășurarea propriu-zisă a 
adunărilor 'generale de alegeri.

La întreprinderea „Ardeleana" 
din Satu Mare am sosit tocmai 
în momentul în care secretara 
comitetului U.T.C. a întreprin
derii. Maria Dimiczki, scria de 
zor darea de seamă a organiza
ției nr. 1. Iată, încă de la în
ceput, o primă problemă care 
trebuie lămurită : cine întocmeș
te darea de seamă. Vom re
aminti, desigur pe scurt, că 
darea de seamă trebuie să fie 
realizată de un colectiv lărgit al 
fiecărei organizații în parte, co
lectiv din care fac parte mem
brii biroului și cîțiva uteciști cu 
bune rezultate în producție și în 
viața de toate zilele. Deci acest 
document trebuie să fie rezulta
tul muncii colective a membri
lor organizației respective. Și 
este normal să fie așa, pentru 
că numai ei Cunosc în amănunțit 
activitatea desfășurată de-a 
lungul a doi ani de zile și tot ei 
sint cei îndreptățiți să o evalue
ze precis. Colectivul desemnat 
să redacteze darea de seamă 
trebuie în prealabil să consulte 
membrii organizației asupra 
principalelor probleme care ur
mează să le analizeze, să apele
ze Ia aprecierile organelor de 
partid și ale conducerii diferite
lor sectoare de muncă pentru a 
reuși să-și făurească o imagine 
completă și globală a activității 
organizației. Cu patru-cinci zile 
înainte de adunarea generală, 
darea de seamă trebuie prezen- 

cele rămase, pentru a le asigura 
și un conținut de idei mai înalt. 
Cred că a sosit timpul să resta
bilim echilibrul intre cantitate și 
calitate pe toate planurile acti
vității noastre. In munca de con
cepție și de îndrumare a unui 
organ de conducere locul prin
cipal trebuie sâ-1 ocupe acum 
imperativul calității.

MASA ROTUNDĂ ft ..SCÎNTEII TINERETULUI *
Acționînd la propriile 

noastre îndemnuri
ION NISTOR, secretarul co

mitetului U.T.C. al Grupului de 
șantiere Lotru :

Obișnuința de a acționa în 
mod ritmic și de sine stătător 
trebuie creată în primul rind in 
organizații, la verigile de bază 
ale activității. Aș spune chiar 
că, pentru început, nici nu tre
buie stabilite niște obiective pre
tențioase și dificile, ci acelea ca
re prezintă garanția deplină a 
realizării, într-o perfectă con
cordanță cu posibilitățile reale 
ale organizației. Așa am proce
dat noi, de-a lungul celor cinci 
ani de cind s-a inaugurat șan
tierul național al tineretului, iar 
acum putem spune că cele mai 
multe organizații acționează din 
proprie inițiativă, la îndemnurile 
pornite dinlăuntrul lor, comite
tului U.T.C. revenindu-i rolul 
de coordonator și Îndrumător al 
acestor inițiative, adică exact 
rolul pe care trebuie să-l aibă.

tată secretarului comitetului de 
partid al organizației din locul 
de muncă respectiv, desigur, 
secretarului comitetului U.T.C. 
Tovarășa Dimiczki cunoștea toa
te acestea, le ascultase și chiar 
le notase în caiet cu prilejul in
struirii, dar nu le respecta. Dîn- 
sa se scuza astfel : „Am vrut 
să-i ajut ! Nu se pricep să facă 
darea de seamă...". Ajutorul ar 
îi fost necesar in primul rind în 
ceea ce privește respectarea in
strucțiunilor. Adică, darea de 
seamă să fie pregătită cu 4—5 
zile înainte, nu în preziua a- 
dunării. în al doilea rind. noi nu 
sintem convinși că membrii bi
roului organizației nr. 1 din în
treprinderea „Ardeleana", îm
preună cu secretara organi
zației — Viorica Ienciu — 
nu sint in stare să întocmească 
o dare de seamă a propriei lor 
activități și a membrilor organi
zației. Că avem dreptate au do
vedit-o faptele : tovarășa Di
miczki. în urma intervenției 
noastre, a renunțat să le scrie 
dînsa darea de seamă, și iată că 
membrii biroului au reușit să-și 
conceapă ei acest document. Cum 
aveam să constatăm la adu
narea generală de alegeri, darea 
de seamă a fost bine realizată și 
a cuprins suficiente probleme de 
interes major pentru tineri. Deci, 
neîncrederea in forțele proprii 
ale membrilor biroului, a secre
tarului s-a dovedit nejustificată.

La întreprinderea Economică 
județeană a cooperativelor de 
consum din Satu Mare, pe care 
am vizitat-o tot în preziua des
fășurării alegerilor, secretara or
ganizației U.T.C. de aici, Viorica 
Mureșan, se gîndea cum să în
tocmească darea de seamă. Din 
nou, nu era respectat termenul 
de redactare, în plus se preco
niza a apela la soluții „origina
le". Iată ce ne spunea tovarășa 
Mureșan : „Avem o informare 
privind activitatea organizației 
de bază U.T.C. din cadrul între
prinderii noastre. O să o lărgim 
și o facem dare de seamă". Era 
vorba de un material care fusese 
prezentat la o analiză a activi
tății organizației U.T.C. de către 
comitetul de partid, adică un 
document care reflecta doar o

în domeniul muncii patriotice 
âm ajuns, de exemplu, ca fieca
re organizație să-și dedice o du
minică sau două pe lună ac
țiunilor în sprijinul producției. 
Un alt element specific este ace
la că fiecare organizație lucrea
ză tot pe locul său de muncă, 
deoarece noi nu avem alte o- 
biective în afara șantierului la 

care să le mobilizăm. Așa se fa
ce că acțiunile de muncă patrio
tică au devenit de mult un te
ren specific al organizației 
U.T.C., iar angajamentele noas
tre sint intr-adevăr angajamen
te proprii, la Îndeplinirea căro
ra sintem antrenați ca autori 
nemijlociți, nu ca simpli păr
tași. La nivelul comitetului 
U.T.C. pe grup, rezultatele a- 
cestor acțiuni se adună intr-un 
mănunchi care este mult mai bo
gat decit dacă am fi stabilit noi, 
dinainte, niște cifre și cantități, 
fără a cunoaște posibilitățile și 
condițiile concrete din fiecare 
colectiv.

Caracter sistematic 
înseamnă a gîndi 

în perspectivă
ION BARBIERU, prim-secre- 

tar al Comitetului județean Dîm
bovița al U.T.C. t

Munca de concepție și de or
ganizare a unui comitet jude
țean U.T.C. nu poate fi gindită 

parte din acțiunile desfășurate 
în organizație. Și tovarășa Mu
reșan continuă : „Am să adun 
biroul, discutăm despre darea de 
seamă, facem un proces verbal 
al discuțiilor și cel care scrie 
acest proces verbal va face și 
darea de seamă". Toate acestea 
le-am aflat in timp ce pe masă 
se odihneau, nedeschise, două (!) 
broșuri cu instrucțiunile privind 
modul de desfășurare al alege
rilor. Am întrebat-o, bineînțeles, 
pe secretară dacă a participat la 
instruire, dacă și-a notat pro
blemele discutate acolo. Răspun
sul a fost cel anticipat de noi : 
a participat, dar nu și-a notat 
nimic și. bineînțeles, a uitat ce 
s-a discutat cu acel prilej, pen
tru că au fost multe probleme...

A doua zi, am aflat că s-a lu
crat pînă noaptea tîrziu la în
tocmirea dării de seamă și că nu 
a fost ușor de redactat. Este ex
plicabil, un asemenea docu
ment, cum am arătat mai sus, 
se concepe din timp, nu în pre
ziua alegerilor. Și la redactarea 
lui trebuie să contribuie un 
colectiv lărgit, nu doi-trei oa
meni. și nici nu poate fi lăsată 
munca in seama unui activist al 
comitetului municipal U.T.C. 
care să ..repare" în citeva ore 
„lapsusurile" de la instruire ale 
secretarei.

CE TREBUIE 
SĂ CONȚINĂ 

DAREA DE SEAMĂ
Desigur, nu vom da „rețete" 

în privința conținutului dărilor 
de seamă. Un asemenea docu
ment beneficiază (sau ar trebui 
să beneficieze !) de atributul 
unicității. Darea de seamă a 
unei organizații, prin con
ținutul ei, este fidelă activi
tății organizației respective, o 
reprezintă în totalitate și. de 
aici, caracteristica ei de „unicat". 
La întreprinderea „Ardeleana" 
darea de seamă, așa cum fusese 
concepută inițial, s-ar fi „po
trivit" oricărei organizații din 
țară. Este un fel de a spune s-ar 
fi potrivit, fiindcă, in fond, dato
rită generalităților pe care le 

în afara datoriei de a extinde și 
generaliza experiența pozitivă, 
de a o urmări in evoluție. Apar, 
intr-adevăr, multe inițiative, mai 
ales intr-o perioadă de lucru in
tens ca aceasta, insă ele nu tre
buie să rămînă izolate sau limi
tate, ci dimpotrivă ar trebui in
tegrate intr-un sistem bine or
ganizat de circulație, iar de aici 

intervine misiunea organului da 
conducere. Mă gindesc, de exem
plu, că actualele colective de în
drumare și control și-ar putea 
îmbogăți sensibil atribuțiile în 
acest sens. Trimitem de multe 
ori asemenea colective in organi
zațiile care merg mai slab și 
care „ne ridică probleme", iar 
rostul lor se rezumă nu o dată la 
culegerea unor date și fapte și 
Ia un sprijin acordat în funcție 
de situațiile existente. Poate că 
aceste colective ar trebui să se 
deplaseze și în locurile în care 
aflăm că a apărut ceva nou, o 
idee, o inițiativă lăudabilă. A- 
tunci și prezența lor ar reclama 
un studiu mai amănunțit al con
dițiilor specifice, al cîștigurilor 
pe care le promite inițiativa, ăl 
însăși eficienței ei educative, ur- 
mînd ca la aceasta să se adauge 
un sprijin efectiv pentru încu
rajarea și consolidarea acțiunii 
chiar în locul în care s-a năs
cut După aceea, tot membrii a- 
celuiași colectiv ar putea fi fo
losiți pentru popularizarea și 
extinderea ei pe mai multe tra
see, în Întregul județ, acolo unde 

conținea, ar fi făcut un deservi- 
ciu oricărei organizații. Frazele 
generale, expediate mai mult 
sau mai puțin abil din virful 
stiloului se doreau înlocuitoarele 
unei analize profunde a muncii, 
ceea ce. desigur, era imposibil 
de realizat. Tentația generalită
ților, a superficialității este, cre
dem noi, principalul pericol care 
afectează calitatea dărilor de 
seamă. Indicațiile cu privire la 
structura dărilor de seamă sint 
interpretate superficial, ceea ce 
dă naștere la comoditate în 
gindire. Să ne explicăm. S-a 
spus și la instruiri și in instruc
țiuni ce trebuie să conțină o 
dare de seamă. Vom repeta și 
noi sintetic : o analiză temeinică 
a tuturor laturilor activității or- 
?anelor și organizațiilor U.T.C.

n loc de analiză se recurge la 
o enumerare a domeniilor de ac
tivitate și cu aceasta se consi
deră că darea de seamă poate 
fi prezentată uteciștilor. In unele 
locuri se ignoră — repetăm — 
din comoditate, la care adăugăm 
și cursa contracronometru în 
redactare (adică în preziua ale
gerilor) ' — exemple concrete, 
referirile precise, acțiunile pro
prii organizației respective, adi
că tocmai atributul de unicitate 
de care aminteam. Urmarea : o 
dare de seamă plăpîndă care nu 
captează interesul uteciștilor, 
care nu stimulează discuții con
structive, care nu favorizează 
afirmarea spiritului revoluționar 
și evită o scrutare critică și 
autocritică a activității biroului 
și a membrilor organizației. Mai 
mult, în unele dări de seamă 
nu sint prezente nici principale
le cuceriri calitative intervenite 
în viața politică și socială a țării 
și care vizează munca și activi
tatea -tinerilor. De aici aerul ve
tust. șabloanele și curioasele 
Similitudiiiî cu dările de seamă 
din anii anteriori.

Poporul nostru, prin activita
tea laborioasă a partidului, prin 
munca de concepție profund no
vatoare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, beneficiază la ora 
actuală de instrumente de lucru 
de excepțională importanță po
litică. Documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R., Programul 
partidului, Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, recenta cuvîntare a 
secretarului general al partidu
lui nostru la Plenara comună a
C.C.  al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale ale României 
jalonează precis direcțiile de ac
țiune ale tuturor oamenilor 
muncii, în primul rind ale tine
retului. Bogăția de idei din a- 
ceste documente este stimulatoa
re pentru gindire, pentru acțiu
ne. O raportare la exigențele 
vieții politice și sociale, o ra
portare la obiectivele pentru 
care luptăm zi de zi să le în
făptuim este nu numai necesară, 
ci obligatorie. Dările de seamă 

condițiile permit. Studiul deci și 
acțiunea de propagandă concre
tă ar fi obiectivele principale ale 
acestor colective, imprimînd în
săși muncii de concepție a co
mitetului județean U.T.C. un ca
racter sistematic, gindit în pers
pectivă.

Fiecare dintre noi trebuie 
să fie un activist

ELISABETA SlRBOIU, se
cretara Comitetului comunal 
U.T.C. Peștișani, județul Gorj :

La sate mai ales există obi
ceiul să fie așteptat activistul 
județului ca să se mai facă cite 
ceva. Insă acesta nu răspunde 
de o singură comună, ci de mai 
multe, iar după plecarea lui tot 
secretarul și comitetul U.T.C. 
rămîn mai departe in sat. De ei 
depinde dacă este dus la bun 
sfirșit ceea ce a început acti
vistul.

Am simțit un sprijin real din 
partea activistului U.T.C. mai 
ales pentru începerea unor ac
țiuni, însă după aceea m-am 
simțit datoare să le duc eu În
sămi mai departe, cu tinerii din 
comună. Cu ajutorul lui am 
preluat de pildă de la cooperati
va agricolă o suprafață cultiva
tă cu sfeclă, pe care ne-am an
gajat s-o lucrăm cu tinerii de la 
I.J.I.L. și „Arta casnică". Dar 
„a prelua" înseamnă a săpa, a 
împrăștia îngrășămintele, a în
griji sfecla, a o recolta și a o 
transporta — ori la toate trebu
rile astea activistul nu mai pu
tea fi tot timpul lingă noi. După 
aceea ne-am hotărît să preluăm 
noi, uteciști!, și o suprafață de 
pe care am cosit finul și l-am 
transportat ; cu elevii ne-am an
gajat să îngrijim o livadă de 
nuci pe tot parcursul anului.

Prin asemenea acțiuni de du
rată, luate în răspundere direc
tă pe o perioadă mai mare de 
timp, vrem să imprimăm obiș
nuința de a acționa noi singuri, 
din proprie inițiativă, fără a mai 
aștepta sosirea activistului. In 
fond, noi sintem cei care știm 
cel mai bine ce avem de făcut. 
Dealtfel, după părerea mea, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. trebuie să se considere și 
el activist al comitetului jude
țean, mai ales în condițiile în 
care vom trece la constituirea 
unor organizații unice. Pentru a 
ajunge la un nivel mai bun in 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
dfe la sate lucrul acesta ml se 
pare absolut necesar.

D. MATALĂ

ale organizațiilor noastre de ti
neret sint un minunat prilej de 
bilanț al activității, dar in ace
lași timp ele trebuie să consti
tuie și un moment de prospecta
re a viitorului tocmai prin pris
ma sarcinilor de imensă răspun
dere trasate tineretului de către 
partid. Am atins, astfel, un alt 
punct sensibil al conținutului dă
rilor de seamă : stabilirea direc
țiilor de acțiune pentru viitor. 
Un bilanț al muncii presupune 
și această latură de majoră im
portanță. O analiză lucidă a ac
tivității înseamnă totodată, și 
găsirea deschiderilor creatoare 
către viitor, ceea ce vor în
treprinde uteciștii. In organiza
țiile în care am fost. latura a- 
ceasta era lăsată pe seama pro
gramului de activități. Progra
mul de activități, asupra căruia 
vom reveni intr-un articol viitor, 
este intr-adevăr esența activită
ții viitoare, dar în nici un caz 
el nu poate înlocui partea din 
darea de seamă care se referă la 
munca organizației și în legătu
ră cu care biroul sau comitetul 
trebuie să-i informeze pe tineri 
prezentîndu-le concepția potrivit 
cărora își propun să acționeze, 
ca și obiectivele fundamentale 
ale proiectelor lor.

TEODOR POGOCEANU

Omul —așa cum îl recomandă

(Urmare din pag. I)

odată cu perfecționarea oame
nilor.

Trăim într-o societate în ca
re cultul muncii. sentiment 
creator in deplin consens cu le
gile timpului nostru istoric, de
vine tot mai mult. îndeosebi 
pentru tineret, un nesecat izvor 
din care se înzestrează cu ener
gie. cu spirit de sacrificiu, cu 
capacitate de acțiune. Dar reu
șim întotdeauna să valorificăm 
toate resursele cu care munca 
acționează în procesul educa
tiv ? înțelegem întotdeauna ne
cesitatea de a subordona munca 
și în activitatea educativă ace
leiași idei de eficientă care gu
vernează accepția sa economică? 
Sint întrebări Ia care uneori nu 
putem da un răsouns afirmativ. 
Faptul acesta trebuie să îndem
ne la reflecție matură și la ac
țiune energică în scoduI unei 
maxime utilizări a tuturor re
surselor ne care munca le,evi
dențiază în procesul de generare 
si realizare a personalității 
umane.

DIALOGUL PROFESIEI. Intr-un atelier-școali, modest ca mărime, dar bine utilat, la Liceul nr. 1 
din Sfintui Gheorghe. valoarea produselor de sute de mii de lei, realizate anual de elevi, incorporează 
și pasiunea maistrului-instructor Zoltan Fejes. „Ce-și poate dori mai mult un profesor decit să 

vadă cum pasiunea lui devine pasiunea elevilor". De aceea este intr-un permanent „dialog al pro
fesiei" — cum denumește el munca cu ucenicii in atelierul școlii pe care nu o întrerupe nici in 

vacanta de vară. ...Foto t GH. QUCU

PREGĂTIRI PENTRU
NOUL AN ȘCOLAR
SATU MARE: Perfecționarea 

procesului de instruire practică
La 1 august peste 90 la sută 

din școlile și liceele județului 
Satu Mare terminaseră pregăti
rile pentru deschiderea noului 
en de învățămînt. Acolo unde a 
fost necesar, elevii, profesorii, 
părinții au lucrat la recondițio- 
narea mobilierului, zugrăvit, în
treținerea utilajelor și mașinilor, 
la confecționarea de material di
dactic. Manualele, imi spune 
Ioan Beltechi, inspector general 
școlar, au venit in proporție de 
80 la sută. Peste citeva zile se 
va termina operațiunea de re
partizarea lor pe clase. între 
1—10 septembrie se vor pregăti 
băncile, se vor înfrumuseța cla
sele. Elevul va intra astfel, săr
bătorește, într-o clasă nouă. 
Concomitent, s-au întreprins mă
suri vizînd îmbunătățirea con
ținutului învățămintului, a mo
dalităților de pregătire practică.

Așadar, anul care începe pesta 
foarte puțin timp va avea cite
va caracteristici noi. Mai întîi, 
regruparea și specializarea ate
lierelor școală în mediul urban, 
organizarea lor pe grupe de 
maiștri, cu accent, pe cele de 
electronică. Sa realizează o do
tare mai bună, elevii au posibili
tatea să se cunoască, să-și îm
părtășească experiența. Și la sa
te s-a mers pe linia centralizării 
atelierelor-școală, pe structura
rea orarului. Despre ce anume 
este vorba ? In sistemul „clasic" 
fiecare școală avea un atelier, 
mai bine sau mai slab dotat. 
Elevul de clasa a Vll-a venea 
săptămînal o oră, la atelier, cel 
de-a VIII-a, 2 ore, și, de bine de 
rău, încercau să facă niște pro
duse : chei, stative de flori, pi
rogravură etc. Oricîtă bunăvoin
ță și interes ar fi existat din 
partea conducerilor școlilor, a 
organelor tutelare era imposibil 
ca fiecare atelier să fie dotat cu 
mașini, utilaje, aparatură mo
dernă. Și nici n-ar fi fost efi
cient. S-a ajuns la soluția or
ganizării atelierelor pe centre de 
comune. La Supur, de pildă, vor 
face practică elevi din 7 școli 
care se află la diferite distanțe, 
deloc mari. Cei din clasa a Vll-a 
vor veni o dată pe lună 4 ore sau 
de două ori, la fel cei din clasa 
a VIII-a. Se asigură astfel o in
struire mai bună, in sensul con
tinuității, al realizării unor pro
duse care să permită formarea 
deprinderilor în meseriile viito
rului.

