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obiectivele angajării noastre spre noi trepte de progres și civilizație

Pentru folosirea intensivă a capacităților de producție

UTECIȘTII ÎȘI PUN N VALOARE
PASIUNEA SI SPIRITUL CREA TOR

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut, vineri, o vi
zită de lucru in județul Con
stanța.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe Cioară, 
Ion Ioniță, Gheorghe Oprea, Va- 
sile Vilcu, Ion Coman, Aurel 
Duma.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intîlnit cu cadre de condu
cere din economie, cu specia
liști, cu muncitori și tehnicieni, 
examinînd și stabilind împreu
nă cu ei măsuri eficiente pen
tru realizarea unor obiective 
prioritare din domeniul indus
triei chimice și construcțiilor 
navale, amplasate la Năvodari 
și Mangalia. Dialogul de lucru 
al secretarului general al parti
dului s-a referit la aspecte e- 
sențiale ale dezvoltării econo
mice a județului în următorii ani.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu 
sentimente de caldă dragoste și 
recunoștință, pentru grija per
manentă manifestată față de 
continua dezvoltare și înflorire 
a meleagurilor constănțene, pen
tru activitatea neobosită con
sacrată progresului neîntrerupt' 
al patriei noastre socialiste, fe
ricirii întregului popor.

Exprimindu-și deosebita sa
tisfacție de a-1 avea din nou m 
mijlocul lor, oamenii muncii 
și-au reînnoit angajamentul de 

: a munci cu și mai multă însu- 
1 flețire, de a face totul pentru 

'"a-și îndeplini in mod exemplar 
1 sarcinile ce le revin din actua
lul cincinal, de a contribui cu 
întreaga lor capacitate creatoare 
Ia înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. și 
a Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Elicopterul prezidențial ate
rizează pe locul pe care se va 
înălța cel mai mare obiectiv al 
chimiei românești din actualul 
cincinal.

Mii de constructori, munci
tori, cetățeni- fac secretarului 
general al partidului o caldă și 
entuziastă primire.

O gardă, alcătuită din mari
nari, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de 
pregătire militară a tineretului, 
prezintă onorul. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România. Potrivit dati- 
nei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați să guste din piine și 
sare, din ploști cu vin. Un grup 
de pionieri le oferă flori.

Sînt prezenți Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice. Traian Dudaș. ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor. Vasile Bumbăcea, minis
trul construcțiilor industriale, 
conducători ai unor centrale 
industriale, institute de cerce- 
tare și proiectare, numeroși 
specialiști.

La indicația secretarului ge
neral al partidului, -specialiștii 
au definitivat studiile privind 

J amplasarea aici, pe teren m 
' totalitate impropriu agriculturii, 
| a unei noi platforme industria

le dobrogene — Năvodari —, 
care va cuprinde un mare 

I combinat petrochimic, o rafină
rie, o centrală electrică și de 
termoficar-e, precum și un port 
maritim.

Ministrul industriei chimice 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu macheta platformei, 
planșele cu profilul noului 
obiectiv petrochimic, principalii 
indicatori tehnico-economici ai 
investiției, precum și progra
mul de lucru pe acest an. Com
binatul de la Năvodari va re
prezenta unitatea chimică cu 
cel mai înalt grad de utilizare 
a inteligenței românești, atit 
tehnologiile, cit și instalațiile 
fiind de concepție proprie. Teh
nologiile unităților viitoarei ce
tăți petrochimice, ce vor fi 

* realizate la nivelul cerințelor 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. voroferi posibilita
tea valorificării la un nivel 
superior a țițeiului, chimiză
rii a peste 25 la sută din can
titatea prelucrată — cel mai 
înalt indice din țară. Construi
rea- acestui obiectiv prezintă o 
deosebită importanță pentru 
ridicarea potențialului indus
trial al județului Constanța și 
al țării. La elaborarea studiu
lui tehnico-economic, a proiec
telor sale au colaborat un. mare 
număr de specialiști cu bogată 
experiență din mai multe uni
tăți de cercetare și proiectare 
în frunte cu Institutul central 
de cercetări chimice, precum si 
cadre didactice de la institute 
de învățămint superior din

Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează stadiul lucrărilor de pe șantierul naval din Mangalia

București. Timișoara și -Ploiești. 
In centrul atenției specialiști
lor au stat transpunerea in 
practică a sarcinilor date de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei din august 
anul trecut — realizarea unei 
platforme industriale unitare 
care să dispună de dotări co
mune.^ asigurarea unei ridicate 
densități a construcțiilor in
dustriale. o eficiență înaltă a 
investițiilor.

Proiectele pe care azi spe
cialiștii le prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu răspund a- 
cestor cerințe, confirmă conce
perea unei platforme organizate 
științific, amplasată în același 
timp în imediata apropiere a 
localității Năvodari, constituind 
o componentă a acesteia, ce se 
realizează în corelare cu dez
voltarea edilitară și socială a 
orașului.

O preocupare aparte a tutu
ror celor care au contribuit la 
conceperea acestei unități a 
constituit-o elaborarea unui 
profil și a unei tehnologii care 
să mențină în zonă mediul 
existent, să ffe înlăturat peri
colul poluării. Apele reziduale, 
de pildă. vor fi purificate, 
înainte de deversare în mare, 
intr-o uzină de dimensiuni im
presionante. ce se construiește 
in acest scop. De asemenea, au 
fost prevăzute măsuri speciale 
pentru evitarea poluării atmos
ferei. Gazele vor fi captate in 
totalitatea lor și valorificate.

Secretarul general al partidu
lui studiază pe machetă și m 
planuri fiecare obiectiv, se in
teresează despre detaliile de 
construcție și de amplasament. 
In același timp, recomandă ca, 
prin sistematizarea platformei, 
paralel cu dezvoltările prevă
zute in perspectivă, să poată fi 
construit in zonă și un combi
nat metalurgic. De asemenea. 

ta Năvodari se prezintă secretarului general al partidului macheta noii platforme industriale dobrogene

subliniază necesitatea ca înăl
țarea digului de larg al portu
lui să fie realizată intr-o ma
nieră care să asigure și menți
nerea plajei de aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că pentru nevoile 
de teren ale platformei se re
cuperează din mare o supra
față de 45 hectare, care este 
acoperită cu un strat mai sub
țire de apă. fapt ce creează, in 
același timp, condiții optime și 
pentru construcția portului 
maritim Năvodari.

Ministrul construcțiilor indus
triale. cadre universitare din 
domeniul construcțiilor rapor
tează secretarului general al 
partidului că au fost puse la 
punct unele tehnologii speciale 
pentru lucrările de fundații, 
adaptate acestei zone cu nisip. 
Se arată că pe șantier s-a ob
ținut deja o largă cooperare 
intre unitățile de construcții 
specializate, aparținind diferi
telor ministere, in soluționarea 
unor probleme tehnice complexe 
menite să contribuie și la re
ducerea duratei de realizare a 
acestei importante investiții. In 
prezent, aici se desfășoară lu
crări la fabrica de betoane și 
la platforma de prefabricate 
din beton și oțel. care vor 
acoperi nevoile actuale și de 
perspectivă ale tuturor unită
ților din zonă.

Secretarul general al parti
dului este invitat să pună in. 
funcțiune echipamentul de ba
tere a pilotului nr. 1 de la fun
dația primei unități a combi
natului — instalația de distilare 
atmosferică și in vid. Momen
tul. subliniat cu aplauze de 
constructori, de toți cei pre
zenți. marchează începerea lu
crărilor de construcții la obiec
tivele productive ale noii plat
forme industriale Năvodari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

apreciind modul de organizare 
a noii platforme, și-a exprimat, 
in același timp, dorința ca pri
mele instalații ale combinatului 
petrochimic să fie racordate la 
circuitul productiv in cursul 
anului 1978. Factorii de răspun
dere asigură pe secretarul ge
neral al partidului că vor în
făptui această sarcină și toate 
recomandările ce le-au fost fă
cute. La plecare, secretarul 
general al partidului a urat 
specialiștilor. constructorilor, 
tuturor oamenilor muncii succe
se in realizarea in cele mai 
bune condițiuni a noii zone in
dustriale Năvodari.

După puține minute de zbor, 
elicopterul aterizează Ja Șan
tierul naval Mangalia. Și aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și 
de stat sint intimpinați cu sen
timente alese de bucurie și de 
satisfacție, cu urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află pentru a treia oară in 
mijlocul colectivului de la Man
galia. fiecare vizită de lucru 
făcută reprezentind etape de
cisive in realizarea acestui 
obiectiv industrial de primă 
importanță.

Din momentul în care s-au 
pus bazele acestei vaste plat
forme industriale. în august 
1974, toți cei care lucrează aici 
au înțeles sarcina de înaltă 
răspundere ce le-a fost încre
dințată — de a construi un șan
tier naval de mari proporții, 
profilat pe realizarea unor vase 
de tonaje cuprinse între 55 000 
și 100 000 tdw.

Privind retrospectiv cei doi 
ani de muncă încordată în ca
drul șantierului, apare și mai 
limpede rolul hotărîtor al în
drumărilor pe care secretarul 
general al partidului le-a for
mulat cu ocazia vizitelor pre

cedente. în depășirea greutăți
lor, în dinamizarea activităților, 
în desfășurarea cu succes a 
lucrărilor.

Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii de la șantierul din Man
galia se simt astăzi onorați și 
minori de a raporta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că indicațiile 
date au fost transpuse in viață, 
că au fost respectate.' și uneori 
devansate, termenele stabilite. 
Docul de construcție este, în 
momentul de față. terminat, 
iar cel de reparații în plină 
execuție. Imensa hală pentru 
confecționarea corpurilor de 
navă este și-ea într-un stadiu 
avansat de realizare ; primele 
capacități de producție s-au și 
pus in funcțiune. Așa cum a 
cerut secretarul general al 
partidului, s-au redus construc
țiile acoperite la strictul 
necesar, creîndu-se, în schimb, 
platforme de lucru în aer liber, 
care vor însuma. în final, circa 
98 000 mp. în felul acesta, au 
scăzut cheltuielile de construcții, 
s-a obținut o creștere a produc
tivității . muncii, a fost asigurat 
un flux tehnologic, mai rațional 
și — ceea ce este foarte în
semnat — s-a putut trece, în pa
ralel cu execuția investiției — la 
asamblarea primei nave de 
55 000 tdw, ce va fi lansată la 
apă în mai 1977.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
examinează stadiul lucrărilor, 
împreună cu membrii conducerii 
de partid și de stat care îl în
soțesc. cu miniștrii prezenți. cu 
constructorii și beneficiarii aces
tui mare obiectiv, cu specialiștii 
din instituțiile care participă la 
realizarea lui. în acest cadru, 
smt analizate aspectele concrete 
pe care le ridică construcția 
șantierului, racordarea Iui, nu 
peste multă vreme, la circuitul 
economic național.

Secretarul general al partidu
lui subliniază. în cadrul discu
ției, necesitatea asigurării tutu
ror condițiilor pentru viitoarea 
extindere a unității. In același 
timp. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat ca sarcină să 
se dezvolte în așa fel șantierul 
în perioada imediat următoare 
incit să fie în măsură să poată 
prelua in reparație o gamă mai 
largă de nave. S-a indicat, 
totodată, să fie sistematizată 
zona apropiată șantierului, pen
tru a se crea un peisaj arhi
tectonic adecvat, modern.

Odată cu dezvoltarea șantie
rului, a fost examinată și ame
najarea viitorului port, secreta
rul general al partidului subli
niind că aceste probleme trebuie 
văzute ca un tot unitar.

Mulțumind călduros tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
noua vizită de lucru, pentru in
teresul cu care urmărește acti
vitatea lor și pentru indicațiile 
date, toți cei care lucrează pe 
șantierul naval de Ia Mangalia 
l-au asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că își vor 
face și în viitor datoria, că vor 
munci mereu mai bine, că își 
vor îndeplini la nivelul celor 
mai înalte exigențe sarcinile ce 
le revin, că își vor aduce, ală
turi de întregul popor, întreaga 
contribuție la înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului, la înflorirea con
tinuă a României socialiste.

Rezultatele în producție pe 
primul semestru, obținute de co
lectivul întreprinderii de mașini 
unelte și agregate — București 
atestă climatul de puternică an
gajare a comuniștilor, a uteciș- 
tilor, a tuturor lucrătorilor uzi
nei, în întrecerea pentru ridica
rea la parametrii superiori a 
eficienței economice a întregii 
activități, străduințele lor sta
tornice în continua perfecționare 
a organizării producției. S-a re
ușit astfel, după cum ne infor
mează tovarășul Ion Ionescu, 
secretarul comitetului de partid 
pe unitate, să se înregistreze 
pe perioada respectivă cele mai 
valoroase realizări din- ultimii 
ani, ceea ce reprezintă un debut 
de cel mai bun augur în cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice. Intr-adevăr, depășirea pro
ducției globale cu 7 la sută, a 
producției marfă cu 2,3 la sută, 
a productivității muncii eu 0,8 la 
sută sînt argumente indiscuta
bile. Cum s-a ajuns la aceste 
performanțe ? Prin aplicarea 
unui complex de măsuri tehni- 
co-organizatorice care au urmă
rit în esență folosirea mai 
chibzuită a capacităților de pro
ducție și a timpului efectiv de 
muncă, a materiilor prime și a 
materialelor, care au vizat în 
ultimă instanță creșterea randa
mentelor și a productivității. Fi
rește. organizației U.T.C.. care 
cuprinde aproape 65 la sută din 
personalul întreprinderii, i-au 
revenit in acest efort sarcini 
concrete, pe care uteciștii și 
le-au însușit cu deplină respon
sabilitate. Dintre acțiunile lor 
consemnăm doar cîteva care s-au 
materializat in rezultate ime
diate :

— Un grup de tineri munci
tori. tehnicieni și ingineri — ne 
relatează Vasile Grădișteanu. 
locțiitorul secretarului U.T.C. pe 
întreprindere, — a fost însărci
nat cu ..inventarierea4* * mașini
lor. utilajelor, dispozitivelor, din 
atelierele uzinei, care din pricina 
unor defecțiuni și a lipsei pie
selor de schimb nu sint folosite, 
sau lucrează cu capacitate re
dusă. In final, s-a constatat că 
pierderile pe care le suferea pro
ducția prin „staționarea* 4 aces- 
tora nu erau deloc de neglijat. 
Bineînțeles, misiunea lor nu se
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DIALOGURI DESPRE CONȘTIINȚĂ

ACOLO UNDE ESTE 
NEVOIE DE TINE

LEGAM1NT DE DURATA PENTRU ASPIRA
Sub genericul „Dialoguri despre conștiință44 

inaugurăm astăzi o pagină consacrată dezbaterii 
unor importante aspecte privind formarea și mo
delarea personalității tinerilor, in spiritul revo
luționar al societății noastre, în spiritul umanis
mului socialist. Măreața și istorica misiune pe 
care partidul a așezat-o in fata întregului nos
tru popor — aceea de a construi o lume nouă, 
liberă și fericită — nu se poate realiza decit 
printr-o entuziastă și pasionantă activitate crea
toare. printr-o muncă piină de abnegație, desti
nată înfloririi și propășirii patriei, muncă, așa 
cum spunea secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu „în focul căreia se 
călesc caracterele, ies la iveală și se amplifică 
toate însușirile pozitive ale omului nou“. Această 
grandioasă misiune își asumă, implicit, ca unul 
dintre scopurile sale fundamentale, scop al între
gii noastre politici, dealtfel, complexa sarcină a 
perfecționării omului, „produsul cel mai înalt 
al naturii, cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, creatorul a tot ceea ce există 
în societate44.

Ne propunem, în aceste dezbateri, să urmă
rim efectele intensei activități educative, de 
formare a unui tineret cu înalte concepții de 
viață, in spiritul hărniciei, al devoțiunii și 
cinstei, al dragostei do dreptate și adevăr. Ne 
propunem, cu alte cuvinte, a analiza lucid, obi
ectiv, în cuvinte clare și răspicate, așa cum o- 
bișnuiesc comuniștii, cauzele unor neîmpliniri 
momentane și căile eficiente de remediere, a 
pleda prin exemple convingătoare pentru atitu
dinea responsabilă față de muncă, față de înda
toririle profesionale, morale și civice, comune 
întregii noastre societăți. în asemenea dezbateri 
dorim a confrunta identitatea dintre aspirațiile 
personale și aspirațiile întregii societăți, dintre 
vorbă și faptă, dintre necesitate și ofertă ; a 
scoate în relief tot ceea ce este mai valoros în 
viața, munca și în conștiința tineretului patriei, 
tot ceea ce servește continuei sale stimulări și 
perfecționări. De fapt, a pune în lumină, într-o 
firească și dreaptă lumină, chemarea patriei și 
glasurile care-i răspund.

In pagina a IIl-a prima dezbatere din ciclul Dialoguri despre conștiință 
ACOLO UNDE ESTE NEVOIE DE TINE

încheiase. Au fost elaborate 
tehnologii, au fost întocmite fișe 
pentru fiecare utilaj defect- și 
s-a trecut operativ la repararea 
și repunerea lor în funcțiune. 
Experiența s-a dovedit valoroa
să și a fost unanim apreciată.

Nici nu se putea altfel. O ma
șină de alezat, de pildă, adusă 
din import stătea inactivă de 
mai multă vreme din cauza u- 
zajului avansat al rulmenților 
de presiune de la pompa de 
ulei. Ar fi trebuit să se aducă 
alte piese din străinătate, dar

La I.M.LI.A. 
București

aceasta presupunea timp și va
lută. Or,. aici lupta pentru eco
nomii este unul dintre obiecti
vele principale în întrecerea 
..Tineretul — factor activ în rea
lizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice44. Uteciștii Va
sile Dumitru, Ghiță Iulian. Ni
colae Bratu și Gheorghe Gheor- 
ghiță din atelierul de prelucrări 
al mecanicului șef și-au asumat 
complicata sarcină să confecțio
neze, cu mijloacele proprii ale 
atelierului lor, rulmenții de 
schimb. După încercări repetate, 
au reușit să confecționeze nu 
mai puțin de o sută de bucăți de 
rulmenți, cu nimic inferiori ce
lor originali și cu un preț de 
cost de patru ori mâi mic. Era 
o inițiativă prea încurajatoare 
ca ea să nu continue, să nu se 
extindă, și de fiecare dată cu 
eficiență concretă : prin recon- 
diționarea și refolosirea plăcuțe
lor de carburi metalice de la 
capetele de frezat se economi
sesc anual 230 000 lei valută ; 
prin proiectarea și execuția 
după soluții proprii a unor ca
pete de frezat cu trei și patru 
dinți, aduse pînă acum din im

CAMPANIA AGRICOLĂ

In lanurile C.A.P. Coșereni, județul Ilfov, secerișul se desfășoară 
neîntrerupt Dealtfel, același peisaj, același ritm de muncă intens 

poate fi in aceste zile intilnit in toate unitățile agricole 
Foto : V. RANGA

Brigada „Scînteii tineretului" transmite 
din județul Dîmbovița 

SECERIȘUL,
LA FAȚA LOCULUI

In zilele anterioare am transmis aspecte din campania seceri
șului care se desfășoară in cimpia Bărăganului. Dar iată că in 
evoluția vremii au survenit schimbări. Ieri dimineață, in județul 
Dîmbovița, secerișul cerealelor păioase a incetat, pentru a fi 
reluat spre seară. în cîmp, oamenii au continuat încă o serie 
de lucrări de mare importanță pentru recolta acestui an.

„ZIUA BUNA DE DIMINEAȚĂ..."

După o zi în care ploaia i-a 
surprins, pe combinieri încă de 
la orele prinzului, in lanurile de 
griu, iar noaptea stropii mari nu 
au incetat decit pe ia orele 2—3, 
răsăritul de soare este așteptat 

port, se economisesc peste 40 00( 
lei valută ; prin realizarea în 
uzină a unor tipuri de freze 
pentru utilajele importate s-au 
adăugat la capitolul economii 
alte 80 000 lei valută. în total, 
prin diverse acțiuni similare, pe 
primul semestru s-au economi
sit circa 500 000 Iei valută. Cîți- 
va dintre autorii acestor crea
ții tehnice : Mihalache Bălăcea- 
nu, Gheorghe Marin, Constan
tin Suică, Constantin Lazăr, Du
mitru Petre, Alexandru Tudor, 
Grigore Dragomir. Uteciștii, toți 
tinerii uzinei. înțeleg că aportul 
lor la îndeplinirea planului de 
producție, a sarcinilor deosebit 
de pretențioase ale acestui cin
cinal nu se poate rezuma doar 
la respectarea programului de 
muncă și realizarea normelor 
personale, ci prin valorificarea 
la maximum a capacității lor 
creatoare, a spiritului de buni 
gospodari.

O probă în plus a acestei ca
lități, a perseverenței cu care 
constructorii de mașini de la
I.M.U.A.B.  urmăresc creșterea 
eficienței economice a activită
ții lor, este reducerea consumu
lui specific de materiale. Față de 
normele aprobate anul trecut, 
s-a consumat în primul semes
tru cu 442 tone de metal mai 
puțin, iar comparativ cu nive
lele prevăzute pentru 1976 s-a 
înregistrat o economie de 6 tone 
de metal. Trecerea unor repere 
de la forjarea liberă la forjarea 
în matrițe, extinderea debitării 
pe fierăstraie cu bandă continuă, 
înlocuirea unor repere metalice 
cu reperele din masă plastică, 
etc., sint cîteva din tehnologiile 
care au favorizat utilizarea mai 
economicoasă a metalului, și 
care se înscriu în acțiunile și 
inițiativele colectivului pentru 
îndeplinirea exemplară a îndato
ririlor ce-i revin în acest an, 
în acest cincinal.

ROMULUS LAL

cu nerăbdare. Va fi timp bun 
de lucru ? Cerul este încă aco
perit de nori. Cu toate acestea,

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 

EMILIAN PLECAN

(Continuare in pag. a ll-a)
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ANCHETA NOASTRĂ Cit staționează mărfurile pe rampele de încărcare descărcare ? CAMPANIA AGRICOLĂ

Nu ar accepta penalizările dacă 
le-ar plăti din buzunarele proprii

Secerișul, la fața locului

GALAȚI. De ce uită unii 
beneficiari să-și ridice 
comenzile sosite în port

In portul „Docuri" din Galați 
sint ancorate la mal mal multe 
nave : din unele se descarcă 
marfă sosită din import, în al
tele se încarcă marfa pentru 
export. Se desfășoară aici o ac
tivitate intensă, la care participă 
și numeroși tineri, se depun e- 
forturi pentru a se asigura o 
circulație corespunzătoare, și în- 
tr-tin sens și în altul, a bunu
rilor de larg consum, a materii
lor prime și utilajelor. Cînd ia 
cunoștință de tema investigații
lor noastre, Teodor fiuicliu. șe
ful serviciului expediție, ne de
clară de la început :

— Este o problemă spinoasă. 
Adeseori beneficiarii uită sau 
nu se Străduiesc îndeâjuns pen
tru â intră iii posesia mărfuri
lor pe care ei le-au comandat. 
Iată, de pildă, un căz. Din luna 
martie avem în port un colet de 
18 tone cu utilaje pentru Com
binatul de îngrășăminte chimice 
ce se construiește la Bacău. Este 
vorba de un transport agabari- 
tic și sarcina efectuării lui re
vine beneficiarului. 1-am comu
nicat de mai multe ori și aș
teptăm, așteptăm de 4 luni de 
zile.

Tot în luna martie a sosit aici, 
din import., o importantă canti
tate de tablă groasă pentru în
treprinderea de mașini grele 
București. Din aceasta, 95 tone 
constituie marfă agabaritică, 
deci care nu .se poate transportă 
în vagoane. După mai multe te
lexuri. beneficiarul și-a ridicat 
de aici o parte, dar mai are 
încă 36 tone tablă care ocupă un 
spațiu destinat altor mărfuri. 
Alteori, se intimplă și lucruri 
mai puțin de înțeles : un vagon 
încărcat cu cositor s-a plimbat 
10 zile între port și gară de
oarece pe cîntarele C.F.R. a 
ieșit prima dată mai greu cu
1 300 tone, apoi — a doua oară 
— cu 8 000 tone, a treia oară cu
2 000 tone fără ca între timp să 
umble cineva în vagon. Ieri, în 
sfirșit. a plecat spre beneficiar. 
Cauza ? Interlocutorul ridică din 
umeri sau se mulțumește să 
facă vagi aluzii la calificarea 
cantaragiilor. Dar o asemenea 
navetă între port $i gară o fac 
și alte vagoane, după cum ne 
informează șeful serviciului ex
pediții. Asta fiindcă nu întot
deauna beneficiarii de import 
asigură documentația necesară 
sau pur $i simplu etichetele care 
însoțesc marfa sint deteriorate 
și atunci vagoanele se mai în
carcă și la intimplare. A înlă
tura asemenea neajunsuri în
seamnă. bineînțeles, o mai bună 
organizare a muncii și. nu în 
ultimul rînd, relații mai directe

. și mai eficiente între furnizori- 
beneficiari și prestatorii de ser
vicii.

BRAȘOV. Măsurile sint 
lăudabile, dar nu și 
modul in care se aplică

Analizînd operativitatea pre
luărilor și regularitatea expe
dierii de mărfuri la stațiile 
Brașov-Triaj și „Steagul roșu", 
am constatat că există abateri 
păgubitoare de la această ce
rință. Nicodim Lupu, șeful ma
gaziei de mărfuri din stația 
Triaj, relata următoarele : „A- 
vem numeroase cazuri de imo
bilizare a mijloacelor de trans
port prin neîncărcarea și. des
cărcarea la timp de către între
prinderi. Astfel, deși stația este 
dotată cu utilaje moderne prin
tre care transcontainere, deco- 
letări, manipulări mecanizate 
etc., totuși nu putem realiza 
indicele de staționare — încăr- 
care-descărcare. Aceasta duce la 
pierderi mari de eficiență eco-‘ 
nomică atit pentru calea ferată, 
cît și pentru întreprinderi care 
sint supuse la plata unor loca
ții în valoare destul de mare. 
Printre cei penalizați se numără 
întreprinderea de construcții in- 
dustriale-montaj, întreprinderea 
Carptatex. Trustul de instalații 
și montaj din Brașov. Fabrica de 
hîrtie din Ghimbav care au plă
tit în acest an sume în jur de 
5 000 lei fiecare. Un caz aparte 
îl constituie întreprinderea E- 
lectroprecizia Săcele, care are 
un act de tranzit intern (nr. 107) 
pentru două colete de 35 kg so
site din Franța la 4 decembrie 
1975 neridicate nici pînă în pre
zent. deoarece întreprinderea nu 
prezintă documentația tehnică 
necesară pentru vamă. Aceeași 
întreprindere a intîrziat cu ri
dicarea unui strung plătind pen
tru magazinaj un. număr de 61 
ore.

