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• Delegația Uniunii Tineretului Revoluției

Imperativul acestor zile: înfăptuirea exemplară a măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 

TOTI LOCUITORII SATELOR, TOTI LUCRĂTORII 
OGOARELOR ANGAJAȚI IN BĂTĂLIA RECOLTELOR

din Republica Arabă Siriană

• Secerișul griului

• Irigarea neîntreruptă

Ansamblul de măsuri stabilit de recenta ședință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind desfășurarea campaniei de vară a mobilizat puternic pe 
oamenii muncii din agricultură, tineri angajați pe frontul ogoarelor. Acum, fiecare 
zi, fiecare oră sini deosebit de prețioase pentru realizarea cu succes a lucrărilor pri
oritare : strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei de griu. insămințarea neîntîr- 
ziată a celei de a doua culturi cu porumb sau legume, întreținerea și irigarea neîn
treruptă a culturilor — zi și noapte — cu toate mijloacele posibile. ,

• SECERIȘUL. Printr-o bună organizare a muncii. în multe județe ale țării, 
dintre care amintim Buzău. Brăila. Dolj, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Tulcea, lucrările 
sint într-un stadiu avansat. Cu toate că pînă în prezent peste 1 milion ha au fost 
recoltate, totuși este necesară o mai activă mobilizare pentru atingerea și depășirea 
vitezelor zilnice ale combinelor în lan prin continuarea secerișului și după apusul 
soarelui, experiența dovedind că in acest caz pierderile de boabe se reduc cu 10—15 
la sută. Concomitent, prin descărcarea din mers a combinelor crește randamentul de 
recoltare cu circa 20 la sută.

• SEMĂNATUL CULTURILOR SUCCESIVE. Pentru obținerea unor cantități 
suplimentare de legume și furaje este necesar să se însămînțeze cit mai grabnic 
terenurile eliberate de cereale. Pină in prezent pdste 400 000 ha au fost semănate 
cu diferite culturi, din care aproape 21 000 ha cu legume. Prin organizarea în flux 
continuu a recoltatului, balotalului, aratului și semănatului se pot elimina decala
jele apreciabile existente in județele Tulcea. Constanța, Teleorman și Mehedinți, 
dintre suprafețele eliberate de grîu și cele însămînțate cu a doua cultură.

• IRIGAREA. Prin toate mijloacele posibile, oriunde pămîntul este înșelat, 
trebuie să se asigure apa necesară plantelor prin folosirea sacalelor, butoaielor, 
găleților, a tuturor mijloacelor gospodărești. în Bărăgan si Dobrogea rezervele sint 
între 300—450 mc la ha, inregistrindu-se un deficit de 1 200—1500 mc. în Cîmpia 
Olteniei acest deficit este de 750—900 mc. De aceea, in sistemele de irigații asper- 
soarele trebuie să funcționeze neîntrerupt, zi și noapte.

Comandamentele acestor zile trebuie să reprezinte pntru organizațiile U.T.C., 
pentru toți tinerii satelor sarcini prioritare, la a căror înfăptuire să-și aducă o con
tribuție directă, eficientă.

• Semănatul culturilor succesive

In ziua de 16 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
stațiunea Neptun, delegația 
Uniunii Tineretului Revoluției 
din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Feysal Simmak. pre
ședintele organizației, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Ion Traian Ștefănescu. 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu și Radu Enache.

membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.

împărtășindu-și impresiile din 
timpul vizitei, conducătorul de
legației siriene de tineret a 
avut cuvinte de înaltă aprecie
re față de realizările remarcabi
le obținute de tinerii din țar.a 
noastră in diverse domenii de 
activitate, de poporul român.în 
edificarea noii societăți.

în. timpul întrevederii s-a e- 
vidențiat cu satisfacție faptul 
că relațiile tradiționale româ- 
no-siriene înregistrează un curs

mereu ascendent, subliniindu-se 
că un rol esențial în evoluția 
favorabilă a acestor raporturi 
l-au avut intilnirile și înțelege
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al Assad. în acest context au 
fost relevate și bunele raporturi 
statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist din Siria. între 
organizațiile de tineret din cele 
două țări.

(Continuare în pag. a V-a)

® Secretarul federal pentru apărarea națională 
al R. S. F. iugoslavia

Brigada „Scînteii tineretului" transmite din județele Buzău și 
Brăila
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OBIECTIVELE .CINCINALULUI
1976-1980

obiectivele angajării noastre spre 
noi trepte de progres și civilizație

REALIZĂRI

ALE CONSTRUCTORILOR
Constructorii industriali, ra

portează că, pină la aceas
tă dată au pus in funcțiune 
aproximativ 190 de obiective și 
capacități de producție ale me
talurgiei. construcțiilor de ma
șini și chimiei. ale industriei 
materialelor de construcții și 
ușoare, ale agriculturii. Folosind 
cu pricepere condițiile create 
pentru sporirea gradului de in
dustrializare și mecanizare a 
construcțiilor și aplicînd nume
roase inițiative valoroase, ei au 
reușit să predea ‘ beneficiarilor, 
înainte de termenele stabilite, 
un număr de 12 obiective ale 
planului de investiții pe 1976 
Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de pe șantierele din Slatina. 
Corabia și Scornicești, au reușit 
ca. prin sporirea productivității 
muncii,
execuție a unor obiective cu 30 
pină la 180 de zile.

să scurteze durata de

A 45-A MIE TONA DE 
PRODUSE SIDERURGICE

La Combinatul siderurgic Re
șița, unde au fost declanșate 
noi acțiuni muncitorești pentru 
folosirea cu randament sporit a 
capacității agregatelor tehnice 
și creșterea volumului de me
tal din tona de oțel brut, s-a 
înregistrat cea de a 45-a mie tonă 
de produse siderurgice, obținu
tă, peste planul la zi. pe 1976. 
La furnale și la oțelării, de e- 
xemplu, prin ridicarea indicilor 
do utilizare a agregatelor de to
pire, reducerea duratei repara
țiilor și a timpului de încărcare 
și descărcare a șarjelor. pro
ducția de metal elaborată în 
plus depășește 7 500 tone fontă 
și aproape tot atitea tone de 
oțel, sporuri superioare angaja
mentelor asumate de siderur- 
giștii reșițeni, in cinstea zilei 
de 23 August.

LA ÎNTREPRINDEREA „7 NOIEMBRIE" DIN CRAIOVA

AUTOUTILAREA, 0 ACȚIUNE
PERMANENTĂ 0 PREOCUPARE

A ÎNTREGULUI COLECTIV
Trecerea de la producția de 

unelte agricole la fabricația de 
tractoare nu a fost o treabă u- 
șoară. Este drept că atunci cind 
a trecut la noul profil, între
prinderea .,7 Noiembrie'1 din 
Craiova avea în mare parte a- 
sigurate condițiile tehnologice. 
Gradul înalt de tehnicitate ce îl 
impunea fabricația tractorului 
multifuncțional TIH-445 presu
punea însă mai mult decît exis- , 
tența unor hale și linii noi de 
producție. Se impuneau schim
bări profunde în pregătirea pro
fesională, în concepția de orga
nizare a producției și a muncii, 
proces care, pe măsură ce se 
adapta noilor condiții, evidenția 
necesitatea unor noi mașini, a 
unor utilaje specifice. Era ne
voie de o bază diversificată a 
dotării, la alcătuirea căreia tre
buia avut în vedere fiecare a- 
mănunt. Și, ca întotdeauna cind 
se pune temelia unui nou pilon 
industrial, o bună parte — cea 
mai mare — din • aceste 
utilaje a fost asigurată. Dar tot 
la fel, cel puțin ca la orice în
ceput de drum, nevoile sint 
mult mai mari. Poate și de a- 
ceea acțiunea de autoutilare se 
reliefează în toată strălucirea 
importanței sale.

Perioada de cristalizare și con
solidare a acțiunii de autoutilare 
a durat atit cit s-a plămădit cel 
dinții tractor, pină s-a trecut la 
fabricația seriei zero, adică un 
an de zile. Așa a apărut și o 
grupă distinctă de proiectare a 
mașinilor și agregatelor ce aveau 
să se execute în întreprindere. 
Trei dintre membrii acestei gru-

pe erau pînă anul trecut spe
cialiști stagiari.

— Prima dintre cele mai grele 
lucrări proiectate de acești ti
neri a fost un agregat de găurit 
cu 24 de axe, ne spune Ion 
Vîrjan, șeful secției sculerie. 
Fără acest agregat pe care l-am 
executat în numai 25 de zile,

care altfel trebuia importat, s-ar 
fi întirziat mult timp trecerea 
la producția de serie a tracto
rului TIH-445.

în mai puțin de un an. între
prinderea s-a autoutilat în acest

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

..SCRISOAREA DESCHISĂ" publicată in „Scînteia tinere
tului" din 8 iunie a.c„ pe care mama unei tinere o adresase 
ziarului, punea in discuție dreptul părinților de a cunoaște 
și îndruma viața și comportarea fiilor lor, datoria familiei 
de a-și spune părerea, conform unei vechi datini românești, 
asupra tuturor hotărîrilor ce

1. Ca părinți noi credem 
că se cuvine ca atunci cinci 
fiica noastră merge undeva, 
să ne spună cine o însoțeș
te și cind se întoarce acasă. 
Asta nu înseamnă că cere 
voie, ci doar că ne ține la 
curent, pentru ca in orice si
tuație neprevăzută să știm 
de unde s-o luăm. Greșim ?

2. Dacă intervine ceva care 
n împiedică să ajungă acasă 
la ora la care știe că noi o 
așteptăm cu mincarea caldă 
pe masă, să ne anunțe, doar 
posibilitatea telefonului o 
are la indemină. Pretindem 
mult ?

3. Să contribuie la cheltu
ielile casei și să participe la 
planificarea pe care o facem 
în privința bugetului. Cre-

Tovarășul Nicolae - Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a primit, vineri. 
Ia Neptun, pe generalul de ar
mată Nikola Liubicici. secreta
rul federal pentru apărarea na
țională al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, care. în

fruntea unei delegații militare, 
întreprinde o vizită în țara 
noastră.

A participat generalul-colonel 
Ion Coman.. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale.

Oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut 
din partea tovarășului Iosip

Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită tovarășului Iosip Broz Tito 
salutul său și cele-mai bune 
urări.

(Continuare în pag. a V-a)

® Ambasadorul Republicii Ghana
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, în stațiunea Nep
tun, pe Kwame Ycboah Boafo,

ambasadorul Republicii Ghana la 
București, în vizită de rămas 
bun, cu ocazia încheierii misiu
nii sale in țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială, priete
nească.