Vorbeam de faptul că măsu
rile luate permit o mai bună do
tare a atelierelor-școală. Pentru 
anul 1975/1976, școlile din sis
temul M.E.I. și al consiliilor 
populare dotările vor însuma 
4 100 000 lei. Concret, asta în
seamnă : 24 mașini noi de gău
rit, 13 polizoate, 100 tejghele de

munca lui
Desigur, organizațiile U.T.C. 

au dobindit o bună experiență 
Si obțin rezultate pozitive pe 
planul educării prin muncă a ti
neretului. Dezvoltarea economi- 
co-socială a patriei conduce 
însă la lărgirea cadrului muncii 
politico-educative, la o perpetuă 
îmbogățire si reînnoire a co
mandamentelor sistemului edu
cațional. Modelul omului nou. 
care îi mobilizează si îi înflă
cărează pe tineri, cunoaște o 
continuă perfecționare prin par
ticiparea efectivă a tineretului 
la activitatea economică, la cul
tură. la întreaga viată politică 
si socială. Această nouă con
strucție umană impune însă în 
continuare prospectarea tuturor 
posibilităților de progres istoric. 
Producția contemporană se dez
voltă sub auspiciile revoluției 
tehnico-știintifice. In esență se 
automatizează si se ciberneti- 
zează. Ceea ce nu înseamnă că 
omul muncește mai puțin. Mași
nile nu muncesc si nu vor mun
ci niciodată în locul lui. Mași

tlmplărie, lăcătușerie, 5 strunguri, 
50 mașini de cusut etc. In afara 
celor care se realizează în ca
drul acțiunii de autodotare.

Se cuvine evidențiată inițiati
va C.A.P. Petrești, Tarna-Mare, 
Oraș-Nou, și din alte locuri (cir
ca 10 pînă acum) care au organi
zat în incinta lor secții pentru 
elevi, dotate în colaborare cu 
inspectoratul școlar. Elevii fac 
servicii către populație, au sa
tisfacția că sint utili, se pre
gătesc pentru muncă și viață.

în Satu Mare începînd cu a- 
ceastă toamnă se va lucra pe ca-

TELEORMAN: Uzina și atelierul — 
cadrul cel mai propice pentru 
pregătirea viitorilor muncitori

Cadrul oel mai propice pen
tru pregătirea viitorilor mun
citori și tehnicieni ÎT repre
zintă uzina, șantierul. In această 
idee, pregătind deschiderea nou
lui an școlar, în județul Teleor
man s-a trecut la reprofilarea 
unor ateliere-școală, organizarea 
de linii și ateliere în întreprin
deri pentru desfășurarea activită
ții practioe. Beneficiind de îndru
marea specialiștilor, avînd asi
gurate sculele și materialele ne
cesare elevii execută comenzi 
din planul curent de producție, 
aparate și material didactic pen
tru modernizarea și optimizarea 
?rocesului instructiv-educativ.

n perioada practicii de vară, e- 
levii Liceului industrial de pe
trol din Videle muncesc pe șan
tierul căminului școlii și atelie
relor, execută lucrări diverse 
intre care montarea conductelor 
de aburi și gaze la cămin și can
tină. Paralel, se confecționează 
bancuri, mese pentru autodota- 
rea atelierelor și laboratoarelor. 
Încredințîndu-le responsabilități 
concrete, conducerea școlii a re
ușit să creeze un climat de 
muncă in care fiecare elev să 
se simtă responsabil pentru pro
blemele generale ale întregului 
colectiv. La întreprinderea de 
panouri și mașini electrice din 
Alexandria au fost amenajate 
două ateliere la echipări elec
trice serie și prelucrări mecani
ce. Aici fac practică elevii 
Grupului școlar al întreprinderii. 
Liceului economic din Roșiorii 
de Vede, Liceului electrotehnic 
din București. Ing. Marin Ni- 
culcea, șeful atelierului, echipări 
electrice serie, ne spune căate- 
lierul-școală a preluat în între
gime contractul de executare a 
panourilor de mașini-unelte pen
tru întreprinderea mecanică 
din Suceava.

nile execută numai comenzile 
omului. Calculatoarele electro
nice nu gindesc, ci execută ope
rații gindite de om. Cu ajuto
rul mașinilor însă munca își 
dobindeste specificul uman : 
creativitatea.

Analizîndu-1 pe tînăr în pro
cesul muncii. încercind deci să-l 
cunoaștem cu adevărat, nu-1 vom 
aprecia numai pentru cit de bun 
executant este, ci pentru tot 
ceea ce reprezintă el în raport 
cu specificul pe *care  îl dobîn- 
dește munca în societatea noas
tră : gindire creatoare. înaltă 
personalitate, spirit de inițiati
vă. de ordine si disciplină, ca
pacitate de integrare in caden
ța colectivă a muncii, conștiința 
utilității colaborării si întraju
torării in muncă. Sint, toate a- 
cestea, deprinderi pe care tînă
rul le dobindeste în procesul e- 
ducativ. odată cu adevărul că 
viata, cunoștințele, convingerile 
nu Înseamnă nimic dacă nu sint 
subordonate muncii, activității 
creatoare. 

binețe și laboratoare. In liceele 
mari se amenajează complexe de 
laboratoare în locul a trei la
boratoare de fizică va fi unul 
pentru mecanică, electricitate și 
optică. Elevul va avea tot ce este 
necesar pe masa sa. Laboratorul 
de chimie va permite experiențe 
pentru chimia anorganică și 
pentru cea organică. In prezent 
Liceul mecanic nr. 3 din Satu 
Mare își confecționează labo
ratorul complex de fizică, iar 
cei din Cărei și-au completat 
trusa pentru un laborator simi
lar. Este o acțiune în care fan
tezia se îmbină cu pasiunea, cu 
competența. Toate subordonate 
comandamentului major al învă- 
țămîntului: pregătirea tinerei 
generații pentru muncă prin 
muncă, pentru viață.

Urmărind să dezvolte la elevi 
glndirea tehnică, în perioada 
practicai de vară, Inspectoratul 
școlar județean a organizat la 
Turnu Măgurele o tabără- de 
creație condusă de profesorul 
Iulian Buzu, prima de acest gen. 
Timp de două săptămâni maiștri, 
ingineri au îndrumat îndeaproa
pe activitatea celor 40 de parti
cipant. O parte din roadele a- 
cestei inițiative se pot vedea la 
„Expo ’75“ găzduită de Școala 
generală nr. 3 din Alexandria. 
Cezar Alexandru Cociu, elev în 
clasa a XII-a a Liceului nr. 1 
din Alexandria, face demonstra
ții, ne prezintă realizările cele 
mai deosebite : „Cuva de studiat 
unde și generator de unde", uni
cat, executată de elevii Cristian*  
Dragomirescu, Ștefan Biță șr 
Leonard Cîrjan d.e Ia liceul 
„Unirea" — Tr. Măgurele, 
„Microinstalația pentru demi- 
neralizarea aped" — autori: 
elevele Măriuța Crețu și Ioa
na Țene — Liceul indus
trial de chimie Tr, Măgu
rele, „Releu de timp pentru 
laboratorul foto", aparținînd lui 
Tudor Roman de la Liceul real- 
umanist din Alexandria. La aces
tea adăugăm cele două lucrări 
de electronică „Sistem de alar
mă și semnalizare în video și 
fono", „Studiul didactic al trio- 
dei“ realizate de Cezar Ale
xandru Cociu. împreună cu un 
coleg și doi elevi de la Liceul 
de construcții, Cezar a conceput 
videofixul cu totalizare. Expo
ziția reflectă seriozitatea cu care 
se pregătesc elevii, materializa
rea cunoștințelor dobîndite la 
clasă, atelier,. în cercurile de 
specialitate.

Organizarea de ateliere-școală 
în întreprirderi a unor tabere 
de creație în perioada ; practicii 
de vară merită evidențiată și 
preluată, constituind un mijloc 
concret, eficient, de antrenarea 
elevilor la realizarea indicatori
lor de plan ai unităților econo
mici,. la autodoterea, în adevă
ratul înțeles al cuvîntului — cu 
aparatură și material didactic 
modern.

Lidia Popescu

La inăițimea 
răspunderilor tinerești

Tînărul colectiv al atelie
rului de forjori de la „Elec- 
troputere" din Craiova a ra
portat realizarea actualului 
cincinal încă de la 9 martie 
a.c. Cu toate acestea, bătă
lia pentru realizarea de noi 
succese, intensificarea efor
turilor de ridicare a produc
ției cerută muncitorimii se 
duce aici pe un front larg.

Urmînd exemplul comuniș
tilor Victor Frigură, Constan
tin Dragu, Marin Cristea, 
Vasile Blendea, tinerii ate
lierului au reușit să depă
șească prevederile lunii iulie 
cu 30 tone piese forjate pen
tru prima decadă din luna 
august, pregătind încă 20 
tone. în prezent, ei au un 
avans de 315 tone piese for
jate raportate în contul cin
cinalului viitor.

BENONE NEAGOE
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PE TOATE FRONTURILE MUNCII
PASIUNE Șl INIȚIATIVĂ CREATOARE

în ultimul timt» valoarea con
strucțiilor industriale a crescut 
deosebit de multi Iată de ce 
problema folosirii intensive, cu 
inalt spirit gospodăresc și de răs
pundere a suprafețele indus
triale a devenit atît de necesară, 
în repetate rînduri s-a atras 
atenția ministerelor, centralelor, 
întreprinderilor industriale, în 
sensul creșterii maț substan
țiale a rentabilității Investițiilor 
pe unitate construită și comba
terii risipei de spațiu. în multe 
locuri s-a trecut la reinventarie- _  _____  _______  _
rea suprafețelor neocupate, la fi sută, adică, să ne' încadrăm în- 
analizarea modului în *care  se » £ tocmai în normativele departa- 
respectă normativele departa-fj----
mentale privind densitatea uti- 
lajelor, luindu-se operativ mă
suri corespunzătoare.

Anul trecut, o acțiune similară 
a fost întreprinsă de Banca de 
Investiții împreună cuȚ Ministe
rul Aprovizionă
rii Tehnico-Ma-\- 
teriale și Gos- ' 
podăririi Fondu
rilor Fixe, fina
lizat cu o con
cluzie edifica
toare ; în toate 
unitățile minis
terelor analizate 
există mari su
prafețe neutili
zate sau utili
zate necores
punzător. Pon
derea o aveau 
atunci Ministe
rul Industriei

Construcțiilor 
de Mașini Grele 
cu 54349 metri 
pătrați, Ministe
rul Industriei 
Construcțiilor de 
Mașini Unelte și 
Electrotehnicii 

cu 46 000 m.p. și 
Ministerul In
dustriei Meta
lurgice CU 30 262 
m.p. S-au sta
bilit măsuri și 
termene ferme 
rirea cu utilaje

performanță în întrecerea 
listă a constructorilor de 
camioane brașoveni.

— La începutul acestui 
nai, precizează la rîndul 
ing. Ion Istrătescu de la 
ciul tehnolog șef al Uzinei 
tractoare, în 
noastră gradul de ocupare a su
prafețelor construite era de nu
mai 76 la sută pentru ca în acest 
an, urmînd indicațiile conducerii 

, partidului și statului, să căutăm 
f, și să găsim posibilitatea crește- 

rii acestui coeficient la 82 la

socia- 
auto-
cinci- 

său 
servi

de 
întreprinderea

;-'Z

mentale.
în unele secții acest coeficient 

a ajuns la 86 la sută. Un exem
plu îl constituie secțiile axe și 
pinioane și motor unde gradul 
de ocupare cu utilaje se apro
pie de 90 la sută.

nologice de fabricație • am
plasarea mașinilor în flux tehno
logic • înlocuirea unui mare 
număr de mașini universale care 
executau o singură operație cu 
mașini-agregat capabile să exe
cute concomitent zeci de opera
ții. Toate aceste agregate — 82 
la număr — au fost fabricate cu 
eforturi proprii, prin autoutilare
• înlocuirea unor 
frezat caneluri cu o mașină de 
rulat caneluri prin 
plastică la rece prin care 
ductivitatea muncii la 
respectivă crește
• eliminarea spațiilor de depo
zitare din secții prin dotarea li
niilor de fabricație cu transpor
toare suspendate cu lanț și cablu, 
care asigură alimentarea conti
nuă a locurilor de muncă de la 
mașină la mașină și pînă la con
trolul final.

mașini de

deformare 
pro- 

operația 
de 5—6 ori

JJSîntem în măsură
să asimilăm mărcile de otel

cerute de economie
• DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI, AU FOST ASIMILATE ZECE NO! 
MĂRCI DE OȚEL • METODA „OXIDARII COMBINATE" DES
COPERITA DE TÎNĂRUL INGINER SEVER BUSUIOC, A FOST 

GENERALIZATA • CÎT VALOREAZA O IDEE

EXPERIENȚA MODEL
SI REZERVE1

NEVALORIFICATE
IN UTILIZAREA SPAȚIILOR

DE PRODUCȚIE
pentru acope- 

. ___ a spatiilor
respective. S-au obținut unele 
rezultate bune dar la cfLlitLÎ 
lunii aprilie a.c„ mai 
seră totuși neutilizate 
Zător 22 749 m.p. în 
MICMG, 22 200 m.p. în MICMUE 
și 12 462 m.p. în MIM. Cauzele 
invocate sint în general aceleași: 
întîrzierea sosirii unor utilaje 
din țară sau import. Prin mai 
multă inițiativă și spirit între
prinzător însă, cel puțin în parte 
aceste cauze ar fi putut fi în
lăturate.

In secțiile întreprinderii de 
autocamioane din Brașov se de
pistaseră cu uri an în urmă peste 
2 000 de m.p. suprafață . cu o 
contribuție minimă la producția 
uzinei : distanțe mari între ma
șini, locuri de depozitarea piese
lor și căi de acces supradimen
sionate etc. S-a declanșat o ac
țiune de reorganizare a liniilor 
tehnologice și reamplasare a 
unor utilaje iar în locurile ră
mase libere au fost montate ma- 
șini-agregat realizate prin auto- 
dotare. „Putem afirma, ne 
mărturisește directorul tehnic al 
uzinei, ‘că în prezent în 
secțiile noastre există o 
tate optimă a mașinilor și 
consecință un randament 
în fiecare hală. A fost o măsură 
gospodărească care a contribuit 
substanțial la depășirea lună de 
lună a sarcinilor de plan". In
tr-adevăr, în prezent colectivul 
uzinei raportează fabricarea 
peste plan a 700 de autocamioane 
ceea ce reprezintă o adevărată

sfirșitul 
rămăse- 

corespun- 
unitățile

toate 
densi- 

in 
sporit

— Argumentul cel mai ilus
trativ pentru folosirea mai in
tensivă a spațiilor de producție, 
ne declară ing. Simion Săpu- 
naru, director tehnic al centra
lei industriale de automobile și 
mașini agricole, îl oferă în cazul 
Uzinei de tractoare faptul că în 
acest cincinal producția sa a spo
rit de Ia 39 000 la 50 000 de trac
toare fără alte dezvoltări. Deci, 
un plus de 11 000 tractoare de 
pe aceeași suprafață construită.

— Cu toate că vă încadrați — 
așa cum spuneți — în normati
vele departamentale, chiar și la 
prima vedere se mai pot vedea 
prin unele secții spații mult 
prea degajate. înseamnă că mai 
aveți încă rezerve pentru o și 
mai mare denstiate a mașinilor 
și instalațiilor.

— Fără îndoială că așa este. 
Tocmai de aceea — reia ing. 
Istrătescu — am prevăzut ca în 
1977 să ajungem la un coeficient 
pe uzină de 90—92 la sută. Spo
rul de producție în continuare 
va fi obținut în special prin mai 
buna utilizare a spațiilor, a uti
lajelor, și a timpului de 
muncă.

în ce constă buna experiență 
a colectivului de la „Tractorul", 
cum au acționat organizatorii 
producției din această întreprin
dere pentru împlinirea 
deziderat indispensabil al 
nomiei moderne ? Iată 
repere : • regruparea reperelor 
în funcție de complexitatea lor 
și trecerea acestora pe linii teh-

unui 
eco- 

citeva

S-a economisit 
astfel 5—8 la
sută din supra
fața secțiilor 
oductive.

— Această 
organizare a 
oducției, 
punere a 
jelor, înlocuire a 
unor mașini de 
mic randament 
etc., au necesi
tat eforturi se
rioase, spune to
varășul Constan
tin Toader. se
cretarul comite
tului de partid, 
atît din partea 
proiectanților cit 
și a muncitorilor 
și specialiștilor 
care le-au exe
cutat în atelier 
pentru că toate 
aceste lucrări 
s-au făcut în 
paralel cu pro
ducția, fără să 
stînjenească ac
tivitatea oame

nilor pe liniile de fabricație.
Există însă din păcate multe 

întreprinderi în județul Brașov 
care nu și-au epuizat nici pe 
departe rezervele de spațiu 
neutilizat gospodărește. Referin- 
du-se la citeva dintre ele, 
rectorul sucursalei Băncii 
investiții, tovarășul 
Gîrbacea, precizează :

— întreprinderea de 
mai are de utilat in 
peste 1100 m.p., întreprinderea 
„Electroprecizia" din Săcele cir
ca 8 000 m.p., iar întreprinderea 
de scule din Rîșnov peste 2000 
m.p. Unele suprafețe vor intra, 
cei drept, încă in acest an în cir
cuitul producției dar în cea mai 
mare parte ele vor rămîne încă 
cîțiva ani nefolosite așa cum 
trebuie pentru că se așteaptă 
mașini și utilaje din import con
form proiectelor inițiale.

O așteptare mult prea 
bitoare. întreprinderile 
tive, centralele de care 
trebuie să găsească în cel 
scurt timp soluțiile optime pen
tru înlocuirea utilajelor din im
port care n-au putut fi procurate 
pînă acum cu utilaje din pro
ducția internă, să-și organizeze 
mai temeinic activitatea de 
autoutilare și să contribuie în 
mai mare măsură prin eforturi 
proprii la înzestrarea tehnică a 
secțiilor lor. pentru ca. intr-ade
văr, de pe fiecare metru pătrat 
de suprafață construită să se ob
țină o maximă producție indus
trială.

pr-

re 
pr- 

redis- 
utila-

di- 
de 

Gheorghe

rulmenți 
prezent

păgu- 
respec- 
aparțin 

mai

ROMULUS LAL

(Urmare din pag. I)

răspunzînd de problemelerăspunzînd de problemele că
minelor pentru tineret aflate in 
construcție, ne spune că de la 
începutul anului și pînă in pre
zent pe șantierele acestora ute
ciștii au prestat peste 300 000 ore 
de muncă patriotică, aducind 
astfel o contribuție importantă 
la respectarea și devansarea 
termenelor de predare „la che
ie". Cele mai multe ore au fost 
efectuate de organizațiile U.T.C. 
din sectoarele 5, 3, 6, precum și 
de cele din întreprinderile de 
construcții și I.T.B. Recent a 
fost dat în folosință un cămin și 
la întreprinderea „Tricodava", 
unde, zilnic, au lucrat în afara 
orelor de producție un număr 
record de uteciste.

— Tinerii din unele întreprin
deri nu s-au mulțumit să parti
cipe cu muncă patriotică doar 
la construcția propriu-zisă — ni 
se spune. Astfel, la două unităti 
cu profil de construcții lemn, 
•ste vorba de I.P.L.M. și „Arta

In paralel cu preocuparea de 
furniza economiei naționalea

cantități suplimentare de metal, 
colectivul Oțelăriei electrice de 
la Hunedoara este angrenat in
tr-o vastă acțiune de perfecțio
nare calitativă și de diversifi
care a producției de oțel, de lăr
gire a gamei sortimentale in ra
port cu necesitățile mereu cres- 
cînde ale industriei constructoa
re de mașini. Ca urmare, în no
menclatorul de producție al sec
ției își fac apariția de la an la 
an noi mărci de oțeluri speciale 
cu înalte performanțe fizico-me- 
canice care înlocuiesc cu succes 
produsele similare procurate din 
import.