La stația căi ferate „Steagul 
roșu“ problemele întîlnite sînt 
oarecum diferite în sensul că 
aici se încarcă numeroase măr
furi expediate de întreprinderi 
din raza de acțiune a stației. 
Deoarece întreprinderi ca : U- 
zina de autocamioane. Fabrica 
de lianți, întreprinderea de con
strucții prefabricate, întreprin
derea industrială de construcții 
și montaj întirzie livrarea pro
duselor către beneficiari, ceea 
ce implicit înseamnă neutilizarea 
vagoanelor pentru transportul 
mărfurilor prevăzute. Numai în 
acest an, pe primele 5 luni în
treprinderea de autocamioane 
are un minus de 10 588 tone 
plătind o penalizare de 666 980 
lei. Pentru 20 de zile din luna 
trecută Fabrica de lianți nu a 
expediat 620 tone ciment, 700 
tone var. 2 000 tone calcar pen
tru industria sodei- De aseme
nea. întreprinderea de materiale 
de construcții nu descarcă în 
mod corespunzător produsele de 
balastier deși are condiții create

Folosirea chibzuita, la întreaga capacitate și 
cu maximâ eficiența a mijloacelor de transport 
și a spațiilor de depozitare reprezintă o latură 
de cea mai mare importanță a activității econo* 
mice. Scurtarea la minimum a duratei transpor
turilor, a timpului parcurs de materialele și pro
dusele expediate de la producător spre benefi
ciar se impune ca o cerință de cea mai mare 
stringență pentru bunul mers al producției, pentru

(buncăr cu descărcare automată, 
bandă transportoare etc.) Așa se 
face că din Cele 1 200 tone cit 
ar trebui descărcate zilnic con
form capacității buncărului se 
descarcă doar jumătate, cele trei 
schimburi nefiind folosite rațio
nal. Și aici penalizările se ridică 
pînă in prezent la 91 940 lei.

La pierderile înregistrate prin 
aceste penalizări se adaugă pier
derile înregistrate de întreprin
derile Care nu și-au primit 
mărfurile ce nu soșesc la timp 
pentru procesul de producție.

Discutînd cu ing. Vasile Mun- 
teanu, directorul comercial al 
întreprinderii de autocamioane, 
asupra măsurilor pe care le ia 
întreprinderea pentru scăderea 
acestor cheltuieli suplimentare 
am aflat că aici se întreprinde 
o. acțiune de anvergură pentru 
modernizarea în continuare a 
transporturilor de piese, existînd 
deja un număr de 50 000 con
tainere. palete, box palete pen
tru transportul uzinal și inter- 
uzinal din care 20 000 containere 
circulă spre cele 100 de între
prinderi colaboratoare cu 4 000 
repere. Astfel se favorizează 
transportul rapid. încărcarea și 
descărcarea optimă a pieselor, 
se evită manipularea $i_ degra
darea acestora conducînd la 
conservarea mai bună in depo
zite a mărfurilor sosite la bene
ficiar. Totodată s-au luat o se
rie de măsuri pentru crearea de 
noi fronturi de descărcare ca și 
pentru dezvoltarea celor exis
tente, dotarea cu mijloace meca
nice de descărcare, poduri ru
lante. automacarale, electro și 
moto stivuitoare, descărcări de 
vagoane prin gravitaționare din 
care unele sînt în curs de apli
care în acest an. De asemenea 
s-a luat măsura organizării de 
schimburi continui chiar și du
minica la descărcare și încăr
care pe rampele stației de căi 
ferate.

REȘIȚA. Vagoanele vin 
intr-o singură zi de la 
sute de kilometri, dar 
stau nedescărcate în 
gară săptămini in șir

Tn Gara C.F.R. Reșița-Nord. 
în fiecare oră sint „mișcate" de 
la sau spre întreprinderile mu
nicipiului nu mai puțin de 600— 
700 vagoane. Nerespectarea cit 
de mică a graficelor de încăr- 
care-descărcare generează stran
gulări ale căror consecințe sint 
suportate atit de beneficiar prin 
locațiile plătite, cit și de între
prinderea respectivă prin per
turbarea procesului de primire 
și livrare de producție. Soluțiile 
preconizate și aplicate în pre
zent creează încă numeroase 
neajunsuri. Dacă în privința 
Combinatului siderurgic și a în
treprinderii constructoare de 
mașini problema operativității 
mărfurilor primite și expediate 
este în mare măsură rezolvată, 
prin optimizarea transportului 
feroviar uzinal, multe greutăți 
sînt generate de întreprinderea 
județeană de construcții montaj. 
Pe adresa ei sosesc zilnic 85— 
100 vagoane de materiale, pon
derea deținînd-o produsele de 
balastieră. Descărcarea lor este 
asigurată de o singură eștacadă 
ale cărei benzi nu au capacita
tea necesară transportării in de
pozite. Din această cauză, zil
nic rămîn pe rampă 20—25 de 
vagoane pline. Suma plătită de 
constructor pentru aceste întir- 
zieri se ridică, din 1975 incepind. 
la aproape 2.8 milioane lei.

Demersuri pentru eliminarea 
acestor neajunsuri s-au făcut, 
ne asigură tovarășul loan Suta, 
șeful serviciului aprovizionare 
al I.J.C.M. Astfel, plecind de la 
existența celor 28 de frunizori 
de produse balastiere — unii și 
la peste 400 km distanță — față 
de 4 ciți au fost in 1974, prin 
adresa 15 661 din același an. s-a 
cerut Ministerului Construcțiilor 
Industriale gruparea lor la un 
număr mai mic. existînd in a- 
cest sens suficiente posibilități ; 
motivul solicitării : e foarte grea 
coordonarea ritmicității livrări
lor de la atiția furnizori. O altă 
variantă menită să ducă la flui
dizarea circulației a rămas, de 
asemenea, fără ecou. în apro
pierea estacadei existente se 
află un teren denivelat, ocupat 
de cîteva maghernițe. Pentru 
folosirea lui de către construc
tor ca depozit, organele locale 
s-au declarat în principiu de a- 
cord. Dar rezol zarea in fapt se 
amină. Pină atunci nu numai 
că cheltuiesc inutil banii plătiți 
pentru locații, dar este menți
nută și principala sursă de de
reglare a traficului de marfă.

TG. MUREȘ. Rezervoare 
despre care nu mai știe 

nimeni nimic
Perimetrul gării de sud din 

Tg. Mureș. Camioane, autobuze, 
vagoane staționate pe linii, măr
furi împachetate în conteinere, 
colete. Activitatea este strangu

creșterea eficienței economice - cerință funda
mentală a cincinalului pe care îl parcurgem. Se 
întîmplă însă, din păcate, ca în stațiile C.F.R. 
din marile centre industriale, mărfuri de acută 
urgență, să „staționeze" nejustificat de multă 
vreme, imobilizînd vagoanele și magaziile, de- 
reglînd graficele de transport și nu mai puțin 
producția. Care este situația sub acest aspect în 
portul „Dccuri”-Galați și stațiile C.F.R. Brașov 
și Reșița ? lata

lată de înghesuiala utilajelor. O 
recunosc și tovarășii tlie Bîrsan, 
Șeful stației, și Ștefan Ianoși, 
șeful punctului de expediție și 
camionaj. Aflăm că s-au luat 
o serie de măsuri pentru des
cărcarea operativă a vagoane
lor și transportul materialelor 
la destinație. Cum se aplică 
ele ?

Pentru început remarcăm lip
sa magazinerului, în absența că
ruia n-are cine preda corețele 
către comerț. Autocamioane’e 
21—MS—932 și 21—MS—2900 
staționează de aproape o oră. 
Tot e bine pentru că mai încolo, 
descopăr o cositoare purtată 
C.P.-40, nou-nouță. uitată pe 
rampă de cîteva săptămini. Ma
gazinerul Gh. Antal afirmă că 
ar aparține S.M.A. Riciu, dar nu 
este sigur. De aproximativ 20

REPORTAJ
Sat din Maramureș, Fărcașa, 

așezare in care oamenii erau 
cunoscuți pină nu de mult doar 
de harnici lucrători ai ogoru
lui, a devenit de curind un im
portant centru al sticlei româ
nești. Alături de îndeletnicirile 
vechi, de munca în C.A.P.. cî
teva sute de locuitori ai satului 
au învățat meseria de sticlari. 
La Fărcașa. pe malul Someșu
lui, se fabrică sticlă, o sticlă ro
șie specială căreia oamenii ii 
spun rubin. Povestea, lui a în
ceput cu mulți ani in urmă, 
Cînd un bătrin locuitor al sa
tului, fost lucrător intr-o fabri
că de sticlă, a descoperit in a- 
propiere o carieră de nisip. A 
chemat atunci la el trei feciori, 
pe care pusese ochii mai demult 
și le-a arătat un pumn din ță- 
rina culeasă din albia Someșu
lui. „Putem face o fabrică aici, 
la noi in sat. le-a zis bătrtnul. 
Am găsit ce ne trebuie. Vot 
mergeți cu mine să invâțâți 
meserie si întorși aici să-i in- 
vâtați pe alții ce veți redea a- 
colo. Viața fărcășenilor va fi 
alta cind vor avea o fabrică in 
satul lor11.

Cei trei feciori au plecat cu 
bătrinul ți au devenit sticlari. 
La Fărcașa nu s-a mai întors 
decit unul, Gheorghe Mereută. 
acum pensionar, dar cu sufletul 
tot lingă focul din cuptoarele de 
topit sticlă. A înființat ii urma 
cu cițiva ani. împreună cu mai 
mulți gospodari din sat, fabrica 
pentru care plecase in tinerețe 
de acasă. De fapt, tot timpui 
după ce s-a intors a fabricat 
sticlă intr-un atelier rudimen
tar. in care i?i construise un 
cuptor încălzit cu lemne.
i-a făcut pe toți trei feciorii, 
fiica, nora sticlari, i-a trimis să 
muncească la Poiana Codrului, 
la fabrica de acolo și acum i-a 
adus in sat. Pe ei $i pe mulți 
alți tineri plecați si-ți caute un 
rost pe alte meleaguri ale țării. 
La început, cind s-au pus te
meliile întreprinderii din Fărca
șa aici lucrau doar 12 oameni. 
Acum, in atelierele dotate cu 
instalații moderne muncesc 
peste 260 de tineri, sticlari gra
vori, pictori calificați in fa
brica lor din sat.

Spre a putea înțelege po
vestea, trebuie să zăbovești pe 
puțin cîteva ceasuri printre 
flăcăii urcați pe cuptoarele de 

Prea multă chibzuință 
nu strică niciodată

constatârile reporterilor noștri :

de zile zac aici, printre altele, și 
o plată de metal în jur de 3 
tone, oțel rotund, fier cornier, 
diferite țevi destinate bazei de 
aprovizionare tehnico-materiale 
din Sîncrai. Citim cîteva din tă
blițele care însoțesc o serie de 
utilaje încremenite pe rampe. 
Uzina de pompe București ex
pediază două pompe pentru în
treprinderea Metalotehnica : în
treprinderea de mașini electrice 
București trimite pentru între
prinderea Electro-Mureș un e- 
lectromotor tip A.S.-1280 N.M.- 
75-8 : I.C.M.A. București trimite 
pentru Trustul de construcții 
utilaje necesare lucrărilor de 
instalații ; întreprinderea meca
nică din Roman livrează către 
întreprinderea Metalotehnica, 
I.J.C.O.O.P., U.J.C.M. fierăstraie 
circulare pentru tîmplărie ;

RUBINUL DE FĂRCAȘA
topit sticla, ca pe o prispă de 
casă maramureșeană, buciumind 
din tulnicele lor lungi, către ră
săriturile frumoase ale dimine
ților din nordul nostru de țară. 
Trebuie să cauți in ochii fău
rarilor de frumos, de aici, văpa
ia curată a statorniciei, izvorul 

căldurii la care se topește ni- 
r.pul strrns de prin văile rîu- 
riior. Muiat in jarul strălucitor 
de țârinc topită. ..tulnicul" sti
clarului devine magic. Bobul 
luminos de rouă crește la șoap
tele celui ce buciumă cintec pe 
țeava d:n care se varsă fier
binte. singerind ca amurgul 
trupuri de amfore și pocale de 
nunți. Sint aceste clipe mărețe 
rotunde ca piinea. Lumina se 
apleacă atunci mai adine peste 
oameni, timpul se varsă in cupe 
de gind.

Fiecare palma de pămint folosita in scopuri productive

te 800 m canale și a se aduce 
30 000 tone pămint pentru um
plutură.

Pentru a înțelege mai bine 
ce volum mare de muncă tre
buie efectuat in vederea redării 
in circuitul agricol a 10 ha 
teren. adică suprafețele din 
cele două puncte : Dragomirești 
și Domnești, amintim că valoa
rea totala a acestor lucrări se 
ridică la peste 700 000 lei. Știind 
cit de greu și cu cite cheltuieli 
se redă in circuitul agricol un 
hectar de pămint atunci de ce 
s-a renunțat așa de ușor, prin 
aviz de principiu, la început, 
apoi, cu acte în toată regula, la 
6 ha teren, unde s-a început 
deja construcția unei stații 
electrice de transformare. în 
zona Domnești, fără a cere be
neficiarului acesteia, măcar, să 
recupereze suprafața de teren 
pe raza I.A.S. Ciorogirla, nu 
undeva în Dobrogea ?

Aceasta, însă, nu este singura 
întrebare ce se poate adresa 
celor care au în exploatare pă- 
mîntul, această avuție națională. 
Pentru că, tot aici la Ciorogirla, 
în urmă cu cîțiva ani. s-a pe
trecut o altă intimplare. Cu- 
noscînd importanța pe care o 
au irigațiile pentru agricultură, 
cei ce răspund de bunul mers 
al I.A.S. au decis amenajarea 
a 50 hectare pentru a fi irigate 
în sistem local. Decizie care a 
și prins viață. Au fost săpate 
vreo zece puțuri, mai multe 

I.C.M.A. București expediază un 
cazan către o întreprindere din 
Alba Iulia. După o lună clanul 
continuă să aștepte pe rampa 
gării din Tg. Mureș. Despre alte 
două rezervoare de capacitate 
medie nu mai știe nimeni ni
mic.

De două zile staționează două 
vagoane cu ciment destinate 
C.A.P. Voiniceni. Chiar în ziua 
vizitei noastre a sosit âl III-l?a 
vagon, dar în ciuda avizărilor și 
telegramelor trimise de C.F.R. 
nu s-a prezentat încă nimeni să 
descarce cimentul. Cine va plăti 
oare locația ?

întîlnim în drumurile noastre 
situații în care beneficiarii a- 
cuză lipsa de operativitate a fur
nizorilor pentru diferite mate
riale. Popasul în gara din Tg. 
Mureș ne-a facilitat cunoașterea 
și a altor cauze de întîrziere a 
livrărilor care nu pot fi socotite 
în nici un caz obiective. în pri
mul-rînd, neurmarirea materia
lelor, a utilajelor livrate pînă 
ajung la beneficiar. S-ar vedea 
atunci că unele rătăcesc, zile și 
săptămini întregi fără rost, cînd 
pe șantiere sau în ateliere, pro
ducția suferă din lipsa lor.

ION CHIRIC 
ADINA VELEA 

ION DANCEA 
MIRCEA BORDA

Sticla roșie de rubin fabricată 
la Fărcașa este deosebită. Are 
reflexe fascinante, este mai du
ră, motivele cu care sint grava
te pocalele, vazele de flori, cu
pele de culoarea vinului, bibe- 
lourile sint cele intilnite pe ves
titele porți maramureșene, pe 

iile cu care se îmbracă fetele 
duminica la nunți. Pe alte mo
dele sint incrustate scene de 
muncă. Lucrătorii din fabrică 
sint. dealtfel, după cele 6 ore 
petrecute in întreprindere po- 
micultori, crescători de animale 
la cooperativa agricolă din co
muna. Griul crește înalt. cu 
spicul împlinit aici in Lunca 
Someșului, livezile sint vestite 
pentru fructele lor, grădinile bo
gate. toate rod al hărniciei cu 
care sînt îngrijite. ..La fabrică 
planul de producție pe acest an

canale pentru irigat și au în
ceput udările. Toate bune pinâ 
intr-o zi, cind o altă instituție. 
I.C.A.B., și ea in căutare de

Două comune — două grădini
Străbătind comunele ilfovene 

Chiselet și Mănăstirea nu se 
pcate să nu observi grija deo
sebită a locuitorilor de a folosi 
in scopuri productive fiecare 
palmă de pămint. Sint cultiva:® 
în întregime nu numai curțile 
pînă sub streașină casei ci și 
spațiile din fața curților pină la 
limita șanțurilor de scurgere. 
Astfel, pe o latură și pe cea
laltă. căile de acces, inclusiv 
șoseaua asfaltată ce străbate 
comuna de la un capăt la altul, 
sint străjuite de frumoase cul
turi de legume, de cartofi, de 
lucernă și flori, foarte multe 
flori. ceea ce dâ localităților 
un aspect îngrijit și prosper, 
marcînd spiritul gospodăresc, 
vrednicia sătenilor. ..N-j e pen
tru prima dată. îmi spunea to
varășul Ahile Sirbu. secretarul 
consiliului popular, cînd in co
muna noastră se cultivă legume 
sau furaje și se plantează flori 
în curți ori pe suprafețele din 
fața acestora. Experiența anilor 
trecuți a convins pe toți cetățe
nii de avantajele folosirii inte-

(Urmare din pag. I)

la secția nr. I a S.M.A. Ghergani 
se împart sarcinile de muncă ale 
zilei. Șeful secției. Constantin 
Coman, repartizează mai întîi 4 
tractoare la arat, 2 la transport 
și unul la discuit. „Peste maxim 
o oră vine și semănătoarea", 
completează Constantin Coman. 
Apoi se face planul de bătaie 
pentru griu : cele trei combine 
..Gloria11, presele, cărucioarele 
de transport, tractoarele pentru 
deservire sînt gata. Tînărul ingi
ner mecanic Constantin Doanțâ 
face o ultimă Verificare a regla
jelor. „A plouat, dar ziua se 
anunță caldă, și de aceea stăm 
gata pregătiți cu echipa de re
coltare. Și 4 ore de seceriș dacă 
apucăm în această zi sînt bune“, 
ne spune inginerul. La orz, pen
tru că s-a acționat rapid, nu 
s-a pierdut nimic din recoltă ; 
am depășit cu 1500 kg la hectar 
producția planificată.

„...CU PRIMARUL"

Primarul comunei Contești, 
Moise Lăzăroiu, și-a început ziua 
de lucru pe la orele 6. Multă 
treabă este vara. Mai întîi s-au 
cules cartofii de pe terenurile 
din curtea sediului. Apoi a dat o 
fugă pină la tarlaua unde 30 
cooperatori plantau varză după 
cultura de orz recoltată cu două 
zile în urmă. La întoarcere, s-a 
interesat de stadiul în care se 
află construcția grădiniței pentru 
copiii cooperatorilor. Un scurt 
popas la ferma I.A.S. condusă 
de inginerul Constantin Giosa, 
unde combinele au intrat pentru 
probă la secerișul griului. Probe
le nu sînt mulțumitoare. „Să se

pină intr-o lună va fi realizat, 
ne spune bătrinul Gheorghe 
Mereuță. Pregătim acum și pri
mul lot de produse pentru ex
port. O să se minuneze mulți 
de ceea ce o să facem noi aici, 
in satul nostru".

La Fărcașa, în Maramureș, se 
fabrică sticlă de rubin. Peste 
260 de tineri constituiți intr-o 
puternică organizație U.T.C. 
muncesc în fabrica înființată 
in satul lor. îngrijesc livezile, 
organizează zilnic acțiuni cul
turale la căminul din localita
te, clădesc case frumoase, cu 
porți mari, sculptate în lemn 
de stejar, cum numai in Mara
mureș sint. construiesc o viață 
îmbelșugată ce-și are izvorul în 
munca și pasiunea fărcășenilor. 
in hărnicia cu care aceștia din 
zori și pină în zorii următori 
lucrează pe cîmp sau in fabri
că. in gospodăriile proprii.

Rubinul de Fărcașa este și un 
simbol. Este un simbol al do
rinței de mai bine, pentru care 
au luptat generații in șir de 
oameni de pe aceste meleaguri. 
Un simbol al unei mari moște
niri pe care ne-au lăsat-o stră
moșii : dragostea pentru muncă, 
pentru frumos, pentru o viață 
liberă, îmbelșugată. Bătrinul 
care i-a dus in urmă cu mulți 
ani pe cei trei feciori să învețe 
meseria de sticlar a dorit de
sigur să sădească în sufletele 
lor, odată cu sîmburele pasiunii 
pentru focul din cuptoarele de 
topit nisipul, și gindul că viața 
lor, a oamenilor din sat poate 
fi mai frumoasă, mai înflori
toare. munca mai rodnică. Da
torită rubinului oamenii au des
coperit un alt mod de a-și orga
niza lucrul, de a ciștiga mai 
mult, ei și țara. Datorită rubi
nului, Fărcașa. loc știut doar de 
oamenii din împrejurimi, este 
astăzi alături de Turda, Poiana 
Codrului. Avrig. Mediaș. Doro- 
hoi. un centru important al sti
clei românești. Este un sat în 
care in fiecare săptămini se 
construiește o casă nouă, unde 
viața înflorește cu fiecare zi de 
muncă, zi rotundă ca ș'i jpiinea, 
ca și soarele încrustat pe vesti
tele porți maramureșene, pe 
rubinul sticlei fabricate aici.

NICOLAE MILITARU

apă. a săpat alte puțuri, la 
adincimi mai mari. Pinza frea
tică a cobori: și sistemul de iri
gații al I.A.S. a încetat să mai 
funcționeze. S-ar putea spune : 
nu-i nimic, câ doar cele 50 hec
tare sint irigate in continuare 
Este adevărat sint irigate, dar 
nu cu ajutorul sistemului con
ceput inițial, ci cu altuia care 
bineînțeles s-a construit, după 
aceea, și tot cu cheltuială. Pu
țurile nu s-au mai putut folosi 
pentru că nu asigurau apa ne
cesară. dar cu canalele de in

grate a acestor suprafețe, care 
asigură cantitățile necesare ce 
legume nu numai pentru con
sumul propriu al familiei res
pective. ci și un surplus pentru 
piață. De asemenea, lucerna 
bine întreținută și cosită la 
timp constituie o rezervă de 
hrană pentru animalele din gos
podăria personala rezolvind ir 
bună măsură atit de mult dis
cutata problemă a furajelor 
pentru iarnă. La toate acestea 
se adaugă aspectul plăcut pe 
care-1 dâ comunei aerai sărbă
toresc pe care aceste culturi și 
florile îl dau in timpul verii lo
calității noastre. Anul acesta în 
curți și în spatiile de pe mar
ginea drumurilor au fost cul
tivate peste 10 ha de cartofi. 
tGmate și lucernă".

Cetățenii din comuna Mănăsti
rea nu s-au lăsat mai prejos 
decît vecinii lor. „Deși este 
pentru prima dată în acest an 
— îmi spunea tovarășul Vasile 
Marinescu, primarul și secreta
rul comitetului comunal de 

încerce din oră în oră“ s-au în
țeles primarul și șeful fermei. 
„Peste drum, a doua cultură de 
porumb a răsărit frumos, dar 
trebuie dat o prașilă manuală". 
„Și acum încotro ?“ „Spre maga
zie. unde se lopătează orzul re
coltat"... Aici ne-am despărțit de 
primarul Moise Lăzăroiu, fără a 
mai pune nici o întrebare.

„...IN CÎMP”

Cooperativa agricolă Bolovani.
Inginer-șef Ion Dumitru, 28 de 

ani. Din agenda de lucru pe ziua 
de 9 iulie : plantat varză, semă
nat castraveți, irigat în grădină 
și pe pășune, prășit porumb, re
coltat legume. Burcea Ion. mo- 
topompist : „Două agregate de 
aspersiune avem în cooperativă, 
la una este nepotul meu. Ion 
Burcea, și dacă e cald trebuie 
să irigăm neîntrerupt. Ce dacă a 
plouat ? Legumele și furajele au 
nevoie de apă multă. Și porum
bul. dar acolo nu avem încă iri
gații".

Cooperativa agricolă Odobești. 
370 ha cu griu. în cîmp 6 oameni 
se rotesc pe lingă o combină, fă- 
rîmînd spice de griu în palme. 
Sint prezenți primarul comunei, 
Popa Alexandru, președintele 
unității — Marin Zăvoianu. 
inginerul-șef Georgeta Calmuș 
și șefa de fermă, Niculina Zam- 
firescu. Ceilalți doi sînt mecani
zatorul Marin Dumitru și ingi
nerul mecanic Zenovie Calmuș, 
de la S.M.A. Titu. S-a tras pri
mul tur in griu. Soiul ..Dacia", 
românesc, bogat și falnic. De la 
orele 9 se va declanșa secerișul. 
Mai reținem, din obișnuitele 
planuri de acțiune pentru urgen
tarea secerișului, cuvintele ingi
nerului Zenovie : „Avem 10 
combine care au plecat să ajute 
județul Teleorman. Ei au început 
mai devreme. Duminică dimi
neața, vor fi acasă. în lan“.

Cooperativa agricolă Bîlteni. 
Pe una din parcele întîlnim 6

Prestațiile către populație- 
un sector deschis înnoirilor

Interviu cu ing. Dumitru Dîngă
directorul Direcției tehnlc-producție din UCECOM

Azi, mai mult ca oricînd. pres
tațiile către populație capătă o 
importanță; tot mai mare. ’Qreș- 
terea volumului prestărilor cu 
61—68.6 la sută in 1980 fată de 
1975 — așa cum prevede planul 
unic de dezvoltare este. cred, 
semnificativ. în ce mod își pro
pune să acționeze UCECOM 
pentru creșterea eficienței acti
vității in sfera prestațiilor.