Dialogurî despre conștiință
„CE DAI SOCIETĂȚII. CIT PRETINZI DE LA EA?" - '

iată o întrebare pe care se cuvine să ne-o punem, mereu, 1 
fiecare dintre noi, căci de răspunsul pe care-1 dăm prin fap- , 
tele, prin munca noastră, depind mersul înainte, realizarea 
mărețelor obiective care ne proiectează patria pe noi culmi l 
de civilizație și progres. Un răspuns însuflețitor, entuziast, 
plin de fapte ce atestă modul exemplar în care înțeleg să-și 1 
facă datoria, acolo unde este nevoie de ei. dau constructorii , 
care nu precupețesc nimic spre a pune în funcțiune obiec
tivele aflate în sarcina lor. oameni pe care munca i-a călit I 
cu adevărat și care nu-și pot concepe altfel viața decît ca 
pe un șir întreg de satisfacții obținute prin muncă, împliniri ’ 
atinse prin efort necurmat, spirit de dăruire si sacrificiu. | 
Acești tineri sint dușmani neimpăcați ai individualismului 
mic-burghez, ai manifestărilor de egoism, de subordonare a I 
intereselor generale unor interese individuale înguste. Ei sint < 
dușmani neimpăcați ai tendințelor de a pretinde de la socie- ' 
tale mai mult decît s-ar cuveni pe baza principiilor socialiste | 
de repartiție. Exemplul lor se opune hotărît încercărilor dc a 
fugi dc muncă, de a o ocoli sau abandona, modului de viață | 
dezordonat, provizoriu, adoptat de cei care în numele unei . 
libertăți prost înțelese cred că pot întoarce spatele unei ac- ’ 
tivități în folosul societății în care trăiesc. i
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Despre toate acestea în ;
Dialoguri despre conștiință. ț

CE DAI SOCIETĂȚII, CIT PRETINZI DE LA EA ? ) 
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care este legat destinul lor în viață, în muncă, în întemeierea 
propriilor familii. Continuăm să publicăm astăzi (vezi și 
..Scînteia tineretului" din 21 iunie și 6 iulie a.c.) răspunsurile 
primite la întrebările formulate de corespondenta noastră in 

leprivesc viitorul tinerilor, de scrisoarea sa, întrebări pe care

deți că este absurd să-t ce
rem să nu cheltuiască mai 
mult decît ciștigă, ea avtnd 
dorințe care-i depășesc a- 
cum cu mult, posibilitățile, 
incit satisfacerea acestora se 
realizează pe seama rezerve
lor noastre ?

4. Dorim ca fiica noastră

să aibă niște atribuții in gos
podărie și, oricit de obosită 
spune că ar fi, să-și ofere 
serviciile la treburile casei 
măcar o jumătate de ceas pe 
zi. Găsiți că este o cruzime 
să nu înțelegem ca la 24 de

(Continuare in pag. a ll-a)

Președintele Comitetului Centrai al Partidului
Revoluției Populare a Beninului, președintele
Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou,
va face o vizită oficială in țara noastră

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Mathieu 
Kerekou, președintele Comite

tului Central al Partidului Re
voluției Populare a Beninului, 
președintele Republicii Populare 
Benin, va face o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socia
listă România în ultima decadă 
a lunii iulie 1976.

DE CE ESTE NECESARA 
CRITICA CRITICII 

JUDECATĂ CUMPĂNITĂ, 
OBIECTIVĂ

ȘI CONSTRUCTIVĂ

reproducem mai jos.

„Am conside-

rat că sint un 
părinte"
,,Cu deosebit 

respect" 
„Am învățat 

să iubesc, iu
bi nd u-mi pă- 

rmții 
în pagina a 2-a

J

Opinii de
Frecventele discuții cu privire 

la critică din ultima vreme, nu 
numai de la noi, ci am putea 
afirma din întreaga literatură 
contemporană, din occident sau 
răsărit deopotrivă, sint dovada 
cea mai evidentă a importanței 
oficiului ei, dar totodată și a 
carențelor ce o caracterizează 
încă, din păcate. S-au scris nu 
zeci, ci sute de articole, au 
început să apară chiar statis
tici bibliografice cu cifre în con
tinuă creștere (nu exagerăm), 
care atestă fenomenul amintit. 
Au fost puse în discuție mai 
toate tipurile de critică literară, 
atit cele care evoluează de

Al. Dima
peste un veac și jumătate în 
literatura universală cit și cele 
apărute în ultimii ani sub ti
tlul răsunător de ,,noua criti
că" și înecate — de multe ori — 
într-o nomenclatură structura
listă sau a altor metode care 
propunindu-și o altă orientare, 
se împiedică uneori în propria 
lor armură.

Dar. firește, nu ne putem ocu
pa aci de numeroasele carențe 
ale criticii contemporane care 
stau la originea dezbaterilor a- 
mintite, ci numai dc .una din 
acestea, deloc secundară, ci dim-

(Continuare în pag. a V-a)

La ancheta noastră mai răspund : Dumitru 
Micu și George Gibescu • Cenaclu : poezii de 
Lucian Voiculescu ® Orașul muzeu ® Accente.

în pagina a 4-a
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PE ADRESA NOULUI AN UNIVERSITAR

Participare reală, activă
în producție, la cercetare 
și elaborarea proiectelor

Secretarul 
dului,

. general al parti- 
tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, a revenit în cuvîn- 
tarea rostită la ședința comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României a- 
supra consistentei pe care tre
buie să o capete în viitor in
tegrarea învățămintului su
perior cu producția și cerceta
rea. „Trebuie să facem o coti
tură radicală in această privin
ță, trecînd în toate sectoarele 
de la declarații formale despre 
integrare, de la contracte for
male, la o participare reală, ac
tivă a profesorilor și studenți
lor în producție, la cercetarea 
și elaborarea proiectelor". Pe 
fondul unor experiențe valo
roase, al unui cadru organiza
toric mai bine conceput, și 
mai âles. al unei .îndrumări a- 
tente din partea conducerii de 
partid, o asemenea trecere de
vine po-sibilă.

Ne-o dovedește și operativi
tatea cu care s-a acționat ime
diat după cuvintarea secretaru
lui general la cea mai mare 
școală politehnică a țării — cea 
din Capitală. Institutul are, 
pentru anul în curs, peste 300 
contracte ferme în valoare de 
peste 45 milioane lei, contracte 
care antrenează peste 2 000 ca
dre didactice și studenți, număr 
ce a sporit la această oră prin 
prelungirea cu o lună a prac
ticii studențești din anul IV. 
în proiectare.

Considerăm de bun augur o 
asemenea măsură, chiar dacă 
ea trebuie să rămină particulară 
pentru această vară. După pă
rerea tuturor interlocutorilor, o 
lună în plus petrecută de stu
denții anului IV în proiectare 
reprezintă, intr-adevăr, un ciș- 
t'.g considerabil pe plan forma
tiv. aduce apreciabile be
neficii producției, dar micșo
rează perioada de repaus de 
care are nevoie tînărul aflat la 
hotarul dintre anul IV și V, ul
timul. cînd va fi solicitat să 
învețe, să-și dea examenele de 
an și să-și elaboreze proiectul 
de diplomă, susținînd •exame
nul de stat. Toți sînt de acord 
să gind-ească cum poate fi in
clusă o etapă de 3—4 luni de 
practică în proiectare pe par
cursul anului universitar al stu
denților din anii IV și V. re.s- 
peetîndu-se perioada necesară 
de odihnă.

Prof. univ. dr. docent Traian 
Demian. șeful catedrei de me
canică fină, este de părere ca

trebuie depuse eforturi în con
tinuare pentru eliminarea ho- 
tărită a formalismului in etapa 
de practică. Catedrele de profil 
trebuie să preia activitatea 
de concepție, organizare 
îndrumare a practicii, și 
persoane anume să fie 
semnate să se ocupe 
practica. La mecanica fină 
recurs la acest sistem pentru a 
evita apariția pe traseul studen
ției a unor stagii de practică 
rutiniere, vetuste, de plictisea
lă. S-a intimplat adesea ca stu
denții să fie trimiși doi și chiar 
patru ani la rind în aceleași în
treprinderi. Ni se atrage aten
ția cît de periculoasă devine 
activitatea practică desfășurată 
sub nivelul de pregătire al stu
dentului. al stadiului de profe- 
sionalitate la care se situează 
el în fiecare an de studiu. Luînd 
student cu student în parte, s-a 
ajuns la o repartizare diferen
țiată. La fel de important de
vine ceea ce urmează după re
partizarea la practică : ce fac 
studenții din anii mici și mari 
atunci cînd se află în întreprin
deri. Statutul de om care stă 8 
ore în întreprindere... stînd este 
intolerabil, facilitînd formarea 
unei optici greștie despre mun
că. în spiritul realității, trebuie 
recunoscut. în același timp, că 
e. greu ca toți, studenții să poată 
lucra efectiv și în sectoare ' 
tehnicitate înaltă. Catedra 
găsit o soluție corectivă 
aceea de a obliga studentul 
elaboreze cu caiet de practică- 
studiu. realizat sub îndrumarea 
cadrului didactic ; un caiet ela
borat nu în sala de club a uzi
nei. în pragul colocviului de 
practică, ci zi de zi. ca o lu
crare de studiu și cercetare.

Profesorului i se pare firesc 
ca studenții să fie utilizați în 
proiectare cu multă îndrăznea
lă — chiar cu mai multă decit 
pînă acum, dar trebuie refuzată 
cuprinderea în proiectare pe 
bază numerică, de dragul pro
centelor mari. Astfel, studenții 
din anul IV au fost, cuprinși în 
realizarea unui Droiect pentru 
Uzina de mase plastice — o in
stalație de imprimat folie de 
masă nlastică. instalație care ar 
fi trebuit adusă din imnort : 
proiectul conține peste 2 000 de 
repere si contractul aduce fa- 
cu'tătiî 290 000 tei.

înțelegem deci că se recurge 
la un concept de practică par
ticularizat pe ani de studiu și 
grupe de studenți, individualizat 
pînă la student.