— Urmînd cu consecventă a- 
cest obiectiv, afirmă inginerul 
Ilie Marinescu, șeful oțelăriei, 
am ajuns să producem anual 
peste 160 mărci de oteluri alia
te și înalt aliate apreciate de 
către beneficiarii noștri. Fată 
de situația existentă cu 5 ani în 
urmă, pot spune că am progre
sat mult. Cu toate acestea, nu 
ne declarăm satisfăcuti. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia recentei 
sale vizite în județul Hunedoa
ra, combinatul nostru poate și 
trebuie să realizeze toate sorti
mentele de oțeluri speciale 
cesare economiei naționale, 
contribuie mai substanțial 
diminuarea importurilor.

„Intr-adevăr pentru impulsio
narea înfăptuirii acestui dezide
rat. a ținut să precizeze mais
trul principal Nicolae Avrames
cu, ne-am propus ca în 
an să asimilăm zece noi 
de oțeluri inoxidabile și 
tare care pînă acum se 
tau. In parte, proiectele 
deja materializate. Am 
rat experimental cel puțin cîte 
o șarjă din fiecare marcă, ur
mînd ca pe parcurs să le omo
logăm și să le introducem în 
producția de serie". Sarcina ela
borării noilor mărci de oțeluri a 
fost încredințată unor cadre tine
re, entuziaste și pricepute. Tine
rii oțelari Cornel Cocan, Iosif 
Elek, Zoltan Pede, Mihai Cotea, 
maiștrii Florian Giurcă, Nicolae 
Avramescu, Traian Iov, ingine
rii Ilie Marinescu, Sever Bu
suioc, Iosif Vaida și alții care 
au participat la realizarea noilor 
oțeluri au venit cu idei îndrăz
nețe. originale pentru optimiza
rea procesului tehnologic și îm
bunătățirea calității metalului. 
Inginerul Iosif Vaida și mais- 

au 
fie

șar-

măsuri dintr-o tonă de deșeuri 
se recuperează aproximativ 180 
kg crom și 100 kg nichel.

In momentul de față, topitorii 
de la oțelăria electrică se pre
gătesc să elaboreze experimen
tal un alt sortiment de oțel înalt 
aliat, denumit 60 S.2.A. Pre
miera este așteptată cu nerăb
dare dar și cu încredere, deoa
rece acum ei se simt capabili să 
asimileze șl să introducă în 
fabricație orice marcă, oriclt ar 
fi ea de pretențioasă.

AL. BALGRADEAN

O „lucrare de diplomă" pentru constructorii gâlâțenî.' Așa se poate numi

examenul construcției primei platforme de foraj marin; executată în cinstea

zilei de 23 August la Centrala de construcții navale Galați,’ O împlinire

• care va ridica în curînd prestigiul șantierului»
Foto i GH CUtSU

SOARTA VIITOAREI RECOLTE SE DECIDE ACUM

Care este stadiul executării
arăturilor de vară?

ne- 
să 
la

acest 
mărci 

refrac- 
impor- 
au fost 

elabo-

trul Nicolae Avramescu 
propus ca deșeurile să 
sortate și încorporate în 
je în timpul dezoxidării cînd 
nu se mai produce fenomenul 
de oxidare a elementelor com
ponente. Prin aplicarea acestei

Potrivit recomandărilor spe
cialiștilor pentru ca recolta de 
cereale a anului viitor să atingă 
parametrii planificați este de 
primă necesitate ca etapa I de 
pregătire a terenului și fertili
zare să se încheie la data 
15 august. Așadar, pînă la 
august, termen de care ne 
despart doar citeva zile, in 
te unitățile agricole trebuie 
să se realizeze integral progra
mul arăturilor de vară. De ase
menea. pînă la aceeași dată, se 
va realiza programul de fertili
zare cu gunoi de grajd, în toate 
cooperativele agricole de pro
ducție.

Acesta fiind cel mai de sea
mă și imediat obiectiv ce stă 
în fața specialiștilor, a tuturor 
lucrătorilor ogoarelor este de 
extremă urgență să se încheie 
grabnic secerișul pe suprafețe
le ce au mai rămas de recoltat, 
să se elibereze imediat terenul 
de paie, să se acționeze energic 
pentru executarea arăturilor de 
vară. Datele centralizate la mi
nisterul de resort arătau că la 
6 august mai erau de secerat 
circa 70 mii de hectare cultiva
te cu griu și secară pe raza 
județelor Cluj. Alba, Sibiu, Bra
șov, Bistrița-Năsăud, Olt. Dîm
bovița, Argeș, Sălaj. Mureș, Co- 
vasna. Harghita, Maramureș și 
Suceava. Din această înșiruire 
se vede clar că nu e vorba 
numai de județele situate in 
zona a treia agricolă, ci și de

de
15 

mai 
toa- 
deci

județe din zonele intii șl a 
doua; unde încheiatul seceri
șului . trebuia realizat de mult. 
Faptul că in fiecare dintre ju
dețele amintite suprafețele ce 
au mai rămas de recoltat sint 
destul de mici oferă posibilita
tea — cu condiția unei bune or
ganizări a‘muncii, a unei folo
siri intense a întregului parc de 
mașini și utilaje — încheierii a-

ținindu-se la indicii actuali, nu 
oferă certitudinea atingerii o- 
biectivului propus ca pîn& la 
15 august să se încheie prima 
etapă a pregătirii terenului și a 
fertilizării. Iată de pildă in u- 
nitățile agricole de stat arătu
rile de vară au fost executate 
doar in proporție de 55 la su
tă, rămineri in urmă inregis- 
trind îndeosebi întreprinderile

Din datele centralizate
la Ministerul Agriculturii,

Industriei Alimentare și Apelor

Fotografii : GH.CVCUDouă lucrări de imperioasă urgență : arăturile adinei de vară și irigarea porumbului

mobilei", uteciștii au luat ini
țiativa ca cea mai mare parte 
din mobilier, precum și monta
rea in încăperi, să fie executate 
tot prin muncă patriotică. In 
alte întreprinderi, destul de nu
meroase, tinerii execută în afa-

te ? Aflăm că recent au fost da
te în folosință pentru ele cămi
ne la întreprinderile „Aurora" 
și „Tricodava". Se mai află în 
construcție cămine cu aceeași 
destinație la întreprinderea de 
stofe pentru mobilă, la Intre-

ni se spune că în urma insis
tențelor la centrală și la mi
nisterul de resort s-au aprobat 
fonduri pentru anul 1976. A- 
ceasta în timp ce au. fost acor
date fonduri pentru construcția 
de cămine unor întreprinderi

ra orelor de program cuiere- 
pom, măsuțe, scaune, suporturi 
pentru ghivece de flori, rame 
pentru tablouri, dulapuri, eta
jere ș.a., făcind posibilă econo
misirea unor sume deloc negli
jabile.

Cum stăm, în acest context, 
cu căminele pentru tinerele fe-

prinderea „Unirea", la Bum
băcăria românească, I.P.R.S. Bă- 
neasa. Conect etc., cu un total 
de 2 000 locuri numai în acest 
an. în ce privește situația de 
la întreprinderea de confecții și 
tricotaje București, unde numai 
utecistele sînt peste 6 000, Ia Co
mitetul municipal al U.T.C. —

care n-au solicitat așa ceva în 
1975, de exemplu întreprinderii 
de medicamente.

Se manifestă și unele greutăți 
în respectarea graficelor de e- 
xecuție a căminelor. Una din 
cauze, lipsa de ritmicitate în a- 
provizionarea cu materiale. Ast
fel, întreprinderea de material

de construcții prefabricate din 
Brașov este în întîrziere cu 4 
luni în livrarea materialelor 
pentru căminul de la „Autome- 
canica", într-o situație asemă
nătoare aflindu-se și viitoarele 
cămine de la Bumbăcăria Jila
va și de la Grupul de întreprin
deri ale industriei locale, dato
rită nerespectării termenelor de 
livrare de către întreprinderea 
de materiale de construcții din 
Călărași,

Intîrzieri față de grafic mai 
există și la alte cămine. Se fac 
însă eforturi pentru aprovizio
narea cu materiale, iar viitorii 
locatari se află aproape zilnic 
alături de constructori. Cu toa
te greutățile amintite, există 
certitudinea că, în mare măsu
ră datorită muncii patriotice 
prestate de uteciști. toate cămi
nele planificate pentru 1975 vor 
fi date în folosință în acest an. 
Se anticipează, astfel, că pînă 
la sfirșitul anului numărul ore
lor de muncă patriotică pentru 
construcția căminelor v*  spori 
cu încă 250 000.

cestei operațiuni in următoarele 
zile.

Eliberarea terenurilor de paie, 
acțiune ce trebuia să se desfă
șoare concomitent cu recoltatul 
griului și orzului intr-un flux 
tehnologic continuu, înregistrea
ză, de asemenea, serioase rămi
neri in urmă. Pînă la această 
dată, balotgtul paielor a fost 
realizat numai pe 1,5 milioane 
hectare. Inșistind asupra impor
tanței . acestei operațiuni fie
care cooperativă agricolă de 
producție va trebui să acorde 
toată atenția valorificării in în
tregime a paielor, evitării ri
sipei astfel ca in cel mai scurt 
timp toate paiele de pe cimp 
si fie transportate și depozita
te în scopul folosirii lor inte
grale in fermele zootehnice.

Arăturile de vară, de a 
ror executare rapidă și de

că- 
... __ __ ca

litate depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare soarta recoltei de griu 
a anului viitor, se desfășoară in
tr-un ritm prea lent, care, men-

agricole de stat din județele Olt 
(realizat 41 la sută din supra
fața planificată). Teleorman (17 
la sută), Arad (36 la sută), Bihor 
(46 la sută), Dîmbovița (12 la 
sută), Argeș (33 la sută), Me
hedinți (30 la sută), Cluj (3 la 
sută) etc. Dacă avem în vedere 
faptul că suprafețele au fost cu 
mult timp în urmă eliberate, că 
unitățile agricole de stat dispun 
de o înzestrare tehnică superi
oară, orice explicație nu-și gă
sește motivația decit in orga
nizarea necorespunzătoare, în 
lipsa de preocupare pentru fo
losirea la capacitatea maximă a 
forței de muncă și a parcului de 
mașini și utilaje existent. Ace
eași situație se înregistrează și 
in unitățile cooperatiste unde 
procentul realizării arăturilor 
de vară se înscrie in jurul ci
frei de 50 la sută.

Dar nu numai despre realiza
rea indicilor cantitativi este 
vorba, ci și, mai ales de o rea
lizare calitativ superioară a

lucrărilor. Reamintim de aceea, 
citeva dintre obiectivele prin
cipale ce trebuie avute in ve
dere de către toți factorii ce 
cohcp'ta . la. executarea actua
lelor lucrări ale solului. Ele vi
zează o gamă de măsuri oolih- 
gatorii pentru reținerea apei in 
sol; realizarea unei arături. 
fără bulgări și ușor de prelu
crat ; executarea de arături cit 
mai uniforme ca adincime, lă
țime a brazdei, perfect nivela
te și corect înschise ; alterna
rea adincimii și a modului 
lucrare a solului de la un 
la altul; pregătirea unui 
germinativ corespunzător. înce
perea lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ încă de la e- 
liberarea terenului de resturile 
culturii premergătoare.

Sînt sarcini în a căror exem
plară și operativă finalizare, 
buna organizare a muncii, fa

de 
deo- 

faze- 
drept

de 
an 

pat

întregului parc 
și utilaje, atenția 
acordată tuturor 
execuție, se impun 
obligatorii prioritare ca

satelor tre
cu toată 

și

losirea 
mașini 
sebită 
lor de 
acțiuni 
rora gospodarii 
buie să le răspundă 
exigența, cu promptitudine 
fermitate. Tinerii specialiști, me
canizatorii uteciști, întreg tine
retul de la sate este chemat 
să acționeze cu toată energia, 
să-și pună întreaga capacitate, 
întreg elanul tineresc, in reali
zarea in ritmul necesar și la in
dicii calitativi prevăzuți a pre
gătirilor pentru recolta anului 
viitor. Organizațiile U.T.C tre
buie să mobilizeze întreaga ma
să a tineretului, să-și integreze 
eforturile in ducerea cu prom
ptitudine la bun sfîrșit a impor
tantelor sarcini care he stau în 
față pentru temeinica pregătire 
a terenului, hotăritoare in bu
nă măsură pentru nivelul pro
ducției anului viitor.

AL. DOBRE

RITM AVANSAT ÎN PREGĂTIREA
ÎNSĂMÎNJĂRILOR DE TOAMNĂ

A

Una din acțiunile înscrise cu 
litere de inaltă responsabili
tate pe agenda muncii pe ogoa
re în aceste zile este pregătirea 
recoltei viitoare. Discutăm în 
județul Argeș cu tovarășul 
dr. ing. Traian Dumitraș- 
cu, • director adjunct al direc
ției agricole județene. „Lucrările 
ce țin de recolta anului viitor — 
ne spune dinsul — vor cunoaște 
cea mai înaltă ștachetă a calită
ții. Cronologie vorbind, deși pînă 
în toamnă mai este, campania a 
fost declanșată : de fapt, ea nu 
cunoaște repaus, lucrările decur- 
gînd unele din altele". Consem
năm astfel operativitatea cu 
care ' se eliberează terenul de 
baloti. rapiditatea cu care trac
toarele intră în brazdă. Pentru 
asigurarea calității solului, 
grășămintele fosfatice se 
înaintea arăturilor, pentru 
plugurile să le asigure apoi cel 
mai fertil loc. sub brazdă. Coo
perativele care oină acum nu 
dispun de cantitatea necesară de 
îngrășăminte primesc ajutor din 
partea celorlalte unități din ca
drul consiliului intercooperatist.

Experiența campaniei din vară 
a condus către o revizuire a am
plasării soiurilor pe cele 48 500 
ha ce urmează a fi insămintate 
cu griu și 5 000 ha de orz. In 
mod deosebit sînt recomandate, 
în condițiile de climă si pămînt 
argesean. soiurile Dacia — pen
tru timpurii. Bezoșța.ia — mij
locii și Lovrin — soi tîrziu. Nici 
orzul nu va mai fi tratat ca o

„anexă", un teritoriu de încer
care a agregatelor vara, la re
coltare. Măsuri speciale au fost 
luate pentru aplicare întocmai a 
tehnologiei specifice. La această 
oră, în toate unitățile agricole 
se acționează intens la condi
ționarea seminței. Sint asigurate 
deja 3 000 tone, din totalul de 
10160 tone : pentru grabnica 
asigurare și a restului de să-

ARGEȘ

in- 
dau 

ca

mintă, selectoarele lucrează in 
trei schimburi.

O atenție deosebită se acordă 
stării de funcționare a forței 
mecanice. De la tovarășul 
dorache 
Trustului 
jele sînt pregătite în_ proporție 
de peste ~~ ' _ “ ___
rile, peste 400, au fost repara
te din iarnă : în iunie au fost 
amănunțit revizuite. De aseme
nea, cele aproape 2 000 de trac
toare : este respectată întocmai 
planificarea reparațiilor în cen
trele Costești. Teiu si Mărăci- 
neni.

Polifronie Stancu. președintele 
consiliului intercooperatist Cos
tești, supraveghea personal re
pararea ultimelor 8 semănători, 
în cadrul acestui consiliu vor fi 
semănate cu grîu 6 000 ha și 700 
ha cu orz. Pentru aceasta sînt

- Tu‘Tirlea. inginer șef al 
S.M.A., aflăm că utila-
80 la sută. Semănăto-

pregătite 150 tractoare, 56 discuri, 
34 semănători și suficiente ma
șini pentru împrăștiat îngrășă
minte. La C.A.P. Cornățel — co
muna Buzoiești — am asistat 
împreună cu Liviu Popescu, 
inginerul șef al cooperativei, 
la recepționarea unor 
fețe arate :
care 
labil. __ ____________
curată" — apreciază inginerul — 
„lucrări de bună calitate", con
firmă președintele Florea Mir
cea. Mecanizatorii, mulțumiți si 
ei de treaba făcută, n-au timp 
de vorbă: revin pe tractoare, 
pentru că ii mai așteaptă încă 
800 ha de neodihnă. Aprecieri 
similare sînt posibile si în ceea 
ce privește activitatea din con
siliul intercooperatist Izvoru 
Sandu Radu, director de S.M.aI 
și președinte aFconsiliului, este zi 
și noapte în cimp. Aici sint pes
te 5 000 ha care trebuie pregătite 
în vederea însămintării griului. 
Aici, ca în toate unitățile agri
cole din județul Argeș, toamna 
este apropiată cu fiecare lucra
re de calitate, cu fiecare hectar 
pregătit să primească sămînța. 
Dar si cu hotărîrea unanimă de 
a devansa perioada de însămîn- 
tare. Astfel, orzul va fi pus sub 
brazdă la sfirșitul acestei luni, 
urmînd ca griul să debuteze în 
prima decadă a lui septembrie,

I. ANDREIȚA

Liviu Popescu,
supra-

circa 130 ha pe 
—4 prea-s-au aplicat, în

ingrășămintele. „Arătura
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Cine vrea, intr-adevâr, să fie un artist mare,

să intre pentru totdeauna în patrimoniul culturii

trebuie să bea apa limpede, răcoroasă și învioră

toare a acestui izvor, să soarbă din seva continuu

tînâră și viguroasă a spiritului poporului nostru, a

NICOLAE CEAUȘESCU

Mesaj generos, accesibil

Tineri din Lăpuș Bucurie

ORIZONTURILE MOREL MĂRGINEAN $ POEZIA

care să rămînă veșnic tînăr, cine vrea ca opera sa

măreței sale activități creatoare"

0 REVISTA VORBITĂ:

Tiberiu Olah : Dacă o artă
nu este capabilă să expri
me idei, aceea nu este artă.
Sînt lucrări care deși au
denumiri foarte pompoase nu 
exprimă absolut nimic. Esențial 
este ca tu, creator, să fii pătruns 
adine de problemele contem
poraneității. ale etapei pe care 
o trăiești. Entuziasmul nu este 
suficient, ci trebuie să ai — ca 
suport al creației — certitudinea 
lăuntrică că lucrurile pe care la 
faci sînt adevărate, autentice, 

deschid drumul spre oa- 
' ' “ ' fără

de- 
de

care

simfonice Mihal Viteazul, care 
se bazează și pe fragmente din 
muzica filmului cu același 
nume. Dealtfel, ceea ce m-a de
terminat la crearea acestor ta
blouri au fost chiar scrisorile 
prin care spectatorii iși mani-

triotice au străbătut timpurile, 
adeseori bizuindu-se numai pe 
propria lor tărie. Există aici o 
nuanță și o vibrație care nu 
pot fi disimulate. Este o trăire 
a muzicii indiferent de titlu sau 
de vers, de aceea salutăm din 
toată inima apariția unor noi și 
noi cintece patriotice, conside- 
rînd că acest tezaur nu poate 
deveni niciodată un muzeu 
ori cit de glorios ar vorbi despre 
noi înșine, și o expresie a pri
măverii noastre permanente, a 
încrederii pe care o avem în noi 
și în viitorul patriei noastre. S-a 
văzut de aceea cum cintecul pa
triotic a depășit cadrul muzicii 
corale înaintind spre ceea ce se 
credea pină mai deunăzi că re
prezintă lumea efemerului : mu
zica ușoară. Am vibrat cu toții 
la cînteceie patriotice în ritmuri 
și în orchestrații de muzică u- 
șoară compuse de Radu Șerban, 
Temistocle Popa, George Grigo- 
riu, Vasile Veselovschi, Mișu

că îți 
meni, 
titlu 
oarece 
multe _ ______________
în aparență nu au nimic comun 
cu realitatea (simfonia, sonata, 
concertul, fuga etc.) se pot ur
mări aceleași principii de creație 
întîlnite în lucrările „cu text", 
cu dedicație. Oratoriul meu. 
Constelația Omului, exprimă 
viziunea cosmică a viitorului 
văzută din prezent. Acolo aveam 
text cu un manifest mesaj po
litic. în altă lucrare. Simfonia 
nr. 3. nu am text, dar dezvolt 
anumite forme de exprimare 
care au fost folosite în oratoriu, 
adică duc mai departe ideile 
dintr-o lucrare programatică. 
Muzica poate exprima mari 
idei. Compozitorul, pentru a 
fi înțeles, trebuie să găsească 
căi de comunicație cu publicul 
de diverse categorii. Cred că noi, 
compozitorii acestui secol. în 
complexitatea tendințelor muzi
cale contemporane, avem înda
toriri și mai serioase față de 
public, pentru că numărul me
lomanilor de azi este mai mare 
ca oricind. Bineînțeles, școala, 
învățămîntul elementar au 
sarcini de bază în această pri
vință. Copiii ar trebui să învețe 
alfabetul muzical împreună cu 
alfabetul literelor. Dar pină la 
împlinirea acestui deziderat, 
ideal, noi avem în primul rînd 
misiunea de a găsi aceste căi 
pentru apropierea publicului de 
marea muzică. Această idee m-a 
călăuzit recent la compunerea 
baletului Chemarea, o lucrare 
bazată pe principiul colajelor și 
realizată din mai multe creații 
ale mele de film.