— UCECOM are sarcina orga
nizării, dezvoltării și diversifi
cării a peste 250 profile de ser
vicii, în special a celor legate 
de cerințele personale ale popu
lației. Sarcină deloc ușoară da
că ne gîndim că ponderea aces
tora este de peste 1/3 din tota
lul serviciilor ce se prestează 
pe economia națională. După 
cum știți, în urmă cu puțin timp 
a avut loc al V-lea Congres al 
cooperației meșteșugărești care 
a direcționat activitatea pe linii 
noi. corespunzătoare dezvoltării 
social-economice a țării, dezvol
tare care influențează nemijlo
cit creșterea nivelului de trai al 
populației. Este vorba de muta
ții in ponderea și în structura 
serviciilor pe care le oferim 
populației și ne străduim să fa
cem acest lucru în condiții cit 
mai bune. Frigiderul, mașina de 
spălat, aspiratorul sînt obiecte 
indispensabile gospodăriei mo
derne. Pentru a răspunde cere
rilor de întreținere și reparare 
a aparatelor de radio și tele
vizoarelor. bunurilor electrocas- 
nice și autoturismelor, volu
mul de servicii va crește în a- 
cest cincinal de aproape 3 ori 
față de anul 1975. Ritmuri înal- 

gatii ce s-a făcut ? Răspunsul 
da: de inginera Raisa Cojocarii 
de la I.A.S. Ciorogirla a fost 
scurt și concis. .-Au fost astu
pate". Nu-i vorbă, intenții bune 
ce a folosi la maximum fie
care părticică de teren. Numai 
câ un lucru e de neînțeles. Să 
se fi schimbat atit de mult 
configurația terciului incit ve
chile canale să devină inutili
zabile ?

DUMITRU DUCA

cetățenii — cooperatori, medici. I 
învățători. lucrători ai diferite- I 
lor instituții — au înțeles a- 
vantajele folosirii integrale a 
pămintului. a terenurilor din 
curți Și de pe marginea șose
lelor și drumurilor. In curțile 
cetățenilor sint cultivate 35 de 
hectare de legume, la care se 
adaugă încă cinci hectare cu 
legume, cartofi. lucernă. pe su
prafețele dintre garduri și șan
țurile de scurgere a apei".

în timpul lor liber, cu mic cu 
mare, intelectual sau țăran coo
perator. locuitorii celor două co
mune. ca buni gospodari ce sint. 
își îngrijesc curțile și terenurile 
aferente de la drum, dind sa
telor în care trăiesc aspectul 
unor adevărate grădini, un 
exemplu pe care l-am dori ur
mat în toată țara.

AL. DOBRE 

cooperatori. „Plantăm varză pe 
terenurile de pe care am recol
tat cartofi. Două recolte de le- 
gdme într-un an. Răsadul a fost 
făcut de noi în grădinile perso
nale sau pe lotul ajutător și 
acum îl plantăm pe terenurile 
care ne-au fost repartizate în 
acord global. Acum două zile a 
fost mai greu, arșiță. A trebuit 
să cărăm găleți de apă. E mai 
bine că a plouat,, Plantăm mai 
repede." Am înregistrat aceste 
fraze de la familia Badea, de la 
Niculina și Lăzărica Ghiță. Ale
xandra Tănase și Maria Chiri ță. 
In aceeași vreme, mecanizatorul 
Constantin Cristea discuia tere
nul, pregătind pămîntul pe ulti
mele porțiuni din cele 10 ha 
planificate a fi cultivate cu var
ză de toamnă. Opt hectare fuse
seră deja plantate.

„...Șl LA UMBRĂ"

...în timp ce cei 6 mecanizatori 
de la Cooperativa agricolă Mă- 
tăsaru' efectuau aratul într-un 
teren pentru însămînțarea cultu
rilor duble, alte cinci tractoare 
stăteau la secția S.M.A. din lip
să de mecanizatori. în drum 
spre secția amintită, alte două 
tractoare, fără număr de înregis
trare, și fără conductori, erau 
trase la margine de lizieră în 
(jreptUl hanului „Cabana Mătă- 
sar.u“. Oare această destinație o 
aveau înscrisă pe foile de par
curs ?

...Intre Localitățile Moara Nouă 
și Braniște, distanță de 4—5 km, 
cîmpul este acoperit cu griu. O 
mare de spice strălucind. Pe 
alocuri, miriște» semn că aici 
combinele au gustat din noua 
pîine. Dar numai „au gustat", 
pentru că în zi bună de lucru, 
peste cîmp este liniște deplină. 
Stivele de baloți au rămas claie 
peste grămadă în așteptarea 
gospodarilor. Combinele sînt a- 
liniate, undeva la umbră, la 
sediul secției !

te vor cunoaște serviciile de 
reparații la clădiri și instalații, 
de spălătorie și curățătorie chi
mică’. Dezvoltarea cu prioritate 
a acestor servicii nu va afecta 
ne cele tradiționale, confecții și 
reparații de obiecte vestimen
tare, servicii de igienă perso
nală etc. Măsurile stabilite în 
baza prevederilor ..Programului 
de dezvoltare a prestărilor de 
servicii către populație în pe
rioada 1976—1980“, aprobat în 
ședința comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri, la 17 
martie 1976. urmăresc satisfa
cerea cererilor și exigențelor 
publicului și ele vor antrena 
toate verigile cooperației meș
teșugărești.

— în cincinalul trecut s-a rea
lizat un volum de investiții de 
peste 700 milioane Iei, sumă din 
care s-au construit și s-au a- 
menajat noi unități. Care va fi 
situația în perioada 1976—1980 și 
ce va caracteriza realizarea noi
lor obiective ?

— Investițiile vor depăși 1 200 
milioane lei. Creșterea este, cred, 
concludentă. Accentul se va 
pune pe unitățile în.care se vor 
desfășura activitățile cu carac
ter prioritar enumerate mai sus. 
Principiul care va sta la baza 
amplasării acestor unități va fi 
acela al apropierii serviciilor 
față de cetățeni. Paralel cu con
struirea de complexe, se vor 
înființa unități la parterele noi
lor blocuri, deci aproape de do
miciliul beneficiarilor.

— UCECOM va avea de făcut 
față și unor probleme pe care 
Ie ridică trecerea unor comune 
in rindul orașelor. Cum vă pre
gătiți pentru aceasta ?

— Prin uniunile județene s-a 
studiat situația fiecărei locali- 
tă’i. astfel că vom fi pregătiți a 
prelua sarcina executării servi- 
ci’lor solicitate de către popu
lare. A fost întocmit un nomOn- 
clatnr minimal de servicii, pe 
categorii de localități, astfel in
cit in cursul următorilor ani fie
care localitate să aibă asigurată 
o gamă variată și diversificată 
de servicii.

— In ce constă atenția de 
care se bucură problemele tine
relor familii în preocupările dv ?

— întemeierea unui cămin, a 
unei gospodării personale ridică 
probleme deosebite tinerilor că
sătoriți. în această direcție pu
tem interveni prin dezvoltarea 
și diversificarea serviciilor la 
domiciliu. Avem deja o expe
riență ; în centrele mari s-a 
organizat o gamă variată de a- 
semenea servicii. Putem asigura 
tinerilor căsătoriți mobilierul a- 
decvat locuințelor, lenjeria, co
voarele. perdelele. Intervenim, 
la solicitarea acestora, pentru 
decorațiuni interioare, amena
jări. putem repara locuin
ța și instalațiile, să asigu
răm servicii de curățenie gene
rală, de spălat și curățat lenje
ria etc. Asemenea servicii sînt 
organizate în marile centre ur
bane prin case de comenzi. Ca 
prestator unic de servicii la do
miciliu și începînd din acest an 
se vor organiza în toate locali
tățile urbane dispecerate pentru 
prestarea acestor servicii.

LIDIA POPESCU

Sint lăudabile preocupările 
conducerii întreprinderii agri
cole de stat Ciorogirla pentru a 
reda în circuitul agricoi noi 
suprafețe de teren și a face să 
crească potențialul productiv al 
fiecărei palme de pămint. Do
vezi grăitoare in acest sens, 
cele peste 1 000 hectare din zona 
Domnești și Joița, unde în urma 
executării unor lucrări de de
secări. deci a eliminării exce
sului de umiditate, producțiile 
agricole s-au dublat, precum și 
alte 600 de hectare în zona 
Dragomirești. unde acum se 
execută importante lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Insă, lu
crările la care ne referim nu 
sînt singurele care rețin atenția 
conducerii*1 și lucrătorilor I.A.S. 
Ciorogirla. La Dragomirești, 
mai bine de 2 ha tufișuri și 
pădure au fost defrișate și cul
tivate cu căpșuni. Prima re
coltă a adus unității și primele 
beneficii — circa 70 000 lei. Tot 
la Dragomirești în locul a 3.7 
ha teren băltit, prin construi
rea de canale de desecări, prin 
umplerea și nivelarea cu pă- 
mînt, au apărut 3,7 ha teren, 
de pe care, în acest an, se re
coltează peste 37 tone masă 
verde. Un alt exemplu îl con
stituie ferma Domnești unde 
pe 4.7 ha băltite de apă și 
populate cu stuf se execută 
ample lucrări pentru redarea 
acestuia în circuitul agricoi.
Aici urmează a se efectua pes-
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ACOLO UNDE EST 
NEVOIE DE TINE

,.,.nu există satisfacție mai mare pen- 
ru un tînăr decit aceea de a ști că este 
tăpin pe tot ce a creat mai bun civili- 
jția națională și universală, că poate 
firi demn atît la colegii lui, la tinăra 
pierație, cit și la înaintașii săi, spu- 
md: „Da, m-am pregătit; am făcut 
tul ca să folosesc condițiile create 
< partid, de stat—și sint gata. in orice 
Dment, la orice loc de muncă, să-mi 
rvesc patria, poporul, partidul !“

NICOLAE CEAUȘESCU

Ia, 7 000 de locuitori, e 
o i cu satele răsfirate 
pe urile Șieului, intr-o 
ma județului. Bistrița- 
Nantr-un anumit limbaj 
adltiv-medical, e cate- 
gotrept „circumscripție 
sarțrea". Aceasta presu- 
puturi mai mari in ve- 
deioperirii optime cu a- 
sisinitară a întregii arii 
locai înseamnă și aler
gate orice vreme — 
plocol, noapte — pentru 
că.icine, „urgențele" nu 
prcum veni la dispen
sar central de comună. 
Dani „greu" mai în- 
sea competență, pasiune, 
resltate profesională, 
ornin partea celor care 
au i sănătatea lechmțe- 
nilgumentul se află la 
antcurte „popasuri" ale 
unc medici repartizați 
aici lungul anilor, mai 
bine unor „medici pa- 
sage n-au rezistat la 
conin „circă", sau poate 
n-a în ei marea și a- 
devhemare a meseriei. 
Așan într-o seară, cau- 
tino Lechința pe docto
rul Măgherușan. medic 
de în același timp vi- 
cep« al Societății de 
mecgenerală din Romă- 
nia.nici o greșeală: vi- 
ceptle acestei societăți 
știirrăiește și muncește 
aicipape 500 de kilome
tri cești. .

A:intreaga carieră a 
doct Măgherușan e le- 
gatâastă comună. In ca
bine de la Secția Le- 
chinritalului județean, al 
căreste, bărbatul cu chip 
uscăni vioi și „mîini de 
aurtfn se exprimase unul 
din ri — îmi vorbește cu 
zgirdespre sine și cu lux 
de ate despre istoria din 
ultiifei decenii a Lechin- 
ței, cu care de fapt se 
iden Pereții cabinetului 
sint imente „tapetați" cu 
zeci afice și statistici în- 
tocrritre 1945—1976. o pa- 
siunoctorului. din care as
tăzi JOate urmări evoluția 
în tM unor fenomene me- 
dico-le și de comporta- 
menpografic la nivelul co
mun» material documentar

pentru o amplă monografie de 
specialitate, care-și așteaptă pu
blicarea.

Aflasem că in urmă cu mal 
mulți ani doctorul Măgherușan 
a fost promovat intr-o muncă 
importantă la minister. A lu
crat bine și acolo, a fost apre
ciat. i se deschideau perspec
tive pe care alții poate le in- 
vidiau. De ce s-a întors la 
Lechința ? „N-am putut uita 
prima dragoste, prima „circă4*, 
îmi răspunde. Aici am primit 
post in 15M5... Abia mă întor
sesem de pe front, fusesem 
pină în Cehoslovacia ca tinăr 
voluntar, iar anii de început in 7 

7
profesie, ani grei, foarte grei, 
dar vibrînd de entuziasm, cînd 
in tot județul nu eram decit 
doi medici, m-au legat pentru 
toată viața de aceste locuri și 
de oamenii lor...". 11 revăd pe 
doctorul Măgherușan, tinăr me
dic, făcind călare cite 40 de ki
lometri pe zi. peste dealuri, fe- 
rindu-se să meargă la galop ca 
să nu spargă fiolele cu preți
oasele medicamente „captură de 
război", cu care se întorsese de 
pe front. Răspundea de sănă
tatea oamenilor din aproape 30 
de sate. 11 revăd zbâtindu-se să 
obțină un local, unde primul 
pat pe care l-a oferit pacienți- 
lor a fost propriul său pat. de 
fier. Cind interna pe cineva, 
dormea „in salon", adică pe 
jos. 11 mai revăd prezent pes*.e 
tot unde era suferință. Mulți 
lechințeni iși spun că-i dato
rează sănătatea, unii chiar via
ța. iar un flăcău, numindu-1

VICEPREȘEDINTELE SOCIETĂȚII DE MEDICINĂ GENERALĂ DIN ROMÂNIA

TRĂIEȘTE Șl MUNCEȘTE ÎNTR-0 CIRCUMSCRIPȚIE RURALĂ

Locul privilegiat este locul
in care îti

,.r.aș“. afirma că, din cite știe, 
jumătate din populația tinără a 
comunei s-a născut in miinile 
sale.

Dar unde n-a fost prezent 
doctorul Măgherușan. acest en
tuziast care și-a înțeles și-și 
înțelege cetățenește profesiunea 
ca medic ! Dincolo de limitele 
stricte ale meseriei, a făcut 
muncă culturală, mai face și 
astăzi, a ținut și ține conferin
țe de popularizare a științei, se 
află în plin centru al vieții e- 
conomice și sociale a comunei. 
Pentru contribuția deosebită a- 
dusă la cooperativizarea agri
culturii a fost decorat, distinc

faci exemplar datoria
ția stă alături de alte ordine și 
medalii... In diverse legislaturi, 
a fost deputat in Marea Aduna
re Națională, in consiliul popu
lar județean, in consiliul popu
lar comunal, fără ca vreodată, 
cu mărirea volumului de mun
că obștească, activitatea sa pro
fesională să fi avut de sufe
rit. Din cind in cind era în
trebat : Nu preferați să veniți 
la Cluj, să predări la faculta
te ? N-ați dori să reveniți in 
București ? Asemenea întrebări 
in că i se mai pun...

„în general — soune doctoral 
Măgherușan — nou medicii de 
țară, tratăm boli in f2ză inci
pientă, cind intervenția este de 
cele mai multe ori hotărî toare 
atit in diagnoză, cit și in tra
tament. De aici și importanța 
deosebită a muncii medicului 
de la sat. Bineînțeles, uneori se

rilor in centrul unei multitu
dini de situații, extrem de va
riate. medicul generalist din 
circumscripția sanitară rurală 
are un qimp ideal de afirmare, 
de perfecționare profesională, 
de dezvoltare a personalității. 
Sint nespus de fericit că actua
lii mei colegi. soții Ana și 
Moise Major, Emilia și Ștefan 
Călăuz, tineri medici- pe care 
munca la sat i-a cucerit facin- 
du-i lechințeni în adevăratul 
înțeles al cuvintului. îmi îm
părtășesc punctul de vedere, 
convinși că medicina de înaltă 
clasă poate fi practicată și aici".

Cîteva fapte : O fată intoxi

cată cu pesticide este adusă fără 
a mai avea nici un reflex. Timp 
de mai multe ore doctoral Mă
gherușan face eforturi dispera
te s-o salveze, nu vrea să

gonește in noapte către Bis
trița. Pe drum, in sfirșit. citeva
semne încurajatoare. Cu puțin 
înainte de a ajunge la spital, 
medicul are certitudinea izbin- 
z:L La medicul stomatolog prin
cipal Ștefan Călăuz se pre
zintă un bărbat cu o gravă 
malformație congenitală a feții. 
Se impune operația estetică. A- 
cum. ia virsta adultă. inter
venția e incomparabil mai com
plicată decit ar fi fost in co
pilărie. Doctorul Călăuz, care 
in urmă cu citva timp operase 
cu succes o tumoră de maxilar 
folosind una din cele mai noi 
metode operatorii, se încumetă 

și de data aceasta. Astăzi omul 
arată normal, vorbește normal. 
O naștere dificilă. Sint in joc 
două vieți, a mamei și a co
pilului. în asemenea cazuri, 
mulți medici sint puși in situa
ția de a alege intre mamă și 
făt. Soții Ana și Moise Major, 
el generalist, ea pediatră, îi vor 
însă vii. ii ver taferi pe amîn- 
doi. Și izbutesc !

Astăzi. în Lechința există un 
dispensar bine utilat, o secție 
a spitalului județean, un cabi
net stomatologic modern, casă 
de naștere, farmacie și cîteva 
autosalyări noi. care-1 fac une
ori pe lechinețanul Simion Mă-, 
gherușan să-și amintească de 
calul șchiop cu care pleca la 
bolnavi in anii săi de pionierat. 
în<*ă im fapt : aici -se întreprind 
și cercetări științifice, ale căror 
rezultate au depășit demult 
limitele județului.

Răsfoiesc un teanc de lucrări 
de specialitate, rod al observa
țiilor competente, al pasiunii cu 
care iși practică meseria me
dicii din Lechința. „Dificultăți 
de diagnostic in practica me
dicului de medicină generală", 
„Noxe actuale în zootehnie", 
lucrări privind boala medica
mentoasă. reumatismul, alimen
tarea localităților rurale cu apă 
potabilă, igiena, ortopedia ma- 
xilofacială. metodele de trata
ment in malformații congenita
le, sistematizarea localităților 
rurale și condițiile sanitare — 
iată doar citeva din cele peste 
30 de teme de cercetare știin
țifică duse cu succes la bun 
sfirșit. o bună parte publicate 
in diferite reviste de speciali
tate. Ele s-au născut din prac
ticarea responsabilă a meseriei, 
din grija de a nu trece pe lingă 
un caz demn de atenție fără 
a-1 consemna, fără a-I studia 
minuțios, fără a oferi colegilor 
de breaslă sugestii de rezolvare 
optimă a altor cazuri, mai mult 
sau mai puțin asemănătoare 
Doctorul Măgherușan mă în
treabă : ..De ce să fi plecat de 
aici ? Cum vedeți, oamenii se 
pot realiza profesional și la 
țară. Dacă muncești, dacă nu 
te temi de greutăți, iți poți îm
plini chiar și cele mai îndrăz
nețe visuri din anii facultății"...

DRAGOMIR HOROMNEA

Imaginea tinereții, prezentă acolo unde o cheamă tara, dăruită cu pasiune muncii efortului construc
tiv, inălțârii patriei socialiste, prin brațul șl mintea sa. cutezătoare.

Fotografia de GHEORGHE CUCU

Adaos necesar la entuziasmul primilor pași în profesie

INVESTIȚIA DE ÎNCREDERE
Cum este așteptată noua promoție de specialiști in județul Harghita
Celor peste 40 de cadre cu 

'studii superioare, cite numără 
în prezent întreprinderea pen-» 
tru piese auto și tractoare din 
Miercurea Ciuc, -li se vor adău
ga nu peste mult timp încă 13. 
7 subingineri de specialități di
ferite, 4 ingineri și 2 econo
miști. Fac țjarte din promoția de 
absolvenți de anul acesta și-n 
curînd vor trebui să se prezin
te la posturi. Cei care îi vor 
primi trebuie însă să aibă în ve
dere că vor veni din primele 
zile și cu întrebări inerente 
pentru niște tineri aflați la un 
început de drum în viață și in 
muncă : unde vor locui, cum se 
vor acomoda cu oamenii, cu 
locurile de muncă...

— La noi toți cei ce vor veni 
se vor bucura de toate investi
țiile de încredere. ne spune 
Ștefan Szakacs. directorul între
prinderii. Siliți de împrejurări 
ii vom arunca chiar in linia în- 
tii. adică in focul producției, 
numindu-i de la început pe post 
de tehnolog sau maistru de li
nie. Este nevoie de ei fiindcă 
această întreprindere, intrată in 
funcțiune anul trecut, a însem
nat pentru cei mai multi dintre 
noi o activitate de pionierat, in 
sensul că aici nu exista expe
riență in construcții de mașini 
și mai ales a unor mașini de 
înaltă tehnicitate. Aceasta va ii 
cu siguranță un ciștig pentru ei. 
daca ne gindim la dorința fi
rească a acestor tineri de a-și 
demonstra prin fante utilitatea 
ca specialiști. Experiența anilor 
trecuți arată insă că. nu de pu
ține cri. unii aleg la repartiție 
județul Harghita, pentru că este 

mai aproape de Brașov. După 

stagiatură, invocînd diferite mo
tive, mai mult sau mai puțin în-^ 
temeiate, merg și se încadrează 
la întreprinderile de profil din 
Brașov sau din alte localități 
mari, adeseori in posturi și ser
vicii de rutină în care greu șe 
mai pot afirma, renunțînd la 
perspectiva .ce li se oferă de că
tre această unitate de-abia in
trată in funcțiune. Pentru a pre- 
întîmpina asemenea situații, 
începind cu acest an conducerea 
întreprinderii a trecut din timp 
la depistarea acelor tineri din 
județ care vor absolvi faculta
tea în curînd, discutîndu-se cu 
ei personal perspectiva reparti
ției la I.P.A.T. Este cazul lui 
Anton Molnar. Balia Atila, stu- 
denți la facultățile de studii eco
nomice din Cluj-Napoca și Iași, 
care vor solicita repartiția Ja 
această unitate și încă vreo 
cițiva cu care se m^i discută 
incă. Aceasta denotă într-ade- 
văr preocupare, interes pentru 
viitoarele cadre de specialiști. 
Și dacă în momentul de față, 
celor veniți din alte localități 
nu li se pot oferi decit locuri 
la căminul de nefamiliști. in 
perspectivă întreprinderea are 
in vedere construirea unui bloc 
de garsoniere din fondurile 
centralei. Comitetul U.T.C.. de 
asemenea. avind experiența 
anului trecut, ii va atrage Ia 
diverse acțiuni cu tinerii, ii va 
coopta in birourile organizației 
de bază, folosindu-se experien
ța acelora care in facultate au 
activat in cadrul Asociației stu
denților comuniști.

Aceeași preocupare, vizind in
tegrarea lor din prima zi in pro
cesul de producție prin antrena

rea directă în muncă și reparti
zarea de responsabilități și sar
cini concrete pe măsura pregă
tirii lor. am, îritîlnit și la alte 
unități din Miercurea Ciuc. în
treprinderea de tricotaje și fa
brica de confecții. Zoltan Sza
kacs, directorul comercial al în
treprinderii de tricotaje, ne ar
gumentează că cei trei ingineri 
textil iști care Ie vor fi reparti
zați vor beneficia de toate con
dițiile pentru a se realiza pe 
plan profesional. Produsele dc o 
tot mai bună calitate și tot mai 
variată’, cerute de clienții interni 
și externi, vor fi dovada cea 
mai convingătoare a ceea ce se 
aștepată de Ja ei. Și așa trebuie 
să se procedeze în toate unită
țile care vor primi în curînd 
absolvenți de învățămint supe
rior. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit aflăm că numărul lor nu 
va satisface necesitățile actuale 
ale județului, care și-a adăugat 
în ultimii ani și valențele dez
voltării industriale moderne. 
Astfel, deși județul este în plină 
dezvoltare, cu multe obiective 
noi. recent puse în funcțiune. 
I.P.A.R.. I.U.P.S.. Fabrica de
mobilă Miercurea Ciuc și Sec
ția de prelucrări mecanice din 
Vlăhița. la profile și specialități 
cum sint : tehnologia construc
țiilor de mașini, mecanica fină, 
turnătoria de fontă și industria
lizarea lemnului, acoperirea ne
cesarului de specialiști cu stu
dii superioare este încă nesatis
făcătoare, de unde o și mai mare 
preocupare pentru cadrele ce 
vor veni, care nu peste mult 
timp sc poate spune că au pășit 
cu dreptul in profesie. în viață.

ION MIHALACHE
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UN WM06 U DISUHȚA iHTSE CIȚiVA CĂUTĂTORI Bg „NKipi" Șl SÂTf$FACȚHU_ PE CARE Șl IE REFUZĂ
Da fereastra hotelului unde 
ă lu, hotelul Vaslui, se des- 
id perspectiva impresionan- 

•iveliști a centrului civic 
f cașului, dominat de impo
rt statuie a lui Ștefan cel 
A*. Vestitul domnitor mol- 
dan pare a fi la el acasă 
Pre clădirile moderne dura
te anii socialismului și care 
avansformat Vasluiul dintr-o 
ui provincială, într-un oraș 
th trepidant și insuflețitor. 
arht de înnoiri la fiecare 
Pa Cu imaginea aceasta in 
gîr parcurg drumul pină la 
..Aierul județean de proiec- 
tar instalat și el Ia etajul IT 
al ei clădiri spațioase ce face 
par din același ansamblu ar- 
hit»onic. ridicat în centrul o- 
rașii. Directorul atelierului. 
Teo Trifan. un om încă tînăr, 
amsi și plin de solicitudine, 
acccă cu bucurie să vorbim 
desțj noua viață a Vasluiului, 
spundu-mi. dintr-un bun în
cepi că tot ce am văzut și ce 
voi ai vedea în noile cartiere 
de buînțe, construite, sau a- 
flate’n construcție, este rodul 
mun( creatoare, în primul rînd 
a arttecților. adică al acelor 
oamei care, în zilele și uneori 
chiar i in lungi nopți de dăruire, 
le-au zămislit pe hîrtie mai în- 
tîi. ș au devenit apoi, prin 
munc; constructorilor, realități 
de neontestat ale hărniciei lo- 
calnicor. Apoi continuă : „Me
ritoriu este faptul că am reali
zat totiJ cu arhitecți tineri, ma
joritate veniți de curînd de pe 
băncile facultății. Ei au-găsit 
în Vasui un teren nedefrișat și 
au putit să-și pună repede în 

valoare talentul și cunoștințele, 
oricit de îndrăznețe au fost 
ele. Și acum și in anii viitori 
avem nevoie de arhitecți pri- 
cepuți. Este deajuns sâ vă spun 
că in actualul cincinal vom con
strui de trei ori mai multe lo
cuințe decit in cincinalul pre
cedent. că in noile cartiere vor 
fi ridicate creșe. grădinițe, școli, 
diverse dotări comerciale. De 
asemenea, și in celelalte orașe 
ale județului sint prevăzute a 
fi construite diverse edificii. 
Toate acestea vor solicita din 
plin fantezia și talentul arhitec- 
ților.