și 
nu 
de- 
cu 
s-a

le 
a

să

Cunoaștem practicarea siste
mului de a-1 lua pe student în- 
cepind din anul IV — chiar și 
anul III — drept partener la lu
crări de creație, de idei folosibile 
și convertibile in producție după 
sau concomitent cu elaborarea 
proiectului de diplomă. Ni se 
confirmă acest lucru — ma
rele avantaj al unei perioade 
petrecute în unități contractan
te. Contractanții. insă, nu rareori
— ne-o confirmă și profesorul
— se acoperă cu procentul de 
70—80 la sută proiecte de di
plomă luate din producție, jus- 
tificindu-și astfel calitatea de 
partener la prima lucrare in
ginerească a tinărului. Or. ana- 
lizind lucid conținutul procen
tului. întilnim adesea oferte 
tematice simpliste, care vizează 
mai ales descrierea unor pro
cese tehnologice, și ele sint tre
cute. pompos, la rubrica ..luate 
din producție". Școala trebuie 
să fie foarte severă și sâ ac
cepte numai lucrări de interes 
pentru procesul formativ și cu 
un mare grad de solicitare in
ginerească. Din acest punct de 
vedere. mulți interlocutori, 
printre care și specialiști ai Uzi
nei de mecanică fină, au for
mulat amendamente la sistemul 
de repartiție în producție. Șe 
pun următoarele întrebări : 
Dacă are vreun folos că un 
tînăr realizează o lucrare ex
cepțională pentru un, anumit 
domeniu și o anumită între
prindere. dar. din cauză că el 
nil are prioritatea de oraș, pro
venind din altă localitate, nu 
poate opta pentru întreprinderea 
respectivă, aceasta fiind aleasă 
de un altul care n-a lu
crat acolo ? Ce folos că 17 și 
respectiv 22 studenți au susținut 
proiectele de diplomă la între
prinderea de mecanică fină si 
Uzina de mașini grele, fiind 
contractate de acestea, dacă nici 
o pătrime din ei n-au fost re
partizați acolo ? Viitorul an uni
versitar trebuie să tină seama 
și de aceste semne de întrebare.

LUCRETIA LUSTIG

LA MULȚI ANI, ÎN CASĂ NOUĂ
150 de tineri anga

jați ai Centralei de 
construcții căi fe
rate București vor 
deveni, la sfîrșitul a- 
cestei luni, locatarii 
noului cămin pen
tru nefamiliști din 
cartierul Grozăvești. 
Pînă la începutul 
toamnei vor mai fi

date în folosință 
încă trei cămine pen
tru nefamiliști, în- 
sumînd în total 2 800 
de locuri. O bună 
parte din lucrările 
calificate Ia aceste o- 
biective au fost e- 
xecutate prin muncă 
patriotică de tinerii 
Șantierului 12 —
clădiri.

Tot in aceste zile, 
echipe de tineri a- 
parținind Șantieru
lui 15 — clădiri, din 
cadrul aceleiași cen
trale, finisează un 
alt cămin de nefa
miliști cu 150 de 
locuri.

ANGELA CHIȚU

OLIMPIADA TINERILOR 

CONSTRUCTORI
Astăzi și mîine municipiul 

Rimnicu Vilcea va fi gazda fi
nalei pe tară a Olimpiadei tine
rilor constructori, ediția 1976. 
Organizată de Comitetul Central 
al U.T.C.. Ministerul Construc
țiilor Industriale. Comitetul
Uniunii sindicatelor din indus
tria construcțiilor. Comitetul
pentru problemele consiliilor
populare, actuala ediție a olim
piadei reunește 120 de tineri zi
dari, fierar-betoniști și dulgheri, 
ciștigători ai etapelor județene 
și ai fazei organizate pe muni

cipiul București. Pe timpul ce
lor două zile, concurenții vor 
avea de trecut mai multe probe 
teoretice și practice, vor parti
cipa la consfătuiri și simpozioa
ne, după care primii șase clasați 
din fiecare meserie se vor în
trece pe scena Casei de cultură 
a sindicatelor din localitate, in
tr-un concurs cu public, pentru 
desemnarea cîștigătorilor ac
tualei ediții.

N. MILITARU

AUTOUTILAREA
(Urmare din pag. I)

fel cu 20 de mașini unelte-agre- 
gat dintre cele mai mari. Prin
tre cele intrate recent în func
țiune se numără și mașina de 
alezat cu 5 broșe realizată la 
propunerea și după proiectul 
susținut de tînărul Vasile Vină 
la cursurile de reciclare în luna 
mai. Cu o cheltuială de numai 
40 mii lei pentru transforma
rea unui vșchi „Universal", tî
nărul specialist a adus întreprin
derii o economie de peste 1 mi
lion lei, a făcut posibilă creș
terea productivității muncii de 
2 ori la fabricarea reperului pen
tru care este acum folosita.

Cam aceasta este scara valo
rilor pe care se poate discuta 
despre fiecare dintre mașinile 
și uneltele agregat concepute și 
executate in cadrul acțiunii de 
autoutilare la întreprinderea „7 
Noiembrie" din Craiova ; o ac
țiune permanentă și a întregu
lui colectiv, cum îi definea pro
porțiile Eugen Stroe, secretarul 
comitetului de partid. Pentru că, 
argumenta dumnealui, 
dacă proiectarea revine 
grup restrîns de oameni, 
execuția efectivă a fiecărui uti
laj. a fiecărei mașini, contribuie 
oameni din toate secțiile. Impro
priu este denumit intr-un fel și 
atelierul de autoutilare care cu
prinde deocamdată 60 de mun
citori, tehnicieni și cîțiva ingi
neri. El este numai nucleul, 
dispeceratul pentru producția 
complementară a mijloacelor de 
producție din cadrul întreprin
derii. Idei, propuneri care susțin 
această acțiune organizată vin 
de la toate compartimentele.

chiar 
unui 

la

— în toate punctele de lucru 
apar mereu nevoi și soluții teh
nologice noi. De aceea și orga- 

’ i limitatnizația U.T.C. nu și-a 
aria ei de îndemn spre creativi
tate, pentru afirmarea ___
doar la compartimentele tehnice.

Afirmația locțiitorului secre
tarului comitetului U.T.C. din 
întreprindere. Ion Bebu. se con
firmă în toate secțiile. Cea mai 
nouă dovadă a oferit-o utecis- 
tul Valeriu Trușcă de la prelu
crări mecanice. în urma unui 
schimb de experiență organizat 
la Brașov, el a venit cu ideea 
realizării unui dispozitiv care să 
elimine rebuturile ce apăreau U 
axul volanului. Imediat a recep
tat-o colectivul secției de scu- 
lerie și. fără să mai fie nevoie 
de un proiect aparte, ea prinde 
acum contur în sculerie. Este 
doar încă unul din exemplele 
care îl îndreptățeau pe inginerul 
Ion Anghel, șeful serviciului 
plan-dezvoltare, cînd afirma că 
valoarea fiecărui milion înscris 
în bilanțul autoutilării întreprin
derii reprezintă doar parțial 
cheltuiala materială, economia 
înzecită de valută și nici pe 
departe valoarea și capacitatea 
inteligenței și conștiinței mun
citorești ale acestui colectiv care, 
în fapt, se regăsește in presti
giul pe care tractorul cu 15 e- 
chipamente — TIH-445 — l-a
cîștigat și pe piața externă- 
Practic acum nu mai există re
per al acestui tractor care sâ 
nu înglobeze ceva din îmbună
tățirile aduse de vechiul colec
tiv, mereu întinerit, al între
prinderii.

noului

Factorii de echilibru 
ai unui proces contemporan

în Editura politică (colecția 
„Idei contemporane") a apărut 
recent o carte demnă de multă 
atenție.

Fără îndoială, relația intre re
voluția tehnico-științifică (RTS) 
și modernizarea forțelor de 
producție este foarte amplă și 
deosebit de complexă. cu ră
dăcini adinei în trecutul nu 
prea îndepărtat. cu determi
nări semnificative în actuali
tate și cu proiecții, mai mult 
sau mai puțin conturate, în 
viitor. Iar cartea, în ansamblul 
său. reușește in bună măsură să 
acopere această complexitate și. 
totodată, fiecare studiu în parte, 
să prindă in evoluția lor tempo
rală principalele trăsături și 
implicații ale acestei revoluții. 
Vom încerca să argumentăm 
toate aceste idei aducind în a- 
tenția cititorului doar citeva din
tre lucrările inserate.

Două dintre ele abordează din 
unghiuri diferite condiția uma
nă : „Condiția umană in mo
dernizarea forțelor d" produc
ție" (acad. Ștefan Milcu) și 
„Revoluția tehnico-științifică și 
condiția umană" (prof. dr. Dumi
tru Ghișe). Acad. Ștefan Milcu 
se referă la interacțiunile pro
cesului de modernizare a forțe
lor de producție, în special a 
forței de muncă cu componen
tele biologice ale condiției uma
ne (patru, considerate a fi mai 
importante — demografică, 
medico-sanitară. ergonomică și 
ecologică), pentru a desprinde 
unele concluzii de natură prac
tică : „A crește calitatea bio
logică a viitoarelor forțe de 
muncă ne apare ca un obiectiv 
de prim ordin, pe lingă cel nu
meric. în condiția demografi
că". Ceea ce implică o mai bu
nă cunoaștere a biologiei omu
lui și a populațiilor umane, a 
acțiunilor pozitive sau, dimpo
trivă, nocive ale factorilor de 
mediu natural ori artificial. A- 
bordînd aceeași relație dintr-un 
alt unghi, studiul prof. dr. Du
mitru Ghișe atacă o problemă 
mult controversată în gîndirea 
filozofică contemporană, „pro- 
vocîndu-ne“ de la început prin- 
tr-o întrebare : ..Să fie oare re
voluția științifică și tehnică 
o formă de dezvoltare a în
străinării, de anomie, de decăde
re culturală, de depreciere a 
intelectului și a personalității 
omului ?“ Răspunsul nu este 
ușor de dat și de argumentat, 
în filozofia occidentală s-au con
stituit două poziții opuse prin 
concluzii (una pesimistă. alta

optimistă), dar avînd o însuși
re comună : aceea de a fetiși
za știința și tehnica, de a privi 
acțiunile și implicațiile a- 
cestora separat de condițiile so
ciale și istorice in care se exer
cită. Răspunsul dat de autor 
nu este undeva la mijloc ; și 
nici nu putea fi astfel : „Pro
gresul tehnic nu conduce au
tomat la emanciparea omului... 
Numai in noul tip de organiza
re socială, RTS iși poaie do- 
bindi ea însăși un astfel de’ loc 
incit efectele ei negative să 
dispară sau să poată fi contro-

CARTEA ȘTIINȚIFICĂ
late". Cu alte cuvinte, să ca
pete rolul unui important in
strument al afirmării persona
lității.