în toate lucrările mele de 
pînă acum am urmărit o idee 
clară : aceea că istoria muzicii 
nu este un inventar de dogme 
imuabile, ci, din contră, ea este 
istoria inovațiilor, istoria luptei 
contra inerției, istoria Ideilor noi 
puse în slujba semenilor tăi. 
Afirmație cu atît mai mult va
labilă la noi cu cit specifice a- 
cestui ev sînt stimularea spiri
tului creator, deschiderea unor 
noi și vaste orizonturi de cultu
ră, respingerea unei arte ruti
niere, academizante.

Am In stadiu avansat de lu
cru muzica la filmul Pe aici nu 
se trece inspirată din eveni
mentele de Ia 23 August și o 
piesă simfonică tot de inspirație 
istorică. Am făcut, de asemenea, 
ultimele retușuri la tablourile

în multe lucrări 
„programatic" — 

în muzică operezi 
ori cu denumiri

MUZICII
MILITANTE

testau dorința de a reasculta a- 
ceastă muzică și In afara filmu
lui.

Misiunea cîntecului 
revoluționar și patriotic
Mircea M. Ștefănescu : în is

toria muzicii românești se re
levă un fapt : oricît de bine ar 
fi fost scrise compozițiile, in 
orice gen. factorul unificator 
al marilor valori ale trecutului 
este permanența ideii patriotice. 
Arta lor 
..muzicală", 
Dacă i ' 
Enescu, 
grea,

este nu numai 
ci românească.

cele două rapsodii de 
, dacă scrierile lui Ne- 

=__ , Drăgoi, Tiberiu Bredi-
ceanu. Paul Constantinescu, Ion 
Dumitrescu, 
trescu, sînt 
tria română, 
adevărat că .
parte din viața poporului nu ca 
o formă a unei culturi savante, 
ci ca o formă a marii culturi 
populare ce cuprinde toate gene
rațiile. Mai mult decit un senti
ment estetic, mai mult decit o 
valoare de „flamură desfășurată", 
creația de inspirație patriotică 
vorbește și va vorbi neîncetat 
despre marile momente ale is
toriei poporului. Cintecele lui 
Ioan D. Chirescu și ale 
lui Mircea Neagu au deve
nit adevărate puncte de reper 
ale conștiinței noastre. Mă refer 
la Republică, măreață vatră, 
Pămint măreț al patriei iubite, 
Te cînt partid, Glorios partid. Este 
de-a dreptul emoționant să întîl- 
nești în cintecul patriotic un 
punct de confluență al conștiin
ței tuturor, indiferent de profe
sie. de virstă, de loc. Cin
tecul patriotic este o formă 
de a ne recunoaște ca fiii acestui 
popor, el se transmite din gene
rație în generație în toată sim
plitatea Iul nealierată ; cintecul 
revoluționar și patriotic româ
nesc iși îndeplinește înalta sa 
misiune istorică neîncetat, față 
de națiunea socialistă română.

Mai multe titluri de cintece pa-

Gheorghe Dumi- 
imnuri despre pa- 
nu este mai puțin 
patriotismul face

Ianeu, Aurel Giroveanu ț.a. Pu
tem observa tot mai lesne cum 
dincolo de distanța care separă 
muzica folk și pop de acest tip 
muzical denumit a fi „ușor", 
este tocmai sugestia patriotică, 
compozitorii ritmînd confe
siuni sincere și convingător rea
lizate fie în tovărășia orches
trei Radioteleviziunii conduse 
de Sile Dinicu, fie în tovărășia 
unei simple chitare a lui Doru 
Stănculescu sau a lui Mircea 
Florian. Fiecare în profesia 
noastră, în preocupările noas
tre, slujim la locurile noas
tre de muncă acest imens 
organism care este țara, dar în 
același timp să ne recunoaștem 
glasui comun care poate fi sin
tetizat și astfel : 
mină cu mină !, 
steag e scris 
tă zi de libertate, . .
al patriei iubite, De-a colindat 
aceste locuri cineva... Ne vom 
regăsi neîncetat în cînteceie pa
triotice, aceste cintece ale noas
tre, ale părinților și copiilor 
noștri, această formă de expre
sie calmă și viguroasă a adevă
rurilor noastre despre noi și

Hai să dăm 
Pe al nostru 
Unire, Sfîn- 
Măret pămint

jurilor noastre despre noi 
despre poporul nostru.

Diversitatea creației 
lirice actuale

Teodor Bratu : Deși tra
diția românească in genul 
spectacolului liric nu a a- 
tins încă o sută de ani-vechi- 
me, putem vorbi, fără a face 
aprecieri de calitate, de o ade
vărată școală națională, exem
plară in primul rînd prin sufle
tul ei pătruns de cel mai caid 
patriotism. Nu vom face istorie, 
dar, pentru a înțelege mai clar 
fundamentele pe care se Înte
meiază creația lirică de - azi, 
avem datoria să ne amintim de 
aportul memorabil al unor com
pozitori înaintași, care, in con
diții material vitrege, au reali
zat primele creații muzical-dra- 
matice semnificative tocmai

sub aspectul tematicii de inspi
rație istorică : loan Wachmann
— Mihai in ajunul luptei de la 
Călugăreni 1595, Alexandru 
Flechtenmacher — Cetatea 
Neamțului, George Stephănescu
— Sentinela română (1869), E- 
duard Caudella — Petru Rareș 
(1889), Ciprian Porumbescu — 
Crai Nou (1896) ; după anul 
1900 alți compozitori continuă 
aceste începuturi : Tiberiu Bre- 
diceanu. Emil Monția, Mihai 
Alexandru Skelletty, Nicolae 
Bretan, Alexandru Zirra ș.a. 
care, odată cu abordarea unor 
teme istorice, aduc un plus de 
măiestrie, de îmbogățire a pa
letei expresiv-emoționale. Apa
riția Oedipului enescian, în pri
mul pătrar al secolului XX, a- 
vea să exercite, în deceniile 
care i-au urmat, o influență 
covîrșitoare asupra întregii mu
zici contemporane românești.

Adevărata înflorire, fără pre
cedent, a acestui gen de .creație
— ca de altfel a culturii în 
toate ramificațiile ei — s-a pro
dus insă după 23 August 1944 
cînd, in condițiile orînduirii noi, 
socialiste, arta a devenit un bun 
al maselor largi, o necesitate și 
totodată un factor educațional 
de prim ordin. S-au scris, cu 
deosebire în ultimele decenii, 
peste 30 de opere abordînd o 
sferă tematică și stilistică foarte 
largă, compozitorii, mai vîrst- 
nici sau mai tineri, contopin- 
du-și eforturile creatoare în di
recția aceluiași scop : realiza
rea unui cît mai mare număr 
de lucrări menite să pună în 
lumină, în modalități diverse, 
bogăția spirituală a poporului 
român, trăsăturile moral-poli- 
tice și idealurile sale de pace și 
prietenie, de muncă ți progres, 
de autentic umanism. în peri
metrul temei pe care o discu
tăm, vom menționa în acest 
sens operele : Pană Lesnea-Ru- 
salim de P. Constantinescu, e- 
vocînd lupta haiducească, Doam
na Chiajna de N. Buicliu, Apus 
de soare de M. Barberis, Băl- 
cescu de C. Trăilescu, impozan
tul ciclu pe care II datorăm 
compozitorului Gh. Dumitrescu, 
cuprinzîTid operele. Decebal, 
Ion Vodă, Vlad Țepeș, Răscoa
la, Fata eu garoafe, Neamul 
Șoimăreștilor de T. Jarda, 
Trandafirii Doftanei de Norbert 
Petri, ș.a. Desigur, simpla eta
lare a unor titluri nu indică — 
ceea ce ne interesează mai mult
— intensitatea emoțională, va
lențele estetice și educative în
magazinate în fiecare din ele.

Avem în vedere, pe un 
plan mai larg, formarea ca
racterelor în conformitate cu 
idealurile societății noastre so
cialiste, cum sînt : sentimentul 
patriotic concretizat în dragos
tea față de trecutul istoric glo
rios, de prezentul socialist și de 
viitorul luminos al poporului 
nostru, atașamentul ferm la po
litica Partidului Comunist Ro
mân, încrederea neabătută în 
capacitatea omenirii de a-și 
făuri o viață liberă ți demnă, 
în condițiile orînduirii comunis
te viitoare...

Consider că noî, compozitorii, 
mai avem încă mult de făcut 
pentru a Investi operelor noas
tre acel har inefabil care le 
poate înscrie în galeria creații
lor perene, valoroase sub toate 
aspectele și capabile să se im
prime adine în conștiințele se
menilor noștri, constituindu-se 
în același timp ca documente 
ale acestei mărețe epoci pe care 
o trăim cu toată intensitatea. în 
acest scop, este necesară, după 
părerea mea, o cunoaștere mai 
aprofundată și mai complexă a 
materialului tematic, a epocii 
abordate.

Anchetă realizată de 
ALINA POPOVICI

PEISAJULUI ROMANESC

„JURNALUL 
ARTELOR"

Casa de cultură a tineretului 
și studenților din Iași „editea
ză" o revistă inedită : Jurnalul 
artelor. Ghilimelele la care am 
recurs nu au, cum s-ar crede 
la prima vedere, rolul de a mar
ca ironic vreo rezervă față de 
calitatea activității editoriale a 
acestui așezămint cultural, ci 
subliniază caracterul special al 
periodicului pe care-l mențio
nam.

Jurnalul artelor reprezintă o 
formulă novatoare, o anticipa
re a ziarului vorbit, publicația 
ieșeană fiind, din cite cunoaș
tem, singura revistă orală ce-și 
propune figurarea unei pers
pective sincretice asupra litera
turii, muzicii, artelor plastice fi 
cinematografiei. Redactorii săi, 
cărora tinerii ieșeni le datorea
ză pină acum șapte numere ex
trem de atractive, au izbutit de 
fiecare dată si realizeze atmo
sfera de dialog confratem al ar
telor.

Articolele inserate in pajrtnil» 
sonore ale acestui jurnal sînt 
semnate de prestigioși poeți, 
prozatori, critici literari, pictori, 
compozitori, cronicari cinema
tografiei din orașul moldav. 
Dintre colaboratorii permanenți 
nu lipsesc nume precum : Con
stantin Ciopraga, Livlu Leonte, 
Al. Andriescu. AL Călinescu, 
I. Constantinescu, AI. Dobrescu, 
Daniel Dimitriu, Mihai Dră- 
gan f.a.

Experiența scriitorilor ți ar
tiștilor din generațiile mai de
mult instalate in conștiința pu
blicului este comentată prin in
termediul unor ingenioase mo
dalități publicistice. Confesiu
nile literare ale poeților Geor
ge Lesnea, N. Țațomir, Horia 
Zilleru, C. Sturzu (de fapt ve
ritabile recitaluri autograf) au 
fost „traduse" muzical și pictu
ral de tineri compozitori și plas- 
ticieni ieșeni. Efigiile spiritua
le ale autorilor invitați au fost 
apoi „recompuse liric" de că
tre alți poeți, epigramiști, pa- 
rodiști și, firește, de către cri
tici, care, pe parcursul unor a- 
nimate dialoguri, au reliefat ca
racterele distinctive ale unor 
creații.

O rubrică de vizibil interes, 
destinată debutanților, este Vă 
facem cunoștință cu... sub al 
cărei generic tineri autori, pic
tori. sculptori sint prezentați co
legilor de generație. Concepută 
intr-o asemenea manieră aceas
tă secțiune a Jurnalului artelor 
constituie o modalitate eficientă 
de afirmare a unor talente rea
le și concomitent de stimulare 
a interesului față de fenomenul 
artistic contemporan al noilor 
generații de cititori, de amatori 
de artă. Originala publicație a 
Casei de cultură a tineretului și 
studenților a constituit totodată 
punctul inițial al unei expozi
ții de artă plastică însumind lu
crări inspirate de creațiile unor 
poeți ieșeni și al unei biblioieci- 
autograf de volume și manu
scrise. Ceea ce nu este puțin și 
confirmă succesul insolitului 
Jurnal al artelor, ai cărui re
dactori se cuvin elogiati pentru 
investiția lor de pasiune, de 
fantezie și inteligență.

I. ADAM

Nesfirșită. adîncă este numai 
uimirea în fata lucrurilor sim
ple. Știm din ce sînt alcătuite, 
vedem cum le îmbină meșterul, 
le cercetăm minunați. Ie întoar
cem pe fată si pe dos cînd sînt 
Mata, dar vom rămîne mereu în 
afara măreției lor, a tainei lor, 
silabisită ochilor noștri, și-anoi 
ascunsă, cu seninătate. în mie
zul tăcerii lor. Vorbele ne ajută 
prea puțin. Ca In fata oricărei 
lucrări fundamentale a omului 
ori a naturii.

încercăm același sentiment 
privind pînzele lui Viorel Măr
ginean. Peisajele sale nu spun 
decit ceea ce spun, la orice vre
me, și pe oriunde, fireștile ta
blouri de deal : spinări de fe
line somnoroase, catedrale rus
tice — munți și căpițe — gos
podării fără gard, case rare a 
căror ogradă începe în 
și se sfîrseste în prag, copaci, 
copaci de vară si de toamnă în 
care ard catifele verzi, galbene 
și ruginii, copaci de iarnă, sfeș
nice goale de cristal... Să zăbo
vim lingă naturile statice. Sînt 
flori. Flori si fructe. Flori cu 
arome iuti de cîmp si denumiri 
modeste. Fructe de păstrat în 
fin ori de făcut poame, fructe 
de risipit ori de ținut numai 
în palmă. Sentimentul culegăto
rului este delicat, domestic și 
minuscul. Zgomotul lumii îl poa
te acoperi oric.înd. La urma ur
melor. schimbînd ulcica tablou
lui cu ghiveciul și rama cu fe
reastra. ne aflăm în fata casei 
de sat. in fata grădinii pe care 
țăranca — a cărei singură boie
rie a fost dintotdeauna florile 
— o strămută, spre iarnă, sub 
geam. Ce este miraculos în toa
te acestea ? Primăverile pictate 
de artist au nrosoetimi naive, 
toamnele, blinda. împăcata oste
neală a lăuziei vegetale, iernile 
o cordialitate rustică, o intimi
tate casnică, o lumină calm și 
egal învăluitoare. împărtășită 
din lumina marelui Breughel. 
Ce este miraculos în toate a- 
cestea. ne întrebăm, din nou ? 
Le știam, le-am mai văzut, 
le-am trăit. Anotimpurile sînt 
aceleași, frunzele aceleași. înde
letnicirile aceleași, căci mina 
care Ie caligrafiază este onestă 
și atentă, dar tot ele surprind 
spiritul nostru, ca într-o primă 
si fascinantă întflhire. Ce uităm 
și ce ne reamintim în același 
moment în fata nînzelor sale, ce 
descoperim uimiți că n-am știut 
din ceea ce s-a oferit cotidian 
privirii noastre ? Casele 
doar aceleași, copacii, 
munții...

Noutatea pictorului : 
nici în subiect, nici în 
Valoarea Iui nu în teorii, căci 
ni se oare a fi artistul cel mai 
netulburat de suferința celor ce 
se străduiesc a ajusta sau îmbu
ca noțiuni prin culoare. El. ca 
șl Andreescu sau Luchian pic
tează ceea ce i se așterne îna
intea ochilor. Originalitatea lui 
trebuie căutată mai degrabă în 
modul lui de a privi. Banalul se 
colorează, ca la orice adevărată 
sensibilitate de artist. în poezie. 
De unde „răbdarea", dacă des
pre ea e vorba, de a Dicta cîte- 
va sute de frunze de vise si de 
a le mai spune apoi ..tablou", 
ori petale de cireș căzute într-o 
băltoacă rămasă pe trotuar după 
ploaie, ori un pumn de castane 
aruncate pe o velintă ? Genero
zitatea lui. veșnica lui vibrație

infinit

sufletească în fata a tot și a 
toate (suspectă pentru orice spi
rit pragmatic)- îi mărturisește 
vocația poetică. Candorlle. ino
centele atitudini, izvorîte de aici 
— răscumpărînd la un preț că
ruia nu-i pricepem Întotdeauna 
prețul, dezabuzările noastre re
ale sau făcute — sînt mici, ne
însemnate si caduce numai în 
cumpănă cu statura omului ima
ginar. Din vise suprarealiste. 
Din unele cărți și unele statui. 
Lucrările Iul nu se recomandă a 
fi definitive, grave, pretențioase 
ori normative. Sînt asemeni poe
ziei, nemăcinate de cariile pro
zaismului cu tîlc, asemeni poe
ziei căreia făuritorul îi devine, 
pe de-a întregul, oglindă.

Nu știm o pictură în care 
lumina căldurii omenești să fie 
atît de limpede si directă. Deși 
pe suprafața ei circulă putini

plasticii

înseamnă « deplin*  ti flraasea 
armonie * Imaginii. El nu rec
tifică ti nu copiază natura. Con
struiește din ceea ce a înțeles 
că e lumea, din ceea ce a înțe
les că e necesar lumii. Modelul 
ii verifică numai convingerea, 
dacă este adevărat că de Înțe
legere ne pătrundem nu numai 
atît timp cit pleoapele ne tint 
treze ti, dacă mai este adevă
rat. că o putem păstra veșnic in 
noi. odată dobîndită. De aceea 
ne este mal peste mină a numi 
pe unul din cei mai realiști pic
tori, realist. De aceea ne este 
greu a rosti cuvintele evocare 
obiectivă în fata unui construc
tor al lumii văzute, căci nu vom 
ști niciodată exact cită smere
nie și cit orgoliu se cuprind în 
Inima omului ce țese, alături de 
natură, fie și o singură frunză 
In plus. Tot asa cum nu vom ști 
niciodată cit și cum se ameste
că ele. în celebrele vorbe ale 
lui Luchian : ..natura nu trebuie 
să o imiți, nici s-o copiezi, tre
buie să lucrezi în felul ei“. Este 
probabil felul pictorilor de a 
provoca eternitatea.

în apropierea lucrurilor sim
ple si mari, ascunsa, neștiuta 
pismă a necreatorului se pune, 
uneori. în mișcare. Se tntlmplă 
din etnd în cînd ca ipostaza 
mentală a creatorului să-i fie 
suficientă. Alteori, nu. Si atunci 
descoperă acestor lucruri simple 
neajunsuri dintre care, cel mai 
supărător, enervanta lor mono
tonie. Cum poți să vezi și să faci 
toată viata același lucru, se vor 
întreba autospecializnti nretui- 
tori ai artei, eu suflete de tu
riști ? Pentru că. la urma ur
melor. ubicuitatea în artă este o 
stare spirituală confuză. Pentru 
că. cel ce. nemulțumit, caută 
veșnic alte spatii, fără a prinde 
rădăcini nicăieri, este minat de 
veșnice opreliști interioare, ce-1 
ispitesc a-și căuta libertatea, 
Iluzoriu. în fiecare nouă evada
re. Opreliștea nu se topește însă 
prin fugă. Cel ce n-o are. inte
rior. se poate învirti în jurul o- 
gradei sale cu măreția si curio
zitatea înfiorată a unui Columb. 
toată viata, 
mai degrabă 
Monte Carlo, 
pentru unii se 
infinitul mare 
în infinitul mic.

oameni. O secretă afinitate în
tre elanul nostru interior si rit
murile naturale din peisaj îm
plinesc intr-un plan mai înalt si 
cuprinzător umanul absent, pe 
alocuri, la numărătoare. Dacă 
ne uităm mai bine, toate lucră
rile sale, chiar peisajeljb, sînt de 
fapt inflorescențe, constelații cu 
sute de sori minusculi. Totul se 
preface într-o feerică explozie. 
Estompînd interstițiile, punțile 
dintre acești „sori", vom avea 
în față imaginea unui cer. pe 
care dealurile, casele, ostretele. 
ramurile. îl ascund neștiutor... 
Dacă îl vedem. îl vedem. Dacă 
nu. nu. Sigur este însă că cel 
ce vrea să culeagă stelele cu o 
vîrșă, de pe mătasea lacului, la 
vremea alunecării lui din aur 
spre smoală, se va întoarce aca
să singur. Va vedea puțin și va 
înțelege și mai puțin. Ca orice 
pescar de peste mic.