— Cum se acomodează un ar
hitect tinăr în Vaslui ? La a- 
ceastă întrebare îmi răspunde 
Adrian Lascăr: ..Am venit in 
Vaslui în 1974. imediat după ter
minarea facultății. Eu sint bu- 
cureștean și. poate o să vă 
surprindă, nu regret că am pă
răsit Capitala. Iată de ce : aici, 
în Vaslui, am găsit condiții ex
celente pentru a pune în va
loare cunoștințele asimilate in 
facultate. In scurt timp am de
venit coautor la proiectul unei 
construcții pentru orașul Huși. 
Este vorba de căminul de bă- 
trîni. Apoi, tot destul de repe
de, am devenit și șef de pro
iect. Lucrarea : un bloc cu 32 
apartamente și spațiu comercial 
la parter, construit în orașul 
Negrești. în prezent lucrez la 
proiectul dispensarului uman 
din Vaslui și la cel al unui 
bloc cu spațiu comercial în a- 
ceeași localitate. Nu m-am rea
lizat însă numai pe plan pro
fesional. La două săptămîni de 

la sosirea in Vaslui am primit 
o locuință confortabilă, apoi, am 
cunoscut aici o fată, ne-am că
sătorit, avem o fetiță și, se 
poate spune, că am devenit 
vasluian get-beget".

Cel care imi povestește toate 
acestea are 23 ce ani și. deși 
este foarte tinăr. tovarășii săi. 
comuniștii, i-au acordat încre
derea. alegindu-1 și secretar al 
organizației de bază de partid, 
ceea ce, îmi mărturisește el. a 
însemnat nu numai o mare sa
tisfacție. ci. in primul rind. o 
mare răspundere care i-a ani
mat toate acțiunile, ajutindu-1 

ZW BILET, E4 ROG, PENTRU VASLUI!
să învingă greutățile și să se 
dăruiască trup și suflet orașu
lui in care și-a afirmat deplin 
personalitatea. Imi vorbește 
despre toate acestea și mă roa
gă să le fac cunoscute și celor
lalți tineri arhitecți, absol
venți ai promoției de anul tre
cut. care nu s-au prezentat la 
posturi. „Avem nevoie de arhi
tecți ! Noi încă îi mai aștep
tăm. Cele peste 140 de proiec
te prevăzute în planul nostru 
sînt tot atîtea posibilități și 
pentru ei de a valorifica cu
noștințele și talentul, de a con
tribui la înflorirea unui oraș". 

„LUMINA ÎNVĂȚĂTURI! 
IZVORĂȘTE MAI ALES 
DIN DEVOTAMENTUL 

DASCĂLILOR"

Comuna Alexandru Vlahuță 
se află in apropiere de Birlad. 
cam la 20 km. Este o comună 
frumoasă și cu oameni primi
tori. Mai este și locul de naș
tere al unuia din clasicii lite
raturii noastre, ceea ce localni
cii ți-o fac cunoscut cu mîn- 
drie. Aici, la școala generală.

discut cu un grup de profesori, 
toți tineri, veseli și comunica
tivi. Este ultima zi de școală, 
ei sînt mulțumiți că. după un 
an de trudă elevii au mai par
curs o treaptă spre înțelepciune. 
Directoarea școlii, Elena Stăn- 
cescu — directoare la 26 de ani! 
— profesoară de matematica, 
povestește : „în comună am ve
nit de doi ani. M-am acomo
dat. Sigur, nu avem încă niște 
condiții extraordinare, dar știm 
că trebuie să ne facem datoria, 
știm că aici este nevoie de noi. 
Cind vorbesc de condiții, mă re
fer la faptul că școala este 
veche și neîncăpătoare. Dar este 

prevăzut în planul de sistema
tizare al comunei să se con
struiască o școală nouă. Și a- 
poi. fără greutăți, viața nu ar 
mai fi viață". Ii dau dreptate 
și continui convorbirea cu altă 
profesoară — Ana Bălănescu. 
cu specialitatea biologie. Iată ce 
imi spune : „Lucrez la această 
școală de 11 ani. Mi-am legat 
de ea toți anii tinereții și vă 
asigur, am mari satisfacții. Gîn- 
diți-vă doar la faptul că am 
contribuit la educarea a 11 pro
moții de elevi. Este ceva, nu ? 
Apoi aflați că și soțul meu lu
crează aici in comună. Este 

inginer agronom. Viața este 
frumoasă oriunde. dacă îți 
place să muncești, dacă ești 
conștient de datoriile pe care 
le ai față de societate. Noi 
știm că lumina învățăturii iz
vorăște mai ales din devota
mentul dascălilor".

Apoi, din vorbă în vorbă, 
aflu că pentru obiectul de is
torie, unde a rămas catedra li
beră, s-a recurs la folosirea 
unui profesor care a absolvit 
facultatea la fără frecvență și 
că a predat la mai multe școli, 
ori unde a fost nevoie, i.ar dacă 
situația i-o cere, se va face și... 
profesor de sport".

Toate acestea. în timp re o 
absolventă a Facultății de isto
rie, ce fusese repartizată in 
satul Minzați, comuna Alexan
dru Vlahuță. nu s-a prezen
tat nici pină in ziua de 
azi la post. Oare cind va putea 
spune și ea cu mindrie : „Am 
educat atîtea și atitfea promoții 
de elevi ?“. Deocamdată, copiii 
din satul Minzați iși așteaptă 
profesoara și noi o asigurăm 
pe această cale că o vor primi 
cu toată dragostea și încrederea 
pe care ei. copiii, știu să le a- 
corde celor de la care sorb lu
mina învățăturii.

„IN SECTORUL 
ZOOTEHNIC AVEM 

MARE NEVOIE DE UN 
SPECIALIST"

Nuțu Constantin, 34 de ani, 
este inginer șef al C.A.P. Dra- 
xeni. îmi vorbește pe larg des
pre activitatea membrilor coo
peratori. El muncește la acest 
C.A.P. de 9 ani, adică de cind 
a absolvit facultatea. „M-am a- 
tașat de oamenii locului, chiar 
de la sosirea mea în sat. Sint 
oameni harnici și primitori. Am 

început. împreună cu ei. sâ fa
cem agricultură după cele mai 
moderne reguli. Rezultatele nu 
au inîirziat să se arate. La 
griu. la porumb, la struguri și 
la floarea-soarelui. producția 
s-a dublat față de cea care am 
găsit-o la sosirea mea. Acum 
doi ani am primit un ajutor de 
nădejde : tinărul inginer Lau- 
rențiu Stoia. de loc din Recaș, 
de la Timișoara. Conduce ferma 
mixtă vegetală de la Tufești, 
și. ca și mine, s-a atașat de a- 
ceste locuri. Dealtfel trebuie 
să vă spun că eu m-am sta
bilit definitiv în acest sat. So
ția mea este directoarea școlii 
generale. Avem o fetiță. Ne des
curcăm binișor. La început a 
fost mai greu. Acum iată „casa 
agronomului" este gata, și cum 
se zice, ne vom muta în casă 
nouă. Am și un „of" — este 
vorba de sectorul zootehnic. La 
ora actuală, avem un efectiv 
de 200 capete bovine pentru în
grășat și 3 000 de oi. Am fi do
rit să ne orofilăm pe creșterea 
ovinelor. însă ne lipsește un 
specialist. Ferma este condusă 
de un țăran harnic, ce-i drept, 
dar care nu posedă cunoștințe
le necesare creșterii științifice 
a animalelor".

înțelegem amărăciunea ingi
nerului șef și ne gîndim că 
poate azi nu ar fi vorbit dînsul 
despre sectorul zootehnic, dacă 
medicul veterinar Eugen Aldea, 
s-ar fi prezentat la post. „Am 
fi fost trei specialiști, ne spune 
inginerul Nuțu, și sînt convins, 
că împreună am fi înscris coo
perativa printre cele fruntașe 
pe județ. Noi îl mai așteptăm 
pe medicul veterinar Aldea. Și 

sperăm să-i oferim condiții op
time de muncă și de viață. In 
orice caz. fac apel, prin coloa
nele ziarului, la simțul său de 
răspundere. Măcar acum, poate 
ne va auzi !“. .....Măcar acum" 

’ — ne spune mama sa. Maria 
Aldea. muncitoare la Combina
tul poligrafic Casa Scînteii. „Nu 
e un băiat rău. M-am străduit 
să-1 cresc bine. Am muncit din 
greu pentru ca lui să nu-i lip
sească nimic. Nu știu ce s-a 
intimplat cu el. De la o vreme 
n-a mai dat nici pe la mine".

Noi știm unde este. Este 
membru al formației amatoare 
de muzică ușoară „Jupiter" de 
pe lingă Casa de cultură a sec
torului 6 din Capitală. Remu
nerație ? — 15 lei pe oră, ni se 
spune, din partea casei de cul
tură. atunci cînd cîntă Ia serile 
de dans. Și asta de trei ori pe 
săptămînă cîte trei ore. în rest... 
amator. Pentru că profesia de 
bază a abandonat-o. Și lui, ca 
și altora, aceeași înștiințare : în 
județul Vaslui postul de medic 
veterinar îl așteaptă.

Ce părere ai. Eugen Aldea ? 
întrebarea este valabilă — 

și ea se pune cu atît mai acut, 
cu cit societatea #a investit e- 
forturi pentru ca ei să ajungă 
specialiști — tuturor celor care 
sint incă așteptați la locurile 
lor de muncă. Și societatea, in 
numele acestei investiții, are 
dreptul să ceară și să aștepte 
de la ei acest, răspuns : reve
nirea grabnică în frontul mun
cii, acolo unde se află întregul 
popor.

TEODOR POGOCEANU 
VASILE RĂVESCU
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' Ll'MEA IIlEILdll
Apelind 1a teza mai veche câ 

societatea s-a „tehnicizat", 
multi apologeți ai orinduirii 
burgheze fac astăzi din ce in 
ce mai mult din tehnocrație un 
„mit". in care văd din ce in ce 
mai insistent un fel de salvare 
universală a capitalismului con
temporan. în special după anii 
’50, înlocuirea puterii politice 
cu puterea tehnicii devine un 
curent ideologic tot mai frec
vent susținut în lucrări de spe
cialitate, în întîlniri științifice 
și chiar unele documente ofi
ciale.

încă de la lansarea termenului 
teoreticienii in cauză au pornit 
de la o pretinsă analogie care 
ar trebui să existe și ar fi po
sibilă intre principiile care gu
vernează natura și cele pe baza 
cărora ar trebui condusă socie
tatea. Astfel principiile care o- 
rînduiesc dezvoltarea naturii, 
făcînd apel la „științe exacte", 
precum matematica, fizica, bio
logia etc. pot fi măsurate, con
trolate, putindu-se evita erori
le. pe cînd cele elaborate, apli
cate și controlate de politicieni 
sint supuse haosului, dezordinii, 
subiectivismului, și. deci, nu pot 
eluda eroarea. Dimpotrivă...

în consecință, după opinia 
tehnocraților, în zilele noastre 
a apărut o pătură socială — in
telectualitatea tehnică — care 
prin statut economic, politic și 
juridic s-ar situa deasupra fos
tei clase burgheze și a proleta
riatului. Ea nu ar mai fi o clasă 
proprietară, ci una doar organi
zatoare a procesului de produc
ție. a industriei si. prin exten- 
sie. a societății. In această ca- 
tegorie sui-generis sînt incluși, 
de regulă, directori de produc
ție. ingineri administrativi, su
praveghetori. comisari, șefi etc. 
și. potrivit lor. tocmai această 
pătură de specialiști ar putea 
exercita o conducere imparțială 
a societății. Dar. așa ceva este 
dezmințit de realitatea însăși : 
specialiști și conducători teh
nici „puri", deasupra oricăror 
interese de clasă, reprezintă O 
utopie diversionistă. Ei aparțin 
de fapt unei anumite clase so
ciale și exprimă — chiar dacă 
nu întotdeauna direct — intere
sele și concepțiile proprietaru
lui mijloacelor de producție. 
Mai mult, la o analiză mai a- 
tentă. tocmai această teză car
dinală pentru ideologia ..tehno
crată" își dezvăluie limitele 
funciare, și, implicit, substratul 
său de clasă.

Teza că societatea capitalistă 
contemporană este capabilă a-și 
găsi forme de conducere în a- 
fara claselor și in afara ideolo
giilor nu este, desigur, noua. 
Noul Stă îri „aura științifică"

pe care tehnocrații încearcă să 
i-o atașeze. Dar realitatea capi
talistă. erodată tot mai mult de 
criza de sistem, vine să infirme 
cu certitudine si ..girul științi
fic" și trăinicia tehnocratismu- 
lui. Pentru că. tocmai criza 
profundă pe toate planurile a 
capitalismului mondial este în 
măsură să ateste faptul că între 
pretențiile sale definitive, solu
ția tehnocratică eludează două 
idei principale : 1) Aceea că în 
suita mutațiilor și transformări
lor ce se petrec în structura glo
bală de clasă a societății capita
liste. clasa muncitoare își întă
rește permanent rîndurile și este 
antrenată intr-un continuu pro
ces de maturizare și radicalariza-

societatea capitalistă a cărei 
poziție asupra proprietății, re
lațiilor de producție și reparti
ției este aceea cunoscută, și in 
care problema de fond, decisi
vă rămine aceea a contradicției 
fatale între proprietate și re
partiție. contradicție pe care 
tehnocrații o eludează pur și 
simplu.

Interesant este de amintit câ 
teoriile tehnocratice sînt res
pinse astăzi chiar de unii doc
trinari occidentali, acei care in
terpretează tehnocrația ca pe o 
doctrină a societății birocratico- 
industriale nedemocratică, os
tilă libertății individului, im
pusă din afară, o teorie ce a- 
mintește de mai vechiul elitism.

MITOLOGIA
TEHNOCRATICĂ 

SAU TEHNOCRAȚIA 
MITULUI

prof. univ. dr. Marin Voiculescu

re : că păturile și grupurile socia
le considerate ori „marginale", 
ori „independente" sint — de fapt 
— confruntate cu multiple pro
bleme politice și sociale care le 
pun în situația de a-și conști
entiza și valida opțiuni politice 
și sociale proprii ; 2) Nici teh
nocrația nu este o formulă in
failibilă, ea însăși fiind con
fruntată cu exigențele dezvol
tării economico-politice și socia
le complexe Incit, așa cum re
cent o afirmau experții de la 
Hudson Institute, ne aflăm în 
faza ce pare să preceadă o a- 
devărată „criză tehnologică".

Cu toate acestea, în unele lu
crări. tehnocratul este văzut ca 
un specialist strict preocupat de 
problemele lui, total rupt de 
practică, în sensul că ea îi este 
cel mult indiferentă. ..Tehno
cratul este, prin definiție, efi
cient, tînăr și dinamic ; intr-un 

v cuvînt responsabil : aceasta e 
tot ce face seriozitatea sa". Si
gur, îndemnul pare pe cit de 
legitim, pe atît de abstract în

De exemplu, sociologul Gaston 
Bouthoul in „Sociologie de la 
politique" susține că : „orice 
s-ar spune, cel puțin pînă în 
prezent, politica niciodată nu a 
putut fi redusă la o tehnică, 
oricît de avansată", iar Jean 
Meynaud. în „La Tehnocrație — 
Mit ou realite ?“. îndeamnă a 
nu se renunța total la funcția 
politică.

Tehnocrația este învinuită 
chiar din interiorul ideologiei 
nemarxiste de o unilateralitate 
care permite un singur sens în 
procesul conducerii : acela de 
la centrele de decizie la cetă
țean, dar nu și răspunsul cetă
țeanului. reflecția lui față de 
decizie. Tehnocratismul este 
respins de unii politologi fiind
că el este o nouă formă de eli
tism, de data aceasta de eli
tism tehnic. Și nu puține sînt 
vocile care denunță viciul de 
fond al soluției tehnocratice — 
eludarea conținutului social, al 
elementului politic în interpre
tarea sistemului capitalist.

Este o teză îndelung frec
ventată de tehnocrați, aceea că 
în societatea socialistă nu ar fi 
practic vorba de o aplicare a 
principiilor științifice eficiente. 
Pentru orice om de bună cre
dință care studiază sistemele de 
conducere din țările socialiste 
este limpede că așezarea con
ducerii sociale pe baze cit mai 
științifice, mai eficiente și mai 
democratice a devenit o con
stantă indiscutabilă. O atestă 
din plin experiența sintetizată, 
între altele și in opțiunea parti
dului nostru, pentru introduce
rea la scara societății a cuceri
rilor tehnico-științifice contem
porane. Faptul că in socialism 
sint consultați specialiștii în în
treg procesul de elaborare și a- 
plicare a deciziilor, că în orga
nele de partid sînt aleși specia
liști cu înaltă calificare, că în 
concepția partidului nostru pro
blema participării eficiente și 
reale a maselor la viața eco
nomică și socială este legată 
implicit de creșterea competen
ței lor politice și de specialita
te, nu înseamnă însă că a fost 
cedată „tehnicienilor" conduce
rea politică. Dimpotrivă. în toată 
această perioadă istorică rolul 
politic conducător revine parti
dului. ca exponent fidel al ce
lor mai înalte năzuințe ale în
tregului popor.

Evident, și în accepția noas
tră există un criteriu al efi
cienței. Dar el nu se confundă 
cu eficiența de tip burghez, e- 
goist. ci are un conținut politic, 
economic, social larg, complex. 
Și la noi se urmărește o folo
sire din ce în ce mai rațională 
a specialiștilor direct în _ pro
ducție acolo unde pot să-și ve
rifice din plin priceperea, ex
periența la nivelul celor mai 
înalte exigențe ale științei și 
tehnicii mondiale.

Toate acestea atestă faptul că 
o conducere științifică, realistă 
și democratică nu se poate con
funda în nici un caz cu una 
pur tehnocratică, că varianta 
tehnocratică nu este decît o so
luție parțială, pasageră și nu 
una de esență, de fond. Așadar, 
salvarea mult căutată de ideo
logii burghezi pentru supravie
țuirea rînduielilor în 
cărora îsi desfășoară 
se dovedește a fi în practică o 
simplă iluzie, chiar dacă îm
prumută „aura" științei. Ceea 
ce era de așteptat. Ceea ce se 
întîrnplă în mod obiectiv cu 
orice teorie care sfidează regu
la adevărului, adică raportarea 
sinceră la realitatea socială pe 
care țintește să o facă cunoscu
tă. Dar acesta este ultimul lucru 
la care ar voi să se gîndească 
adepții tehnocrației.

numele
apologia

STIIM
Incursiune in lumea 

micronilor și nanosecundelor
„Azi putem cumpăra cu un 

cent aceeași putere de calcul 
care acum 25 de ani ne-ar fi 
costat 100 dolari... Dacă indus
tria de automobile ar fi putut 
face același lucru, am avea 
Rolls-Royce-uri mergînd cu 6 000 
km/h și costînd doar 2.5 do
lari !...“ Această afirmație de 
natură să șocheze, aparținînd 
unui specialist în domeniul pro
ducției de. componente electro
nice. traduce, de fapt, următo
rul adevăr : în ultimii 25 de ani 
electronica a făcut un fantastic 
salt înainte și, fie că este vorba 
de calculatoare electronice sau 
de bunuri electronice de larg 
consum, de echipamentele de te
lecomunicații sau de electronica 
industrială, de aparatura de mă
sură și control sau de cea elec- 
tromedicală, acest salt se da
torează în ultimă instanță „ce
lulelor" din care se fabrică 
toate acestea —- componentele 
electronice. Să reamintim mo
mentele mai importante ale a- 
cestei revoluții : în 1948 apar 
tranzistoarele din Germania ; în 
1955 — cele din siliciu ; în 1958 
— circuitele integrate din siliciu, 
care, pe o singură plăcuță de 
semiconductor, denumită în .lim
bajul tehnic internațional „CIP“, 
au încorporat la început echi
valentul a cîteva zeci de tran- 
zistoare, diode și rezistențe, a- 
poi a cîteva sute, pentru ca as
tăzi să se ajungă la aproape 
20 000 componente pe centime
tru pătrat, și să ne îndreptăm 
rapid către o sută de mii. O 
astfel de industrie de compo
nente nu mai fabrică tranzis
toarele și celelalte piese pe care 
proiectanții și constructorii _ di
feritelor tipuri de aparate să le 
așeze unele lingă altele (așa 
cum le putem vedea încă într-un 
aparat de radio, spre exemplu) 
pentru ca toate laolaltă să rea
lizeze o anumită funcție. Acum, 
într-o plăcuță de cîțiva centi
metri pătrați se încorporează, 
nevăzute pentru ochiul celui ne
avizat, blocuri funcționale în
tregi, precum cel de sunet sau 
de sincronizare dintr-un recep
tor TV. sau chiar un întreg 
calculator de buzunar. Cînd 
primii fabricanți au ajuns, în 
jurul anului 1965, la depășirea 
barierei de 1 000 componente pe 
C.I.P., s-a început să se vor
bească de circuite L.S.I. (pre
scurtarea expresiei Large Scale 
Integrated — adică Circuite in
tegrate pe scară largă), iar as
tăzi preocuparea și atenția cer
cetătorilor. proiectanților și uti
lizatorilor din tot mai multe 
țări ale lumii este dominată de 
acest termen.

In urmă cu 10 ani industria 
•noastră de profil prezenta un 
mare decalaj în domeniul com
ponentelor (ea nu fabrica încă 
tranzistoarele cu siliciu, în timp 
ce industriile electronice cele 
mai avansate trecuseră deja la 
circuitele L.S.I.). Astăzi am re
ușit să reducem mult din acest 
decalaj, parcurgînd toate mo
mentele revoluționare din teh
nologia componentelor amintite 
mai sus. inclusiv cel al circui
telor integrate pe scară medie, 
și ne aflăm în momentul de 
față în stadiul de a ataca ul
tima redută, obiectiv Înscris, de
altfel și in Directivele Congre
sului al XI-lea : dezvoltarea

tehnologiilor de fabricație a cir
cuitelor integrate pe scară largă. 
In acest context, prima sesiune 
științifică organizată la sfirșitul 
săptămînii trecute de către co
mitetul U.T.C. și comisia pro- 
fesional-științifică din Institu
tul de cercetări pentru compo
nente electronice din București 
(unitate care de la înființarea 
sa. in 1969, a reușit prin cerce
tări proprii sau prin asimilarea 
unor tehnologii de vîrf din ță
rile avansate să contribuie la 
reducerea acestui decalaj), se 
înscrie ca un eveniment de certă 
importanță. Propunîndu-și ca 
temă „Cercetarea. dezyoltarea 
tehnologică și orogresul tehnic 
în domeniul dispozitivelor semi
conductoare în România" ea a 
reunit cîteva zeci de foarte ti
neri cercetători și specialiști din 
I.C.C.E., ca și din Institutul po-

0 recentă sesiune 
științifică a tinerilor 

de la Institutul 
de cercetări pentru 

componente electronice 

litehnic București și întreprin
derea de piese radio și semi
conductoare Băneasa (cu care 
institutul colaborează îndeaproa
pe) și a reușit să facă mai 
multe demonstrații. „Mai întîi de 
toate sesiunea a confirmat fap
tul că media de virstă a celor 
mai activi oameni în acest do
meniu este de 28 de ani", afir
ma Radu Vancu, președintele co
misiei profesional-științifice. O 
apreciere întărită și de direc
torul institutului, dr. ing. Con
stantin Bulucea, care, în alte 
sectoare de activitate, ar fi tre
cut, la cei 36 de ani ai săi. drept 
tînăr : „în institutul nostru tine
rii au rolul de vioara întîi. Cei 
care au deja 30 de ani — Mir
cea Dușa, Dorel Prisăcaru, Con
stantin Postolache și alții — au 
devenit concert-maeștri, condu- 
cind colectivele de cercetare. 
Este explicabil, dacă avem în 
vedere că domeniul foarte nou 
și deosebit de dinamic solicită 
specialiști care în urmă cu 10 
ani nu primeau nici un fel de 
cunoștințe de acest gen în fa
cultate. oameni de mare talent 
și putere de muncă, capabili să 
învețe în permanență aș spune, 
să facă prin cercetare și pro
ducție o a doua facultate".

„De fapt, un prim obiectiv al 
acestei sesiuni ce se înscrie în 
seria de manifestări pe care 
comisia de creație tehnico-ști- 
ințifică din sectorul II preconi
zează a le organiza și în alte 
unități de proiectare-cercctare. 
îmi spunea Andrei Vladimires- 
cu. secretarul comitetului U.T.C., 
a fost tocmai acela de a trece 
în revistă cele mai importante 
rezultate obținute de tinerii noș
tri cercetători în perioada 1971— 
1975, cărora li se datorează sal
tul făcut de industria româneas
că de componente electronice în 
ultimul cincinal". Să ne oprim

doar asupra cîtorva dintre ele : 
Un colectiv de tineri (R. Vancu, 
A. Vladimirescu, S. Setnic, A. 
Delibatov) a prezentat familia 
de circuite integrate realizate 
în concepție proprie, după așa 
numita tehnologie MOS (metal- 
oxid-semiconductori) la I.C.C.E. 
Printre acestea se numără re
gistrul de deplasare cu 500 de 
tranzistori pe o plăcuță, suban- 
samblu care intră în construc
ția oricărui echipament numeric 
(acum, atenția tinerilor cercetă
tori se îndreaptă spre circuite 
mai complexe, conținînd pînă la 
1 000 sau chiar 4 000 de com
ponente pe un C.I.-P.) De ase
menea, un interes foarte mare 
a suscitat memoria integrată 
destinată înlocuirii memoriilor 
cu ferită (mult mai voluminoa
se și mai lente) în Display (ter
minal al unui sistem de calcul, 
la care se poate vizualiza infor
mația extrasă dintr-un calcula
tor. întocmai ca pe un ecran 
TV). La rindul său ing. S. Fili- 
mon, de la I.P.R.S. Băneasa, a 
comunicat rezultatele obținute 
pe linia fabricării de circuite in
tegrate care să înlocuiască 
blocurile funcționale clasice, re
alizate cu elemente discrete, din 
receptoarele TV ; 6 de astfel 
circuite, fiecare avînd dimensi
uni de ordinul centimetrilor, 
pot să preia în întregime func
țiunile unor circuite volumi
noase cu tuburi, tranzistoare. re
zistențe, condensatoare și bobine 
pe care le mai întîlnim astăzi în 
aparatele TV. Cind veți dori să 
depanați viitorul aparat nu veți 
mai înlocui o piesă, ci o plăcuță 
în care se află incorporate, inse
sizabile vederii, zeci de astfel 
de componente. în fine, trebuie 
subliniată preocuparea tinerilor 
cercetători de la I.C.C.E. de a 
pune la punct, alături de tehno
logiile de fabricație a unor cir
cuite în care unitățile de măsură 
sînt micronul și nanosecunda, 
aparatura deosebit de complexă 
necesară testării performanțe
lor acestora, sau procedee tot 
mai evoluate, utilizînd calcula
torul electronic, pentru proiec- 
area măștilor cu ajutorul că
rora se realizează circuitele in
tegrate.