în mod absolut firesc, impli
cațiile ecologice ale revolu
ției ' tehnico-științifice ocupă un 
loc important în citeva dintre 
studiile volumului. Ne reține 
în mod deosebit atenția cel 
al dr. ing. Florin Iorgulescu, 
prin caracterul concret și apro
fundat al abordării unuia din
tre factorii esențiali ai echi
librului ecologic — apa. Se 
oferă o analiză și o explica
ție cauzală foarte detaliată ale 
tuturor implicațiilor pe care 
le-a adus sau le poate atrage 
procesul de urbanizare, de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii. de menținere a rit
murilor ridicate ale industria
lizării în tara noastră, sint in
dicate căile pe care ni le ofe
ră cercetarea științifică pentru 
a menține și chiar a restabi
li, acolo unde este cazul, echi
librul ecologic — condiție esen
țială pentru dezvoltarea armo
nioasă a societății . pentru creș
terea calității vieții.

Idei de mare interes teore
tic și practic apar în studiul 
prof. dr. Mircea Malița : „Te
oria sistemelor adaptabile și 
instruibile. Concluzii pentru 
revoluția tehnico-științifică". 
Autorul consideră că în stadiul 
actual de dezvoltare a cercetării 
științifice, al problemelor puse 
de funcționarea unor sisteme 
complexe, de natură dinamică, 
— fie ele economice, sociale, 
biologice sau tehnice — con
ceptul de autoreglare, specific 
sistemelor cibernetice, apare ca 
limitat, dacă nu chiar depășit, 
prezentul și viitorul aducind

în prim plan concep
învățare, specific
struibile. Fenomene’, e 5*  r-
vățare sint prezente zJ." * 
procese transformatoare 
natură și societate : —r.—►
tea in medicină, plasarea «n ~ 
produse noi pe piață, r 
rea și prospectiva.
valorilor culturale, artrrr'țsa Sr 
concepte noi in ordinea mon
dială etc. Și. arguir.er* *r  - -1
în știința românească s.r- 
trunite multe condiții pes^. -» 
tema învățării să fie le—.r * 
cu succes, autorul condșț -» 
aceasta constituie un «ot ' 
permanent și dominant a‘. •• - 
luției tehico-științifice dar : 
mijloc de a pregăti i ■»
pentru asimilarea și dervocii. * 
ei.

Fără îndoială, această r-r.-’- 
tă trecere în revistă a :r- - 
nutului acestui volum r.u r* » 
te omite concisul eseu ai r"< 
George Macovescu. care pw • • 
discuție citeva dintre 
țele descoperirilor rr < - — 
nare din domeniul știir.te: f
tehnicii asupra raportul-. =. ■
realitate și artă ; sau ana *-  
detaliată și foarte bogat» 
concluzii practice a prof 
docent Mihai Drăgănescu re
feritoare la dezvoltarea 
tronicii pe plan mondial F- 
țara noastră, în condițiile rr 
luției tehnico-științifioe 
ipoteza afirmată și derretr . - 
tă de prof. dr. Tudorel ? 
tolache privind noua e t 
într-un ciclu de lungi *-
a economiei capitaliste 
respinsă pînă nu demul: 
gîndirea marxistă.

în această carte, cititori t - 
năr, de orice profesie s. - •
de pregătire, va găsi multe - 
punsuri la numeroasele - *- 
mc și întrebări pe care : • -
dică acest complex și d.rx~ - 
proces, denumit în mod - 
revoluția tehnico-științifxx

•) Revoluția științifică-ter.- - «
modernizarea forțelor de proc 
ție. (Cuprinde lucrările unr *•  
sluni științifice, cu aceea»! 
organizată în luna ianuarie a-t tw 
către Academia Republicii S; 
liste România și Academia - • 
științe sociale și politice).

VIRGIL SIMION

SA DiSCVȚĂM DESPRE ^DUCĂȚ^, RĂSPUNDERI I

(Urmare din pag. I)

Am considerat că

ani. arind un program 
lucru norma!, să nu poți 
cumpăra nici măcar o piine?

5. Se intimpîă Jă nu con
siderăm că avem un copil 
perfect, mai găsim util să-i 
facem cite o observație, s-o 
ajutăm cu un sfat din pro
pria noastră experiență de 
viață. Constituie ccest lu
cru o jignire, o depășire a 

--------- -— -*-înți  inert 
 necuviin- 

foarte ridicat ' 
ca o 
fiica

drepturilor de pd! 
să ni se răspundă 
cios. pe ton

6. Găsiți că se ct 
dată la 2—3 săptdw.H; 
noastră să ne ofere un 
gram comun de citeva 
sau vi se pare $: dv. că 
tem bâtrzni și prea pli< 
tori ca si-fi mai piardă ut 
pul cu noi ?

7. Este, oare, potrivit ca, 
atunci cînd aniversăm 2iua 
unuia dintre nai. fiica noas
tră să nu aibă timp sau bani 
să eumpart flori, dar să o 
facă ori de cita ori o invi
tă cineva la o petrecere a- 
semănătoare, deoarece ..aco
lo nu poaie merge oricum ca 
să nu focă impresie procslâr*?

8. Este bine ca niște per
soane cunoscute abia de cite
va luni sâ devină confiden
tele fiicei mele cărora ea fi 
le încredințeze peretele" 
ei, defi persoanele respecti
ve nu procedează la fel cu 
ea ?

9. Credeți că se cuvine ca 
fiica mea sâ dea sub formă 
de împrumut din casa noas-

ore, 
sin- 
lin

tră (și să piardă prin acest 
procedeu) cărți, casete, dis
curi, îmbrăcăminte fără ști
rea mea, pe considerentul că 
sint ale ei, deși au fost cum
părate de noi ?

10. Avem dreptul să dorim 
ca fiica noastră să-și ridice 
nivelul profesional prin a- 
ranjarea unui program de 
studiu acasă ?

11. Credeți că este indicat 
ca o tinără abia ieșită din 
facultate și care dispune de 
o cameră in apartamentul 
părinților ei să-și dorească 
o locuință intr-altă parte 
pentru a fi independentă și 
a-și aranja viața cum crede 
(presupun că respectivă mo
rala). neinteresind-o opinm 
publică ? Adaug că intre co
legii și colegele ei nu exis
tă nici măcar un singur bă
iat (nici vorbă nu poate fi 
de o fată), care să se fi mu
tat de la părinți înainte de 
a se căsători.

Cea mai mare parte din 
problemele ridicate de mine 
in aceste rinduri au apărut 
:n familia mea provocate de 
o relație de „prietenie" a 
fiicei mele cu o persoană 
czre a încercat să o convin
gă ca la virsta ei de 24 de 
ani este majoră, are banii ei, 
ene liberă să facă ce vrea, 
să r-.zargă unde vrea, să nu 
: nă cont de opinia publică, 
tar in ceea ce privește pă- 

rolul lor s-a termi
nat. să-și vadă de viața lor, 
ei mai au doar dreptul să-i 
dea bani și s-o servească.

I

Denumirea

Doriți să vizionați JOCURILE OLIMPICE DE 
VARĂ ? Micul ecran vă aduce Montrealul la

domiciliu. Procurați-vă imediat, la magazine
le și raioanele specializate ale COMERȚULUI 
DE STAT, un televizor care sâ vă satisfacă exi
gențele. Vă propunem, spre alegere, citeva 
tipuri :

Diagonala Preț Aconto 
ecranului lei 15 % (24 rate)

— SPORT 31 cm. 2 870 431 Iei 105 lei
— VENUS 47 cm. 2 870 431 lei 105 lei
— VENUS;

COMPLIMENT 50 cm. 3 050 458 lei 110 lei
— OPERA 59 cm. 3 500 525 Iei 125 lei
— CLASIC 59 cm. 3 530 530 lei 125 lei
— DIAMANT 61 cm. 3 550 533 lei 126 lei
- LUX 65 cm. 3 960 594 lei 140 lei

Prezentate în casete cu o linie modernă, televizoarele sînt receptoare multicanal, au o mare 
stabilitate în funcționare, imagine și sunet de calitate.

sînt un părinte"
Vă surprinde poate. Mă nu

mesc Sandu Pătrașcu. Sint elev, 
am 23 de ani, deci sint mai 
mic decit fiica Romanei Ne
gură. Am să-mi spun și eu pă
rerea in legătură cu întrebările. 
Am considerat că sint un pă
rinte. Vă rog. dacă sc poate, să 
luați in considerație aceasta.

1. La prima intrebare nu-t 
nimic greșit și eu cred că-i bi
nevenită această afirmație.

2. „Da“ și la cea de-a doua 
intrebare. Dar cum să pretindă 
mult pentru că a anunța sosi
rea este un act aproape obliga
toriu pentru copii față de pă
rinți.

3. Aici, 
pe fată : 
cheltuieli 
litățile ?

4. La fel un Da.
5. Niciodată nu va constitui o 

jignire un sfat al părinților.
6. Aici depinde de tempera

mentul părinților și de timpul 
lor liber.

7. Este inadmisibil. Eu nicio
dată nu mi-am permis acest lu
cru. Cum să nu găsești cîțiva 
lei de flori ? Nu cred. Cred că 
trebuie să-și revizuiască atitu
dinea fata și să vadă in scri
sorile noastre faptul educativ că 
nu este bine cum concepe viața.

8. în privința confidențelor — 
diferă de persoane. Dacă sint 
de sex comun re mai acceptă, 
însă dacă persoana este bărbat, 
prea se grăbește să facă, uz de 
sinceritate și să-și dea in vint 
secretele, deși personale.

9. Aici trebuie să vă spun că 
și eu am pățit. Am dat cu im- 
prumut cărți (altceva nimic) și 
nu le-am mai primit. Au fost 
insă cărțile mele proprii cum
părate de mine și mama mea 
— părinții mei au știut. Nu sint 
de acord însă in cazul de față 
cind a împrumutat și îmbrăcă
minte fără o prealabilă intre
bare adresată părinților. Un

da. Și să o întrebăm 
De unde bani pentru 
ce-i depășesc posibi

sfat al unui părinte este foarte 
binevenit fi niciodată un pă
rinte nu dorește răul fiilor. 
Asta cu certitudine.

10. Sint de acord cu ridicarea 
nivelului de studiu, este o ce
rință vitală in societatea de azi, 
cind noul apare la tot pasul.

11. Este foarte greșită ace'tstă 
mentalitate a fetei de a sta in 
altă parte decit acasă. Mă în
treb. oare mulți au această po
sibilitate să urmeze o facultate 
și să stea acasă ? Nu cred. Un 
prieten bun îmi mărturisea că 
cheltuie sume enorme pentru că 
nu are părinții cu el și stă in 
particular in gazdă (chiria, apoi 
legat de aceasta întreținerea, 
apoi hrana). Scriu pentru a vă 
ruga să publicați eventual in 
ziar aceste răspunsuri pe care 
eu le-am dat. Tovarășe redac
tor, opinia noastră, a tineretului, 
nu poate să fie alta decit că 
fata a apucat pe o pantă gre
șită. și cu opinia publică — care 
nu va fi de acord cu această 
purtare — să ii arătăm că nu-i 
bine ce a făcut. Eu sint băiat 
și poate principiile mele ar fi 
trebuit să-l apere pe acel „Don 
Juan" dar nu se poate, sint niș
te concepții retrograde, trebuie 
să simtă morala noastră, a tine
retului pentru a se îndrepta. Pu- 
blicind aceste scrisori ale noas
tre in ziar, cred că această fată 
o să țină cont de opinia publică.