Viorel Mărginean nu-i, totuși, 
un alcătuitor de basme frumos 
colorate. El nu face altceva de
cit să dezvăluie poezia realului. 
Si nu poezia poeziei realului. El 
se numără printre acei artiști la 
care cele două principii, nu ra
reori în vrăjmășie ; adevărul șl 
frumosul (definitorii, altfel, prin 
accentuare, pentru o atitudine 
sau alta în artă), se îmbină ar
monios. Pentru artist frumos 
înseamnă : există. Iar adevărat

GRUPUL 
ȘCOLAR 
I.M.G.B.
BUCUREȘTI 

șos. Berceni, nr. 104, 
sector 5

primește înscrieri 
pentru Școala profesională, 

anul I, 
anul școlar 1975/1976 

pentru meseriile :
• strungar
• frezor-rabotor-mortezor
• rectificator.
Se primesc elevi, absol

venți a 10 clase, absolvenți 
de 8 clase, serii mai vechi și 
absolvenți de 8 clase anul 
școlar 1974/1975, care pină Ia 
data de 15 iunie 1975 au îm
plinit virsta de 16 ani.

La înscriere, cândidații 
vor prezenta fișa de în
scriere tip, eliberată de școa
la generală cu viza condu
cerii școlii și adeverință 
medicală tip.

Informații suplimentare se 
pot obține, zilnic, de la se
cretariatul școlii, între orele 
8—14 și la telefon 84 20 20/ 
495, din București, șos. Ber
ceni, nr. 104. sectorul 5.

Ochiul lui caută 
Casioneia decit 
Fiindcă, uneori, 
poate întimola ca 
să se cuibăreascăExpediția „Floarea prieteniei6*

In cadrul etapei finale a 
„Marșului victoriei", luni, din 
Cărei și Suceava, 200 de 
purtători ai cravatelor roșii 
vor pomi în expediția ci
cloturistică „Floarea priete
niei". Echipele, reprezentind 
toate județele țării, constitu
ite cu statut de tabere, vor 
străbate de-a lungul trase
elor județele Satu Mare, Ma
ramureș, Cluj, Mureș, Praho
va ; Suceava. Neamț, Ba
cău, Vrancea, Buzău, Praho
va. In ziua de 21 august ce
le două tabere se vor intilni 
la Ploiești. Coloana micilor 
cicloturiști va intra in Bucu
rești in ziua de 22 august. In 
popasurile pe care le vor 
face membrii expediției vor 
fi intimpinați, la casele 
pionierilor sau în centrele 
marilor orașe, de colegi, prie
teni, localnici, cu care vor 
face turul orașelor și vor 
organiza acțiuni comune. In 
agenda expediției figurează

rămîn 
TXrtecile.

evocări și depuneri de co
roane la monumentele din 
Mărăști, Bobilna, Păulești, 
Mărășești, Oituz, Oarba de 
Mureș, vizitarea Muzeului 
Doftana, a monumentului lui 
Aurel Vlaicu, intilniri cu ve
terani de război, cu membri 
ai partidului din ilegalitate. 
Pionierii vor vizita mănăsti
rile Voroneț, Agapia, Văra- 
tec, monumente ale arhi
tecturii, Grădina botanică din 
Cluj-Napoca, Galeria oame
nilor de seamă din Fălticeni, 
Cetatea Neamțului și Cetatea 
Sucevei, Casa, memorială „Ion 
Creangă" din Tg. Neamț, 
vor fi oaspeții Taberei de 
sculptură de la Măgura, re
cent redeschisă. Expediția 
„Floarea prieteniei" este în
că un prilej pentru 
schimbul de miine să 
noască ritmul in care 
dezvoltă economia 
noastre.

L. P

SIMBATA, 9 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

rian.

PROGRAMUL I LUNI, 11 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

serial (reluare) Un serif la New 
York.DUMINICA, 10 AUGUST 1975

OPERETA ; 22,00 — 24 de
22,10 — Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10.00—11.30 Matineu simfonic. 
20.00 Desene animate pentru co
pii. 20.25 Monumente de arhitectu
ră — efigii ale spiritualității ro
mânești In permanentă actualita
te. 20,45 Adagio și variațiuni din 
baletul Don Quljote. 20,55 Film

din timp pentru 
noul an școlar!

fSf ■, . șț ut vyș&țt

11,00 Ora copiilor: Minitehnlcus; 
Povestiri din traforaj; Desene a- 
nimate. 12,00 Moment folcloric. 

Telecinemateca (reluare). 
Telex. 13,30 Muzică ușoară. 
O zi din viața lui Emil Ma- 
14.10 Preferințele dv. muzi- 
sînt și preferințele noastre. 
Telerama: al 7-lea continent. 
Vîrstele peliculei. 16.25 Efigii 

lirice. 16.45 Caleidoscop cultural- 
artistic. 17.05 Club T. 18,00 Cam
pionatele balcanice de atletism. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Teleenciclopedia. 20.45 Film 
serial: Un șerif la New York. ,,O 
lovitură îndrăzneață". 22.20 24 de 
ore. 22,40 De la o melodie la alta.

Magazinele șl raioanele spe
cializate ale Ministerului Co
merțului vă stau la dispoziție 
eu un bogat sortiment de uni
forme școlare.

UNIFORME PENTRU BĂ
IEȚI: pantaloni scurțl din doc 
(els. I—VIII); cămăși zefir caro 
(cis. I—VIII); pantaloni stofă 
(els. I—XII); costume stofă 
(els. I—XII); cămăși din zefir 
alb pentru pionieri.

UNIFORME PENTRU FETE: 
rochițe pentru preșcolari; ro
chițe din zefir caro (cis. I— 
IV); șorțulețe din olandlnă 
(cis. I—IV); bluze din olandi- 
nă (els. V—XII); bluze zefir 
alb pentru pioniere; sarafane 
Samura (cis. V—VIID; halate 
de protecție din olandină; sa-

rafane stofă (cis. V—XII); fus
te plisate pentru pioniere.

UNIFORME PENTRU TINE
RII CARE PARTICIPA LA 
PREGĂTIREA PENTRU APA- 
RAREA PATRIEI: costume 
pentru fete și băieți, formate 
din bluzon, pantalon șl basc, 
confecționate din tercot Oreste 
(bumbac cu pollester). Bluzo- 
nul are aplicat pe umeri doi 
epoleți, iar pe mtneca brațului 
drept un ecuson reprezentînd, 
pe verticală, culorile drapelu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și stema țării.

Bluzonul are in părțile late
rale, jos, elastic pentru ajus
tare.

Prețul unu! set complet: 240 
lei. Se procură și cu plata în 
rate.

*
*

8,35 — Avanpremiera zilei ; 8,40
— Cravatele roșii ; 9.35 — Film
serial pentru copil. Daktari ;
10.00 — Viața sațului ; 11,15 
Ce știm și ce nu știm despre. 
11,45 — Bucuriile muzicii ; ~
tivalul ' "
Brașov 1975 ; 12,30 
patriei; ' ‘ . .
ALBUM DUMINICAL ; 15,45 — în 
cartea naturii — cu Walt Disney ;
16.30 — Virtuozi ai arenei ; 16.50
— Film serial : UFO ; 17,40 — De 
ziua minerului ; 18.00 — Campio
natele balcanice de atletism : Fi
nale : 19.00 — Lumea copiilor. 
Prima lecție ; 19,20 — 1001 de seri;
19.30 — Telejurnal. Comentariul
săptămînii : 20.00 — Pe drumuri
de glorie ; 23 August — a XXXI-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă : 20.20 —
Film artistic. UN CAZ... CLA
SAT ; 21,35 — Unora le place...

Fes- 
muzicil de cameră — 

i — De strajă 
Telex: 13,05 —13,00

nu stă 
metodă.

20,35 Teatru serial TV. Mușatlnli. 
Seria a ni-a. 21.25 Telex. 21,30 Me
sagerii lui Mercur (vaduri comer
ciale bucureștene). 21,50 Voci 
nere.

MARȚI, 12 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

ti-

9,00 Teleșcoală. 10.00 Muzeul — 
cadru viu de. educație patriotică și

C. R. CONSTANTINESCU

Fructele toamnei

MIERCURI, 13 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacantă. Stiletul (episodul VII). 
10,30 Muzică ușoară. 10,45 Biblio
teca pentru toți. 11,30 Intermezzo 
coregrafic. 11,40 Aveți legătura di
rectă cu... Oficiul ludețean de co
merț exterior — Sibiu. 12.00 Telex. 
16,00 Volei masculin. România —

cialiste. 17,35 Vetre folclorice. Bis- 
trlța-Năsăud. 17.55 Publicitate. 
18,00 Enciclopedie pentru tineret. 
18.25 Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală. 18.45 UNIVERSITA
TEA TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. In întîmpinarea zilei de 
23 August — un nou avînt al în
trecerii socialiste. 20.00 Ancheta 
socială TV. Al nostru... I 20.35 Pu
blicitate. 20.40 Ansamblul Ambasa
dorii Cîntecului. 21.30 Revista 
rar-artlstică TV. 22.10 24 de

lite- 
ore.

SÂPTÂMÎ NA T. V.

16,00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Unde și 
cum lucrează tinerii din satul 
dv? 19,25 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Steaua fără nume. 
Emisiune-concurs pentru tinerii 
interpret! de muzică ușoară. 20,50 
Anchetă socială TV. Părinți orfani 
21.20 Publicitate. 21,25 Roman foi
leton. Și totuși se Invlrtește. Epi
sodul 3. 22.10 24 de ore.

estetică. 10.20 File de dicționar. 
Andrzej Wajda. Filmul artistic 
Fermecătorii inocenți. 12,15 Telex. 
16,00 Volei masculin. România — 
Ungaria. Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Constanța. 
17.30 Telex. 17,35 Actualitatea cul- 
tural-artistică. Carnet de librărie. 
17,55 Muzică populară. 18.10 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură. 18.45 Melodii la malul mă
rii. 19.00 Teleglob. Pakistan — co
ordonatele dezvoltării. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20.20 Seară de teatru. Perso
nalitate pentru concurs de Corne- 
liu Marcu. 21,20 Viena pe... note — 
film muzical. 32,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL II PROGRAMUL II

9 15 august 20.00 Concert de 
fonică românească 
Orchestra simfonică _ 
viziunii. 22,00 Telerama.

simmuzică 
susținut de 

a Radiotele-

VINERI, 15 AUGUST 1975

17,00 Telex. 17.05 Album coral. 
17,20 Film artistic. Am fost tineri 
— o producție a studiourilor bul
gare. 19,00 Dorule, du-te în zbor. 
Muzică populară. 19.25 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Film serial 
(reluare). Daktarl. 20,25 Romanțe.

20.00 Film serial. Inginerul Pron- 
ceatov. Episodul 2. 20.45 Reportaj 
TV. Izvoarele sănătății. 21,00 Te
zaur de cîntec românesc. 21,30 Te
lex. 21,35 Baladă pentru acestpă- 
mînt. Comana. 21,50 Din filmoteca 
TV.

Bulgaria. 17,30 Telex. 17.35 Ateneu 
popular TV. 18.15 Pentru timpul 
dumneavoastră liber vă recoman
dăm... 18,25 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii auto. 13,35 
Tragerea Pronoexpres. 18.45 Melo
dii... melodii. 19,05 Tribuna TV. 
19,25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Revista economică TV. 20,25 
Telecinemateca. In ciclul Mari ac
tori: Tatiana Doronina In filmul 
Sora cea mare. 21,50 Vedete în re
cital. 22,10 24 de ore.

programul n

20,00 Pagini de umor. Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 20.25 Pre
ferințele dv. muzicale sînt și pre
ferințele noastre. 21.15 Telex. 21,20 
Studio ’75. 21,45 Roman foileton 
(reluare): Si totuși se învîrtește.

JOI, 14 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 
Cabinet Juridic. 17,25 Din țările so-

PROGRAMUL I

15,30 Volei masculin : România — 
Iugoslavia. 17,00 Emisiune în lim
ba germană. 18.45 Tragerea Loto. 
18,50 Din lumea plantelor și ani
malelor. 19,25 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. în cinstea lui 23 Au
gust noi șl remarcabile succese in 
întrecere. 20.00 Univers științific. 
20,35 Interpretul preferat : Corina 
Chlriac. 20,45 Film artistic : Agen
tul X 25. producție a studiourilor 
cinematografice iugoslave. 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL TE

17,00 Telex. 17,05 Soare de august
— emisiune de cintece patriotice. 
17,20 Film artistic. Vanina Vaninl
— o producție a studiourilor de 

•televiziune din R. D. Germană. 
19,05 Muzică populară. 19.25 — 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Seară 
de operetă. Valurile Dunării. 21,25 
Telex. 21,30 Viata economică a Ca
pitalei. 21,55 Armonii intime.

ÎNTREPRINDEREA
UTILAJ 

TRANSPORT
BUCUREȘTI

str. Avrig nr. 29 sector 3, 
troleibuz 85, tramvai 14, 

stația Mihai Bravu, 
RECRUTEAZĂ DE URGENȚA 
candidați în vederea califi
cării prin ucenicie la locul 
de muncă cu pregătire teo
retică prin școala profesio
nală în meseriile :

• mecanici auto,
• mecanici utilaje, 
c tinichigii auto.

din județele Ilfov, Ialomița, 
Prahova, Argeș, Dîmbovița 
și Teleorman.

Se primesc absolvenți oi 
școlilor de 8-10 ani promo
ția 1972, 1973, 1974, 1975, 
care să nu depășească 18 
ani pînă la 31 decembrie 
1975.

Indemnizația lunară va fi 
în anul I de 807 lei, în anul 
II de 1 126 lei, în anul III de 
1 267 lei. Se asigură cămin 
și masă contra cost.

Înscrierile se fac pină la 
data de 20 august 1975. Alte 
informații la telefon 35 22 46.4
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- AVEMLl PENTRU TINERII DIN TOPLIȚA SPORT • SOORT PENTRU
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Singapore, BEN
JAMIN HENRY SHEARES, următoarea telegramă :

Cea de-a X-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Singapore 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări, Îm
preună cu sincerele mele urări de fericire personală și de progres 
poporului singaporez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente intre țările 
noastre se vor dezvolta și diversifica și in viitor spre binele popoa
relor noastre, al promovării păcii și înțelegerii în lume.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis 
un mesaj de felicitare ministru-

VIZITĂ
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii 
ne-a vizitat țara prof. Howard 
Parsons, președintele secției de 
filozofie a Universității Bridge
port din S.U.A., membru al Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii.

în timpul vizitei, oaspetele a 
fost primit la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, a 
avut convorbiri la Facultatea de 
filozofie a Universității Bucu
rești și la Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, a vizi
tat obiective economice și social- 
culturale din Capitală, din jude
țele Prahova și Brașov.

TURISM
Zestrea renumitei stațiuni 

montane Poiana Brașov s-a îm- 
. Spgățit cu un nou obiectiv tu- 
t/stic : hotelul „Șoimu“ dat par- 
țial în exploatare. Noul obiectiv, 
a cărei construcție se încadrează 
armonios in arhitectura sta
țiunii, are o capacitate de 216 
locuri și este prevăzut cu un 
restaurant, bar de zi, saună.

Lucrările executate de un co
lectiv al trustului de construcție 
local, ca și proiectul întocmit de 
specialiști brașoveni, au conferit 
hotelului o notă de originali
tate.

FESTIVAL
Vineri a început la Corabia 

cea de-a doua ediție a Festiva-

Taberele studentesti
7 9

de la Bușteni și Pîrîul Rece
„Dorul din nou mă cheamă > 

Dorul din nou mă îndeamnă / 
tn munți voi intilni / Oameni ce 
știu trăi / O oră de vacanță" 
sint versurile unui cîntec tine
resc, știut de cei peste 650 de 
studenți din toate centrele uni
versitare ce își petrec vacanta 
in aceste zile, pe Valea Praho
vei, la Bușteni și Piriul Rece, în 
taberele U.A.Ș.C.R.-ului de „o- 
dihni și muncă patriotică".

I-am intilnit lucrând în con
diții grele, la pîrtia internațio
nală de bob de la Sinaia sau la 
ștrandul de la Rîșnov, pentru că 
așa cum spunea Vasile Costea 
(anul IV, I.S.E. — Cluj) „acum, 
cind mai mult ca oricind, se 
simte nevoia unui braț in plus, 
chiar dacă venim după examene 
dificile, după practica productivă 
(iar fetele după armată), nu pu
tem sta cu miinile la spate, la 
odihnă, numai să admirăm pei
sajul". Ioan Baumgarten (anul V, 
zootehnie Cluj) — responsabilul 
cu munca patriotică ne-a pus in 
temă : „Cei 350 de studenți din 
tabăra de la Bușteni, au efectuat 
in această serie (19—31 iulie) 
5 600 de ore de munci patriotică 
finanțată la obiective diverse, 
dintre care aș aminti pîrtia de 
.bob — Sinaia, fundația atelieru
lui școală al liceului din oraș, 
alte lucrări edilitare. „Și cu toate 
că. — mărturisea Olimpiu Stă- 
nilă (anul IV — Medicină veteri
nară — director adjunct al taberei 
Bușteni — autoritățile locale au 
considerat probabil că sintem 
niște copii veniți la odihnă, es- 
chivindu-se de la niște îndato
riri și. în ultima instanță, in- 
curclndu-ne pe noi, cei din con
ducerea taberei, punindu-ne în 
situația penibilă de a aștepta cu 
studenții 2—3 ore ca să primim 
de lucru, am muncit din tot su
fletul. La curbele 9, 10, 11 ale 
pirtiei de bob am lucrat în no
roi pînă la genunchi la elimina
rea argilei, a nămolului adus de 
viitura ce a surpat malul. Aici, 
la cererea studenților comuniști 
alcătuiți într-o brigadă-model, 
s-au prestat ore de muncă pa
triotică suplimentare pentru aco
perirea pierderilor survenite în 
urma calamităților.

Intr-o discuție avută eu Ion

★ ★
lui afacerilor externe al Repu
blicii Singapore, S. Rajaratnam, 
cu ocazia Zilei naționale a a- 
cestei țări.

lului-cdncurs interjudețean de 
muzică populară și ușoară, dotat 
cu trofeul „Corabia de aur“. La 
actuala ediție participă inter
pret de muzică populară și u- 
șoară din 20 de județe ale țării, 
care vor prezenta, în fața ju
riului și a publicului, un reper
toriu alcătuit din melodiile 
populare specifice zonei folclo
rice pe care o reprezintă fiecare 
concurent

EXPOZIȚIE
Holul Casei de cultură a sin

dicatelor din Cimpulung-Muscel 
găzduiește, in aceste zile, o ex
poziție de pictură și grafică in
titulată „Un gînd și o inimă 
pentru Congres", dedicată Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
Lucrările expuse constituie cele 
mai recente creații aparținînd 
tinerilor membri ai cenaclului 
plastic „I. D. Negulici" din lo
calitate.

ARHEOLOGIE
Cercetători de la Institutul de 

istorie și arheologie al Univer
sității din Cluj-Napoca, în co
laborare cu specialiști de la Mu
zeul de istorie al județului Mu
reș, au întreprins recent noi să
pături arheologice la castrul ro
man de la Brîncovenești, loca
litate situată pe valea Mureșu
lui. Au fost descoperite, cu a- 
cest prilej urmele unor locuințe 
cu temelia din piatră de riu, o 
fintînă, obiecte de podoabă și 
de uz practic, ceramice.

Frețanie. secretarul Comitetului 
orășenesc U.T.C. am aflat că 
„studenții au răspuns tuturor 
chemărilor organizației U.T.C. 
locale, fiind prezenți la toate ac
țiunile inițiate, fie la descărcat 
cărămizi in gară, fie la renova
rea castelului Peleș. A existat 
un plan comun de muncă".