Un al doilea moment impor
tant al acestei manifestări ști
ințifice l-a constituit o masă 
rotundă la care, în afara de re
prezentanți ai cercetării, învăță- 
mîntului superior și producției 
din domeniu] componentelor e? 
lectronice, au- participat nume
roși utilizatori ai acestora, în
deosebi proiectanți ai sistemelor 
de calcul și de automatizare. Ea 
a demonstrat interesul larg al 
tinerilor pentru dezbaterea căi
lor concrete de reducere a de
calajului încă existent față de 
țările cu industrie avansată prin 
abordarea celor mai evoluate 
tehnologii existente în prezent. 
Iar ca o concluzie să consem
năm opinia exprimată de cerce
tătorul Vlad Tepelea. de la In
stitutul de tehnică de calcul : 
„Pentru aceasta se impune, mai 
mult decît orieînd. o colaborare 
strînsă între cercetătorii și pro- 
iectanții din întreg domeniul e- 
lectronicii. colaborare care are 
un început fructuos în chiar a- 
ceastă sesiune științifică".

VIRGIL SIMION

EXPOZIȚIA DE PICTURĂ A ABSOLVENȚILOR 
INSTITUTULUI DE ARTE PLASTICE „N. GRIGORESCU

Un debut concludent
In sălile Ateneului Român s-a 

deschis, recent, o expoziție cu 
lucrările de diplomă ale absol
venților din ultima promoție a 
Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" (secția 
pictură). Ceea ce atrage aten
ția de la bun început este te
meinica lor pregătire profesio
nală. nuanțata. uneori chiar 
subtila stăpînire a mijloacelor, 
rod, se-nțelege de la sine, al 
unui tenace și stăruitor studiu, 
al unui serios exercițiu. O altă 
observație ar putea privi matu
ritatea in gîndire a tinerilor ar
tiști, aplecați către teme grave, 
de surprinzătoare consistență 
conceptuală, către teme care 
evaluează constant realitatea 
din unghiul perspectivei si as
pirațiilor contemporane. Nu a- 
vem de-a face cu teme școlă
rești ori școlărește tratate, cu 
superficiale însăilări pe margi
nea unor ticuri ale maeștrilor 
ori ale formulelor de succes. 
Scenele de muncă sînt trăite, 
personal înțelese și redate, figu
rile istorice cu discernămînt și 
adincă reflectare asupra impor
tanței lor, evocate, cu real, și 
nu foarte des întîlnit, simt al 
autenticității. Portretele impun, 
de asemenea, prin finețea ana
lizei psihologice, prin delicata 
căldură sufletească (mai mult 
conținută decît exprimată ca a- 
tare). deci, prin constanta des
chidere și predispoziție a artis
tului în a cerceta atent. în lij 
mitele firescului, 
emoție, chipul 
subliniem prin 
portrete, ca și 
de muncă sau 
rii plasticieni 
mult stadiul analizării 
formelor. înțelegînd acum ceea 
ce pulsează dincolo de ele. ceea 
ce le conferă substanță si viată, 
că ei întreprind deja personale 
investigații artistice. De unde 
și indiscutabila originalitate a 
celor mai multe dintre lucrări.

Exnozitîa este extrem de di
versă. Fiecare pictor ne pre
zintă o viziune proprie, incon- 
fundabilă. destul de ferm arti
culată. Este fără îndoială un 
merit al lor. Dar si un merit al 
profesorului. Gheorghe Șaru. 
care a știut să intuiască în fie
care ceea ce îi este nrooriu și 
îl poate defini, dezvoltîndu-i 
personalitatea cu tact si migală, 
pînă la revelația de sine, care a 
știut să-și ferească elevii de 
tentația tutelei prestigioase, alt
fel destul de naturală. în deli
catul și complexul proces

cu vibrantă 
uman. Vrem să 
aceasta și în 
în peisaj, scene 
compoziții, ține
au depășit de 

seci a

formare a unui artist. Tinerii 
pictori, căci ii putem numi fără 
rezerve și încă de pe acum pic
tori pășesc, credem, in viața 
noastră spirituală și artistică cu 
dreptul.

Reținem, impunîndu-se aten
ției noastre in viitor, pictura lui 
Virgil Ficiu și xXdrian Buba, 
de o remarcabilă forță de ex
presie plastică. înclinați către 
comentariul filosofic. în regis
tru patetic al unor eterne mi
turi (Icar. Prometeu etc), pic
tura lui Serghei Niculescu-Mi- 
zil, sensibilă și delicată in cro
matică. logică și îndelung elabo
rată ca arhitectură, vădind o 
subtilă sinteză a datelor realu
lui. din seva căruia își extrage 
certa autenticitate. Reținem, 
de asemenea, pictura lui Mihai 
Stinghe, de mare intensitate 
cromatică, dezvoltată în rapor
turi contrastante, contururi 
ferme și cadență ritmică a 
detaliilor, lucrările Doinei Mun- 
teanu și Măriei Oteteleșeanu, 
coloriste prin excelență, explo- 
rind cu fericită intuiție savoa
rea materiei și atmosfera lirică 
subiectelor. Ori viziunea lui 
Petre Velicu, ce se remarcă 
prin sobrietate și sugestivă eco
nomie în notație, fie că e vorba 
de portrete, fie că e vorba. de 
naturi statice. Demne de tot
interesul apar privitorului lu
crările lui Nicolae Șchiopu, 
ale Rodicăi Pandelea, Maru- 
siei Morcov și Cristinei Eli- 
nescu Tănăsescu, care pe traiec
torii personale dezvoltă mănoa
sa lecție a impresionismului și 
postimpresionismului, în fond a 
studiului perpetuu al naturii, al 
realității dintr-o perspectivă 
poetică (firește, mai aproape de 
sinteza culoare-lumină, decît de 
transcrierea, ușor sentimentală, 
a luminii colorate), ca și lucră
rile Margaretei Spătaru și Le
ntilei Sima, în care accentul 
cade ne rigoarea construcției și 
severa organizare a compoziției. 
Doi studenți străini, astăzi ab
solvenți. iugoslavul Traian To- 
doran și americanul Richard 
Davis La Verne ne impun, pri
mul. prin personalitatea inter
pretării motivelor alese (naturi 
statice, compoziții cu perso
naje), prin densa și grava tona
litate cromatică, 
prin candoarea — 
nesimțite în fin 
care transcrie, în 
vă, scene cotidiene ale existen-

iar al doilea, 
convertită pe
umor —, cu 
manieră nai-

C. R. CONSTANTINESCU

Rusalin Mureșanu

ACEASTĂ ȚARĂ VARĂ
Iubim adine aceste nâzuinți

Spre mai departe și inspre mai bine, 
Trâiește-n noi din moși și din părinți 
Această țară ce ni se cuvine,

Mai tari ne facem pe deasupra firii 
Ne completăm mișcările-ntru tot 
Și alergăm de dragul fericirii 
Din brațe facem aripă de-not

Trăiește-n noi neîntreruptul fir
Al voievozilor de-odinioarâ
Mihai Viteazul, Ștefan, Cantemir 
Ce-au vrut pe temelii această țară î

Ne căutăm noi înșine-n mișcare 
Sintem copii cu minge printre ierbi 
Și ne coboară gindul mai spre soare 
Și lebede sintem, și cai și cerbi

Trăiesc in noi lung șir de luptători 
Tudori de foc și fără seamăn Horii I 
Și comuniștii prefăcufi in flori 
La poalele acestei dragi istorii I

E-o frenezie unică și sfîntâ 
A cărnii și a singelui - atunci 
Cind fibrele din trupul nostru cintâ 
Iubiți de soare sub fertile munci

De-aceia Românie, te iubim 
Republică - inaltă demnitate 1 
Și inimi, milioane te suim 
Spre veacul tău înalt de libertate I

Și undeva rămine o umbrire
Cit inima prin ierburi și prin flori 
Și înfruntăm această grea menire 
De-a fi mai buni copiii viitori 1

Un eseu despre
obiectivitatea

Un eseu fascinant și convin
gător despre „Obiectivitatea în 
critică" publică Șerban Ciocu
lescu in România literară nr. 
24. Convingător nu numai prin 
rigoarea silogistică a argumen
tării, prin fermitatea principi
ilor, ci și prin consecvența cu 
care tezele expuse acum, încă 
o dată, cu un accent polemic 
nou, au fost aplicate în prac
tică de-a lungul unui exerci
țiu critic ce depășește semi
centenarul. Maliția decanului 
de virstă al foiletonisticii noas
tre vizează „critica impresio
nistă" ce-și transcende obiectul 
(cartea !) pînă într-atita incit 
îl metamorfozează într-un pre
text comod „de a face literatu
ră în marginea literaturii". 
Cum o asemenea critică diva- 
gantă își motivează adesea 
agnosticismul înscriindu-și pe 
stindarde teoretice interogația 
lui Montaigne : „Ce știu 
Șerban Cioculescu demonstrea
ză că in pofida scepticismului 
de circumstanță „literatura 
este o modalitate a cunoaște
rii". Ignorarea acestei realități 
generînd suita viciilor conge
nitale ale „impresionismului", 
vicii pe care profesorul le în- 
cercuiește cu roșu, demontîn- 
du-le cu vervă resorturile. 
Primul dintre ele este „ispita 
de a accepta totul cu ochii 
închiși, de a admira «ca o 
brută», adică cu abdicarea 
spiritului critic, care implică 
rigoarea atît în discernămînt, 
cit și in judecata de valoare". 
Corolarul acestei atitudini fiind 
mimarea „la rece" a extazului 
(nu fără o „sensibilă jenă in
ferioară"), gesticulația stilisti
că sacerdotală cu care sînt 
propuse admirației publice va
lori îndoielnice. Un alt simp
tom este fuga de claritate : 
„Este vrednic de remarcat că 
tocmai această nouă critică, 
neîncrezătoare în propria ei 
misiune de a selecta operele 
de valoare și de a le interpre-

ta cit mai exact, se distinge 
prin efortul enorm pe care îl 
depune, spre a se feri de cla
ritate in expresie, prin folo
sirea unui limbaj critic confuz 
și haotic, care simulează pro
funzimea și originalitatea gîn- 
dirii". Ar fi insă exagerat să 
credem că subiectivitatea se 
drapează doar cu arabescuri 
stilistice. Poți fi structural ne
clar, nebulos, poți transforma 
critica literară In criptică lite
rară (vezi numerele ceva mai 
vechi ale revistei Orizont — 
n.n.) chiar sub aparențele ‘ ri
gorii științifice. De aceea no
tăm în încheiere acida și exac
ta constatare a lui Șerban 
Cioculescu : „O altă dificultate 
de receptare a unei anumite 
critici contemporane, la noi, 
este orientarea unei părți a ti
neretului către metodele stilis
tice semiotice, care substituie 
o nouă terminologie celei 
uzuale. Invazia metodelor ma
tematice, pe de altă parte, in-

troduce în limbajul criticii, 
scheme și simboluri, pe baza 
unor operații stilistice, care nu 
au nici o legătură cu funcția 
cvaluativă a gindirii critice. 
Aceasta nu cîștigă prea mult 
din împrumutarea metodelor 
unor științe mai mult sau mai 
puțin apropiate, cum sînt 
lingvistica și matematica. Nu 
metoda științifică este garanția 
seriozității critice, ci structura 
etică a criticului din care nu 
trebuie să lipsească buna cre
dință, sinceritatea, pasiunea li
terară și încrederea in adevăr".

Și altul despre
ij două eseuri"
Cu luciditatea ce constituie 

blazonul de noblețe ale scrisu
lui său, Șerban Cioculescu 
ne-a pus în gardă împotriva 
riscurilor criticii dubitative, 
care unduiește ca o trestie 
sub vînturile scepticismului. 
Iată însă că și Ion Vlad ne

atrage — involuntar! — aten
ția (vezi „Două eseuri despre 
Sadovcanu", Tribuna, nume
rele 21 și 22) asupra capcane
lor criticii erudite, transfor
mate în perorație doctă pe 
marginea unor studii docte (de 
ultimă oră, firește, căci ce sa
tisfacție este să știi ceea ce 
știu și alții). Coincidentia op- 
positorum! Hotărît lucru, cri
ticului clujean nu-i place in
terogația lui ?.Iontaigne. De 
aceea, o și supune unui tra
tament sui-generis: taie cu o 
mișcare ușoară semnul între
bării, inlocuindu-1 prompt și 
dexter cu cel al exclamării. 
Odată rezolvate aceste preli
minarii, incepe comentarea 
cărților despre Sadoveanu, pu
blicate recent de N. Manolescu 
și Z. Sângeorzan. Cum cei doi 
critici nu știu ceea ce dom
nia sa știe atît de temeinic în 
calitate de cercetător al „des
tinului unei structuri epice: 
povestirea", Ion Vlad simte

imperioasa nevoie de a oferi 
lecții — cum să spunem — „in 
afara normei sale didactice". 
Cărțile n-ar fi lipsite de cali
tăți, de observații inteligente, 
concede binevoitor cronicarul 
de la Tribuna, dar, horribile 
dictul, autorii n-au „reușit să 
depășească elementare date 
din poetica povestitorului". 
Vină grozavă, intolerabilă, 
căci azi (observați strictețea 
circumscrierii temporale: azi, 
nu ieri, nici mîine), „știm că 
textul epic are un nucleu de
clanșator și că de la acesta 
se deschid, prin ramificație, 
agenții narării, propozițiile ce
remoniale și propozițiile cu 
rol calificator; ele stabilesc 
relația: povestitor-interpret,
povestitor-martor, povestitor- 
mesager și comentator etc" ce 
nu poate fi ispășită decît prin 
expedierea la colț a celor doi 
eseiști: „Cea mai bună soluție 
pentru cei doi eseiști mi se 
pare a fi trimiterea la lucră
rile principale despre povesti
re (temă generoasă in teoria 
formelor literare)". Dar, spirit 
cordial, în pofida aparențelor 
strașnice, Ion Vlad nu se mul
țumește să constate maladia, 
ci — transformat ad-hoc în

șbrii.

ape, case vec'ăzi, 
într-o savant? de 
Dincolo de jipa- 
desenului 
profunzimi d;ire,

NICOLAE ȘCHIOPU

Retrospectiva
Nicolae Furduesct

DE ARTXCARTEA
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stu- 
(ne- 
Ma- 

G.

pentru 
istoric 
lui N.
Lukâcs 

romanului, 
Manolescu), 
triumfător:

lectori, fără a recurge 
aceasta la serviciile

Arta lemnului la rom

Muzeul de artă din Craiova 
a organizat și trimis în țară 
— acum la Tulcea — retros
pectiva Nicolae Furduescu. La 
21 de ani de la moartea picto
rului, expoziția integrează va
lorilor plastice românești unul 
din cei mai profunzi și dotați 
artiști din prima jumătate a 
acestui secol.

Furduescu asimilează lecția 
marilor flamanzi și a marilor 
olandezi fără a fi însă încătușat 

. în epigonism. Cult pentru de
sen și construcție echilibrată, 
vigoare în redarea peisa
jelor, profundă intuiție psiholo
gică în tratarea portretelor și 
compozițiilor cu personaje, sînt 
cîteva din atributele picturii lui 
Furduescu.

Portretele mamei, soției, auto
portretele înscriu în plastica 
românească memorabile psiho
logii : meditație gravă, drama
tism cenzurat, tensiune a gin- 
dului în contemplație sînt fil
trate de un fin analist căruia 
nu îi este străină compasiunea. 
Armonii amintind ochiul lui 
Andreescu ritmează pînă la 
muzicalitate : nuanțe impercep
tibile de galben, roșu, albastru 
sau cărămiziu încălzesc fermi
tatea griurilor sau a violetului, 
stăpînite în linii subtil tensio
nate. degajă. într-un registru 
nuanțat, delicatețe dar și vi
goare.

In alt diapazon, cu aceea
și intensitate, vibrează natura 
în tablouri, grafică și acuarele. 
Impresia este aceea de inițiat 
în tainele fotosintezei. Naturi 
statice — cu flori, cu mere, cu 
porumb — trăiesc transparența 
culorii : un grăunte de univers 
descarcă privirii noastre lumi-

Un tom voluminos cu trei sec
țiuni și cu multe ambiții este 
„Arta lemnului la români" (Edi
tura MERIDIANE, 1975).

Prima secțiune, semnată de 
Cornel Irimie se cheamă „Sculp
tura populară". Ea pornește cu 
premisa foarte cutezătoare că 
toată cioplitura țărănească în 
lemn este, din chiar clipa naș
terii sale, sculptură și lucru de 
luat în seamă cu instrumentele 
esteticii sculpturii în lemn. Sub
liniere necesară, întrucît puntea 
de legătură între cele trei capi
tole ale cărții o face ideea — 
foarte îndrăzneață și ea — ca 
lemnul, ca material de artă — 
populară, medievală, modernă si 
contemporană — îngăduie o ști
ință a lui specială, cu o seama 
de legi viguroase în toți secol ii

Esculap al criticii — prescrie 
și medicația: peregrinarea prin 
„spațiul lecturii." Ce lecturi? 
De azi, desigur! In primul rind 
I. Lotman cu ale sale Studii de 
tipologie a culturii (urmează 
citatul de rigoare); nelipsit de 
interes ar fi și Roland Barthes 
(„problema povestirii concepu
te ca relatare-schimb e de
monstrată ingenios de Roland 
Barthes în S/Z și nu știu ce 
s-ar mai putea adăuga acum"), 
eruditului comentator surizin- 
du-i apoi o subtilă constatare 
a lui Cesare Segre, privitoare 
la spațiul și timpul creației 
(iarăși citat!). După o in
cursiune printre „semnele" lui 
Faulkner, prins în caruselul 
amețitor al autorităților mo
derne pe verbul cărora jură 
cu ardoarea învățaților medie
vali, Ion Vlad enumeră reto
ric pe G. Lukăcs 
diul său Romanul 
cunoscut, pare-se, 
nolescu) și pe... 
(autorul Teoriei 
carte citită de N.
pentru a încheia ____ ,_____
„N-aș vrea să încheiem pro
blema, în fond esențială, a 
povestirii (structură și mod de 
comunicare) fără a-i atrage 
atenția autorului că mai im
portante sint azi alte elemente 
(Cele discutate sînt acum locuri 
comune ale poeticii formelor) 
ale narațiunii și anume cele 
care țin de declanșarea nu
cleului narativ, de felul cum 
se ramifică, se repotențează în 
cadrul textului, a cărui «gra
matică» dezvăluie o ordine a 
acțiunilor, evenimentelor, ar
gumentelor, «actorilor» In 
funcție de un enunț calificator 
primordial".

Bun, deci cronicarul și-a fă
cut datoria: „a atras atenția 
autorilor". De un singur lycru 
nu e vorba însă aproape de
loc în acest doct eseu: de căr
țile scrise de N. Manolescu și 
Z. Sângeorzan! Ceea ce ne-a 
atras și nouă atenția. Nu-i vor 
fi trezit ele cronicarului de la 
Tribuna nici un pic de inte
res? Nu merită aceste scrieri 
un „enunț calificator" argu
mentat cu fața spre cititori? 
O, tristețe a erudiției, ce 
transformi cronica Intr-o epis
tolă bibliografică pentru uzul 
a doi 
pentru 
poștei!

Muncitori sudori

na izvorîtă prin pămliistl- 
lată mai apoi de sensiher- 
vuri ; materia cedeazărete 
mîinii inspirate. La ome
nea concentrare a gîii și 
expresiei picturale, an-icul. 
pitorescul sint excluse 

Exerciții de digitațiener- 
gînd unei piese dezart 
sau Schuman, acuarelegra- 
fica colorată vădesc a< si
guranță stilistică. fetea 
culorii se acordeaziiei, 
acum voit precisă, a alui. 
Tuș-cretă. tOș-pastel, tioa- 
ne colorate, tus-lavitrîng 
copaci, 
oameni 
lumină, 
rent al 
există . ,
semn că servitutile ngu- 
lui cedează în fața lății 
percepției.

Punct de maximă e/are 
stilistică. „Intrare în iz
butește marele tur d. al 
artistului filozof : aim- 
plicat în realitate, ește 
să o comunice în seriile 
sale, detașîndu-se. Reale 
griuri tragice pustieajul 
figurat în galben moheră- 
miziu inert, asediază o- 
menești înclinate derie 
spre o gaură de zid oș
tește „Infernul". Niipri- 
sos : fiecare detaliu ice- 
eași forță, cum liniileate 
ale coșurilor uzinei, -‘ate 
spre cer ca un strig

Artist. Nicolae Furasă 
în urmă un mesaj tia- 
bil. opere care lurnu 
doar săli de muzeu, îm
plinesc un spațiu dÂ-

NICOLAE

și toate atelierele. ( (Și 
o artă) cu atît ma£ la 
români unde, datoriimii 
tradițiilor precum șii B- 
sențelor lemnului, rguli 
ale cioplitului artipăs- 
trează toată vitalita te
meiul acestor idei, sec
țiune a cărții, dediculp- 
turii medievale" șil de 
Florentina Dumitr^ce“ 
tează seria de operd»nde. 
— în uși mănăstire£Hurl 
și iconostase, în unehȘ 
gîndirea meșteruhpliîP1 
caută cu osebire efeeorD" 
tiv, broderia în Ierni©****  
îndeobște geometri» Sep* 
metrico-vegetale pr 
„rolul de a „construi data 
asta optic — ceea ctectv- 
ral fusese mai dinrezol- 
vat ; aceasta mai al căzu* 
rile în care este vor o su
prafață mare de de cum 
întîlnim la iconostase su
prafața trebuie să eze o 
arhitectură". în secți a tre 
ia, „Sculptura modeji con
temporană". AndrealeoloS 
cată a împlini strut 
mului analizind oper arțștu 
căutind în tot locul jansrța, 
glasul trecutului, spcul na
tional. Cele trei sti se slu
jesc bine unul pe a 
buie spus că autorionib-ca 
cititorului multe și froas ar
gumente pentru o ,no?tere 
sistematică și compb aartei 
sculpturii românești n erpn. 
Mai trebuie spus îâ • Pe 
cind primele două tee Ț b^' 
neficiat de bunele of3 
timpului în alegerea <eple^r 
și in așezarea lor pegde de 
importantă, textul lu mdrei 
Paleolog este obligat La orm- 
duire oarecum subieiti a <i“ 
cestora.

Sau, mai bine zis, 
fiindcă Andrei Paleolo^strea' 
ză, din păcate, un egresP®0* 
academic față de tot a dat 
sculptura în lemn a e-p ui0' 
derne și contemporan^int Ar
tiști care preiau, din puni a- 
desea greu de înțeles motive 
ale sculpturii popularii le di
fuzează, sub semnătu’proprie, 
în mari, și nu o datăgiganpce 
manierisme. Alții socupă^ o 
vreme de cioplitul înmn. fără 
ca materialul să le voeascâ cu 
taină și prietenie. A rezultat 
în expozițiile noastree artă 
și mai rezultă, cum dem. și r 
cărți — unele pilde & cum ni 
trebuie practicată ari sculpturi 
în lemn. în ce-1 riveșle p 
Constantin Ticu Arâescu. e 
oportun să despărținexact m 
ritele sale de ambasăor al sp 
ritualității noastre e pâmr 
străin de cele artisce. El 
este deloc un artistmsemnat 
destinul său este ică depat 
de a fi „alăturat exprienței f 
male a Apusului".

In ansamblu, volmul are 
nută. O altă paginăie. mai v 
cu ilustrații însoți.d textul 
punctele cheie ale iemonstra 
ar fi făcut lectura mai Ies 
cioasă. Nu este delte obligat 
ca tomurile de dinensiuni i 
presionante să aitâ o al^ăti 
greoaie.

TUDOR OCTAVIA
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înapoierea delegației țării noastre 
care a participat la lucrările celei de-a XXX-a 

Sesiuni a C.A.E.R.
Vineri după amiază, s-a îna

poiat, de la Berlin, delegația 
Republicii Socialiste România 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al gu
vernului, care a participat la 
lucrările celei de-a XXX-a 
Sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Marinescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, reprezentant per
manent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, Nicolae 
Mănescu, ministrul energiei e- 
lectrice, Emilian Dobrescu, mi
nistru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte ăl Comitetului de 
Stat al Planificării.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată

AGENDA
PREZENTĂRI 

DE CONDOLEANȚE 

LA AMBASADA

R. P. CHINEZE
Vineri dimineață, la Ambasa

da Republicii Populare Chineze, 
în fața portretului îndoliat al 
tovarășului Ciu De, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze? a fost 
depusă o coroană de flori din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au fost depuse, de 
asemenea, coroane de flori din 
partea Consiliului de Stat, gu
vernului și Biroului Marii A- 
dunări Naționale.

*

In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Ciu De. la 
Ambasada Republicii Populare 
Chineze din București a avut 
loc, vineri dimineața, prezenta
rea de condoleanțe din partea 
conducerii de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Au participat Ia prezentarea 
de condoleanțe tovarășii Ștefan 
Voitec. Paul Niculescu. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. 
Ilie Verdeț. Teodor Coman, Ion 
Dincă. Nicolae Giosan. Ion 
Popescu Puțuri, președintele A- 
sociației de prietenie ' româno- 
chineze. Florea Dumitrescu și 
Nicolae Nicolaescu. miniștri, 
general-maior Gheorghe Go- 
moiu. adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior, 
Gheorghe Necula, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ion Sîrbu, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. adjuncți- de 
șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., 
adjuncți ai ministrului afaceri
lor externe.

După prezentarea condolean- 
țelor, s-a păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului 
îndoliat al tovarășului Ciu De- 
Cei prezenți au semnat, apoi, 
în Cartea de condoleanțe.