Vă mulțumesc pentru că aveți 
bunăvoința, să luați in conside
rație și plicul meu și tare m-aș 
bucura să-mi văd in ziar acest 
răspuns și să aflu peste puțin 
timp că situația cu această fată 
s-a schimbat.

Cu considerație, 
SANDU PATRAȘCU

„Cu deosebit
respect"

Mă numesc Viorel Crișan. am 
19 ani. sint elev în anul IV la 
Liceul de mecanică nr. 1 din O- 
radea și voi încerca să-mi spun 
și eu părerea in legătură cu

CASA DE CULTURA „N. BALCESCU"

UNIVERSITATEA POPULARA. SECTOR 5, BUCUREȘTI 
Str. 11 Iunie nr. 41 — Telefon nr. 23 43 45 și 23 67 00 

(Stalia Parcul Libertății)
Reîncep înscrierile pentru noile cursuri de : 

STENOGRAFIE, îmbinată cu înregistrarea magnetofonică : 
DACTILOGRAFIE, metodă „oarbă", științifică, cu toate 

degetele ;

LUCRĂRILE DE SECRETARIAT
(completate cu probleme de legislație și de corespondentă 

oficială si cunoștințe social-poiltice necesare viitorilor secre
tari de instituții și întreprinderi economice, sfaturi populare, 
școli, gospodării).

MtNUIREA APARATURII TELEX ți a MAȘINILOR 
DE CALCUL

Cursurile de stenografie, dactilografle, secretariat și mașini 
de calcul pot fi urmate și prin corespondentă (cursuri fără 
frecventă).

Materialele de studiu se trimit Ia cerere.

scrisoarea Romanei Negură din 
Brașov.

Deși sint tinăr. părerea rr.ea 
referitoare la întrebările puse 
este că dinsa are perfectă drep
tate și iată de ce :

— Sacrificiul pe care l-au fă
cut părinții domnișoarei in cau
ză pînă ca ea să termine fa
cultatea și să devină o persoană 
cu un rost oarecare în viață și 
societate a fost cu siguranță 
destul de mare.

— Oricînd și în orice împre
jurare trebuie ca. in semn de 
prețuire și recunoștință, copilul 
să-și asculte și să-și respecte 
părinții, care de fiecare dată 
caută să dea fiilor lor ce pot 
și ce au dînșii mai bun.

— Pretențiile mamei nu sînt 
deloc mari ; copilul este dator 
să își anunțe părinții cînd, un
de și cu cine merge la 

bare, cînd se va întoarce 
cu ce se ocupă ei.

— Părinții trebuie să 
noască îndeaproape ocupațiile 
copiilor lor, trebuie să știe 
dacă n-au intrat copiii lor în 
diferite cercuri de prieteni cu 
ocupații nepotrivite.

— Dacă domnișoara Negură 
este majoră, are o retribuție și 
o ocupație oarecare, de ce nu se 
îngrijește singură ? De ce nu-și 
ajută părinții ? De ce nu le ofe
ră niciodată un prilej de discu
ții axate pe diferite probleme, 
de ce nu le cere sfatul pe care 
dînșii i-1 pot da ? De ce, atunci 
cînd în casă se ivește prilejul 
unei bucurii, nu-1 împărtășește 
și ea ?

Părinții ei își sărbătoresc ziua 
onomastică. Mai pot fi acești 
părinți bucuroși, satisfăcuți și 
mulțumiți atita timp cit fiica 
le întoarce spatele. împrumută 
lucrurile din casă, le vorbește 
obraznic și, mai mult, încearcă 
să trăiască pe „spinarea" dînși- 
lor ?

Nu, în felul acesta nu pot 
avea parte de liniștea și ferici
rea pe care o merită și și-o 
doresc.

— în ce mă privește nu pot 
concepe ca un tinăr abia ieșit 
de pe băncile școlii să locuiască 
în același oraș cu părinții lui 
dar în, altă locuință unde să 
facă tot ce dorește. Dacă pe un 
astfel de tînăr nu-1 interesează 
opinia publică, sînt sigur că a- 
cela nu respectă nici morala și 
nici buna conduită pe care un 
tinăr al zilelor noastre trebuie 
,să o aibă.

— Prietenul fiicei dumnea
voastră greșește și se înșeală e- 
norm crezind. și încercînd să o 
convingă și pe ea, ca sînt li
beri. că pot face orice, că pot 
merge oriunde, iar dumneavoas
tră aveți ..dreptul" să-i mai 
fiicei dumneavoastră bani.

De ce mai are nevoie, 
moment ce cîștigă și ea, 
banii dv. ? Așa știe să se com
porte o tinără cu facultatea ter
minată ? Crede ea oare că ceea

foăosețta ei.

LIMBA ENGLEZA

Pentru adulți și separat pentru copii de virată școlară și 
preșcolară cu utilizarea mijloacelor fonice.

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50% !
Cursurile., predate,de instructori calificați, sînt conduse de

-.................................... steno-dactilo-Paul Mihailă, fost 
grafie a statului.

De asemenea se 
CROITORIE:

director al primei școli de

mai predau și cursuri de : 
BALET COPII; ACORDEON

Informații verbale, prin telefon și în scris 
de la adresa indicată mai sus.

se pot obține

plim- 
acasă,

cu-

dați

din
de

iT.a de acest
Iacă

ce
«o......  _

Nu- Ir. v> 
adevăr si ar 
pini nu este

înainte de a incteeui să
pun ..fiicei*  două ’ntresâr. :

1. Care va fi eâuca-.a pe care 
o vei da copiilor tăi ?

2. Vei concepe n a’.uoci că 
părinții trebuie să fie slugile 
copiilor lor ?

Cu deosebit respect pentru fa- 
mila Romana Negură dia Brașov.

VIOREL CRIȘAN
Oradea

„Am învățat să 
iubesc, iubindu-mi 

părinții"
Mă numesc Georgeta Irimia, 

și sint din comuna Stăueeni. 
jud. Botoșani, și, așa cum e fi
resc, îndrăgesc mult ziarul nos
tru, „Scinteia tineretului". Mi-a 
părut bine cind pe prima pagi
nă a ziarului de marți am ci
tit apariția noii rubrici „Scri
sori deschise". E un mijloc foar
te bune de a ne adresa redac
ției. Și pentru că am fost in
vitați a ne da părerea referitor 
la prima scrisoare publicată, o 
să vă spun ce gîndesc eu. Se 
împlinește vara aceasta un 
de cind am absolvit un liceu 
specialitate in județul meu 
am fost încadrată in cimpul 
muncii. Sînt deci cu aproxima
tiv trei ani mai mică decit fiica 
acestei mame care a scris re
dacției. Poate n-am dreptul s-o 
judec. Dar am rămas uimită de 
problemele pe care le ridică ma
ma sa. De cind eram mică- am. 
învățat să iubesc, iubindu-mi 
intîi părinții. Și dragostea a- 
ceasta va dăinui mereu peste 
ani. Mă întreb acum dacă e 
posibil ca un copil să ceară 
părinților să-i creeze condiții 
pentru a se îndepărta de căldu
ra căminului lor. Tot de cind 
eram mică am învățat că noi. 
copiii, trebuie să fim stilpi la 
bătrinețe părinților noștri. De 
aceea, cred că fata despre care 
este vorba nu de sfatul părinți
lor trebuie să se jeneze, ci de 
a iutorul lor material, pe care il 
mai cere și acum, cind tot da
torită lor iși poate ciștiga des- 
tul de bine singură existența, 
întotdeauna mama mi-a fost ăel 
mai bun sfătuitor și mi-am dat 
seama că niciodată nu mi-a 
îndrumat pașii greșit. Doresc din 
toată inima ca tinără să devină 
prietena noastră, să-și dea sea
ma că, poate fără voia sa. alu
necase pe un drum greșit. Și 
poate, nu peste mult timp, vom 
citi din partea mamei sale o 
nouă scrisoare mult • mai ve
selă.

GEORGETA IRIMIA

an
ce

NOUTĂȚI LA „METALOGLOBUS
Celor mici și nu numai lor, 

Centrala de articole casnice 
„Metaloglobus" le va pune la 
dispoziție, in aceste zile, un 
nou lot de produse. Sint reali
zări de ultimă oră ale ateliere
lor de proiectare și creație din 
cadrul centralei. Despre ce a- 
nume este vorba aflăm de la 
ing. V. Diaconu, șeful atelieru
lui proiectare. „Celor mici le 
vom oferi atit jucării textile, 
cit și jucării mecanice (tren e- 
lectric monoorar, limuzina

„Ford" și telefonul electric 
pentru apartament, care va pu
tea fi folosit in convorbiri vină 
la distanța de 50 m). Celor 
mari — articole casnice in ton 
cu sezonul. Deci, citeva noi ar
ticole de voiaj : două tipuri de 
termosuri — pentru alimente, cu 
o capacitate de 2 litri și termo
sul tip cană cu capacitatea de 1 
litru destinat păstrării izoter
me a lichidelor pe o perioadă 
limitată".

ANGELA CHIȚU
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CE DAI SOCIETĂȚII, 
CÎT PRETINZI DE LA EA ?

Acolo unde este [ ::

DOUĂ FELURI DE A CĂLĂTORI: //•••

nevoie de tine! • unul pentru a-ți face datoria, 
pentru a-ți împlini destinul prin muncă

La Slobozia converg — poate pentru 
a se deschide către alte orizonturi ale 
datoriei — numeroase drumuri, parcurse de oa
meni ai zilelor noastre, care înțeleg să fie tot
deauna prezenți acolo unde este nevoie de ei. 
în punctele fierbinți ale istoriei contemporane, 
acolo unde societatea ii cheamă pentru a făuri 
această istorie. Sint drumuri nu întotdeauna ne-

tezi. călătorii punctate adesea cu eforturi si sa
crificii. cu renunțări la confort si alte avantaje 
ale popasului, dar sint drumuri totdeauna jalo
nate exact de perspectiva clară a ceea ce avem 
de făcut. Dc aici, din Slobozia, mai exact de 
pe platforma de efort și abnegație a Combina
tului de îngrășăminte chimice, reconstituim ci- 
teva astfel de drumuri, tot atitea destine — in 
ampla lor călătorie spre împlinire.