Nicolae Avram, student tn 
anul II, I.M.F —București, sosit 
de curind în tabără de la 
Giurgiu—Răzmirești, șeful bri
găzii a 8-a, ne spunea : „Am 
venit, e adevărat, in tabără de 
odihnă, dar și de muncă patrio
tică. Dorim ca atunci cind se va 
inaugura pîrtia de bob să putem 
fi mîndri de participarea noas
tră la realizarea acestui obiectiv 
la care am săpat fundații, am 
taluzat pămintul, am făcut șan
țuri pentru scurgerea apelor, am 
turnat beton, am transportat ma
teriale.

Romeo Radoslav, asistent, 
membru al comandamentului ta
berei de la Piriul Rece ne măr
turisea : „Cu toate că nu am 
avut de lucru pe măsura posibi
lităților, studenții au dorit să 
se afirme. Ștrandul de la Rișnov, 
înfrumusețarea taberei și, de cu- 
rind, propunerea de a realiza o 
bază sportivă, iată obiectivele 
noastre.

Al treilea semestru studențesc 
este după cum vedem o reali
tate. „Tot ce am întreprins în 
această tabără, ne spune Ion 
Boldea, director adjunct al ta
berei de la Piriul Rece, acțiuni 
politico-ideologice, de muncă pa
triotică, culturale, sportive, tu
ristice a fost pus sub semnul e- 
venimentelor ce vor avea loc in 
acest an, Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. Programul-cadru pro
pus de noi, conducerea taberei, 
a fost serios îmbunătățit cu pro
punerile studenților, care și-au 
manifestat preferințele pentru 
activități dinamice, cu un înalt 
conținut educativ-patriotic și 
mult spirit tineresc".

tn ultimă instanță, cred că am 
reușit să conving că „in munți 
veți intilni / oameni ce știu 
trăi I o oră de vacanță !“

VIOREL IONIȚA

SPORTUL—COMPONENTĂ 
OBIȘNUITĂ A VIEȚII DIURNE

Mica așezare din ținutul Pă- 
durenilor — Toplița — este re
numită nu numai pentru fru
musețea peisajului, originalita
tea portului, tradițiilor și obi
ceiurilor, ci și pentru rezultatele 
cu totul remarcabile obținute în 
activitatea sportivă care antre
nează marea masă a sătenilor, 
întorcîndu-se seara de la Hune
doara, Teliuc sau Ghelar unde 
lucrează ca metalurgiști ori mi
neri, de la munca cîmpului și 
de pe crestele dealurilor împîn- 
zite cu cirezi de vite și turme 
de oi, tinerii se Îndreaptă gră
biți spre terenurile de fotbal, 
volei, handbal ș.a. amenajate pe 
puținul teren neted existent in 
apropierea Cernei, pentru a lua 
parte la pasionantele întreceri 
care se înfiripă ad-hoc. în mi
cul sat sint cunoscute și practi
cate numeroase discipline spor
tive : fotbal, volei, handbal, 
lupte, tenis de masă, șah, schi, 
săniuș, Ia care se adaugă teni
sul de cîmp, baschetul și oină 
din ce în ce mal populare. Pen
tru extinderea și diversificarea 
bazei materiale uteciștii din To- 
plița iși amenajează noi terenuri 
și participă la ample acțiuni de 
muncă patriotică care Ie asigură 
fondurile necesare autodotării.

Larga audiență de care se 
bucură sportul In rîndul tineri
lor s-a răsfrînt pozitiv pe pla
nul performanțelor. Echipa de 
fete a cîștigat, de curind, etapa 
județeană la volei, Sorin Toma 
este campion județean la lupte, 
iar Dorel Tălăban a reprezen
tat județul Hunedoara la finala 
pe țară a „Cupei tineretului" 
la tenis de masă. Tot aici își 
desfășoară activitatea campionii 
județeni la schi și săniuș, vice- 
campioana la șah și cițiva aler
gători cu reale perspective de a- 
firmare. Este mult pentru o lo
calitate cu cîteva sute de locui
tori care, pe deasupra, nu dis
pune de cele mai favorabile 
condiții naturale pentru practi
carea sportului în aer liber. 
Satul are, in schimb, oameni 
destoinici și entuziaști, care știu 
să valorifice din plin resursele 
locale :

— Pentru a impulsiona activi
tatea sportivă — ne-a declarat 
Aurel Tămășesc, secretarul co
mitetului comunal al U.T.C. — 
organizăm, periodic, duminici 
cultural-sportive la care invităm 
și tineri din satele învecinate. 
Printre manifestări figurează la 
loc de frunte campionatele aso
ciației la diverse discipline, ur
mărite cu larg interes. întrece
rile de tenis de masă, bunăoară, 
au durat două săptămîni angre- 
nînd zeci de participanți.

Gîndindu-se mereu cum că 
suplinească lipsa unei săli de 
sport, tînărului profesor de edu
cație fizică Gheorghe Enacbe 
i-a venit ideea utilizării, în a- 
cest scop, a impunătoarei săli 
de spectacole a căminului cultu
ral. Ideea a părut cam îndrăz
neață, dar curind sătenii au a- 
preciat-o pentru valoarea și uti
litatea ei, fiind vorba, in cele 
din urmă, de o folosire mai ju
dicioasă a bazei materiale dis
ponibile. Iată ce ne spune, loan 
Toma, președintele asociației 
sportive : — Tinerii din Toplița 
au la dispoziție materiale de 
practică sportivă în valoare de 
peste 13 000 lei constînd din e- 
chipamente, mingi, mese de te
nis, șahuri, saltele pentru lupte, 
discuri, sulițe, armă cu aer com
primat și altele procurate, In cea 
mai mare parte, din fondurile 
realizate prin acțiuni de muncă 
patriotică, domeniu în care, or
ganizația comunală a U.T.C. a 
obținut anul trecut locul I pe 
județ.

Succesele dobindite Ia Toplița 
de către mișcarea sportivă de 
masă se explică prin colabora
rea sirînsă dintre toți factorii 
care au atribuțiuni și responsa
bilități pe această linie. Pre
ședintele asociației ca șl secre
tarul comitetului comunal al 
U.T.C. sint oameni inimoși, a- 
propiați de preocupările și pre
ferințele tinerilor, nelipsiți de 
Ia nici o competiție. Directorul 
căminului cultural — după pro
pria sa mărturisire, nu-și întoc
mește niciodată programele de 
activități fără a se consulta cu 
cei care răspund de destinele 
sportului, puțind astfel, să-și 
prevadă întreceri atractive, in
teresante. Directorul școlii, in 
vîrstă de numai 25 de ani. ca și 
profesorul de educație fizică se 
numără, la rîndul lor. printre 
cei mai pasionați animatori ai 
vieții sportive din sat, asigurînd 
acesteia o competentă îndruma
re de specialitate fără de care 
performanțele ar fi imposibile. 
Beneficiind de o colaborare

TAMAȘESC AUREL, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C.; CRAȘOVEAN ADAM, 
directorul școlii ; prof. ENA- 
CHE GHEORGHE, campion 
județean ; GLIGUTA COR
NEL, TOMA SORINA, doi 
sportivi cu reale perspective 
de afirmare.

O imagine obișnuită pe ulițele 
la alergări.

satului : zeci de tineri se întrec

fructuoasă, de minunate condi
ții materiale create prin eforturi 
proprii, sportul a devenit la To
plița o componentă obișnuită a 
vieții de zi cu zi, o deprindere 
adine înrădăcinată. Nu vom ră- 
mîne surprinși dacă mîine va

• LA SALONIC au început 
întrecerile Balcaniadei de nata- 
ție. tn prima zi de concurs, îno
tătoarele românce au cîștigat 
patru probe, în toate stabilind 
noi recorduri naționale. Victori
ile echipei române au fost ob
ținute de Daniela Georgescu — 
1’02”42'100 Ia 100 m liber, Came
lia Hoțescu — 2’52”88 100 la 200 
m bras, Anca Groza — 
l’05”82/100 la 100 m fluture (nou 
record balcanic) șl echipa de 
ștafetă 4 x îoo m liber — 
4T8”40/100 (nou record balcanic).

In turneul de polo pe apă, se
lecționata României a terminat 
la egalitate :,5—5 (1—0, 1—1,
2—2, 1—2), cu formația Greciei.

După prima zi de întreceri, în 
clasamentul pe echipe conduce 
România — 92 puncte, urmată 
de Iugoslavia — 82 puncte, Gre
cia — 81 puncte și Bulgaria — 
72 puncte.

• LA VESZPREM (Ungaria) 
au început întrecerile celei de-a 
5-a ediții a competiției interna
ționale feminine de handbal do
tată cu „Cupa Balaton".

In primul meci susținui, re

apărea aici și un campion na
țional. Cu o bază atit de solidă, 
cu ambiții și eforturi de împli
nire piramida performanțelor 
se înalță mereu.

AL. BALGRADEAN

prezentativa României a întrecut 
cu scorul de 30—7 (11—3) selec
ționata orașului Veszprem. Go
lurile formației române au fost 
marcate de Magda Micloș (7), 
Rozalia Soos (6), Simona Arghir, 
Maria Boși, Nadire Ibadula (cite 
4), Doina Cojocaru, Cristina Pe- 
trovici (cite 2) și Mariana Mihoc.

Intr-un alt joc, echipa U.R.S.S. 
a dispus cu 12—7 de formația 
Danemarcei.

• LA BUDAPESTA a început 
un concurs internațional de 
pentatlon modern, la care parti
cipă sportivi din U.R.S.S., Româ
nia, Spania, Austria, Bulgaria și 
Ungaria.

Proba de călărie a fost ciștiga- 
tă de românul Covaci și maghia
rul Horvath, care au realizat 
cite 1068 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit 
formației U.R.S.S'. — 3169
puncte.

Cum se știe, din cauze obiective turneul final al competiției de 
masă pentru tenis de cîmp, dotată cu trofeul „Cupa Sclnteii ti
neretului", programat inițial in prima jumătate a lunii iulie, a 
fost aminat.

Comisia centrală de organizare a competiției a stabilit ea fi
nalele să aibă loc in perioada 9—13 septembrie a.c., în stațiunea 
tineretului de pe litoral, Costinești.

Deci, exact peste o lună campionii județelor la cele trei cate
gorii de virstă (11—14 ani, 15—18 ani, 19—25 ani, fete și băieți), 
se vor reuni la startul întrecerilor finale dedicate Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., eve
nimente importante pentru tineretul întregii țări.

Finaliștilor le-a rămas, așadar, un răgaz binevenit pentru pre
gătire. Dealtfel, ei au avut prilejul să-șl continue activitatea 
competițională participind la întrecerile de tenis de cîmp orga
nizate în cadrul „Cupei Congresului U.T.C.". De aceea, așteptăm 
ca toți participant» la finala de la Costinești să demonstreze 
o bună pregătire fizică și tehnico-tactică, astfel incit întrecerile 
să se constituie într-un adevărat festival de masă al „spor
tului alb".

Pe măsură ce ne apropiem de data acestui Inedit eveniment 
sportiv la rubrica noastră de sport vom insera și alte amănunte 
despre competiție și concurenti.

Ieri, a început în Capitală
Balcaniada de atletism

Vineri, pe stadionul Republicii, 
pe un timp nefavorabil (vlnt și 
ploaie) au început întrecerile 
celei de-a 34-a ediții a campio
natelor balcanice de atletism, la 
care participă sportivi și spor
tive din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. In 
prima zi de întreceri, un rezul
tat excelent a realizat record
mana țării noastre Argentina 
Menis, care a aruncat discul la 
67,88 m (nou record al țării. Ve
chiul record era de 67,32). Menis 
a obținut acest rezultat, cotat al 
doilea din lume in acest sezon, 
din prima încercare. O aplaudată 
victorie a repurtat și Tudor Stan 
la aruncarea ciocanului. Rezul
tatul înregistrat de el (69,40 m) 
constituie un nou record republi
can (vechiul record era de 68,64 
m). In proba de săritură în lun
gime, Alina Gheorghiu a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 6,51 
m, intreeînd-o pe marea favorită 
Dorina Cătineanu, clasată pe lo
cul doi cu 6,43 m. In excelentă 
formă, fondistul nostru nr. 1 Ilie 
Floroiu a dominat categoric 
cursa de 10 000 metri plat, fiind 
cronometrat cu timpul de 28’33"8l 
10 (nou record balcanic).

fotbal Testul de rezistență
Stadionul din Giulești a cu

noscut ieri, dimineață, o ani
mație deosebită. Mai multi spor
tivi au participat Ia un intere
sant concurs atletic de fond, pe 
distanța de peste 3 000 m. Pro
tagoniștii acestei inedite între
ceri au fost jucători de fotbal 
de Ia cluburile Rapid, Dinamo 
și Sportul studențesc, care a- 
veau să treacă un examen, di
ficil : „testul de rezistentă cu

• CAMPIONATUL balcanic 
de baschet pentru juniori a con
tinuat in localitatea iugoslavă 
Ceaceak cu disputarea partide
lor din etapa a doua.

Selecționata României a întil- 
nit formația Iugoslaviei, favorita 
competiției, în fata căreia a 
pierdut cu scorul de 72—89 
(38—39). Coșgeterul echipei ro
mâne a fost Szabo, care a în
scris 16 puncte.

Intr-un alt joc, reprezentativa 
Turciei a întrecut cu scorul de 
82—73 (36—35) formația Greciei.

• IN TURNEUL internațional 
de tenis de Ia Indianapolis, prin
cipalii favoriți au obținut victo
rii scontate. Americanul Arthur 
Ashe l-a întrecut cu 6—1, 6—1 
pe mexicanul Joaquim Loyo 
Mayo, iar argentinianul Guiller
mo Vilas a dispus cu 6—3, 6—2 
de chilianul Patricio Cornejo.

în turul trei al probei femini
ne, americana Janet Newberry 
a dispus cu 7—6, 6—3 de jucă- 
toarea româncă Mariana Simio- 
nescu.

TURNEUL 
FINAL

Lâ Costinești între

9—13 septembrie

Dintre celelalte rezultate tre
buie remarcate performanțele 
obținute de atleții greci G. Pa
ris, învingător in cursa de 400 m 
garduri cu timpul de 50"4J10 (nou 
record balcanic) și V. Papa- 
gheorgeopolos, cîștigătorul cursei 
de 100 m plat cu 10“4/10. Cu
noscutul atlet iugoslav Luciano 
Susan) și-a adjudecat în stilul 
său spectaculos proba de 800 m 
plat, fiind cronometrat cu tim
pul de T47“4/10. In mult 
așteptata probă feminină de 800 
m plat, atleta bulgară Nicotină 
Stereva cu timpul de 2'0“5/10 a 
invins-o pe reprezentanta noas
tră Mariana Suman 2’01“4ll0. 
Sprintera bulgară Liliana Pa- 
naiotova a terminat învingătoa
re la 100 m plat cu 11“ 4/10, iar 
grecul D. Patroni*  a cîștigat 
săritura în înălțime cu 2,12 m.

După desfășurarea probelor 
din prima zi în clasamentul 
masculin pe primul loc se află 
România — 44 puncte, urmată 
de Iugoslavia cu 34 de puncte și 
Grecia de asemenea, cu 34 punc
te. La feminin conduce România 
cu 32 puncte urmată de Bul
garia eu 28 puncte.

obligativitate", programat de 
F.R.F. Au fost prezenți mai 
multi jucători din lotul forma
ției feroviare, dintre care amin
tim pe : Neagu, Savu, Ioniță, 
Grigoraș, M. Stellan, Cincă, 
Iordan, Dumitrescu, care au 
reușit să treacă cu bine această 
probă. Alături de fotbaliștii de 
la Rapid au mai participat: 
Dumitrache, de la Dinamo. Roșu. 
Chihaia, Cassai, de la Sportul 
studențesc. Din lotul formației 
Rapid au lipsit, motivați, fun
dașii Ion Pop, Florin Marin și 
tînărul atacant Mihalache, ac
cidentați. După cum ne-a in
format antrenorul Vasile Copil, 
fundașul Ion Pop va fi indispo
nibil, cîteva săptămîni. Din co
misia de examinare au făcut 
parte, printre alții, antrenorul 
federal : N. Petrescu si antreno
rul naționalei Valentin Stănescu.

„Cupa municipiului 

București"
Pe stadionul „23 August" din 

Capitală se vor desfășura astăzi 
primele meciuri din cadrul 
competiției de fotbal „Cupa mu
nicipiului București".

La ora 17,00 se vor intilni 
formațiile Progresul și Sportul 
Studențesc, iar la ora 19.00 este 
programată partida dintre echi
pele Dinamo și Rapid. Dumini
că, la ora 17,00, se vor intilni 
echipele învinse, iar în conti
nuare formațiile învingătoare își 
vor disputa finala turneului.

TIMPUL
OV. LIBER

SÎMBATA, 9 AUGUST 1971

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Sala Palatului (orela 
17,ÎS; 20,13)

PIAF : Scala (orele »,1S; 11,30; 
13,45; 15; 18,30; îl). Capitol (orele 
9,15; 11,30; 12,45; 18; 18,15; 20,30), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 18; 
8.15; 20,30), Gridina Dinamo
(ora 30).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN LARAMIE i Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 30,45), Gră
dina București (ora 20).

MUNTELE ASCUNS ; Lumina 
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18; 20).

LANȚURI: Festival (orele 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15 : 20,30). Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30). Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30).

PAVLINKA: Bucegl (orele 16; 
18).

PEEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Central (orele 9,15; 11J0; 
16; 18,15; 20,45), Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Mio
rița (orele 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20), Grădina Luceafărul (ora 20), 
Grădina Moșilor (ora 20.30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20,15).

ÎNFRÎNGEREA LOT L. WIL- 
KISON : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Modem (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 30),
Grădina Modem (ora 20,30).

DIN COPILĂRIA MEA : Unirea 
(orele 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI 7 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20), Tomis (orele 
8.30; 10,45: 13; 15,16; 17,30; 19.45), 
Grădina Aurora (ora 20.15). Gră
dina Tomls (ora 30,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII J 
Lira (ora 15,30), Grădina Ura 
(ora 30).

NU DESE FUM FĂRĂ FOC 5 
Grivlța (orele 9: 11.16; 19,30; 16; 
18,15; 20,30). Volga (orele 0.30 • 12: 
15; 17,30; 20), Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

NU TE VOI IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONT7 
Doina (orele 11; 14; 17; 20 ; pro
gram pentru copii — ora 9,45).

MARELE CIRC t Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Giulești (orele 
15,30: 18; 20,30), Munca (orele 16; 
18; 20).

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TA : Cotroceni (orele 14; 18; 18; 
20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: FIo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR t Pacea 
(Orele 15,30; 17,45; 20).

TATA DE DUMINICA : Crtngasi 
(orele 16; 18,15).

SPERIETOAREA t Viitorul (ore
le 15.30: 18: 20).

TRANDAFIRUL NEGRU : Moși
lor (orele 15,30; 18).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA comorilor £ Popular (orele 
15,30; 19).

KIT ÎN ALASKA : Cosmos (orele 
15.30; 18; 20,15).

Mihai viteazul : Flacăra 
(orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI : Arta (orele 
15.30; 17.45; 30). Grădina Arta (ora 
20,15).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Vitan (orele 15,30; 18).

ULTIMUL CARTUȘ i Rahova 
(orele 16; 18).

INVINCIBILUL LUKE; Progre
sul (orele 16; 18; 20).

aeroportul : Stadionul
Steaua (ora 20).

STEAUA DE TINICHEA : Sta
dionul „23 August" (ora 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ 5 
Grădina Festival (ora 20).

TEROARE PE „BRITANNIC" S 
Grădina Bucegl (ora 20).

Al GREȘIT, INIMA !: Grădina 
Unirea (ora 20).

LUMINILE RAMPEI s Grădina 
Titan (ora 20).

CÎNTECELE MARIII Grădina 
Vitan (ora 20).

SIMBATA, 9 AUGUST 1975

Teatrul Giulești (la Parcul Tea
trului Giulești) : NOPȚI DE VARA 
— Spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : NUNTA DE ARGINT - ora 
19.30; Teatrul „C. Tănase" (Gră
dina Boema) : tN GRADINA 
BUCURIILOR — ora 19,30.