★

Tot în cursul dimineții de 
vineri, au mai fost prezentate 
condoleanțe din partea Consi
liului Național al F.U.S.. Con
siliului Central al U.G.S.R.. 
C.C. al U.T.C.. Consiliului Na
țional al Femeilor, precum și 
din partea unor întreprinderi și 
instituții bucureștene.

PLECARE
Vineri a părăsit definitiv tara 

noastră Nikolla Profi. ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Al
bania în Republica Socialistă 
România. 

de tovarășii Gheorghe Cioară. 
Jon Ioniță, JanOs Fazekas. Paul 
Niculescu, de miniștri și mem
bri ai conducerii unor ministere.

Au fost de față Hans Voss. 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

★

Delegația română a fost con
dusă la aeroportul Schonefeld 
din Berlin de Horst Sindermann. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Paul Verner, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.. Ger
hard Schurer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, de miniștri și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Constantin 
Niță. ambasadorul României în 
R.D.G., și membri ai ambasadei.

SOSIRI
Vineri dimineața a sosit In 

Capitală senatorul Giovanni 
Marcora. ministrul agriculturii 
și silviculturii al Italiei, care, 
la invitația Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimenta
re. face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Angelo Miculescu. vicepnm- 
ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei 
alimentare.

A fost prezent Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei ia 
București.

în cursul după-amiezii. au în
ceput convorbirile intre Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, Ni
colae Giosan. președintele Aca
demiei de științe agricole și sil
vice și senatorul Giovanni Mar
cora, ministrul agriculturii si 
silviculturii al Italiei.

în cadrul convorbirilor a fost 
relevată evoluția ascendentă a 
conlucrării reciproc avantajoase 
între cele două ministere și au 
fost examinate noi posibilități 
pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării tehnico-științifice 
și economice româno-italiene în 
domeniul agriculturii.

La convorbiri a participat Er
nesto Mario Bolasco. ambasado
rul Italiei la București.

La invitația Asociației de pri
etenie româno-siriană și a In
stitutului Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, 
vineri la amiază, a sosit în Ca
pitală o delegație a Asociației 
de prietenie siriano-română, 
condusă de Ahmad Issa, prim- 
secretar al comitetului județean 
Tartous al Partidului Baas Arab 
Socialist, vicepreședinte al Bi
roului executiv al Asociației de 
prietenie.

VERNISAJ
In sala de expoziții a Teatru

lui Național din Capitală a 
avut loc vineri vernisajul expo
ziției ..Case țărănești din K.S. 
Serbia".

Expoziția prezintă, prin nu
meroase machete, fotografii, 
desene, obiecte din lemn, ce
ramică, metal, țesături, princi
palele tipuri caracteristice de 
case țărănești din Serbia și 
provinciile autonome Kosovo și 
Vojvodina, de la începutul sec- 
lului XIX pînă în prezent.

La vernisaj au rostit scurte 
cuvîntări Tancred Bănățeanu, 
directorul Muzeului de artă 
populară al Republicii Socialiste 
România, și Andreja Markovic. 
consilier al ambasadei Iugosla
viei la București.

Au participat Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliuiui 
Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, critici 
de artă, alți oameni de cultură, 
un public numeros.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
Ia București, membri ai amba
sadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 55-a 

aniversări a victoriei Revoluției 
populare în Mongolia, amba
sadorul R.P. Mongole la Bucu
rești. Giambyn Niama. a oferit 
vineri seara o recepție.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului. 
Ion Dincă. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
primsecretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. 
Aneta Spornic, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. 
Suzana Gâdea. Emil Nicolcioiu, 
Nicolae Nicolaescu. miniștri. 
Constantin Matei și Dumitru 
Turcuș. adjuncți de set de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. general-
maior Gheorghe Gomoiu. ad
junct al ministrului apărării
naționale, reprezentanți ai altor 
ministere, instituții centrale, ai 
unor organizații de masă și 
obștești. generali si ofițeri su
periori. oameni de cultură și 
artă.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acred tați la Bucu
rești. alti membri ai corpului 
diplomatic.

ACORD
Vineri, a avut loc. semnarea 

Acordului de colaoorare in do
meniile invățămintuhii. științei 
si culturii intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul din Jamaica.

Acordul a fost semnat de Su
zana Gâdea. ministrul educației 
și invătămîntului. și Dudley Jo
seph Thompson, ministrul afa
cerilor externe.

Au fost prezenți Comei Pa
coste. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, adjunct ii mi
nistrului educației și invățămin- 
tului. reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste. alte persoane oficiale.

In cursul aceleiași zile, minis
trul afacerilor externe al Jamai- 
căi. Dudley Joseph Thompson a 
avut întrevederi cu Ștefan Ni
colae. prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le. și loan Bogdan, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei. In timpul discuții
lor au fost analizate unele ac
țiuni privind cooperarea in do
menii de interes reciproc, pre
cum și schimburile comercial? 
bilaterale.

PREMIERE
Cu festivitatea de premiere și 

cu concertul laureaților. vineri 
seara, la Suceava, a luat sfirșit 
cea de-a cincea ediție a 
Concursului muzical de interpre
tare instrumentală „Ciprian Po- 
rumbescu". concurs rezervat co
piilor și elevilor din întreaga 
țară cu aptitudini pentru instru
mentele de coarde, de suflat și 
pian.

Marele premiu, trofeul ..Lira 
de aur" a fost ciștigat de Pavlo- 
vici Delia, elevă a Liceului nr. 1 
de muzică din București (pian). 
De asemenea, juriul a acordat 
celor mai valoroși concurenți 
premii, mențiuni și premii spe
ciale. Distincțiile au fost înmî- 
nate de compozitorul Ion Dumi
trescu. președintele Uniunii 
Compozitorilor.

CULTURALE

actualitatea.
EZZZZ

Unde-i puteți intilni pe 
elevii bucureșteni ?

La Comitetul municipal 
București al U.T.C.. la comite
tele U.T.C. de sector, este, in 
aceste zile, o activitate intensă. 
Se coordonează, se îndrumă, se 
sprijină și controlează. ..Elevi
lor celor peste 300 de școli din 
municipiu, ne străduim să le 
asigurăm o vacanță plăcută și 
utilă. Programele de vacanță 
cuprind acțiuni de muncă pa
triotică. de educație culturală, 
sportivă. Activitatea se desfă
șoară fie in unitățile economice 
bucureștene. fie in comunele 
subordonate : Otopeni. Moao- 
șoaia. Chitila. Pantelimon. 
Chiajna. în tabăra de muncă 
..Complexul muzeistic Văcă
rești-. la bazele sportive Bă- 
r.easa. Striulești. Pantelimon, 
etc., la cluburile și ca se ie de 
cultură din sectoare. Multi din
tre elevii noștri participă acum 
in tabere locale și centrele de 
instruire, muncă și odihnă — 
ne spune tovarășa Angela 
Comsa. președinta Consiliului 
municipal al elevilor. De ase
menea. sintem gazdele elevilor 
din țară, care vin să viziteze 
Capitala. în scopul conducerii 
’or in zor.ele cele mai intere
sante am stabilit ca fiecare sec
tor să pregătească grupuri de 
ghizi -elevi-.

La nivelul fiecărui sector 
elevii sint antrenați la acțiuni 
care vin de la ei. către ei. ac
țiuni pe care le propun, le or
ganizează si de a căror efi
cientă beneficiază.

în sectorul VITI. de pildă, 
elevii școlilor cu clase afiliate 
sint antrenați la stringerea 
plantelor medicinale. In sec-

Din poșta săptămînii

de 
Pe

• In fiecare zi, peste 300 
de țineri organizați în deta
șamente și echipe de muncă 
patriotică pot fi întâlniți în 
marile plantații viticole ale 
județului Arad. Principala 
zonă de acțiune a acestora 
este cea din viile I.A.S. Șagu. 
(Opruț Rusalin). • în stațiu
nea balneară Băile Hercula- 
ne s-a desfășurat festivalul 
cultural-artistic „Hercules 
’76". Timp de 30 de zile cei 
prezenți la odihnă au putut 
urmări o gamă bogată 
manifestări educative, 
scena Casei de cultură din 
Băile Herculane și-au dat în
tâlnite ansambluri muzical- 
coregrafice de amatori din 
județele Caraș-Severin, Ar
geș. Gorj, Timiș, Arad. Mu
reș, Olt. Cluj, Bihor, Mehe
dinți. Constanța, Sibiu. Ba
cău, formații de recitatori, 
corale, de muzică folk, colec
tivul Teatrului de Stat din 
Reșița. In_ sala de conferințe 
și în rotonda pavilionului 
„Neptun". in foaierele cine
matografului „23 August" și 
hotelului „Hercules". în sala 
de spectacole, in sala oglin
zilor și pe terasa Casei de 
cultură s-au desfășurat în
tâlniri cu specialiști, au fost 
vernisate expoziții de foto
grafii artistice pe teme de 
etnografie și turism, de artă 
plastică a artiștilor partici
pant! la tabăra de creație de 
la Băile Herculane. au avut 
loc gale de filme și diapozi
tive. dezbateri și a fost or
ganizată o expoziție cu vin- 
zare a artistului popular olar 
Ionică Stefan din Binis (A- 
vram Ardeleanul • La între
prinderea de ciorapi din 
Huși au fost organizate timp 
de o săptămină schimburi de 
onoare ale tineretului. Cei 
120 de participanți au realizat 
peste plan. în acest interval. 
5 690 perechi de ciorapi in 
valoare de 39 200 lei (Toader 
SoCola) • Pentru înfrumuse
țarea spatiilor verzi de la 
căminele de nefamiliști ale 
I.O.R. București. tinerii au 
prestat 10 mii de ore de
muncă patriotică in cursul
cărora au fost plantați 299 
metri gard viu. 500 tranda
firi și 400 de arbori si ar
buști. Tot prin muncă pa
triotică au fost confecționate 
din deșeuri metalice 158 gri
laje pentru geamuri (Tonta 

torul VII — „Liceul pedagogic 
răspunde de organizarea ac
țiunilor din parcul Drumul Ta
berei. iar elevii Școlii generale 
118. de parcul Plevnei. In fie
care vineri, la ..Ecran-Club" au 
loc spectacole susținute de for
mațiile artistice ale liceelor din 
sector. Pir.ă la 15 iulie. 190 de 
elevi ai anului III. Liceul ,.N. 
Bâlcescu-, ajută la recoltarea 
verse! la C.A.P. Chiajna" —

Pe itinerarele
verii

aflăm de la tovarășa Mioara 
Mocanu. președinta Consiliului 
elevilor.

La complexul muzeistic Vă
cărești. 400 de elevi din sectorul 
III desfășoară, in două schim
buri de cite 6 ore. o muncă pa
sionantă. interesantă. ..Aici, 
peste 7 000 de elevi ai Capitalei 
vor lucra pînă la 15 septembrie 
la decaparea pereților, la adu
cerea la ..nivel de călcare“ a 
curții, la demolări, construcții, 
la recuperarea de materiale, la 
restaurări și la alte acțiuni. Pe 
lingă munca propriu-zisâ, fa
cem. la cererea elevilor, intil- 
niri cu personalități ale vieții 
cultural-artistice și sportive : 
avem o gazetă satirică ; urmă
rim ca elevii să se simtă bine 
în vacanță. — ne-a relatat tova
rășul Victor Babenco, activist la

Slănoiu) • La a doua sa a- 
pariție publică cenaclul „Du
nărea" al tineretului 
Drobeta-Turnu Severin 
prezentat

din 
a 

un spectacol de 
muzică și poezie la Orșova 
in fața a peste 500 de tineri 
de la întreprinderea textilă 
„Cazanele", Șantierul naval, 
Liceul de marină și Liceul 
„Ștefan Plavăț". (Constantin 
Scafeș) • Dintre cei 800 de 
tineri participant la etapa 
de masă a Olimpiadei tine
rilor constructori ilfoveni. 
primii trei clasați de la 
I.R.P.C.I. București, și de pe 
Șantierele de construcții 
București, Buftea, Oltenița, 
Giurgiu și Urziccni s-au pre
zentat la faza județeană. Câș
tigătorii acesteia au fost de
partajați de o diferență de 
numai cîteva puncte. Locu
rile I au fost ocupate Ia dul
gheri, de Marin Constantin, 
Șantierul București, la fierari 
betoniști. de Petre Chiose, 
Șantierul Urziceni, iar la zi
dari, de Ilie Apostol, IRPCI 
București. Brigada artistică 
de agitație a Șantierului de 
construcții București a susți
nut, in încheierea întrecerii, 
un program atractiv. (Ion 
Dragomir) • La Filivașul de 
Cimpie. numeroși tineri din 
comună și din împrejurimi 
au luat parte la ceremonia 
dezvelirii unui monument 
dedicat eroilor căzuți în lup
tele duse pe meleagurile ju
dețului Bistrița Năsâud in 
toamna anului 1944 pentru 
eliberarea patriei de sub o- 
cupația fascisto-hortistă. Mo
ment cu profunde rezonanțe 
patriotice, manifestarea a 
prilejuit o trecere in revistă 
a detașamentelor tineretului 
de pregătire pentru apărarea 
patriei precum si desfășura
rea unui program artistic 
susținut de formațiile artis
tice ale organizațiilor U.T.C. 
(Marioera Pimoc) • Sala 
„Studio- a Teatrului drama
tic din Constanta a găzduit 
un reușit festival literar sus
ținut de membrii cenaclului. 
Si-au dat eoneursu) Eugen 
Lumezianu. Constantin Geor- 
rescu. Agatha Nicnlau. cvar
tetul de coarde 
Membrilor cu 
deosebită le-au
eu acest prilej 
etan Cristea).

.J’oesis" s.a. 
o activitate 
fost oferite 

premii. (Lu-

Comitetului municipal București 
al U.T.C.

Directorul zilei, în tabără, 
cînd am ajuns la fața locului, 
era Gabriel Spinache, anul IV 
Liceul „Al. Sahia", care a sub
liniat printre altele importanța 
autoconducerii, a organizării 
taberei în grupe și detașamente, 
a repartizării muncii in norme 
pe care ei să le realizeze. Ti
nerilor le place cînd munca 

lor este luată în serios, cînd se 
autoconduc și autogospodăresc. 
(Mioara Vergu).

Printre viitorii 
„lupi de mare"

dinLiceul industrial mecanic __
Mangalia găzduiește tabăra de 
pregătire a tineretului pentru 
profilul marină : se află aici 100 
de elevi din județele dunărene : 
Tulcea. Galați. Brăila. Organiza
tă de C.C. al U.T.C.. tabăra le 
oferă viitorilor ..lupi de mare" 
prilejul asimilării unor cunoștin
țe teoretice și practice dintre cele 
mai diverse. Dacă la început ei 
s-au familiarizat cu o seamă de 
noțiuni principale referitoare la 
clasificarea tipurilor de nave și 
ambarcațiuni, la categoriile de 
instrumente folosite pentru le
garea. remorcarea. semnalizarea 
la bord. etc. după trei săptămlni 
de exerciții teoretice au trecut 
la aplicarea in practică a nou
tăților însușite. Desfășurarea 
unor probe multiple în bazinul 
nautic Mangalia a avut drept 
rezultat pentru cei 100 de tineri 
asimilarea unor deprinderi utile 
în viață — ei au învățat să ma
nevreze velatura unei bărci, să 
tragă la rame, să semnalizeze 
cu pavilioanele de brațe, să 
înoate. „Pentru noi. îmi măr
turisea elevul Paul Dafinoiu. 
este foarte important să consta
tăm că progresăm atît de rapid 
în pregătirea marinărească. 
Multi din colegii de tabără in
tenționează să jirmeze mai tîr- 
ziu cursurile Institutului de ma
rină „Mircea cel Bătrîn" din 
Constanța. întâlnirile cu cadre

G
• VINERI, în turneul Interzo

nal de șah de Ia Manila au fost 
continuate partidele întrerupte 
în rundele a 16-a, a 17-a și a 
18-a.

Principalele rezultate înregis
trate : Mecking — Balasov re
miză ; Liubojevici — Hort 1—0 ; 
Quinteros — Torre 1—0 ; Hort 
—Balasov remiză ; Liubojevici 
— Browne 1—0 ; Kavalek — 
Pachman remiză ; Liubojevici — 
Uhlmann remiză. înaintea ulti
mei runde, pe primul loc în 
clasament se află brazilianul 
Mecking cu 12,5 puncte urmat 
de Hort (Cehoslovacia) — 12 
puncte. Florin Gheorghiu (Româ
nia) are 9 puncte și o partidă 
aminată.
• ÎN PARTIDA de deschidere 

a turneului internațional de 
tenis de la Myrtle Beach (Caro
lina de Sud) se vor intilni 
Arthur Ashe și Manuel Orantes. 
după care va urma intilnirea 
dintre Ilie Năstase și Jimmy 
Connors. Inițial la acest turneu 
urma sâ participe și suedezul 
Bjorn Borg, dar cistigâtorul ul
timului turneu de la Wimbledon 
a fost prezent in aceste zile la 
Belgrad, unde, ca invitat al fe
derației iugoslave, a asistat la 
întrecerile campionatelor balca
nice de tenis.

• TURUL ciclist al Franței a 
continuat vineri cu desfășura
rea etapei a 13-a intre Font Ro- 
meau si Saint Gaudens (188 km). 
Primul a trecut linia de sosire 
francezul Regis Ovion cronome
trat cn timpul de 4h 5T23". El 
a dispus la sprintul final de 
Rene Dillen (Belgia) și de ita
lianul Panizza. In același timp 

active din marină, cu secretari 
U.T.C. de la bordul navelor 
ne-au lărgit imaginea referitoa
re la dezvoltarea actuală și de 
perspectivă a marinei comer
ciale, la dotarea porturilor ro
mânești cu tehnică modernă, la 
perfecționarea condițiilor de 
muncă și viață de pe navele 
lansate pe șantierele din Galați 
și Constanța. Concursurile fi
nale pe specialități, vele, rame, 
înot, au demonstrat din plin cît 
de multe lucruri am învățat 
despre practica navală". (Ileana 
Podoleanu).

Studenți orădeni în 
amfiteatrele muncii

Atelierele de mecanică, elec
tronică. mase plastice, tîmplărie 
și legătorie-multiplicare sînt 
numai cîteva din cele cu pon
dere în producția Institutului 
pedagogic din Oradea, ateliere 
în care cu sîrguință și pricepe
re de profesioniști, lucrînd în 
schimburi, studenții își vor o- 
nora contractele încheiate cu 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, cu inspectoratele șco
lare județene, cu diferite între
prinderi din țară. Alături de 
studenții secțiilor de matemati- 
că-fizică, fizică-chimie și filo
logie lucrează aici și elevi ai 
Liceului nr. 4 din Oradea, aflați 
de asemenea. în perioada prac
ticii productive. Integrați rapid 
în atmosfera de muncă, desco
perind. cu sprijinul colegilor 
mai mari, frumusețea acțiuni
lor studențești, ei se străduiesc 
să răspundă exigentei cu care 
se execută lucrările. O parte 
din materialele și aparatele 
construite aici, va servi ca ma
terial didactic în școlile în care 
absolvenții vor fi repartizați. 
La sfîrșitul perioadei de prac
tică. producția realizată va de
păși suma de două milioane lei.

Studenții secției de educație 
fizică și sport din cadrul insti
tutului au ca obiectiv amenaja
rea unui modem poligon de tir. 
Se știe că terenurile de sport 
folosesc pentru întreținere o 
imnortantă cantitate de apă lua
tă din rețeaua publică. Studenții 
au recurs Ia o soluție originală. 
Pentru întreținerea poligonului 
lor. ei vor folosi o statie de pom
pare ne care o instalează sin
guri. Puțul a fost deia forat. A- 
cum se execută săpăturile pen
tru canalul în care vor fi in
troduse cablurile electrice nece
sare pompei. Vor fi astfel eco
nomisite importante cantități de 
apă potabilă. (Mircea Bertea).

trecut al 
locul 6 la

spectatori 
întîlnirea 
de fotbal

au mai fost cronometrați alți 5 
alegători printre care și vetera
nul Poulidor (Franța).

În clasamentul general conti
nuă să conducă francezul Delisle 
urmat la 2’41” de belgianul Lu
cien va Impe și la 2’47” de o- 
landezul Joop Zoetemelk, Pou
lidor se află pe locul 4 la 4’10”, 
iar marele favorit al probei, 
francezul Bernard Thevenet, în
vingătorul de anul 
Turului Franței ocupă 
4’53”.

• PESTE 80 000 de
au urmărit Ia Pekin 
internațională amicală________
dintre selecționata feroviară a 
Republicii Socialiste Vietnam și 
echipa orașului Pekin. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
2—0.

• LA EASTBOURNE a în
ceput meciul de tenis dintre 
echipele Angliei și Franței con- 
tind pentru semifinala zonei eu
ropene (grupa B) a „Cupei Da
vis".

După prima zi, scorul este 
favorabil cu 2—0 tenismenilor 
englezi. Roger Taylor l-a învins 
cu 3—6, 6-ț-2, 6—3, 6—2 pe Pa
trick Proisy, iar John Lloyd a 
dispus cu 4—6. 6—2, 6—4, 4—6, 
8—6 de Francois Jauffret.

• ÎN OPTIMILE de finală 
ale campionatelor internaționale 
de tenis ale Elveției, care se 
desfășoară la Gstaad, principalii 
favoriți au obținut victorii scon
tate : mexicanul Raul Ramirez 
l-a întrecut cu 6—1, 6—4 pe 
columbianul Jairo Velasco, iar 
italianul Adriano Panatta a dis
pus cu 7—6. 6—3 de brazilianul 
Carlos Kirmayr.

Omagiu arfei 
lui Brâncuși

La sediul Muzeului de arti 
R.S.R. a avut loc închide 
cursurilor ' Lectoratului de i: 
ria artei pentru elevii din Cf 
tală în cadrul unei manifes 
dedicată aniversării lui Cc 
tantin Brâncuși. Cu acest pri 
prof. Eugenia Gavrea, mu2 
graf principal, a trecut în 
vistă acțiunile organizate 
muzeu cu ocazia sărbătoi 
centenarului Brâncuși. Prii 
altele, muzeul și-a dat concw 
la realizarea unui film Brâni 
de către cineclubul pionieri 
peste 2 200 de elevi ai Capit 
beneficiind, totodată, de înc 
mări tematice în cadrul exp 
ției Brâncuși. (N. Rădulescu)

Aeromfilia '7<
împlinirea unei jumătăți 

secol de la inaugurarea pri 
linii aeriene naționale a 
marcată de o amplă expoz 
filatelică internațională găzt 
tă în sălile sediului A.F.R. 
zitatorii acesteia au avut pr 
jul să admire numeroase co 
ții tematice ale unor pasioi 
aerofilateliști români și str 
(U.R.S.S., Turcia, Austria, I 
gia, Luxemburg, R. F. Gen 
nia, R. P. Ungară, R. S. Ce 
slovacia etc.). De o atracție 
osebită se bucură colecțiile 
puse de Towfec Kuyas (Turc 
Vande Moortel (Belgia), Szel 
Imre (R. P. Ungară) distinse 
medalii de aur în prestigic 
confruntări internaționale, ț 
cum și cele ale conațional 
noștri Al. Maga, Mihai Tec 
rescu. Constanța Hodoiu. (A 
Crișan).

Tineri 
constructori 
in concurs

Olimpiada tinerilor constr 
tori sibieni a adus la startul 
zei județene 21 de concuri 
din 450 de participanți la 1 
de masă. De menționat că p 
tru prima dată această ediți 
atras în concurs, în județul 
biu, și tineri calificați în mc 
ria de fierari-betoniști. D 
proba practică, la care cei 21 
concurenți au executat tencu 
la 6 camere, au confecționa 
cofraje și un schelet metalic 
proba teoretică și-au dispi 
întâietatea 6 dulgheri, 6 zidai 
3 fierari-betoniști. Cei care 
cîștigat dreptul de a repreze 
județul la faza pe țară a Ol 
piadei sint zidarul Mihail S 
cas, dulgherul Dumitru Circ 
maru, ambii din municipiul 
biu, și fierarul-betonist Alex 
dru Szomboty, din Med 
(N. Coșoveanu).

JOCURILE OLIMPIC 
ÎN AVAMPREMIERj

• Selecționata masculină 
handbal a României a susți 
un joc de verificare in compa 
echipei reprezentative a Cana 
Partida s-a disputat in i 
„Claude Robillard" din Mont] 
și s-a încheiat cu scorul 
20—11 în favoarea handbalist 
români, din rîndul cărora s 
evidențiat Cristian Gațu, R* * 
Voina, Adrian Cosma și Coi 
Tudosie. In continuare, ech 
României va întreprinde 
turneu de trei jocuri in S.U.A

• După ultimele inform 
primite de la Comitetul de 
ganizare. la Olimpiada de v 
de la Montreal vor lua pa 
9 247 sportivi din 119 țări, c*  
ce ar reprezenta un record 
participare in istoria olimpia*  
lor. Numărul participanților a‘ 
în acest caz mai mare cu 
concurenți decit cel înregistrai 
Jocurile Olimpice de la Mi 
chen.

La Piatra Șoimului, in jude- 
țul Neamț, arheologii au făcut 
o nouă descoperire. A fost 
scoasă la iveală o puternică 
fortificație dacică. Aceasta a 
fost amenajată in terase tăiate 
în pantă.

★

Unul din rarele exemplare ale 
cazaniilor lui Varlaam, tipări
te în anul 1643 la Iași, a intrat 
în posesia Bibliotecii județene 
din Bacău. Se pare că exempla
rul este al 6-lea găsit pe teri
toriul țării noastre. El a rezis
tat cu succes vremii, păstrind 
intactă legătura de piele. De 
asemenea, filele și literele iși 
păstrează prospețimea, puțind 
fi citite cu ușurință.

*
O lucrare de artă monumen

tală. ce evocă personalitatea re
marcabilă a unuia dintre marii 
voievozi ai românilor, va intra 
în peisajul cotidian al Sucevei. 
Este vorba de monumentul con
sacrat domnitorului Ștefan cel 
Mare la care lucrează in pre
zent artistul ieșean Eftimie Bir- 
leanu.