CELE 7 300 DE ZILE CĂLĂTORITE 
ALE MAISTRULUI BU$TIUC

devenit intre 
prezent secre-

Comuniștii trebuie să militeze în permanentă pentru 
promovarea în întreaga viață socială a principiilor eticii 
și echității socialiste, a relațiilor de colaborare și întra
jutorare tovărășească, de solidaritate, stimă, încredere și 
respect reciproc. Ei trebuie să fie dușmani neîmpacați 
ai individualismului mic-burghez, ai manifestărilor de 
egoism, de subordonare a intereselor generale unor in
terese individuale înguste, ai tendințelor de a pretinde 
de la societate mai mult decît s-ar cuveni pe baza prin
cipiilor socialiste de repartiție.

(Codul principiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste)

Oamenii muncesc
• •

mai mult decît rîurile"

Pe 1 iulie, maistrul chimist 
Buștiuc Traian a împlinit 20 de 
ani de muncă. De muncă neîn
treruptă, în caTe n-a avut nici 
o zi de concediu medical sau alt 
fel de scutire. Nu c-ar fi ștăpi- 
nit de hachițe contabilicești, dar 
evenimentul il face să socoteas
că : vasăzică 7 300 de zile că
lătorite în amplul teritoriu al 
muncii, al datoriei. Și rememo-; 
rează : era parcă ieri — un ieri 
continuu, un ieri-prezent, un 
ieri înaripat de viitor — cind 
absolvea școala profesională din 
Medgidia, in meseria de meca
nic de reparații mașini-unelte. 
La vremea aceea, chimia se re
ducea pentru el la manualul 
claselor elementare. Pînă in a- 
nul 1962, cind „combinatul chi
mic din Năvodari avea nevoie 
dc oameni, de specialiști, și-am 
zis să răspund și eu chemării. 
Specialist nu eram, dar lăcătu- 
șeria o știam ca la carte. Am 
dat probă, la cerere, am reușit". 
Este prima și ultima oară cînd 
Buștiu'c Traian reușește la ce
rere. Din acest moment, cererile 
aparțin necesității sociale, da
toriei, iar opțiunile lui sint tot
deauna in concordanță cu dato
ria. Pe măsură, și reușitele. A 
trebuit să învețe chimie — și a 
învățat. Anii cit a lucrat ca lă
cătuș la granulare-superfosfat 
fctau mărturie. Școala de 
maiștri a urmat-o la seral ; un 
seral deosebit, in schimburi, di
mineața și seara, după cum 
dictau schimburile producție!. 
In anul 1969 i se. spune : „Pleci 
la Turnu Măgurele, e nevoie a- 
colo de specialiști". Maistrul 
Buștiuc era de-acuma specia
list. Dar nu această calitate 
constituie — în forul său inte
rior, după cum îmi spune — 
principalul, ci faptul de-a ințe- 
lege că acolo era nevoie de el, 
de priceperea lui, și el nu pu
tea urma alt drum decit aces
ta. Așa cum, in 1972 : „Pleci la 
Slobozia, e nevoie acolo de...“. 
Nu puțini sint tinerii care, invă- 
țind meserie de la maistrul 
Buștiuc, vin astăzi să-i spună 
mulțumesc. Maistrul Buștiuc 
Traian a ajuns să se confunde 
cu combinatul. Astăzi este greu, 
aproape imposibil, să rostești 
unul din nume fără să ți-1 a- 
mintești și pe celălalt.

Olaru Simion. 
timp maistru, in . 
tar al comitetului de partid pe 
combinat, ține totdeauna »â 
spună, la frecventele intilniri pe 
care le are cu tinerii : „Te<»-i 
să înțelegi rosturile. E drept, 
noi construim pentru axi. dar 
construim eu ochii ațintiți La 
viitor. Iar timpul prezent al vii
torului nu este cel mai roz. in
tre culorile și nuanțele existen
ței noastre. Uneori este greu, 
foarte greu chiar, dar totdeau
na. ințelegind viitorul timpului 
prezent — învingem, vom în
vinge". Tinerii chimiști ai com
binatului. cei peste 700 de ute- 
ciști. care trăiesc și muncesc in 
condiții incomparabil mai bune 
decit înaintașii, confirmă prin 
faptele lor de muncă adinca în
țelegere a acestei datorii.

UN ARDELEAN DEVINE OM 
AL BĂRĂGANULUI

Intr-un fel, maistrul Miheșan 
Nicolae este obișnuit cu dru- 
'murile de mic. Fiu de ceferist, 
el și-a petrecut copilăria și a- 
dolescența in diferite puncte ale 
tării, o neîntreruptă călătorie, 
oriunde il ducea pe tată dato
ria. A fi acolo unde este nevoie 
de tine a învățat, așadar, din 
familie. Altceva caracterizează

roiunda lui călătorie. Perie tot 
l-a urmăm nouL l-a aștepta: 
inovația. La Tirnâveni. cmd a- 
bia împlinise 19 ani și era deja 
maistru, a realizat prima sa 
inovație — mecanizarea scurge
rii cartxxtaluî la cuptoare — ge
neralizată in toc combcnaiuL 
Tîrgu Murvs apoi. Metoda de 
reducere a consumului de apă 
de răcire cu 5® ia sută se folo
sește si astăzi. La Slobozia, unde 
se află de șase ani. o altă ino
vație semnală de el — privind 
tot reducerea consumului apei 
de răcire — aduce combinafiilai 
economii anuale in valoare de 
zece milioane de lei. Pentru că 
drumurile datoriei sint și dra
muri ale cutezanței novatoare, 
ale afirmării noului in muncă, 
in viață. Maistrul Mihesar. a 
absolvit și cursurile Institutu
lui de studii * economice. u 
pentru diplomă — imi spune 
— precum vedeți muncesc toi 
ca maistru. Dar ca sâ fii 
astăzi un bun specialist in pro
ducție ai nevoie de gindire e- 
conomică serioasă. Iată, de e- 
xemplu. noi studiem unele pro
iecte realizate in străinătate și 
sint uimit cind văd că unii in
gineri de-ai noștri au o teamă 
nelămurită față 
ieete, un respect 
să fie la mijloc

ui. de pildă, de 
pâ. e apa ta nu 
îsă ne pasă, de 
si du vrem să 
mult decit tte- 
i dai seama că 
acel proiect. Cu 

. De aceea, teh- 
nevoie de eu- 
n:ee. iar econo-

locuri, ei. cei care s-au format 
și căiit la Victoria, au lucrat 
in nucleele de forță ale chi
miei românești. Inginerul Do
brin și mulți alții — Racheru 
Nicolae. Chiabura Dumitru. 
Manea Constantin — au venit 
la Sloboz.a. noua adresă a da
toriei. loc al unei ntindrii deo
sebite : aici se construia intimi 
combina: chimic cu ut: _
clusiv românești. Dobrin Mil-

V
Virgi! — 57». Toți au 
iesâ marca nr. 1 in o 
privește competența.

Bărăganul 
tone de ii 
ce produse

de 
din

inventar 
biblioteca

!X—

VIITORUL, ACUM

S-ar părea că drumurile lui 
Olaru Simion sint punctate nu
mai cu ghinioane. „In 1955, după 
ce-am absolvit școala medie 
tehnica mecanică din Mediaș, 
am fost repartizat la Combina
tul chimic Victoria. Combinat 
nou, oraș nou. Și ca orice nou 
centru muncitoresc, totul înce
pea cu o baracă. în barăci am 
locuit și noi, muncitori califi
cați și necalificați, maiștri, in
gineri — 80 de inși intr-o bara
că. Eram tinăr, nu-mi pasa, a- 
veam 17 ani și toată viața îna
inte. în 1963, cînd combinatul 
devenise puternic și orașul oraș, 
cind tot ce era suflare munci
torească primea cheia de la a- 
partament, eu primeam sarcina 
de a mă prezenta la Borzești. O 
luam de la început cu munca și, 
bineînțeles, cu viața de baracă. 
Alți ani, altă trudă. Pinâ in 
1969, cînd și aici lucrurile in
trau în matca lor temeinică, iar 
cu luam trenul de Slobozia, 
unde aveam să mă întilnesc cu 
aceeași baracă". îl întreb pe O- 
Jaru Simion ce I-a îndemnat să 
facă totdeauna acest pas și nu 
altul, cind de fiecare dată, la 
debutul fiecărei sale călătorii, 
in țară existau atitea locuri 
unde munca era. poate, mai 
ușoară. „Cineva trebuia să facă 
și acest pas. țara însăși avea — 
și are — nevoie de asemenea 
pași, în opera de nouă zidire, 
socialistă. Noi, pentru că n-am 
fost niciodată singur pe drum, 
am înțeles rostul acesta, dato
ria. Și cînd înțelegi pentru ce 
muncești, pentru cine, confor
tul nu mai contează, iar priva
țiunile începutului — aproape o 
bagatelă. Să fiu bine înțeles. Nu 
spun că n-a fost greu, că nu 
este încă greu, dar susțin că a- 
tunci cind știi pentru ce intîm- 
pini acest greu, nu se poate să 
nu învingi. Vedeți, la Victoria 
montam prima turbină cu abur, 
o simplă turbină de 3 MW — și 
ea prima de acest fel făcută la 
Reșița. Mergea greu, sistemul 
de reglaj era rudimentar, în
săși industria noastră socialistă 
se afla la început. Pînă la urmă, 
totul a fost pus la punct, am 
vești de la prietenii rămași a- 
colo că turbina funcționează și 
astăzi. La Borzești, am construit 
o termocentrală de mare pu
tere, capabilă să alimenteze în
treaga platformă. La Slobozia, 
de asemenea. Aici avem o 
bină făcută tot la Reșița, 
este o adevărată 
nică. Intre aceste 
nu numai drumul 
litatea producției,
bătut de calitatea umană, 
tu-i să înțelegi rosturile".

Singura lor performanță sint 
miile de kilometri parcurși. In 
cițiva ani au însăilat pe dru
murile țării cele mai fantasti
ce trasee, și-au incîlcit pașii, ră
tăcind fără noimă de-a lungul 
și de-a latul ei, au mers, fără 
să înainteze, din haltă in haltă 
și-au consumat timpul din o- 
prire în oprire. I-a gonit ceea 
ce pe alții, pe cei mai mulți. ii 
statornicește, le dâ identitate și 
bucurie de viață: munca.