DUMINICA, 10 AUGUST 1975

Teatrul Giulești (la Parcul Tea
trului Giulești) : NOPȚI DE VARĂ 
— Spectacol de sunet șl lumină — 
ora 20.30: Teatrul Evreiesc de 
Stat : LOZUL CEL MARE — ora 
19.30: Teatrul „C. Tănase" (Gră
dina Boema): IN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂTĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi didactice: 

FACULTATEA
Catedra de fiziologie
Șef de lucrări, poziția 4. J. J4, disciplina Medicină socială 

anul VI.
Catedra de discipline medicale

Asistent, poziția 4. 3. 28, disciplina Clinică medicală anul V. 
Asistent, poziția 4. 3. 30, disciplina Clinică medicală anul V. 
Asistent, poziția 4. 3. 42, disciplina Pediatrie-puericultură.
Conferențiar, poziția 4. 3. 32, disciplina Policlinică medicală 

anul VI.
Asistent, poziția 4. 3. 34, disciplina Policlinică medicală anul VI. 
Asistent, poziția 4. 3. 35, disciplina Policlinică medicală anul VI. 
Conferențiar, poziția 4. 3. 51, disciplina Dermatologie. 
Conferențiar, poziția 4. 3. 52. disciplina Psihiatrie.
Asistent, poziția 4. 3. 53, disciplina Psihiatrie.
Profesor, poziția 4. 3. 55, disciplina Boli infecțioase.
Șeg de lucrări, poziția 4. 3. 56, disciplina Boli infecțioase (pro- 

fil epidemiologie).
Asistent, poziția 4. 3. 57, disciplina Boli infecțioase.

DE MEDICINĂ
Catedra de chirurgie
Asistent, poziția 4. 4. 23, disciplina Oftalmologie.
Asistent, poziția 4. 4. 25. disciplina O.R.L.
Șef de lucrări, poziția 4. 4. 34, disciplina Medicină legală. 
Asisent, poziția 4. 4. 35, disciplina Medicină legală.
Șef de lucrări, poziția 4. 4. 30, disciplina Obstetrică-ginecolo- 

gie.
Asistent, poziția 4. 4. 31, disciplina Obstetrică-ginecologie.

★
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 

Universității din Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, in 
termen de 30 de zile (pentru postul de profesor, conferențiar 
și lector) și de 15 zile (pentru postul de asistent) de la data 
publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscrie
re, Ia care vor anexa actele prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969. și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămin- 
tului nr. 84 539/1969 (2 exemplare pentru postul de profesor șl 
conferențiar și un exemplar pentru postul de lector și asistent).

Concursul se va ține la sediul facultății respective, in termen 
de 60 de zile (pentru postul de profesor, conferențiar și lector) 
și de 15 zile (pentru postul de asistent) de la expirarea ter
menului de înscriere.

M.E.I. — M.I.U.
liceul de textile confecții nr. 2 

Grupul școlar profesional și tehnic 
- „Dîmbovița”

București, str. Verzișori, nr. 18, sectorul 5, str. Poet Cerna nr. 1, 
sectorul 4, anunță :

Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri de 
candidați pentru anul I - anul școlar 1975'1976 - invâțămînt 
profesional - curs zi la următoarele meserii :

• Cismar confecționer încălțăminte din piele și înlocuitori ; 
. • Operator la prelucrarea produselor chimice (mase plas

tice și cauciuc) ;
• Operator la fabricarea și prelucrarea sticlei și geamurilor. 
Acte necesare înscrierii:
• cerere de înscriere;
• certificat de naștere - copie și original ;
• adeverință de absolvire a școlii generale de 8 ani sau 10 

ani.
• fișa medicală ;
• analiza sîngelui;
• examenul radiologie pulmonar (micro).
Candidații trebuie să aibă virsta intre 16 ani (împliniți la 15 

iunie 1975) și 18 ani.
Înscrieri pînă la 30 august 1975.
Informații suplimentare la secretariatul școlii - telefon 

22 50 31.

COOPERATIVA 
„CONSTRUCTORUL" 

BUCUREȘTI
Primește spre calificare „Prin ucenicie la locul de muncă" în 

sesiunea l~10 septembrie 1975 tineri absolvenți ai școlii generale 
de 10 ani și promovați ai clasei a VIII-a ai școlii generale din 
promoția 1975, care împlinesc virsta de 16 ani pînă la 15 iunie 
1975 șau absolvenți ai școlii generale de 8 ani din promoțiile 
anterioare care nu s-au încadrat in producție în vreo formă a 
calificării și nu au depășit virsta de 19 ani, in meseriile ;
• zidari — mozaicari — faianțari
• dulgher — timplar — parchetar
Durata școlarizării este de 1 și 1/2 ani pentru absolvenții școlii 

generale de 10 ani și 2 ani pentru promovații clasei a VIII-a 1975 
și absolvenții școlii generale de 8 ani din promoțiile anterioare.

Pe toată durata școlarizării se acordă cazare, abonamente la 
tramvai, haine de protecție și rechizite în mod gratuit, precum 

și indemnizația lunară între 500 și 700 lei, în perioada I. 
(8 luni) ; 650 pînă la 850 lei, in perioada a Il-a, și 750 pînă la 950 
lei, in perioada a din care se suportă masa la cantină.

Solicitanții vor depune următoarele acte :
• certificatul de naștere in copie certificată
• certificatul sau adeverință de absolvire a 10 clase, școala 

generală, sau de promovare a 8 clase, școala generală din anul 
1975 sau promoțiile anterioare în original

• analiza sîngelui
O radioscopia pulmonară
• fișa copilului de la 0 la 15 ani (vaccinări)
• dovada de la policlinica locală din care să rezulte că în 

localitate nu sint boli molipsitoare
• adeverință din care să rezulte funcția și retribuția tatălui, 
înscrierile se fac zilnic la sediul cooperativei din București,

Sir. Smîrdan nr. 30 sec. 4, între orele 10,00 — 15,00 pînă la data 
de 1 septembrie 1975 sau telefon 13 4711, serviciul Personal în
vățământ.



INSTALAREA NOULUI GUVERN 
PORTUGHEZ

Tn cadrul unei ceremonii desf ășurate la palatul Belem din 
Lisabona, vineri la prînz a fost instalat oficial cel de-al cincilea 
guvern provizoriu portughez. Ceremonia a fost prezidată de ge
neralul Francisco da Costa Gomes, președintele Portugaliei, în 
fața căruia miniștrii noului cabinet au depus jurămîntul.

„Scînteia tineretului"
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Din noul guvern provizoriu, 
condus de premierul Vasco dos 
Santos Goncalves, fac parte, in 
calitate de viceprim-miniștri, 
Arnao Metelo și Teixeira Ri
beiro. Portofoliul afacerilor ex
terne a fost încredințat lui Ma
rio Ruivo.

în cadrul alocuțiunii pe care 
a rostit-o la ceremonia investi
turi! noului guvern provizoriu, 
premierul Vasco Goncalves a 
anunțat promulgarea apropiată 
a unor „măsuri de austeritate", 
menționind că dificultățile eco
nomice actuale sînt rezultatul 
vechiului sistem economic al 
Portugaliei. El a precizat apoi că 
dificultățile intîmpinate în for
marea noului guvern se datorea
ză „problemelor de fiecare dată 
mai complexe pe care le antre
nează în mersul său procesul re
voluționar".

Noul guvern — a spus primul 
ministru — iși va concentra 
eforturile asupra „realizării de 
urgență a măsurilor pe care le 
cere momentul actual. Sîntem 
conștienți că lumea rurală, în 
mod tradițional sacrificată, nu a 
beneficiat pe plan economic sau 
a beneficiat în mică măsură de 
libertățile politice acordate în- 
cepînd de la 25 aprilie 1974. De 
aceea, eforturile noastre se vor 
îndrepta cu prioritate asupra 
sectorului agricol".

„O altă sarcină care va tre
bui să stea în fața noului gu
vern. în colaborare cu forțele 
armate și cu poporul portughez,

• LIBANUL a adresat secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o plîngere în legătură 
cu continuarea atacurilor israe- 
liene asupra teritoriului libanez 
Documentul relevă că în timpul 
atacului aerian, maritim și te
restru asupra orașului Tyr, șase 
persoane au fost ucise, iar alte 
cinci rănite, iar bombardamen
tul asupra mai multor localități 
din sudul Libanului a provocat 
moartea a cinci persoane și ră
nirea altor 10 în rîndul popu
lației civile. ..Aceste atacuri — 
se arată în documentul libanez 
— agravează situația din Orien
tul Apropiat și nu fac decît să 
submineze eforturile îndreptate 
spre realizarea păcii".

După cum transmite agenția 
France Presse, la rindul său, 
Israelul a atras secretarului ge
neral al O.N.U. atenția asupra 
bombardării cu rachete, de pe 
teritoriul libanez, a unor obiec
tive civile israeliene.

Pentru înlăturarea pericolului 
de război nuclear

Rezolufia adoptată de Conferința Gensuikyo
Au luat sfîrșit lucrările etapei 

de la Hiroșima a Conferinței in
ternaționale împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen, or
ganizată de Consiliul japonez 
împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen — Gensuikyo. Par- 
ticipanții au adoptat rezoluția 
generală a conferinței — „Ape
lul de la Hiroșima" — și alte 
documente.

Rezoluția generală subliniază 
că delegații la conferință, ana- 
lizind stadiul actual al cursei 
înarmărilor nucleare, au averti
zat asupra acumulării unei can
tități imense de arme nucleare 
și asupra creșterii forței de 
distrugere a acestora, care ar 
putea nimici tot ceea ce este 
viață pe Pămînt. Date fiind a- 
ceste evoluții periculoase ale 
cursei înarmărilor nucleare, re
zoluția cheamă popoarele lumii 
să-și intensifice lupta pentru 
interzicerea completă a utiliză-

IMPERATIVUL UNUI INVĂȚĂMÎNT CORESPUNZĂTOR 
CERINȚELOR PROPRII FIECĂREI TARI

în cadrul dezbaterilor primului 
Congres al Învățătorilor și educa
torilor din țările lumii a treia — 
desfășurat în localitatea mexicană 
Acapulco, cu participarea unor 
delegații din 120 de state africa
ne, asiatice și latino-americane — 
vorbitorii și-au concentrat atenția 
asupra principalelor puncte În
scrise pe agenda de lucru: edu
cația și dezvoltarea economico- 
socială, educația și cultura și, res
pectiv, educația și solidaritatea 
internațională.

Participant!! Înscriși la cuvînt au 
relevat în alocuțiunile lor- faptul 
că factorii răspunzători de educa
ția maselor în statele aflate în 
curs de dezvoltare trebuie să-și 
concerteze eforturile pentru ca 
Invățămtntul să răspundă necesi
tăților actualității, proprii fiecărei 
țări.

învățătorii șl profesorii din lu
mea a treia — s-a subliniat In

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• COMITETUL pentru admi
teri al Consiliului de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit vineri în
tr-o scurtă ședință pentru a lua 
în discuție rezoluția elaborată 
de secretariatul O.N.U. cu pri
vire la cererile R.D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud 
de a intra în Organizația Națiu
nilor Unite. Documentul a fost 
sprijinit de 13 din cei 15 mem
bri ai Consiliului, delegațiile 
Statelor Unite și Costa Ricăi de- 
clarînd că nu se pot alătura vo
tului majoritar privind reco
mandarea de admitere.

De menționat că, la acest ni
vel, votul negativ al unui mem
bru permanent al Consiliului nu 
are putere de veto, rezoluția ur- 
mînd a fi analizată, pentru ob
ținerea recomandării, în cadrul 
Consiliului de Securitate.

• Populația Iugoslaviei
POPULAȚIA Iugoslaviei va 

ajunge, la sfirșitul anului, Ia 
21 030 000 locuitori. Din cei 9,4 
milioane salariați — scrie ziarul 

va fi cea a luptei calme dar fer
me împotriva forțelor reacțiu- 
nii“, a arătat premierul Gon
calves, menționind că fenome
nele cu caracter neofascist vor 
fi reprimate cu severitate și că 
vor fi luate măsuri care au me
nirea să facă ireversibilă con
struirea socialismului în Portu
galia. unica modalitate de a în
depărta pentru totdeauna peri
colul renașterii opoziției fascis
te". Ceea ce se impune cu ne
cesitate în perioada actuală este 
apărarea unității de clasă și rea
lizarea unei unități indispensa
bile între diferitele pături ale 
populației. „Adresez un apel la 
reconciliere, la unitate în jurul 
forțelor armate pentru consti
tuirea unui front, care să-i în
globeze pe toți portughezii ce 
au ca obiectiv edificarea socia
lismului în Portugalia" — a în
cheiat primul ministru.

ITALIA. - Aspect din timpul unei recente demonstrații revendica
tive a muncitorilor tipografi din Milano

rii, experimentării, fabricării și 
stocării armelor nucleare, pen
tru întreprinderea de urgență a 
unor pași in vederea interzicerii 
totale a armelor nucleare, pen
tru înlăturarea pericolului de 
război nuclear. Rezoluția se pro
nunță, totodată, împotriva poli; 
ticii de agresiune, intervenție și 
neocolonialism, a folosirii ame
nințării nucleare ca mijloc de 
intimidare în relațiile dintre 
state.

„Apelul de la Hiroșima", a- 
doptat de cea de-a XXI-a Con
ferință internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen 
— Gensuikyo, cheamă toate po
poarele, opinia publică mondia
lă, oamenii de diferite convin
geri politice, filozofice și reli
gioase să acționeze pentru în
cheierea unui acord internațio
nal în vederea interzicerii com
plete a armelor nucleare, pentru 
eliminarea pericolului de război 
atomic.

luările de cuvînt — trebuie să 
răspundă prompt unei cerințe 
stringente a zilelor noastre — era
dicarea analfabetismului care apa
să greu asupra unor țări in curs 
de dezvoltare, alături de alte tare 
cum ar fi subnutriția, bolile și să
răcia. A fost evidențiată, de ase
menea, importanța realizării unui 
program educațional complex, ca
pabil să răspundă nevoilor state
lor lumii a treia, lnscriindu-se in 
patrimoniul lor cultural, element 
tot atît de necesar ca șl recupe
rarea bogățiilor naturale de care 
dispun.

După cum relevă agenția Prensa 
Latina, reprezentantul Ecuadorului 
a prezentat un proiect de Decla
rație a Congresului, document care 
prin cele nouă puncte ale sale 
cheamă la apărarea, dezvoltarea 
și consolidarea culturilor națio
nale și la combaterea oricăror for
me de colonialism.

„Borba" — jumătate vor fi ocu
pați în sectoarele economiei na
ționale, iar aproximativ patru 
milioane vor lucra în agricultură.

• ÎN LUNA iulie a.c., costul 
vieții a crescut în Chile cu 9,3 
la sută. Deși apreciat ca cel mai 
scăzut indice de creștere a cos
tului vieții înregistrat în prime
le 7 luni ale acestui an. totuși 
rata inflației a sporit cu 195 la 
sută, precizează agenția Reuter.

• Naționalizări 
in Tunisia

MINISTRUL economiei na
ționale al Tunisiei, Abdel Aziz 
Lasram, a semnat documentul 
cu privire la naționalizarea ra
finăriei de petrol de la Bizerta, 
singura întreprindere industrială 
de acest gen din țară. Firma ita
liană ENI este posesoarea a 50 
la sută din acțiunile rafinăriei. 
A fost trecută, totodată, sub 
controlul statului filiala tunisia
nă a companiei italiene petrolie
re AGIP. Potrivit actului de

Apel la unitate al Uniunii 
Democratice de Stingă din Grecia

Biroul de presă al Uniunii De
mocratice de Stingă din Grecia 
— E.D.A. a dat publicității 
componența Biroului Executiv al 
partidului, din care fac parte, 
între alții : Ilias Iliou, președin
tele E.D.A., Manolis Glezos, 
Mikis Teodorakis.

Totodată, s-a publicat „De
clarația politică a Comitetului 
Administrativ al E.D.A.", în care 
se subliniază că, în fața mo
mentelor critice prin care trece 
Grecia, este necesară „vigilența, 
unitatea și colaborarea fermă a
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• UN RECORD PUȚIN INVIDIAT. Sao Paulo; unul dintre 
marile orașe industriale foarte poluate din lume, a cunoscut 
miercuri un nou record puțin invidiat : în cîteva cartiere indi
cele de impuritate atmosferică a atins 105 micrograme de parti
cule poluate pe metru cub de aer. Cifra depășea foarte mult 
indicele de alertă de 50 micrograme pe metru cub, stabilită de 
Organizația Mondială a Sănătății • WHISKY IN MARE. 8 400 da 
sticle de whisky au fost aruncate în mare din ordinul autorită
ților kuweitiene. Uriașa cantitate de whisky fusese introdusă 
fraudulos în Kuweit, unde băuturile alcoolice sînt prohibite. 
• CONCURS CU TOTUL IEȘIT DIN COMUN. Asociația auto- 
mobiliștilor din Marea Britanie a inițiat un concurs cu totul 
ieșit din comun : pentru cel mai nesigur nou automobil al anu
lui. Rezultatele s-au dovedit surprinzătoare pentru compania 
„British Leyland" : primele trei locuri fiind ocupate de produsele 
acestei prestigioase firme. Pe primul loc s-a aflat modelul „Ro
ver", pe locul doi „Austin Allegro" și pe locul trei mașina sport 
„Triumph Stag". „Rover“ se află pe primul loc pentru că pe 
perioada concursului la primii 10 000 km a trebuit să I se 
schimbe de trei ori motorul, de două ori cutia de viteze și insta
lația electrică. Din 165 zile după cumpărarea „Roverulul" acesta 
a stat la reparații 114 zile • CU BICICLETA IN STRÂMTOAREA 
CALAIS. Pentru traversarea strtmtorii Calais s-au folosit în ul
timii ani o mulțime de vehicule : barca, schiuri pe apă, baloane... 
Recent, însă, trei francezi au utilizat un mijloc inedit... bicicleta. 
Pentru a pluti pe apă, bicicletele au fost echipate cu camere late, 
asemănătoare butoaielor. Cronometrele au înregistrat aproximativ 
10 ore pentru traversarea strfmtorii Calais cu un astfel de 
mijloc • IEPURI PERICULOȘI. Iepurii au devenit tot mai peri
culoși pentru aeroportul orașului Bruxelles. Recent, ei au fost 
cauza amînărli cursei unui ,,Boeîng-737“; în motorul acestuia 
intrase un iepure de pe pistă. Direcția aeroportului afirmă că 
una din cauzele acestui fenomen o constituie situarea motoarelor 
rachetă ale avioanelor foarte jos, iepurilor plăcîndu-le, în mod 
ciudat, zgomotul avioanelor • REÎNTOARCEREA LA TRAMVAI. 
In S.U.A. crește interesul pentru tramvai ca mijloc de transport 
urban. Alături de cele 8 orașe americane în care tramvaiul a 
rămas mijloc de transport tradițional, alte orașe americane — 
San Diego, Los Angeles, San Francisco, Miami, Boston — stu
diază problema reintroducerii tramvaiului. Firma „Boeing" a și 
primit o comandă de 275 vagoane de tramvai •, ATENȚIE LA 
VITAMINA C... ! Un studiu întreprins asupra rezistenței acestui 
medicament, publicat de revista franceză „Sience et Vie", indică 
următoarele : In alimente este distrus de căldură ; sub formă de 
pastile, dacă este vechi poate fi chiar toxic, fiindcă se descom
pune in acid oxalic, datorită căruia se formează calculll renali. 
In concluzie, consumatorii de vitamina C trebuie să cumpere 
cantități mici, iar pastilele neintrebuințate o perioadă îndelungată 
trebuie aruncate • UN APARAT „BOEING-727" cu 131 de per
soane la bord — 124 pasageri și șapte membri ai echipajului —, 
aparținind companiei „Continental Airlines", s-a prăbușit, joi 
după-amtază, la puțin timp după decolare, pe aeroportul interna
țional Stapleton din Denver, statul Colorado (S.U.A.). Potrivit 
unul purtător de cuvînt al companiei, 35 persoane au fost rănite. 
Nu s-a înregistrat nici un mort. Avionul s-a prăbușit de la înăl
țimea de 400 metri. Nu se cunosc încă avariile suferite de aparat. 
Persoanele rănite au fost spitalizate • O ECHIPA DE ARHEO
LOGI ITALIENI, care efectua săpături pe un șantier libian din 
apropiere de Tripoli, a descoperit un templu fenician care da
tează — potrivit primelor estimări — din secolul al VII-lea î.e.n. 
Urmele vechiului templu au fost date la iveală lîngă o altă zonă 
de interes istoric : ruinele fostei cetăți romane de la Sabratha. 
Ruinele templului fenician cuprind o suprafață de 1OOO metri 
pătrați.

naționalizare, partea italiană va 
primi de la autoritățile tunisie
ne compensațiile corespunză
toare.

• LA SEDIUL Ambasadei 
române din Havana a avut 
loc o ceremonie, in cadrul 
căreia au fost donate Con
siliului Național al culturii 
din Cuba un număr de 26 de 
lucrări de artă plastică rea
lizate de elevi ai școlilor me
dii de artă din țara noastră.