Cea mai numeroasă delege 
este cea a U.R.S.S. (522 corn 
renți), urmată de Canada (4\ 
S.U.A. (470), iar cea mai m 
delegație este a Insulelor F 
care va prezenta doar trei atL

• Cu prilejul unui congres 
nut in aceste zile la Montrt 
arhitectul francez J. P. Bourd 
a prezentat proiectul unui s 
dion umplut cu aer, in get 
unui balon, avînd. bineînțel 
tribune pe perne de aer și sca 
ne pliante. Stadionul imagii 
de arhitectul francez ar putea 
cuplat cu un dirijabil prin t 
bluri, de-a lungul căruia ar ț. 
tea fi montat un acoperiș in c 
de ploaie.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
1. Profesor la catedra de In

stalații, disciplinele : Ventilare 
și climatizare în industrie, In
stalații de ventilare și climati
zare, Instalații de încălzire și 
rețele termice și Instalații în 
construcții, poz. 1 din statul de 
funcțiuni.

2. Conferențiar la catedra de 
Construcții metalice și statica 
construcțiilor, disciplinele : Sta
tica, stabilitatea și dinamica 
construcțiilor. Mecanica con
strucțiilor și Atelier proiectare, 
poz. 9 din statul de funcțiuni.

3. Șef lucrări la catedra de 
Hidraulică alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele : Ali
mentări cu apă, chimia și biolo
gia apei, întreținerea și exploa
tarea lucrărilor edilitare, Hidra
ulica și construcții edilitare, Re
țele și dotări edilitare si Teh
nologia lucrărilor edilitare, poz. 
18 din statul de funcțiuni.

4. Șef lucrări la catedra de 
Termotehnică, disciplina: Re
prezentări geometrice și desen 
tehnic, poz. 10 din statul de 
funcțiuni.

5. Șef lucrări la catedra de 
Termotehnică, disciplina: Re
prezentări geometrice și desen 
tehnic, poz. 11 din statul de 
funcțiuni.

6. Șef lucrări la catedra Ma
șini de construcții, disciplinele: 
Mecanizarea lucrărilor de dru
muri, Tehnologia de execuție a 
lucrărilor de construcții. Tehno
logia de execuție a lucrărilor 
edilitare și Mașini de con
strucții și procedee de lucru, 
poz. 8 din statul de funcțiuni.

7. Șef lucrări la catedra Ma
șini de construcții, disciplinele : 
Mecanizarea lucrărilor pe ma

rile șantiere. Metode de cerce
tare operațională, Mecanizarea 
și organizarea șantierelor. Ma
șini de construcții și Tehnologia 
de execuție mecanizată a lucră
rilor de construcții, poz. 12 din 
statul de funcțiuni.

8. Asistent la catedra de Or
ganizare și conducerea activită
ții de construcții, disciplinele : 
Conducerea întreprinderilor ș: 
conducerea și analiza activității 
economice, poz. 16 din statul de 
funcțiuni.

9. Asistent la catedra de Or
ganizarea și conducerea activi
tății de construcții, disciplina : 
Organizarea și conducerea pro
ducției. poz. 17 din starul de 
funcțiuni.

10. Asistent la catedra de Or
ganizare și conducerea activită
ții de construcții, disciplinele: 
Organizarea și conducerea pro
ducției. Conducerea ș: ana.na 
activității economice. Economia 
construcțiilor si legislația. Or
ganizarea și conducerea marilor 
șantiere. Programarea și opti
mizarea și Tehnologia lucrări
lor de constracțit poz. 18 din 
statul de funcțiuni.

11. Asistent la catedra de Geo
metrie descriptivă și desen teh
nic. disciplinele : Reprezentăr: 
geometrice. Geomemie descrip
tivă. Desen tehnic și Tehnologia 
lucrărilor de construcții, poz 19 
din statul de funcțiuni.

12. Asistent la catedra Geo
metrie descriptivă și desen teh
nic. disciplinele : Reprezentări 
geometrice. Geometrie descripti
vă. Desen tehnic și Tehnologia 
lucrărilor de construcții, poz 20 
din statul de funcțiuni.

anun(ă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
13. Asistent la catedra Con

strucții din beton armat, disci
plinele : Tehnologia lucrărilor 
de construcții și Execuția indus
trială a construcțiilor, poz. 18 
din statul de funcțiuni..

14. Asistent Ia catedra de Con
strucții din beton armat, disci
plina : Beton armat ș: construc
ții din beton armat, poz. 20 din 
statul de funcțiuni.

15. Asistent la catedra Con
strucții din beton armat, disci
plinele : Construct:: din beton 
arma: și Tehnologa iucrărlor 
de coastructii. poz. 22 dm sta
tul de funcțiuni

le. Asistent la catedra 5e Coc- 
structi; metalice si statica con- 
structi:k>r. disciplinele : Statrca. 
stab.l’tatea si dinamica eoe- 
strocțiilor si Mecanica ronstinr- 
țiilor. poz. 25 din statal de 
funcțiuni-

17. Asistent la catedra Con
strucții me^lice și statica coo- 
strucțiilor. discipline:*  : Con
strucții metalice. Coastructii in
dustriale și Construcții metalic*  
F. tehnologia execuție:, poz. 27 
din stăm! de funcțiuni.

18. Asistent la catedra Con
strucții civile, disciplinei*  : Con
strucții civile. Construcții agri
cole si Sistematizarea localități
lor si zone industriale, poz. 21 
din statul de funcțiuni.

19. Asistent la catedra Con
strucții civile, disciplinele : Con
strucții civile. Construcții și răi 
de comunicație și Curs general 

de construcții, poz. 23 din sta
tul de funcțiuni.

20. Asistent la catedra de Con
strucții civile, disciplinele : Lo- 
crări de construcții și tehnolo
gia execunei. Materna!*  «i h»- 
crări de construcții și Clădii 
in transporturi, poz. 24 din sta
tal de functium-

21. Aî_st*n:  la catedra Limri 
modeme, disci plina: Limba ger
mană. poz. 27 dm stamJ de 
functiuai.

22 Asistent la catedra Dru
muri «i materiale 5*  constriae- 
tii. dtscrphneâe : Procectarea st 
eonstructia drumurilor. Trasee

Si intre’:-erea drumurticr S» 
Teămoloca tacrărator d, par. 27 
dm statul de functiuni.

2X Asistent la catedra Rezcs- 
tența mat ev. ale I m. disnplmele : 
Reztstența materialelor si wo- 
ria elasncrtâti: st Mecanica coo- 
«tructitior. poz. 19 stariti d*

24. Aststent la catedra de P^- 
duri s: căi ferate. discp’.ineZe : 
Poduri metalic*.  Curs general 
poduri și poduri de lemn și Curs 
generai de poduri, poduri de 
lemn și poduri metalice, poz. 16 
din statui de funcțiuni.

25. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele : 
Poduri masive și Beton armat 
și poduri de beton armat, poz 13 
din statul de funcțiuni.

26. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplina : 

Căi ferate. Suprastructura și !n- 
îretinerea cL. poz. 19 din sta
tal de funcțiuni.

27. Asistent la catedra de Po
duri ș: căi ferate, disciplinele : 
Că: ferate. Suprastructura «i !n- 
tretinerea ef_ Atelier căi ferate. 
Beton armat și poduri de beton 
armat și Atelier poduri masive, 
poz. 20 din statul de funcțiuni.

28. Asistent la catedra de Po
duri șa căi ferate, disciplinei*  : 
Poduri masi-.-e. Poduri metalice. 
Trasee și terasamente cf. și Ex
ploatarea și întreținerea cti. poz. 
21 dm statul de functiunn

29. Asistent la catedra de Ca
dastru și măsurător, terestre. 
dfseîpline!e: Topografie și to
pografie ingtiterească. poz. 27 
can statal de functiuni.

30. Asistent la catedra de Ca
dastru ș: măsurător, terestre. 
ciscpLina : Fotograsr.etr.e. pcz. 
29 dm statul de functium.

31. Asistent la catedra de Ca
dastru si măsurători terestre, 
deplinele : Geodezie. Cadas
tru. Fotogrametne analitică și 
Desen, poz. 30 din statul d*  
funcțiuni.

32. Asistent la catedra de Ca
dastru și măsurători terestre, 
disciplinele : Sistematizarea și 
organ.zarea teritorială și Desen, 
poz. 31 din statal de funcțiunL

33. Asistent Ia catedra de Hi- 
draulică. alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele : Hidra
ulică și mașini hidraulice și Hi
draulică hidrologie și hidrogeo- 

log!e. pot 24 din rtatul de ftme- 
țxuai.

34. Asistent la catedra de Hi- 
drauLcâ. aLmenîăn cu apă si 
canaLzări. discpuneie : Rețele 
si dotări edilitare. Canalizări. 
Hidra-lxă teoretică ș: aplicată. 
Tehnologia lucrărilor de con- 
struetii- Hidraulica si construcții 
edilitare și Aiimentări cu apă si 
canalizări, poz. 27 din statul de

35 Asistent la catedra de Con
strucții hidrotehnice, geotehr.ică 
Si fundații, cisop^nel*  : Geulo- 
gie. geotehnicâ si fundații și 
Fundațti și procedee d*  funda
re. poz. 24 din statal de fime-

36. Asistent la catedra de Cou- 
stzuctii hidrotehnice, geotehnică 
s: fundări:. disexpiiaeZe : Geuio- 
ice. gw.ennici si fundații și 
Fundata si procedee de funda
re. poz. 25 din starul de func- 
țxuni.

37. Asistent ta catedra de Con
strucții hidrotehnice, geotehr.icâ 
si fundații, discipline!*  : Funda
ții și procedee de fundare și 
Geologie, geotehnică și fundații, 
poz. 27 din statal de funcțiuni.

38. Asistent Ia catedra de In
stalații. disciplinele : Instalații 
sanitare și alimentări cu apă și 
Materiale de construcții, poz. 23 
din statal de funcțiuni.

39. Asistent !a catedra de In
stalații. disciplinele : Tehnologia 
lucrărilor de instalații. Rețele 
termice. Instalații de ventilare 

și climatizare, Instalații de în
călzire. Instalații sanitare și de 
alimentare cu apă și Instalații 
in construcții, poz. 24 din sta
tul de funcțiuni.

40. Asistent la catedra de Ter
motehnică. disciplina : Repre
zentări geometrice și desen teh
nic. poz. 19 din statul de func
țiuni.

41. Asistent la catedra de Ter
motehnică, disciplina : Repre
zentări geometrice și desen teh
nic. poz. 20 din statul de func
țiuni.

42. Asistent la catedra de 
Electrotehnica și fizică, discipli
na : Instalații electrice, poz. 23 
din statul de funcțiuni.

43. Asistent la catedra de 
Electrotehnică și fizică, discipli
nele: Automatizare și Instalații 
electrice, poz. 25 din statul de 
funcțiuni.

44. Asistent la catedra de Teh
nologie mecanică și organe de 
mașini, disciplinele : Studiul 
metalelor și Tehnologia mate
rialelor. poz. 24 din statul da 
funcțiuni.

45. Asistent la catedra de Teh
nologie mecanică și organe de 
mașini, disciplinele : Desen teh
nic. Repararea. întreținerea și 
tehnologia de fabricație a ma
șinilor de construcții și Exploa
tarea și repararea mașinilor de 
construcții, poz. 26 din statul de 
funcțiuni.

46. Asistent la catedra de Teh
nologia mecanică și organe de 
mașini, disciplinele : Geometrie 
descriptivă și desen tehnic, Or
gane de mașini și Prelucrarea 
mecanică și toleranțe, poz. 27 
din statul de funcțiuni.

47. Asistent Ia catedra de Ma

șini de construcții, disciplinele : 
Mașini de construcții și proce
dee de lucru, Mecanica și orga
nizarea șantierelor și Mașini 
pentru mecanizarea lucrărilor 
cf., poz. 22 din statul de func
țiuni.

48. Asistent la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele: 
Utilaje și procedee tehnologice 
în industria prefabricatelor, Ma
șini de ridicat și transportat 
pentru construcții, poz. 25 din 
statul de funcțiuni.

49. Asistent la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele : 
Mecanizarea și organizarea șan
tierelor. Utilaje și procese teh
nologice in industria prefabrica
telor și Mașini de construcții, 
poz. 27 din statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului de construcții. 
Bd. Republicii nr. 176, în termen 
de 30 de zile pentru profesori, 
conferențiari și șefi lucrări și 15 
zile pentru asistenți, de la pu
blicarea acestui anunț în Bule
tinul Oficial, cererea de înscrie
re împreună cu actele prevăzu
te de Legea nr. 6 privind Statu
tul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, 
publicat in Buletinul Oficial 
partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt supe
rior sint obligați să comunice 
în scris rectorului acesteia în
scrierea la concurs.

Concursul se va ține la se
diul institutului în termen legal



Mutarea primului ministru Manea Mânescu la cea de a
XXX-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Sesiunea noastră — a spus 
vorbitorul — examinează pro
bleme de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre statele membre ale 
C.A.E.R.. atit pentru cincinalul 
1976—1980, cît și pentru o per
spectivă mai îndelungată. Aces
te probleme sint reflectate in 
documentele sesiunii, și delega
ția română apreciază că adop
tarea lor va favoriza extinderea 
în continuare a conlucrării rod
nice dintre țările și popoarele 
noastre.

Raportul Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. evidențiază succesele 
obținute de țările membre ale 
C.A.E.R., în perioada 1971—1975, 
în realizarea planurilor națio
nale de dezvoltare economico- 
socială, în edificarea socialis
mului și comunismului. Rezul
tat al muncii pline de abnega
ție a popoarelor noastre, în fie
care din țările membre, aceste 
succese demonstrează că parti
dele comuniste și muncitorești 
își îndeplinesc roiul de forța po
litică conducătoare a societății, 
confirmă superioritatea noii 
orinduiri sociale, contribuie la 
creșterea prestigiului și puterii 
de atracție a socialismului pe 
plan mondial.

în această ordine de idei, pri
mul ministru a subliniat reali
zările obținute în anii 1971—1975 
in opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate de către clasa muncitoare, 
țărănime și intelectualitate, de 
întregul popor român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, faptul că. pe baza hotă- 
nrilor adoptate de Congresul al 
XI-lea, a programului partidu
lui, a directivelor privind evo
luția economico-socială a țării 
pină in 1990, in actualul cincinal 
va fi continuată politica de dez
voltare accelerată a forțelor de 
producție, de industrializare so
cialistă, de introducere largă, în 
întreaga economie, a cuceririlor 

'științei și tehnologiei avansate.
în cadrul politicii de largă co

laborare — a relevat tovarășul 
Manea Mănescu — România 
socialistă dezvoltă continuu re
lațiile economice și tehnico-ști
ințifice cu statele membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările so
cialiste, care dețin ponderea 
principală în schimburile sale 
economice externe. Documentele 
adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român stabilesc drept obiectiv 
important extinderea colaboră
rii cu statele membre ale 
C.A.E.R., pe baza principiilor_în
scrise in statutul organizației, in 
scopul asigurării unei dezvoltări 
mai rapide și armonioase a fie
cărei țări, al accelerării procesu
lui de egalizare a nivelurilor de 
dezvoltare economică.

Experiența primului » cincinal 
de aplicare a prevederilor „Pro
gramului complex", rezultatele 
obținute în extinderea colaboră
rii și cooperării economice și 
tehnico-științifice au dovedit 
viabilitatea principiilor și nor
melor fundamentale, a scopuri
lor și obiectivelor concrete, a 
metodelor și formelor de con
lucrare convenite de țării? 
membre, pe baza statutului 
C.A.E.R. și a „Programului 
complex".

Apreciem pozitiv faptul că a- 
ceste principii și norme sînt re
afirmate în raportul Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. și în 
proiectul de hotărîre a sesiunii 
Consiliului, considerind că pro
movarea lor consecventă este 
de natură să ofere și în viitor 
cadrul unei conlucrări reciproc 
avantajoase între țările noastre. 
In ce privește România, doresc 
să reafirm și cu acest prilej^ că 
sintem pregătiți să examinăm, 
împreună cu celelalte state 
membre ale C.A.E.R., noi acți
uni de colaborare economică și 
tehnico-științifică, de cooperare 
și specializare in producție, de 
extindere a schimburilor comer
ciale atit pentru cincinalul in 
curs, cit și pentru o perioadă 
mai îndelungată, in vederea 
accelerării progresului general 
al țărilor noastre.

Experiența a demonstrat în 
mod concludent — a spus ’n 
continuare vorbitorul — că me
toda de bază a adincirii cola- 
borării dintre țările noastre este 
coordonarea planurilor — pre
vedere de ordin principial si 
practic înscrisă in „Programul 
complex".

Cu deplin temei, în proiectul 
de hotărire a sesiunii se evi
dențiază creșterea permanentă 
a rolului și importanței planu
rilor de stat în dezvoltarea eco
nomico-socială a fiecărei țări, 
în mecanismul conducerii știin
țifice a economiei socialisto, 
planul național unic reprezintă 
instrumentul principal al pro
iectării creșterii armonioase a 
întregii vieți social-economice, 
al reglării conștiente a tuturor 
componentelor organismului e- 
conomic național, ca și a rapor
turilor dintre acestea și econo
mia mondială. Pe baza princi
piilor socialismului științific, a- 
daptate la realitățile concrete 
din fiecare țară, partidele și 
statele noastre, exercitîndu-și 
prerogativele cu care au fost in

SIMBĂTĂ, 10 IULIE

PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran pentru cei 
mici. 10.30 Telecinemateca (re
luare): 12,10 O viață pentru o 
lidee: Dimitrie Voinov (1867—1951): 
Bucureștiul necunoscut. Un sculp
tor al soarelui: Cornel Medrea. 
13,00 Telex. 13.05 Cintec nou pe 
plai botoșenean. 13,40 Inscripții pe 
celuloid. 14,00 Publicitate. 14.05 Din 
nou despre... preferințele dv. mu
zicale. 14,50 Caleidoscop cultural- 
artistic. 15,10 Magazin sportiv.
16,10 Vîrstele peliculei. 17,10 Me
lodii vechi pe ritmuri noi cu for
mația „Capriccio". 17,30 Drumuri 
pe cinci continente. 18,25 Club T. 
Ediție dedicată elevilor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Teleenciclopedia. 20,45 Film serial: 
„Un șerif la New York". 22.10 24 
de ore. 22,30 întîlnirea de sîmbătă 
seara.

DUMINICĂ, 11 IULIE

PROGRAMUL I
I 3,40' Tot înainte! 9,35 Film se
rial pentru copii: „Blîndul Ben". 
110.00 Viața satului. 11,25 Aventura 
Icunoașterii. 11,55 Bucuriile mu- 
Izicii. 12,30 t)e strajă patriei. 13,00 
frelex. 13,05 Album duminical. 
116.00 Magazin sportiv. 17,00 Film 
Idocumentar. Imagini din Mongo

— TEXT REZUMAT
vestite de clasa muncitoare, de 
întregul popor stabilesc în pla
nurile naționale obiectivele ge
nerale, ritmurile și proporțiile 
dezvoltării economico-sociale. 
Planul — ca expresie a voinței 
naționale — constituie astfel un 
tot unitar și indivizibil, care îm
bină armonios interesele pre
zente cu interesele de perspec
tivă ale întregului popor. Este 
firesc de aceea ca în întreaga 
colaborare în domeniul activi
tății de planificare dintre statele 
membre să se pornească de la 
prevederile planurilor naționale 
și să se contribuie la asigurarea 
condițiilor pentru realizarea lor 
optimă, pentru dezvoltarea rapi
dă și echilibrată a fiecărei econo
mii. pentru progresul general al 
țărilor noastre.

După părerea noastră, direc
ția principală a perfecționării 
coordonării planurilor o consti
tuie concentrarea în mai mare 
măsură a acestei activități asu
pra problemelor esențiale ale 
dezvoltării economiilor noastre, 
îndeosebi asigurarea cu materii 
prime și resurse energetice, ma
șini și utilaje, cu tehnologii mo
derne. Lucrările de coordonare 
trebuie să se desfășoare mai 
operativ și să fie finalizate in 
timp util, pentru ca rezultatele 
lor — perfectate in acorduri, 
convenții și contracte — să poată 
fi efectiv luate în considerare 
de țările membre la definitiva
rea planurilor lor economice. 
Un rol deosebit de important ar 
avea, desigur, examinarea sis
tematică a stadiului îndeplinirii 
angajamentelor asumate, în ca
drul lucrărilor de coordonare a 
planurilor, in acordurile comer
ciale de lungă durată, în con
vențiile de cooperare economică 
și tehnico-științifică, în scopul 
adoptării operative a măsurilor 
necesare pentru realizarea inte
grală a acestor angajamente.

în ce privește programele spe
ciale de colaborare pe termen 
lung, considerăm că elaborarea 
și înfăptuirea acestor programe 
trebuie să se întemeieze pe pre
vederile și obiectivele statutu
lui C.A.E.R. și ale „Programului 
complex", să contribuie la dez
voltarea multilaterală,' eficientă 
a economiilor naționale ale ță
rilor membre, la crearea in fie
care din aceste țări a ramurilor 
industriale moderne, la asigura
rea satisfacerii cit mai depline 
a necesarului lor de materii pri
me, combustibil și energie, ma
șini, utilaje și alte mijloace de 
producție, de mărfuri alimen
tare și industriale de larg con
sum, precum și accesul la teh
nologii moderne.

Un obiectiv primordial în ela
borarea și realizarea programe
lor de colaborare pe termen 
lung trebuie să-1 constituie ac
celerarea procesului de apro
piere și egalizare a nivelurilor 
de dezvoltare economică a ță
rilor membre ale C.A.E.R.. spri
jinirea. prin acțiuni concrete, în 
condiții reciproc avantajoase, a 
progresului țărilor mai puțin 
dezvoltate industrial.

Primul ministru al guvernului 
român a apreciat pozitiv faptul 
că proiectul de hotărîre a sesiu
nii, reafirmind una din preve
derile de bază ale statutului 
Consiliului și „Programului com
plex", definește apropierea și 
egalizarea treptată a nivelurilor 
de dezvoltare economică a țări
lor membre ca un proces isto
ric obiectiv necesar, al înaintă
rii acestor țări pe calea con
struirii socialismului și comu
nismului. Se prevede astfel ela
borarea — concomitent cu pro
gramele pe ramuri — și a unui 
program de colaborare pentru 
înfăptuirea, într-o perioadă de 
15—20 de ani, a procesului de 
apropiere și egalizare a nivelu
rilor de dezvoltare economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
în acest scop considerăm nece
sar ca în conformitate cu pro
iectul de hotărîre a actualei 
sesiuni a Consiliului, 
organele corespunzătoare ale 
C.A.E.R. să acorde întreaga a- 
tenție stabilirii, pe baza propu
nerilor țărilor, a principalelor 
direcții ale extinderii colaborării 
lor reciproce pentru realizarea 
procesului de, apropiere și ega
lizare a nivelurilor de dezvol
tare economică și de ridicare a 
nivelului de trai al populației.

Soluționarea de către țările 
membre ale C.A.E.R., pe baza 
unui program special, a proble
mei apropierii și egalizării nive
lurilor lor de dezvoltare econo
mică ar avea o profundă semni
ficație și rezonanță internaționa
lă. confirmînd viabilitatea prin
cipiilor relațiilor noi intre sta
te și popoare, demonstrind că 
socialismul reprezintă calea si
gură de lichidare a urmărilor 
subdezvoltării și a inegalității 
între state, de înfăptuire a pro
gresului multilateral, armonios 
al tuturor națiunilor lumii.

Delegația română consideră că 
orientarea propusă în documen
tele sesiunii, privind colaborarea 
viitoare în domeniul energiei e- 
lectrice. pe baza dezvoltării, po
trivit intereselor, sarcinilor și 
obiectivelor fiecărei țări, a sis

lia. 17,20 Publicitate. 17,25 Gala 
maeștrilor: Oleg Danovski. 13.10 
Film serial: DIN TAINELE MA
RILOR — „Rechinii**. 19.00 Micul 
ecran pentru cei mici. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Festivalul filmului 
muzical la TV. Filmul artistic „My 
fair lady". 22,35 24 de ore.

PROGRAMUL II

10.00—11,30 Matineu simfonic. în 
program: Beethoven — Concertul 
nr. 3 pentru pian și orchestră. 
20.00 .-Eroi îndrăgiți de copii. 20.25 
Turism și tunătoare. 20,50 Publi
citate. 20,55 Film serial: „Un șerif 
la New York-* (reluate).

LUNI, 12 IULIE

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19.00 Contem
poranele noastre. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun continuă. 20.50 Poșta-dezba- 
tere. 21,20 Roman-foileton: ȚĂ
RANII. Episodul III: „Logodna*.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Avanpremieră.
17,10 Festivalul filmului muzical 
la TV.: ..Tatăl meu, zugravul1*.
18,45 Tribuna tinerilor soliști. 19.15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri.

temelor energetice naționale, co
respunde prevederilor „Progra
mului complex".

în legătură cu direcțiile și 
sarcinile principale ale colaboră
rii țărilor membre în domeniul 
transporturilor, subliniem nece
sitatea de a se acorda toată a- 
tenția definirii modalităților con
crete de înfăptuire a acestei co
laborări, convenirii acțiunilor 
care urmează să fie incluse în 
programul special de colaborare 
pe termen lung in acest dome
niu.

în cadrul dezvoltării în con
tinuare a colaborării cu toate 
țările socialiste — a spus vor
bitorul — doresc să menționez 
că pentru cincinalul 1976—1980 
se prevede extinderea schimbu
rilor comerciale și acțiunilor de 
cooperare ale României cu Uniu
nea Sovietică, care deține pri
mul loc in ansamblul raporturi
lor noastre economice externe, 
precum și cu celelalte țări mem
bre ale C.A.E.R. Ținind seama 
însă de potențialul economic și 
tehnic in plină dezvoltare și mo
dernizare, atit al economiei ro
mânești, cit și al celorlalte state 
membre, de posibilitățile de a 
extinde îndeosebi cooperarea în 
producția industrială, in^ știință 
și tehnologie, apreciem că există 
încă rezerve însemnate de am
plificare și diversificare a re
lațiilor economice dintre țările 
noastre. Avem in vedere schim
burile reciproce de mașini, uti
laje și instalații tehnologice, 
mașini-unelte, produse ale in
dustriei electronice și electroteh
nice, precum și livrările de 
materii prime și energetice, de 
metale, produse chimice și ma
teriale de construcții. Conside
răm indicat ca în perioada ime
diat următoare sesiunii să se 
desfășoare tratative pentru a 
se pune în valoare aceste noi 
posibilități. în avantajul econo
miilor noastre naționale, al în
tăririi colaborării economice 
dintre țările membre.