De ea fugind, ineereind să 
scape de rigorile ei. a deveni: 
Alexandru Timicâ matrițer de 
ocazie și turist de profesie, ta- 
yersînd. nu doar ordinea ter
menilor. ci însăși logica deve
nirii sale, avind. acum, in prag 
de 30 de ani. nenumărate do
micilii. dar foarte puține îm
pliniri.

De răspundere fugind, incer- 
cind să scape de sub controlul 
ei, a schimba: in șase ani lă
cătușul Gheorghe Fotea sase 
secții aie uzinei, incapabil să 
se stabilizeze, să iși discipli
neze comportarea.

Cine sint ei. tinerii aceștia 
care iși irosesc suflul gonind din 
preajma muncii, suriră gir.du-se 
de la obligații, tulburind. cu vo
iajuri inutile, spațiul efortului?

SA ti CUNOAȘTEM :

...Birlad. Ciuj-Napoca. Craio
va. Bacău. Arad. București. Bu-

de aceste pro- 
necontrolat. Ce

— ploconire

iur-
dar 

leh- 
aflâ

bijuterie 
borne se 
parcurs de că
ci și ccl stră-

To-

\
— ..Plecările" acestea neîntre

rupte, pentru dumneavoastră 14 
in 19 ani. mi se par asemenea 
unui drum de cursă lungă, ur
mat continuu cu asiduitate de 
alergător. Desigur, există și alt
fel de alergători, cei care fug 
de muncă, de efort, cei ce „sar“ 
din meserie in meserie pentru 
a nu face nici una. care „a- 
leargă" după muncă dar tocmai 
pentru a nu munci...

— Nu este cazul constructori
lor ! La noi. nimeni nu fuge de 
muncă. Dimpotrivă, plecăm din- 
țr-un loc ațunci cînd s-a sfîrșit 
treaba. Lăsăm netăiate pangli
cile inaugurale ca să batem 
înainte țărușii unui alt șantier. 
Cmd dincolo se face un bilanț 
de muncă și realizări, pe șan
tierul unde începem treaba se 
deschide un cont nou de efor
turi. relansăm idei și inițiative 
noi. începem calificarea noilor 
tineri. Constructorul de baraje 
se află intr-o necontenită înce
pere. asemenea valurilor mării. 
EI nu este un alergător însingu
rat. practică o „singurătate 
in tovărășie". Intre munți sau 
pe ape. la obiectivul în lucru 
sintem numai noi. familia con
structorilor. foarte numeroasă. 
DuDă ce am creat lacul și ba
rajul încredințăm obiectivul be
neficiarului iar cabanele și pei
sajele. turiștilor vizitatori.

— Tovarășe Mengher, ecua
țiile trigonometrice le-ați învă
țat in școală, dar pe șantier, pe 
atitea șantiere — 14 de cind
munciți in construcții — ce ați 
învățat ?

— Am învățat multe șî încă 
mai am de învățat. Fiindcă nu 
vreau să închei învățătura la 43 
de ani. Dar pe șantier. începînd 
cu Bicazul, am învățat foarte 
mult de la muncitorii vîrstnici. 
Maistrul Ion Ionescu, un moldo
vean din comuna Stupea, ă fast 
pentru mine un mare învățător. 
Este un constructor care a tre
cut prin toate. Are 60 de ani. 
Acum se află aici, cu mine, pe 
Olt. sint șeful lui dar întotdea
una ii primesc cu plăcere sfatu
rile. Au mai fost Stefan Cozac. 
pensionar. reîntors acasă la 
Jibou, Pavel Oțăt. miner, șef de 
brigadă, un om greu, și Vasile 
Rusu care a lucrat la ..aduc- 
țiuni" pe Argeș. Ei n-au avut 
niciodată probleme grele pe 
care nu le-au rezolvat.

Inginerul Constantin Mengher 
este vrîncean din Nereju. Stră
bunii săi pe ramură bărbătească 
timp de 300 de ani au construit 
pe ape, pe Zăbala. Năruja și 
Putna, din lemn, ferăstraie, 
dîrste, pive și mori de apă, cu 
făcaie, ale căror palete sînt. cu 
puțină imaginație, asemenea pa
letelor turbinei Kapplan. Unele 
dintre aceste piese au fost adu
se de către Dimitrie Leonida Ia 
Muzeul tehnicii, cîteva pot fi 
văzute și la Muzeul satului. 
S-ar putea deci spune, cu pu
țină imaginație, că inginerul 
Constantin Mengher este con
structorul apelor de trei sute de 
ani. de cînd strămoșii săi au 
început să lucreze ferăstraie din 
lemn, pive și mori de apă. De 
atunci și pînă acum acești vrîn- 
ceni al căror < 
inginerul, n-au 
facă meseria, 
pentru ca apele „ ________
oamenilor întreaga lor putere. 
De aceea aleargă și azi Con
stantin Mengher.

— Cite ?
— A fost Bicazul unde am 

lucrat chiar la turnarea baraju
lui. dar mai înainte, ca elev 
practicant, am e lucrat in 1950— 
1952 la termocentrala Ovidiu II. 
După aceea a urma: deschide
rea șantierelor de pe Argeșul 
Mare. Cumpănita. Vilsan. Oesti. 
Albești. Cerbureni. Valea lașu
lui. Zigoreni. plus pe Olt cele 4 
hidrocentrale — Rimnicu Vilcea. 
Riureni. Govora. Dâerii. plus 
hidrocentralele ce vor urma in 
a^-al. numerele 14. 15. 16 si 17. 29 
de hidrocentrale de pe Olt vor 
avea in fina! o putere instalată 
mai mare decit partea româ
nească de pe Dunăre.

— Va măi F. un rin atit de 
-jmur.ri*. - ca Oltul ?

— Da. Lotrul, care are cea 
mai cocnoletâ «chemă de ame- 
najare hidrotehnică. Iar in vii
tor. ca o politică de stat, ame
najarea cursurilor de apă. co
rectarea și captarea torenților 
intră intr-un plan elaborat pe o 
:ur.2ă durată și cu mari inves
tiții. Oamenii muncesc mat 
mult decît riurile. Un șantier 
are o forță de muncă bine cali
ficată. La fiecare orcanizare de 
șantier, jâțîva țăruși- indică o 
fundație de școală unde se face 
calificarea cadrelor. Pe Lotru, 
intre barăci, există un liceu de 
piatră, cu 12 săli de clasă. La 
roi. pe Olt. cea mai înaltă con
strucție din întreaga colonie 
este Grupul școlar energetic, 
profesional «i postliceal frec
ventat de 1700 de elevi, la 
cursuri de zi și serale. La fel a 
fost pe Bistrița. Oriunde mer
gem ..pepiniera" de cadre 
școala — ne însoțește. Ca 
blioteca sau ca familia.

Opt numere 
aveau cărțile 
șamieruluL Scrise și tăiate. Era 
valabil doar ultimul număr, in
ventarul întocmit la barajul de 
pe Olt. Restul cifrelor, asemenea 
unor date din cronici, marcau 
etape ale altor construcții. Stam
pila fiecărui baraj și numărul 
de invectar: PaltutuL Arres. 
Vidraru. Racova. Costișa. Porțile 
de Fier. Erau cârti uzate, cu co- 
perți rume și încheieturi slă
bite. as menea utilajelor înde
lung foSoste — cărora li se a- 
proo e termenul scoaterii din 
xl. însă o carte nu poate C 
roasă dm -nr chiar si atunci 

itL ea _re- 
Citi r.- 

cârtile aces- 
d*  op: ori ? 

patea reface dru- 
xnlor. început de 

g arurr trei decenii. Un 
din baraj in ba- 

fiecareVICTORIA - SLOBOZIA : 
DIALECTICA UNUI DRUM

una cu două și nici nu sint eu 
omul să accept să îmi dea dis
poziții oricine. Meseria nu mi-o 
poate nime

asemenea mi
marca nr.

roc. Mcx:

3 .: i

—---- i

Mulți dintre interlocutori, 
foarte mulți diinuști ai patriei 
și-au făcut ucenicia Victo- 
Tsa. Și este firesc să fie așa. 
Victoria este primul combinat 
chimic înălțat in anii puterii 
populare și- implicit, primul 
oraș nou pe harta socialistă a 
patriei. Inginerul Dobrin Mil- 
tiade. unul dintre victorioși — 
la propriu și la figurat — iși a- 
mintește : ,.Vo icul eseu Iulian a 
plecat la Roznov. Nicu loan — Ia 
Craiova, Costea Leonida — la Tr. 
Măgurele". în fiecare din aceste

anul 1971

bi-

• altul pentru a ocoli munca 
pentru a o abandona

zău : ...Alexandru Timică le 
rostește pe nerăsuflate. pare 
mindru chiar de felul cum il 
susține memoria, incapabil 
priceapă câ aceasta il sluj 
doar pentru că pinâ acum 
lipiri foarte puține lucrari 
ea. Fabrica de ruîmențL Tei
frig. Uzina J3ecîroputere*.  In 
treprinderea de massm-cnehe. 
Uzina mecanici Intre-

TURIȘTI DE PROFESIE

Nu vă suparăți.
dumneavoastră

cu ce v-ati onorat,»

azi, existenta? Meșter in inrirteli. Gheorghe Șelar u 
nu se sfîește să nu muncească. Te
lul său este— dacă se poate și fără...

SA n tVnXEGEMÎ

unor argumente de circumstan
ță și să pătrundă in miezul lu
crurilor, să deslușească semni
fica: ia și consecințele lor. Sem
nificația este una singură : fuga 
de efort, pretenția de a rămine 
mereu la marginea-acestuia. în
drăzneală de a crede câ pot pă
căli la infinit pe cei din jur. 
Urmările sint grave și pentru 
ei : matrițerul este intimpinat 
cu din ce in ce mai puțină în
credere. deja a fost refuzat de 
citeva întreprinderi, deși nevoia 
de oameni cu meseria lui e 
reală. Sint selectați insă cei pe 
care te poți bizui, cu care poți 
pomi La drum lung și avea în
credere că nu te vor părăsi 
după cițiva pași. Chiar dacă 
pleacă de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic. Gheorghe Fo- 
tea va duce cu sine procedee, 
atitudini care sint privite și 
sancționate sever peste tot. în 
oricare loc de muncă.

Acestea sint urmările pentru 
ei. Nesocotirea unor norme de 
conduită. vehicularea unor 
mentalități ușuratece. lipsa de 
seriozitate și simț de răspun
dere nu pot rămine fără răs
puns. oriei: de puține ar fi si
tuațiile in care se mai mani
festă. E normal să cerem de la 
fiecare ceea ce dăm cei mai 
mulți : pasiune, angajare dem
nă si responsabilă, respect față 
de muncă, față de rigorile ei.