Au participat Rodriguez 
Aleman, directorul școlilor de 
artă cubaneze, funcționari 
superiori din Consiliul Națio
nal al culturii din Cuba. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Petre Ionescu 
și membri ai Ambasadei ță
rii noastre la Havana.

• ÎN ZONA centrală a Suda
nului și de-a lungul*  țărmului 
Mării Roșii au fost descoperite 
importante zăcăminte de petrol, 
a declarat președintele Sudanu
lui, Gaafar Numeiri, intr-un in
terviu acordat revistei libaneze 
„Al-Hawadess“. El a adăugat că 
sînt în fază avansată studiile 
privind construirea celei de-a 
doua rafinării în portul Sudan, 

• REPREZENTANTUL. speiSaJ 
în Cipru al secretarului genera-* 
al Națiunilor Unite, Luis 
Weckman Munoz, a reluat con
tactul cu cele două părți ciprio
te în vederea transpunerii în 
practică a acordurilor realizate 
recent la Viena. Joi, el a avut o 
întrevedere cu liderul ciprioților 
turci, Rauf Denktaș, după ce în 
ziua precedentă conferise, atît 
cu Denktaș, cit și cu liderul ci
prioților greci, Glafkos Clerides.

tinuat Ia București, in primă
vara acestui an, cu ocazia vizi
tei efectuate in România de 
președintele Guillermo A. Ro
driguez Lara, care t-a desfășu
rat sub semnul dorinței comune 
de a amplifica și diversifica re
lațiile bilaterale, a fost încunu
nat de rezultate remarcabile.

Cîteva exemple ale fructoasei 
colaborări româno-ecuadoriene 
— prezența autoturismelor ro
mânești de teren pe șoselele 
Anzilor, a specialiștilor ecuado- 
rieni (pregătiți în România) la 
schelele petroliere din estul a- 
mazonic, prezența in România 
a peste 100 de tineri ecuadorieni 
in vederea pregătirii tehnice, 
semnarea în luna iunie 1975, la 
București, a documentelor de 
constituire a Societății mixte 
pentru prestări de servicii îr 
petrol „Esepas" cu sediul k 
Quito — evidențiază cursul as
cendent al relațiilor de conlu
crare multilaterală dintre cele 
două țări și popoare, spre bi
nele reciproc, în folosul cauzei 
păcii și progresului general.

I GH. S.

liul calificării indus
triale prevede înrola
rea unui număr sporit 
de elevi — 8000. Se 
estimează că cererea 
de mină de lucru in 
industrie va crește con
siderabil în următorii 
ani ; numai in perioa
da 1975—1977 se așteap
tă ca industriile con
structoare de nave, de 
platforme petroliere și 
petrochimică să solici
te 17 000 muncitori ; 
industria electronică 
necesită 800 noi mun
citori cu calificare su
perioară anual. Pentru 
a face față acestor ce
rințe, Consiliul dezvol
tării economice va în
ființa încă două centre 
de calificare pină la 
sfirșitul acestui an.

DOINA TOPOR

tuturor forțelor care se opun 
reinstaurării dictaturii, fără ex
cepție". „Din acest punct de ve
dere — continuă declarația —
E.D.A.  consideră că toate forțele 
politice din țară trebuie să spri
jine guvernul". Documentul a- 
preciază ca „obiectiv permanent 
munca sistematică în rîndurile 
oamenilor muncii, ale întregului 
popor — în cadrul și în afara 
parlamentului — pentru conso
lidarea și promovarea democra
ției, pentru soluționarea proble
melor naționale și populare".

în ce privește orientarea ex
ternă a țării, Comitetul Admi
nistrativ al E.D.A. apreciază că 
Grecia are nevoie, mai mult de
cît oricînd în ultimii ani, de o 
politică externă independentă, 
de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele, cu toate statele 
vecine, din Balcani șl din Orien
tul Mijlociu, cu statele europene 
și cu statele socialiste — „con
diție necesară pentru apărarea 
integrității și independenței ță
rii, pentru consolidarea demo
crației".

Reuniunea de la Helsinki - moment 
major în viața continentului european

Un document comun al Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat și al altor organizații 
internaționale de tineret sub
liniază că tineretul european sa
lută cu satisfacție încheierea cu 
succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, considerind-o o nouă eta
pă în relațiile dintre state, me
nită să slujească pacea, secu
ritatea și cooperarea în intere
sul tuturor popoarelor și state
lor continentului european. Do
cumentul relevă, totodată, că ti
neretul Europei este gata să-și 
aducă contribuția la înfăptuirea 
în practică a celor convenite la 
Conferință.

BERLIN. — Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Democrate Germane 
salută încheierea cu succes a 
primei conferințe general-euro-.
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cu ajutorul financiar al Arabiei 
Saudite. Totodată, șeful statului 
sudanez a arătat că, în cadrul 
programului guvernamental de 
dezvoltare economică a țării, 
atenția principală va fi acordată, 
cel puțin în viitorul apropiat, 
dezvoltării agriculturii.

• Propuneri 
ale P.C. Francez

ÎN CURSUL unei conferin
țe de presă acordate vineri, la 
Paris, Georges Marchais, secre
tar general al P.C.F., a prezen
tat un document intitulat „Pro
punerile Partidului Comunist 
Francez pentru a lupta împo
triva crizei și a gravelor ei con
secințe sociale". După ce reafir
mă că aplicarea efectivă și com
pletă a programului comun al 
stingii poate permite să se ac
ționeze pentru ieșirea din situa
ția de criză, documentul adre
sează un apel clasei muncitoa
re, tuturor categoriilor popu
lației care sînt victimele crizei, 
să se unească și să amplifice 
lupta lor în vederea relansării

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Succese ale luptei 
maselor populare 

din Laos
Agenția Khaosan Pathet 

Lao informează că, datorită 
luptei maselor populare, 
posturile de guvernatori și 
viceguvernatori provinciali și 
de șefi și locțiitori de șefi 
districtuali din Laos sînt, în 
prezent, deținute de membri 
ai forțelor patriotice.

în prezent nu mai există 
părți reprezentînd guvernul 
de la Vientiane și Frontul 
Patriotic Laoțian — a anun
țat vineri, Deuane Sounna- 
lath, secretar de stat la Mi
nisterul de Interne al guver
nului de coaliție din partea 
Neo Lao Haksat, adăugind 
că aplicarea Acordului de la 
Vientiane s-a înfăptuit de o 
manieră foarte satisfăcătoare 
și că, astfel, cele două părți 
laoțiene nu mai au motiv să 
existe.

Secretarul de stat a pre
cizat însă că va fi încă men
ținută un timp Comisia cen
trală mixtă pentru aplicarea 
Acordului, spre a duce la 
bun sfîrșit concretizarea reu- 
nificării țării.

pene din istoria continentului, 
se arată într-o declarație dată 
publicității de agenția A.D.N. 
Prin conținutul ei politic și 
prin amploarea ei, conferința a 
reprezentat cea mai mare ac
țiune colectivă în Europa în ve
derea întăririi securității și apli
cării principiilor coexistenței 
pașnice între state cu orinduiri 
sociale diferite — relevă docu
mentul. Este indispensabil pen
tru adincirea procesului de des
tindere internațională ca aceste 
principii să devină o normă de 
viață. Conferința a arătat cu 
claritate că nimeni nu trebuie 
să încerce să prescrie altor 
popoare cum să-și reglementeze 
propriile lor probleme.

Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri constată cu 
satisfacție că rezultatele con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa coincid cu 
interesele fundamentale și o- 
biectivele de politică externă 
ale R.D. Germane, care va par
ticipa activ la transpunerea lor 
în viață.

PARIS : într-o declarație a Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Francez se sub
liniază că recenta Conferință de 
Ia Helsinki pentru securitate și 
cooperare în Europa reprezintă 
„o etapă considerabilă pe calea 
securității și cooperării pe con
tinent. în documentele semnate 
la cel mai înalt nivel — se spu
ne în continuare în declarație — 
regulile ce determină raporturi
le dintre stgte sînt definite pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice, subliniindu-se dreptul 
fiecărui popor de a decide în 
totală libertate asupra statutu
lui său politic, fără amestec din 
afară. Angajat în lupta pentru 
progres social, schimbări demo
cratice profunde și socialism, 
P.C.F. va face totul pentru res
pectarea in orice împrejurare a 
acestui drept inalienabil al fie
cărui popor".

In încheiere, declarația Birou
lui Politic al C.C. al P.C.F. arată 
că. „pornind de la noile posibi
lități, în Franța și pe plan euro
pean trebuie continuată lupta 
pentru a parveni la organizarea 
păcii, la reducerea armamente
lor, la depășirea și dizolvarea 
blocurilor militare. Reafirmînd 
atașamentul său față de aceste 
obiective indisolubil legate de 
lupta pentru progres social, de
mocrație și socialism, Partidul 
Comunist Francez cheamă mun
citorii, poporul Franței să ac
ționeze pentru triumful unei po
litici franceze de pace, Indepen
dență, dezarmare și cooperare";

• Relații diplomatice 
între R.D. Vietnam 
și Filipine

ÎN URMA convorbirilor pur
tate la Hanoi de o delegație a 
guvernului Filipinelor cu repre
zentanți ai guvernului Republi
cii Populare Democrate Viet
nam, la 7 august, s-a căzut de 
acord asupra principiilor pe 
care se vor întemeia relațiile 
dintre cele două țări, precum și 
asupra stabilirii de relații di
plomatice la nivel de ambasadă 
— anunță un comunicat transmis 
de agenția V.N.A.

consumului popular și social, a 
dezvoltării activității economice 
și asigurării locurilor de muncă, 
a adoptării unor măsuri eficace 
împotriva inflației.

• AGENȚIA Reuter relatea
ză, din Buenos Aires, că liderul 
peronist Sanchez Toranzo a fost 
desemnat în calitate de pre
ședinte al Camerei Deputaților 
din Argentina. El îi succede în 
această funcție lui Râul Lastiri, 
demisionat in urmă cu două 
săptămini.

• CONSILIUL Național Pa
lestinian (Parlamentul) a hotărit 
să trimită observatori la Con
ferința Uniunii Interparlamen
tare, programată la Londra luna 
viitoare, a anunțat la Damasc, 
un purtător de cuvînt al Con
siliului. El a declarat că secreta
rul general al Uniunii Interpar
lamentare a confirmat accep
tarea parlamentarilor palestinieni 
la această conferință, în calitate 
de observatori, statut pe care 
îl 'Obținuseră Ia precedenta în
trunire a acestui organism, care 
a avut loc la Sri Lanka.

Cerințe ale instaurării unei noi 
ordini economice internaționale
• SESIUNEA CONSILIULUI U.N.C.T.A.D.
• CUV1NTUL REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

L*  Palatul Națiunilor * au 
continuat dezbaterile din ca
drul Consiliului Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.).

în intervențiile lor, reprezen
tanții țărilor în curs de dezvol
tare s-au pronunțat pentru spo
rirea rolului U.N.C.T.A.D. in a- 
doptarea unor 8ecizii și măsuri 
concrete care să asigure înde
plinirea obiectivelor stabilite in 
strategia internațională pentru 
cel de-al II-lea Deceniu al Na-, 
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare, precum și aplicarea pre
vederilor declarației și progra
mului de acțiune privind Instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

în acest sens, s-a «ubliniat 
necesitatea ca cea de-a IV-a 
conferință a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(Nairobi 1976) să constituie un 
moment Important în activita
tea acestui organism, prin adop
tarea unor măsuri concrete în 
vederea rezolvării problemelor 
privind materiile prime, libera
lizarea comerțului și Înlăturarea 
tuturor obstacolelor și restric
țiilor, accesul la tehnică, asigu
rarea resurselor financiare ne
cesare dezvoltării tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare.

Reprezentantul României, Mir
cea Petrescu, ministru consilier, 
a «ubliniat, in intervenția sa, că

Ecuador
• Așezat în nord-vestul con

tinentului sud-american de o 
parte și de alta a Ecuatorului, 
Republica Ecuador are o supra
față de 283 561 km. p. și o popu
lație de 6 177 000 locuitori.

• Fină in secolul al XVI-lea 
Ecuadorul este parte integrantă 
a marelui imperiu incaș. Timp 
de aproape trei secole va ră- 
mine sub stăpînirea spaniolă, 
pină tn 1809, cînd se declară in
dependent. Libertatea va fi, 
insă, de scurtă durată, fiindcă 
spaniolii reușesc să-șl restabi
lească dominația. Procesul eli
berării continuă și în 1820 ob
ține din nou neatirnarea în ca
drul federației Marea Columbie, 
din care «e desprinde ca stat 
independent în 1830.

• Ecuadorul este astăzi anga
jat intens pe calea dezvoltării 
economice, sociale și culturale. 
Programul guvernamental, În
tocmit după venirea la putere, 
Ia 16 februarie 1972, a generalu
lui de brigadă Guillermo A. 
Rodriguez Lara, a proclamat ne
cesitatea unei intense campanii 
antifeudale și antioligarhice, A 
fost elaborat un plan de dezvol
tare axat pe folosirea deplină, 
in interesul național, a resurse
lor materiale și umane ale Ecua
dorului. Ca urmare, s-au contu
rat deja proiecte privind crea
rea unor întreprinderi industria
le naționale — important act 
politic, exprimind eforturile de
puse pentru consolidarea inde
pendenței. In domeniul petrolu
lui — ramură de cea mai mare

Singapore
„Cetatea leului", 

după una din vechile 
limbi vorbite pe insula 
situată la răspintia 
oceanelor Indian șl 
Pacific, s-a proclamat 
republică independentă 
la 9 august 1965, dată 
la care s-a desprins de 
Federația Malayeză. 
Cei 2190 000 singapo- 
rezi trăiesc pe o su
prafață de 580 km.p. 
dintre care 18,25 la 
sută este cultivată, 5.5 
Ia sută o constituie 
pădurile și 34 la sută 
reprezintă teritoriul 
urban. Sectorul agri
col are o contribuție 
redusă in cadrul eco
nomiei, demne de 
menționat fiind doar 
producțiile de cauciuc, 
nuci de cocos, fructe 
tropicale și tutun ; 
mai importantă este 
industria piscicolă care 
in 1973 a raportat pre
lucrarea a 61 855 tone 
pește.

Singapore este o țară 
săracă în minerale și 
de aceea eforturile de 
investiții s-au canali
zat in două direcții : 
dezvoltarea industrială 
și realizarea unor pro
grame de invățămint 
axate mai ales pe ca
lificarea în produc
ție ; recentul „pian de 
asistență capitală" pre
vede investiții de 100 
milioane dolari in a- 
ceste două direcții. Un 
simbol al dezvoltării 
industriale din ultimii 
ani îl reprezintă ora
șul Jurong, practic 
inexistent cu zece ani 
in urmă. Aici funcțio
nează 600 de fabrici 
(300 în 1971) care fo
losesc mina de lucru 

încheierea Conferinței _ pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa a deschis perspective pentru 
rezolvarea problemelor econo
mice in concordanță cu intere
sele păcii și bunăstării tuturor 
popoarelor de pe toate continen
tele, indiferent dacă trăiesc în 
Est. Vest, Nord sau Sud. Refe- 
rindu-se la problemele aflate pe 
ordinea de zi, el a arătat că 
România este preocupată de e- 
voluția actuală a economiei 
mondiale, de faptul că aplica; 
rea prevederilor declarației și 
programului de acțiune, în ca
drul U.N.C.T.A.D., a fost în ul
timul an extrem de lentă, in 
ciuda acțiunilor întreprinse de 
țările în curs de dezvoltare.

Delegatul român a reafirmat 
pe larg concepția României a- 
supra realizării unei noi ordini 
economice internaționale. în 
acest context, el a subliniat ne
cesitatea creșterii rolului 
U.N.C.T.A.D., a revitalizării a- 
cestei organizații, a sporirii efi
cacității ei, arătind, totodată, 
că preocupările pentru o nouă 
structură instituțională tre
buie să se circumscrie mo
dalităților concrete de rea
lizare a unui organism gene
ral de comerț, prin unificarea 
U.N.C.T.A.D. cu G.A.T.T. Intr-o 
organizație sub egida O.N.U. A- 
ceasta, a arătat în încheiere vor
bitorul, trebuie să fie concepută 
ca un mecanism de negociere și 
acțiune internațională, care să 
răspundă intereselor tuturor ță
rilor.

importanță in economia națio
nală — guvernul a impus noi 
criterii în stabilirea raporturilor 
cu societățile străine, vizind a- 
părarea intereselor naționale și 
asigurarea unor capacități pro
prii de prelucrare și transpor
tare a țițeiului.

• Intre România și Ecuador
— țări situate la mare distanță 
una de cealaltă, dar apropiate 
prin afinitățile de limbă și cul
tură, prin aspirațiile de pace și 
progres ale popoarelor noastre
— s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, bazate 
pe respectul reciproc ai inde
pendenței și suveranității, pe 
egalitate in drepturi și avantaj 
mutual. In evoluția ascendentă 
a raporturilor româno-ecuado- 
riene. un moment de o impor
tanță cu totul deosebită în dez
voltarea legăturilor dintre cele 
două țări l-a constituit vizita pe 
care președintele României, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a întreprins-o în E- 
cuador tn toamna anului 1973. 
Dialogul rom&no-ecuadorian con

a 70 000 angajați; 85
unități industriale sint 
in construcție, iar pen
tru alte 123 au fost 
distribuite terenuri.

In anii de la procla
marea independenței 
s-au dezvoltat indus
trii noi : constructoare 
de vase, de platforme 
petroliere (intr-un ritm 
de 10 pe an, ceea ce 
reprezintă o cincime 
din producția mondia
lă). Industria con
strucțiilor navale are o 
pondere foarte mare 
in economia singapo- 
reză : ea dispune de 
4 șantiere, unde lu
crează 24 000 munci
tori, 3 docuri de lansa
re a tancurilor petro
liere de 400 000 tone și 
de citeva șantiere mai 
mici pentru reparații. 
Datorită celor cinci 
rafinării date in func
țiune în ultimul timp, 
Singapore a devenit și 
un centru important de 
prelucrare a produse
lor petroliere. De ase
menea, industria elec
tronică a înregistrat 
progrese semnificative 
in ultimii ani.

MAI MULT DE JU
MĂTATE DIN LO
CUITORI NU AU 
ATINS INCA VIRSTA 
DE 20 DE ANI. De a- 
ceea programelor de 
invățămint li se a- 
cordă o atenție deose
bită în Singapore. Ac
centul este pus pe pre
gătirea unor contin
gente de ingineri, chi- 
miști, tehnicieni și 
muncitori calificați 
pentru industria națio
nală. Sistemul de învă- 
țămint a fost recent 
reorganizat 20 mili

oane dolari au fost in
vestiți în acest sector 
important neniru mo
dernizarea. îmbunătă
țirea sistemului de pre
dare, legarea lui de in
dustrie. Pregătirea pro
fesională a elevilor este 
asigurată de Consiliul 
calificării industriale 
în ale cărui școli teh
nice sint înscriși anual 
6 900 tineri și de Con
siliul dezvoltării eco
nomice (1 400 elevi). 
Guvernul singaporez 
a alocat 10,5 milioane 
dolari pentru califi
carea industrială in 
1975, dintre care 8,5 
milioane vor fi desti
nați înființării sau în
zestrării unor centre 
speciale de pregătire a 
viitorilor muncitori 
calificați. Pentru toam
na acestui an, Consi

Pe agenda 
apropiatei 
Conferințe 

a țărilor nealiniate

Ministrul peruan al rela
țiilor externe, Miguel Angel 
de la Flor Valle, a afirmat 
într-o declarație că așteaptă 
cu optimism apropiata Con
ferință ce va reuni, la Lima, 
miniștrii de externe ai• unui 
număr de 84 de țări neali
niate.

El a subliniat că. pe 
parcursul acestei reuniuni, 
participanții vor examina re
zoluția de la Dakar cu pri
vire la cooperarea statelor 
nealiniate pentru salvgar
darea resurselor lor națio
nale. Vor fi evocate, de ase
menea, posibilitățile de crea
re a unui Centru de infor
mare asupra activităților des
fășurate de oompaniile mul
tinaționale. Miguel Angel de 
la Fior a menționat apoi că 
cei prezenți în capitala pe
ruană, între 25 și 29 august, 
vor adopta și o decizie pri
vind instituirea unui Fond de 
solidaritate politică și eco
nomică.
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