De asemenea, pentru intensi
ficarea schimburilor reciproce 
apare necesară promovarea mai 
largă a acțiunilor de~ cooperare 
în producție. în știință și tehni
că. punîndu-se accent pe am
plificarea cooperării industria
le, pe asigurarea accesului tu
turor țărilor — in condiții re
ciproc avantajoase — la mate
riile prime și sursele de energie 
necesare, la tehnologiile mo
derne. Se cer mai deplin folo
site și posibilitățile pe care le 
oferă construirea prin eforturi
le comune ale statelor interesa
te, de capacități de producție, 
în tara noastră și in alte țări 
membre, precum și acțiunile de 
cooperare pe terțe piețe. Con
siderăm că va trebui să ne pro
punem împreună creșterea pro
gresivă a ponderii cooperării 
în producție și tehnologie in an
samblul relațiilor economice 
dintre țările membre, ceea ce 
ar constitui o mutație pozitivă, 
de natură să sporească in med 
considerabil eficiența conlucră
rii reciproc avantajoase dintre 
țările și popoarele noastre.

Extinderea acestei cooperări, 
amplificarea schimburilor de 
valori materiale și de tehnolo
gii au devenit un factor deosebit 
de important al accelerării pro
gresului fiecărei țări socialiste, 
al valorificării superioare a re
surselor și posibilităților sale, 
al întăririi socialismului in an
samblu. în contextul acestei 
interacțiuni obiective și pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, avantajului reciproc, 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, țările so
cialiste lărgesc relațiile lor e- 
conomice. de cooperare în pro
ducție. știință și tehnologie, cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială.

★ ★
Vineri, s-au încheiat, la Ber

lin, lucrările celei de-a XXX-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care au 
participat delegații din țările 
membre : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Republica Cuba. 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, Republica Socia
listă România. R. P. Ungară, 
U.R.S.S.. precum și o delegație 
din R.S.F. Iugoslavia.

La lucrările sesiunii au parti
cipat, în calitate de observatori, 
delegați din Republica Socialis
tă Vietnam. Republica Demo
crată Populară Laos, Republica 
Populară Angola. Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Manea Mâ
nescu. primul ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România.

în aceeași zi. conducătorii de
legațiilor participante au sem
nat protocolul celei de-a XXX-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

19.30 Telejurnal. 20.00 Film serial 
pentru copii: ..Blîndul Ben11 (re
luare). 20.25 Biblioteca pentru toți. 
Miorița. 21.15 Telex. 21.20 Bucu
reștiul turistic... se prezintă. 21,40 
Armonii intime.

Ziua de 11 iulie în
scrie o dată de răs
cruce in istoria po
porului mongol. Se 
împlinesc 55 de ani de 
la victoria Revoluției 
populare mongole, în
făptuită sub conduce
rea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol. 
In urma istoricei vic
torii. la aceeași dată 
— 11 iulie 1921 — a 
fost instaurat primul 
guvern popular al ță
rii. iar trei ani mai 
tirziu. in noiembrie 
1924 a fost proclamată 
Republica Populară 
Mongolă.

Desigur, cinci dece
nii și jumătate in is
toria unei țări nu re
prezintă in sine o pe~ 
rioadă prea mare în 
timp. Dar reperele e- 
sențiale — datele ce 
vorbesc despre dezvol
tarea economico-so- 
cială a țării in acest 
răstimp — sint de na
tură să ofere despre 
Mongolia de astăzi o 
cu totul altă imagine 
decît cea tradițională, 
legată de ancestrala 
îndeletnicire a păs
torit ului. Pe podișul 
unde chiar pini la sfir- 
șitul acestui secol via
ta celor mulți părea 
încremenită in tipare 
feudale, se văd astăzi, 
din plin. însemnele 
progresului și civiliza
ției modeme. Ținutul 
dintre crestele înză
pezite ale Munți
lor Altai Mongoli și 
deșertul Gobi, intin. 
pe un teritoriu de 
1565 000 kmp — cît 
Spania, Franța, Portu
galia și Irlanda Ia un 
loc — s-a transformat 
dintr-o țară in care 
predominau trăsături
le caracteristice socie
tății feudale, intr-un 
stat socialist agrar- 
industrial, in care 
dezvoltarea industriei, 
mai cu seamă pe baza 
bogățiilor subsolului, 
încă neexplorate pe 
deplin, reprezintă o 
adevărată vocație a 
viitorului. Intr-un timp 
relativ scurt, poporul 
mongol și-a putut

în cadrul sesiunii, țările mem
bre ale „Grupului celor 77". din 
care face parte și România, au 
difuzat ca document oficial al 
ECOSOC un text în care țările 
în curs de dezvoltare își expun 
pe larg punctele de vedere în 
legătură cu acțiunile concrete și 
eficiente care trebuie înfăptui
te pentru realizarea, cit mai ra-

PROGRAMUL II

20,00 închiderea stagiunii de 
concerte 1975—1976 a formațiilor 
muzicale ale Radioteleviziunii. 
22,00 Spectacolul lumii: Pe Congo, 
la mal.

VINERI, ÎS IULIE

PROGRAMUL I

16,00 Școala contemporană. 16.30 
Curs de limbă engleză. 17.00 Emi
siune în limba germană. 18,45 Tra
gerea Loto. 18.55 Din lumea plan
telor și animalelor. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Re
flector. 20,20 Telecinemateca: 
„Roșu și negru" (seria a Il-a).
21,45 Alternanțe ritmice. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Țara mea cu 
plai mănos. 17,25 Ancheta TV. 
Atenție, strada! 17,50 Intermezzo 
muzical. 18,05 Șah-mat în 15 mi
nute! 18,20 Vîrstele peliculei. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Seară de operă: „Hansel și Gre
fei". 21,15 Telex. 21,20. Viața eco
nomică a Capitalei. 21,45 Pagini 
de umor: „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea". 22.10 Muzică ușoară 
cu Doina Spătaru-Olinescu și for
mația Iosif Hastreiter.

pid, a noii ordini economice in
ternaționale.

Considerind ca absolut ne
cesară accelerarea dezyoțtării 
țărilor în curs de dezvoltare, 
„Declarația de la Abidjan" re
levă că ECOSOC adresează tu
turor țărilor și organizațiilor in
ternaționale apelul de a da un 
impuls mai mare eforturilor 
pentru atingerea acestui obiec
tiv. în spiritul declarației și 
programului de acțiune privind 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, al Cartei 
drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor.

Documentul subliniază că 
ECOSOC cere tuturor țărilor și 
organizațiilor internaționale să 
acționeze pentru aplicarea a- 
cordurilor încheiate în cadrul 
Națiunilor Unite, indeosebț la 
cea de a patra conferință a 
U.N.C.T.A.D., și în alte confe
rințe și reuniuni internaționale, 
precum și pentru soluționarea 
concretă a problemelor țărilor 
în curs de dezvoltare.

Declarația de la Abidjan re
afirmă atașamentul Consiliului 
Economic și Social la principiile 
independenței naționale, suve
ranității și autonomiei și își 
exprimă încrederea sa în coope
rarea, dialogul și negocierile în
tre țările dezvoltate . și cele în 
curs dc dezvoltare, fondate pe o 
voință politică reală de a pro
mova un sistem echitabil și 
just în relațiile economice in
ternaționale conform principiilor 
Cartei O.N.U.

MARȚI, 13 IULIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Bucureștiul 
turistic... se prezintă (reluare).

SAPT AMINA TV
10 — 16 IULIE 1976

10.20 Din lirica universală. 10.40 
Film artistic: „întîmplare de 
vară**. 11,30 Microconcert cu Eva 
Pilarova. 11,50 Telex. 16,00 Mati
neu de vacanță: „Ursulețul Yogi 
și prietenii lui". 16,30 Curs de 
limbă franceză. 17.00 Telex. 17,05 
Pentru sănătatea dv. 17,20 Româ
nie patrie mîndră. 17,35 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18.05 Teleglob. Repere irakiene.
18,35 Succese pe portativ cu... Gina 

în continuare relevind că în 
prezent colaborarea dintre țări
le membre ale C.A.E.R. se desfă
șoară în condițiile in care in 
viața economică internațională 
au loc profunde mutații, se re
simt efectele crizei economico- 
financiare din țările capitaliste, 
precum și ale altor fenomene și 
tendințe negative din lumea .ac
tuală, primul ministru a spus : 
Este desigur, in interesul cauzei 
generale a socialismului, păcii 
și colaborării internaționale, ca 
țările socialiste să ia parte ne
mijlocit la examinarea și solu
ționarea problemelor complexe 
ale societății contemporane, să 
se situeze in primele rînduri ale 
acțiunii de democratizare a ra
porturilor dintre state, să fie 
promotoare ale no-ilor principii 
și norme de relații dintre țâri 
și popoare, să participe mai ac
tiv la diviziunea mondială a 
muncii. Este firesc, de aseme
nea. ca țările socialiste, animate 
de principiile solidarității in lupta 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. să sprijine multilateral 
țările în curs de dezvoltare in 
lupta lor pentru independență, 
progres economic și social pen
tru înlăturarea relațiilor de ine
galitate și inechitate impuse do 
imperialism, pentru lichidarea 
marilor decalaje economice in
tre state, a subdezvoltării, să 
militeze cu perseverență pentru 
făurirea noii ordini economice 
internaționale, pentru _ o Iunie 
mai bună și mai dreaptă pe pla
neta noastră. în acest context 
este de relevat prevederea pro
iectului de hotărire a sesiunii 
noastre, potrivit căreia țările 
membre ale Consiliului sint 
chemate să țină seama in mai 
mare măsură de urmările mu
tațiilor din economia și politica 
mondială, de imperativul dez
voltării colaborării economice 
cu toate statele socialiste, de 
creșterea rolului țărilor in curs 
de dezvoltare pe arena interna
țională și necesitatea extinderii 
relațiilor economice cu ele. pre
cum și de lărgirea, in spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, 
a raporturilor economice cu 
toate țările lumii, fără deose
bire. de regimul lor social.

Documentele sesiunii se re
feră, de asemenea, la problema 
perfecționării formelor organi
zatorice de colaborare și la îm
bunătățirea activității C.A.E.R.. 
întărirea și dezvoltarea caracte
rului democratic al activității 
Consiliului și organizațiilor in
ternaționale create de țăriie 
membre. Desigur, măsurile care 
se vor întreprinde in acest do
meniu trebuie să se întemeieze 
pe respectarea deplină a prin
cipiilor fundamentale ale rela
țiilor dintre statele noastre, pe 
prevederile statutului C.A.E.R. 
și ale ..programului complex", 
să corespundă intereselor și șâ 
întrunească acordul tuturor ță
rilor membre. Apreciem pozitiv 
prevederile din proiectul de ho
tărire cu privire la’creșterea c- 
perativității și eficienței activi
tății organelor C.A.E.R.. ceea 
ce ar contribui la rezolvarea 
mai rapidă a problemelor cola
borării noastre economice, la 
extinderea cooperării in pro
ducție, știință și tehnică.

Doresc să exprim încă o dată 
— a spus in încheiere tovarășul 
Manea Mănescu — hotărirea ță
rii noastre de a acționa in con
tinuare pentru adincirea și per
fecționarea colaborării și coope
rării economice și tehniCo-ști- 
ințifice cu țările membre ale 
C.A.E.R.. cu celelalte țări socia
liste, cu toate statele lumii, in 
interesul prosperității popoare
lor noastre, al întăririi forțelor 
socialismului in lume, al pro
movării colaborării și păcii in
ternaționale.

★
Tovarășul Manea Mănescu, 

primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației române 
la sesiunea Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, s-a în- 
tilnit, vineri, cu tovarășul Horst 
Sindermann, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane, conducătorul delegației a- 
cestei țări la sesiune. Cei doi 
șefi de guverne au abordat. în
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că, probleme privind dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de 
prietenie și a colaborării și co
operării între România și R. D. 
Germană.

De asemenea, tovarășul Ma
nea Mânescu s-a întilnit cu to
varășul Carlos Rafael Rodri- 
guez. viceprim-ministru al gu- 
gernului revoluționar al Repu
blicii Cuba, conducătorul dele
gației cubaneze la cea de-a 
XXX-a sesiune a C.A.E.R., cu 
care a făcut un util schimb de 
opinii in probleme ale colaboră
rii și cooperării economice din
tre cele două țări.

Pătrașcu. Aida Ianculescu, Ion 
Bănică și grupul vocal „Studios". 
18.55 Publicitate. 19,00 Metamorfo
zele orașului Băilești. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 An
cheta TV. Atenție, strada! 20.25 
Seară de teatru: „începuturile co
mediei românești'*. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial: „Olga Ser-
gheevna-'. 21,10 Publicitate. 21,15

Reportaj pe glob. 21j50 Tezaur de 
cintec românesc.

MIERCURI, 14 IULIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic: „Bellissima". 11.50 Telex. 16.00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limbă 
rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber, vă recomandăm...

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe 

al României în R. F. Germania
Vineri s-au încheiat convorbi

rile oficiale între miniștrii afa
cerilor externe ai Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, și R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher.

în timpul convorbirilor a fost 
subliniată importanța pe care 
guvernele celor două țări o a- 
cordă lărgirii contactelor și co
operării bilaterale, precum și 
conlucrării ge arena internațio
nală. in spiritul Declarației so
lemne comune semnate cu prile
jul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in R.F.G.. in iunie 
1973.

Cei doi miniștri au reafirmat 
voința guvernelor român și vest- 
german de a încuraja dezvolta
rea schimburilor economice pe o 
bază echilibrată, precum și co
laborarea economică, industria
lă și tehnică. Părțile s-au pro
nunțat pentru continuarea efor
turilor in direcția sprijinirii ex
portului românesc in R.F.G.. și 
identificarea de noi posibilități 
in vederea intensificării coope
rării industriale și a colaborării 
pe terțe piețe. în acest sens, co
locviul economic care a avut loc 
la București a fost evidențiat ca 
o inițiativă menită să promoveze 
contactele și colaborarea între 
oamenii de afaceri. între econo
miile celor două țări. în același 
scop, cei doi miniștri au conve
nit să fie continuate negocierile 
in vederea încheierii cit mai cu- 
rind posibil a acordului de ga
rantare a investițiilor. S-a exa
minat. totodată, stadiul actual și 
perspectivele cooperării cultura
le. științifice și tehnice, in baza 
programelor existente in aceste 
domenii. în cadrul schimbului 
de vederi in problemele interna
ționale s-a acordat o atenție 
deosebită securității și cooperă
rii in Europa. Cei doi miniștri 
au fost de acord că este necesa
ră intensificarea eforturilor pen
tru traducerea integrală in viață 
a tuturor prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru secu-

Evoluția stației 

orbitale „Saliut-5"
Cea de-a doua zi de activita

te a cosmonauțilcr sovietici — 
Boris Volinov și Vitali Jolobcv 
— la bordul stației orbitale 
..Saliut-5" a început vineri, ia 
era 8.40 (ora Bucureștiului). E- 
chipajul a continuat operațiu
nile de deconservare a stației 
pilotate, a verificat sistemele de 
bord și aparatura științifică.

Potrivit datelor telemetrice și 
informațiilor transmise de cos- 
monauți. in compartimentele 
stației temperatura se menține 
la 22 grade Celsius, iar presiu
nea este de 840 milimetri pe 
coloana de mercur.

Spre sfirșitul zilei cosmice, 
cei doi membri ai echipajului 
vor începe o serie de experi
mente biologice, anunță agenția 
TASS. Unul dintre acestea va 
consta in observarea evoluției 
dezvoltării embrionare și a for
mării aparatului vestibular in 
condițiile cosmice la o mostră 
de itre de pește. Un alt expe
riment va prilejui urmărirea e- 
volutiei unor grupuri de pești 
în stare de imponderabilitate, 
aflați intr-un acvariu la bordul 
„laboratorului" circumterestru. 
Boris Volinov și Vitali Jolcbov 
vor lua fotografii ale acestor 
mostre la intervale regulate de 
timp.

Reuniune a noului
guvern spaniol

Noul guvern spaniol s-a în
trunit vineri sub președinția șe
fului statului, regele Juan Car
los, in prima sa ședință. La sfir
șitul reuniunii s-a anunțat că 
declarația-program va fi pre
zentată in primele zile ale săp- 
tămînii viitoare.

Agențiile de presă relevă că 
guvernul condus de Adolfo Sua
rez își incepe activitatea in con
dițiile unor mari demonstrații 
de stradă — între care cea de 
la Bilbao. unde au participat 
circa 200 000 de oameni — in 
cursul cărora manifestanții au 
cerut amnistierea deținuților po
litici și acordarea de drepturi 
și libertăți politice. De aseme
nea, în rîndurile opoziției au 
fost formulate cereri tot mai 
insistente ca guvernul să nego
cieze modalitățile de democra
tizare reală a vieții politice spa
niole.

17,15 La volan. 17,25 Arte vizuale. 
17,50 Tragerea Pronoexpres. 18,00 
Px'in școlile Vrancei. 18,20 Repor
taj de scriitor. Permanențe ale 
prestigiului muncitoresc, de Pla
ton Pardău. 18.50 Tribuna TV. ... 
la Cluj-Napoca. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20;00 Revista economică TV. 20.30 
Publicitate. 20.35 Telecinemateca: 
„Roșu și negru" (seria I). 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20.20 Din nou 
despre... preferințele dv. muzicale. 
21,05 Telex. 21,10 Telerama. 21,40 
Roman-foileton: „Țăranii" (re
luare).

JOI, 15 IULIE

PROGRAMUL I

16.00 Matineu de vacanță. 16.30 
Curs de limbă germană. 17.00 
Telex. 17.05 Din țările socialiste.
17,15 Bijuterii muzicale. 17,55 Mu
zica. 18,20 Atenție... la neatenție!
18,45 Univers științific. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Ihchiderea sta
giunii'"de , concerte 1975—1976 a 
formațiilor muzicale ale Radio- 
televiziunii. 20,45 Cadran mondial.
21,10 Ecran TV ’76. 21,40 Meridiane 
culturale. 22,15 '24 de ore. 

ritate și cooperare în Europa. 
De ambele părți s-a exprimat 
convingerea că vizita oficială 
în R.F.G. a ministrului român 
al afacerilor externe contribuie 
la dezvoltarea -relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre cele 
două țări.

La convorbiri, desfășurate în
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, au participat ambasa
dorul României la Bonn. Ion 
Morega, și ambasadorul R.F.G. 
la București.. 'Erwin Wickert, 
precum și alte persoane oficia
le române și vest-germane.

★

Miniștrii de externe ai celor 
două țări au semnat acordul su
plimentar la acordul româno— 
vest-german privind asigurările 
sociale din iunie 1973.

Sărbătoarea poporului mongol

Pentru promovarea unui sistem 
echitabil și just in relațiile 

economice internaționale
Reunit pentru prima dată pe pămînt african — în capitala 

Coastei de Fildeș — Consiliul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) și-a încheiat vineri după-amiază prima parte a lu
crărilor celei de a 61-a sesiuni, consacrată problemelor econo
mice, prin adoptarea „Declarației de la Abidjan".

Procese înscenate de 
autoritățile rasiste 

de la Pretoria
Un număr de 91 de per

soane de culoare inculpate 
in urma incidentelor care au 
avut loc la Pretoria acum 
trei săptămîni sint menținute 
in detențiune provizorie, 
după ce au compărut în fața 
tribunalelor din capitală. O 
parte dintre aceste persoane 
sint muncitori mineri. Sen
tința așa-ziselor procese în
scenate de autoritățile rasiste 
de la Pretoria împotriva mi- 
litanților contra politicii de 
discriminare rasială și apar
theid va fi comunicată în 
cursul acestei luni.

Alte 47 de persoane au 
compărut joi în fața tribu
nalului din Soweto, acuzații 
fiind arestați în timpul eve
nimentelor de la periferia o- 
ra’șului Johannesburg. Tot 
aici sint deținuți cîteva zeci 
de copii, dintre care unii nu 
au mai mult de opt ani.

crea o industrie națio
nală, despre care ci
frele comparative ofe
ră tabloul cel mai 
exact. Astfel, dacă in 
tre 1960 și 1970 crește
rea anuală medie a 
producției industriale 
era de 9,8 la sută, în 
1973 industria produ
cea de 3,4 ori mai 
mult decît in 1960. In 
prezent, industria pro
duce la fiecare 6 mi
nute cit producea în

plexelor industriale 
ale țării, alături de 
Ulan Bator, capitala 
țării, și alte orașe : 
Darhan, Cioibalsan, 
Suhe Baior sau Ulan- 
gom. Și chiar dacă 
tradiționalele iurte 
mai pot fi întîlnite în 
unele cartiere ale ca
pitalei mongole, preo
cupările constante pen
tru amplasarea unor 
obiective economice 
noi creează premise

Noi trepte 

pe calea progresului

întreg anul 1921. Pes
te jumătate din bunu
rile industriale sint 
produse de industria 
grea. Industriile de 
combustibil și energe
tică, de transformare 
a metalelor, cele ale 
lemnului și materiale
lor de construcție se 
află in plină dezvolta
re. în ceea ce priveș
te industria minieră, 
în _ afara satisfacerii 
cerințelor interne, ea 
oferă producție și pen
tru export.

Ultimii 10 ani au în
scris in circuitul com-

importante pentru ex
tinderea urbanizării. 
Cei dc-al șaselea cin
cinal, 1976—1980, ale 
cărui direcții au fost 
definite și stabilite în 
cadrul recentului Con
gres al P.P.R.M., des
fășurat luna trecută, 
prevede pentru urmă
torii ani o creștere a 
producției industriale 
cu 60—65 la sută, o 
sporire a volumului 
mediu anual al pro
ducției agricole cu 
26—30 Ia sută față de 
cincinalul anterior, o 
creștere a venitului

Colaborare 
ronânO’Siriană 
la amenajarea 

bazinului 
fluviuluiMat

în regiunea Rakka din Siria 
au fost inaugurate lucrările de 
irigații în bazinul mijlociu al 
Eufratului, proiect ce va fi rea
lizat de întreprinderea română 
Ro-magrimex în cooperare cu 
specialiștii sirieni.

La festivitate au luat parte 
Soubhi Kahale, ministrul ba
rajului de pe Eufrat, Mahmoud 
Al Zoabi, membru supleant al 
comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
director general al organismu
lui pentru exploatarea bazinu
lui Eufratului (GATEB). Wail 
Ismail, guvernatorul regiunii 
Rakka, membri ai conducerii 
locale de partid și de stat, in
gineri și muncitori români și 
sirieni.

A fost de față Emilian Man- 
ciur, ambasadorul României în 
Siria.

In. aplauzele celor prezenți, 
utilajele de producție româneas
că au fost puse. în funcțiune, 
dîndu-se semnalul începerii lu
crărilor la acest important o- 
biectiv al agriculturii siriene.

național cu 37—41 la 
Sută și a veniturilor 
reale ale oamenilor 
muncii cu 16—18 la 
sută. Acestor preocu
pări pentru bunăstarea 
țării li se alătură și 
cele vizînd emancipa
rea spirituală. La o 
populație de 1,4 mili
oane locuitori, numă
rul școlilor medii do 
cultură generală din 
Mongolia se ridică in 
prezent la peste 550. 
Pînă în 1980 se preve
de să fie date în fo
losință noi săli de cla
să pentru 47 000 dc 
elevi și numeroase 
internate, totalizind 
30 000 de locuri, pen
tru copiii crescătorilor 
de vite care trăiesc la 
mari distanțe de cen 
trele rurale și urbane.

Tinerii mongoli își 
alătură și ei acțiunile 
efortului general. Re
cent, o știre venită 
din UI an Bator anun
ța despre primul grup 
de tineri plecați la 
desțelenirea terenuri
lor și la întemeierea 
unor noi gospodării a- 
gricole. în această ini
țiativă, dificil de rea
lizat dar și romantică 
în același timp, se 
poate descifra și un 
simbol, acela al în
scrierii tinerei genera
ții a Mongoliei socia
liste printre făuritorii 
noii istorii.

Urmărind cu senti
mente de simpatie 
succesele pe care Ic 
obține poporul mon
gol în propășirea eco
nomică a țării, în ridi
carea nivelului de trai 
material și spiritual al 
celor ce muncesc, po
porul român, tinerii 
din România se bucu
ră din toată inima dc 
realizările obținute, 
urînd cu prilejul ma
rii sărbători a Mongo
liei socialiste, dobîn- 
direa unor noi succe
se în îndeplinirea im
portantelor obiective 
propuse pentru anii 
ce vin.

DOINA IOVANEL

• STATUL AMERICAN DA
KOTA DE NORD și-a desem
nat joi delegații la Convenția 
națională a Partidului Republi
can. care urmează a avea loc 
peste cinci săptămîni la Kansas 
City. Din cel 18 electori aleși, 
10 și-au exprimat sprijinul pen
tru președintele Gerald Ford, 
iar restul l-au preferat pe fos
tul guvernator al Californiei, 
Ronald Reagan.

• DEPUTĂȚII ■ ȘI SENATO
RII democrat-creștini din Italia 
au procedat joi seara la alege
rea președinților grupurilor 
parlamentare ale P.D.C. în cele 
două camere ale forului legis
lativ italian, în urma alegerilor 
de la 20—21 iunie a.c. De fapt, 
în fiecare cameră, vechii pre
ședinți ai grupurilor democrat- 
creștine au fost realeși : Flami- 
nio Piccoli în Camera Deputați- 
lor, iar Giuseppe Bartolomei in 
Senat.

pe scurt
• CEL PUȚIN 500 de mari 

întreprinderi sint implicate in 
cea mai mare fraudă fiscală 
care s-a petrecut vreodată în 
istoria Mexicului, a declarat pro
curorul general, Pedro Ojeda 
Phullada. în scandal sînt impli
cați oameni de afaceri și fi
nanțe care, prin mituire, au e- 
ludat prevederile fiscale.

Procuratura generală aprecia
ză că această fraudă se ridică 
la aproape 800 milioane pesos 
(64 milioane dolari).

• ȘEFII DELEGAȚIILOR 
U.R.S.S. ȘI S.U.A. la convorbi
rile sovieto-americane privind 
limitarea înarmărilor strategice 
ofensive au convenit să între
rupă negocierile, începînd cu 
data de 30 iulie. Tratativele ur
mează să fie reluate la, 21 sep
tembrie, anunță agenția TASS.

• ÎN Statele Unite au intrat 
în grevă 4 400 de salariați ai 
uzinelor de motoare „Chrysler". 
Greviștii cer îmbunătățirea nor
melor de tehnica securității in 
întreprindere.
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