SOFIA SCORȚARL-rAUN

continuator este 
i încetat să-și 

să muncească 
să dăruiască

’ .CftS

Nicolae Ghiță crede că in baruri și 
restaurante se petrece mai bine 

concediul medical

ION MARCOVICI

De ce m-ați fotografiat, e absurd, 
zice Constantin Minea. Sint in se

siune !!!
O discuție inutilă cu Gheorghe Teo
dore seu. Ziua sa dc muncă ? Păi 

nu lucrează din ’74

Aș fi putut pune această în
trebare tinărului de pe schelă și 
celui de ia strung. Omului care 
prefigurează, pe planșetă, chipul 
viitorului oraș sau cartier, fetei 
care închipuie noi modele pe 
care țesătoarea le va însufleți 
dăruindu-ne frumusețe pentru 
frumusețea noastră. Tuturor 
celor care trăiesc in fiecare zi 
splendida și neegalabila bucu
rie a datoriei împlinite. Pentru 
ei. pentru noi, orele zilei, orele 
nopții înseamnă eforturi și vi
sare. împlinire și chibzuință 
conjugate la prezent și viitor pe 
acest străvechi pămint unde 
moșii și strămoșii au așezat din- 
totdeauna munca in locul cins
tei și demnității. Am adresat 
insă întrebarea celor care la 
ceasul amiezii iși petrec timpul 
prin baruri și restaurante. n 
porterul mulțumește pe 
cale Inspectoratului 
municipiului B uc ureș ti 
colaborare și ajutor in 
identității acestora.

...Restaurantul „Union", 
ceasurile dimineții puțini 
meni, intre care cițiva tineri.

Re- 
aceastăi 
miliției 
pentru 
aflarea

La
oa-

„Obișnuiții" casei : Mihai Iaco- 
bescu — student in anul I la 
A.S.E., cursuri fără frecvență. 
Este student cam de trei ani și 
are o colecție de note care nu 
depășesc cifra 6.

— Unde lucrezi ?
— La Oficiul de expediție a 

presei. Și ca să ne convingă ne 
întinde, plin de sine, legitimația 
nr. 948 emisă la 10 iunie 1976 
prin care i se atestă calitatea de 
factor. ‘

— Ești văzut cam des prin 
restaurant.

— N-are omul voie să bea o 
bere ? Lucrez de noapte și acum 
sint in sesiune de examene. 
Formăm un număr de te
lefon și de la capătul celălalt al 
firului auzim și simțim contra
rierea șefului de la personal : 
„lacobescu n-a mai dat pe la 
servici de la data cind^ a fost 
încadrat. L-am căutat să-i dăm 
comanda și nu-i de găsit". Se as
cunde cu grijă pentru că intre al
tele datorează facultății 436.32 
lei pentru masă. însoțitorul său, 
Gheorghe Șelaru, are 32 de ani. 
Vine din Fălticeni. Cu buletinul

expirat din 20 februarie cr. s-a 
aciuit in București, devenind 
„șeful" grupului care de cum se 
deschid? restaurantul. trece 
pragul acestuia. A executat două 
condamnări (1966 pentru ultraj 
cu violență : 1973 pentru furt
din avut particular). Lecția este 
spusă fără greșeală : „am. venit 

■ să dau examen la facultate. Ei 
și, beau și eu o bere Repetăm 
întrebarea :

— Unde munciți ?
— Mă pregătesc pentru facul

tate !
— Dar unde lucrați ?
— Nu lucrez. Am lucrat. Vreo 

4 luni la „Alumină" — Tulcea, 
vreo trei in mină la Petro
șani, un an in construcții...

— Cum vă descurcați fără lu
cru ?

— Greu. Dar in definitiv pe 
mine mă afectează acest lucru. 
Dau meditații. Am fost 9 ani 
student și ne înșiră : 4 ani la 
Politehnică, unul la Automati
că, trei trimestre la Petrol și 
gaze. N-a găsit omul o facul
tate pe măsura „talentului" lui. 
De bună seamă in țara noastră

facultate pentru para-nu există ,
Ziții sociali, pentru cei ce se lă- 
făie in brațele lenei și necins
te:.

Intre timp, prompți la masa' 
trândăviei iși fac apariția alți 
cițiva din grupul celor 13. Nico
lae Ghiță este, zice, programa
tor operator la I.I.R.U.C., dar a- 
cam se află in concediu medical. 
Și-și petrece concediul in fumul 
țigărilor fine și in fața licoarei 
din pahar. Iată-l și pe Constan
tin Minea, student in anul III, 
care și-a mutat și el reședința 
la ..Union". Face pe indignatul 
„Mi se pare deplasat să mă fo- 
tografiați" !

...Restaurantul Palace. Elena 
Nagy și Gheorghe Teodorescu 
se respectă, nu glumă. Masă 
bogată, risipă de țigări Kent. în 
sacoșă, o pereche de pantofi 
bărbătești, din Italia. Nely abia 
a terminat detenția pentru acos
tare de persoane. Acasă o aș
teaptă doi copii. Ce-i pasă ? 
Aici e liniște, răcoare și-apoi 
Gigi o iubește „la nebunie" și 
plătește. Mai are 300 lei, deci se 
mai poate bea. Din ce plătește

caz din baniGigi ? în nici un 
ciștigați cinstit, pentru că. deși 
calificat prin școală profesiona
lă, și-a abandonat meseria de 
cofetar.

...Arborind un ceas „sută 
la sută străin", niște favoriți 
pieptănați cu grijă, Mihai Po
pescu, încadrat la 10 martie a.c.. 
necalificat, la Șantierul 1 al 
Cooperativei Instalatorul iși face 
obișnuita plimbare prin fața 
„Unionului". Poate, poate pică 
ceva. E ora 14,00. Pe șantier a- 
cum munca este in toi. Ei, și ? 
Să asude alții. El, fantele, nu se 
spetește. E prea subțire.

— De ce nu-ți vezi de muncă 
Popescule, i se adresează lucră
torul de miliție.

— Păi, ce-am făcut. Am ple
cat cu două ore mai devreme să 
mă duc la dentist (in str. Ne
gustori).

...Tribunalul a dat sentința. 
Elena Mihai, in virstă de 17 ani, 
este condamnată la o lună în
chisoare pentru acostare de 
persoane. în urmă cu o lună a 
fost amendată, pentru aceeași

vină, cu 1000 de lei. Așadar, 
nu-i cu colegele la practică. Iși 
ispășește rătăcirea. E un fel de 
dezertare de la datorie. Privește 
absentă, cu pleoapele înnegrite, 
cu părul răvășit. Un fragment 
de zimbet i s-a rătăcit in colțul 
buzelor. Asistăm la un dialog 
ce nu mai suferțf nici un co
mentariu. Cumnatul ii arată 
pumnul : „Lasă că ieși tu de aici 
și-o să vezi". Unchiul o ține 
morțiș : „Nu-i ea de vină. Flo- 
rica a stricat-o." Ce știe 
Elena despre dorința milioane
lor de tineri de a nu trăi de
geaba, de a-și înscrie simbolic 
numele in edificiul pe care-l 
durăm ? Ce știe Emil Ceapă 
despre prețul minutelor atunci 
cind vrei să faci un lucru care 
să dăinuie după tine ? L-am 
găsit la Nord-hotel. De la eta
jul V privea de opt zile furni
carul de oameni. Aparent totul 
era normal. A venit la Bucu
rești, pe banii împrumutați de 
la Banca agricolă (5 000 lei). 
Banii s-au dus pe apa simbetei, 
cind la Continental, cind la 
Nord-hotel, cînd cine mai știe

pe unde. Timpul se duce și el 
pe apa simbetei și el așteaptă. 
Ce ? Un transfer imaginar. 
In acest timp colegii săi mun
cesc mai niult să-l suplinească 
pe tinărul controlor de la în
treprinderea de exploatare o 
transporturilor Craiova, care se 
află in... concediu de studii. De 
studiul străzii, după cum se 
vede, al fumului albastru de ți
gară. Falsa idee a libertății ab
solute aparține unei categorii 
de tineri care încalcă voit prin
cipiile de etică a muncii, nor
mele juridice care nu acceptă 
nici, o milă, nici o îngăduință. 
Milioanele de tineri din țara 
noastră adaugă, timpului noi ca
rate. în conștiința lor munca 
reprezintă singura condiție de 
existență, demnă, cinstită, fru
moasă in care n-au ce-și re
proșa decit acel „poți mai mult", 
cu care-și măsoară forțele. A- 
cești tineri măsoară orele, mi
nutele cu faptele.

LIDIA POPESCU
Foto : BENONE NEAGOE
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DE CE ESTE NECESARA CRITICA CRITICII
Continuăm prin opiniile inserate in ziarul de astăzi dezbaterea inițiată acum două săptâmîni, cu 

dorința de a face o estimare lucidă, un panoramic al dificultăților cu care se confruntă critica lite- 
rafă, dificultăți ce fac necesară critica criticii... Cum nu o discuție in sine ne propunem, ci una care 
să încercuiască punctele nevralgice, indicind resorturile unor atitudini și judecăți eronate, dar și căile 
de depășire a acestora, de afirmare a unei critici militante, ferm angajate ideologic, aspectele abor
date vor fi — așa cum am mai spus - multiple. Problemele obiectivitătii și subiectivității judecății de 
valoare, ale moralității actului critic, implicațiile negativismului, diletantismului, ale formalismului ști
ințific găunos și inoperant, urmările în planul crea ției, dar și in cel al formării receptivității estetice 
a cititorului de tip nou, ale unor manifestări de genul elogiului caritativ, filantropic sau al execuției 
sarcastice și nefondate (ambele adesea cu substrat interesat I) în fine, riscurile criticii „precaute”, care 
tot conciliind afirmațiile altora nu propune ea însăși una - iată tot atitea direcții pe care ne propu
nem să le expiorâm sistematic in cadrul anchetei noastre. cu metode științifice ?
Un pas de uriaș

între teorie
și practică

Dumitru Micu

Numeroși studenți și nu pu
țini asistenți atrași de critica 
literară întrețin un adevărat cult 
al noilor metode și tehnici apro
priate în cursul ultimilor cinci- 
sprezece-douăzeci de ani de res
pectiva disciplină. Psihocritica, 
critica stilistică, critica tematică, 
critica bazată pe teoria mituri
lor. pe semiotică, pe informa
tică, pe metode matematice, 
spre a nu mai vorbi de felurite 
structuralisme sînt în plină vogă 
în facultățile cu profil filologic. 
Ce denotă aceasta ? Denotă, evi
dent. fireasca, permanenta nă
zuință a tineretului de a merge 
în pas cu timpul, de a duce 
viața, gîndirea, creația înainte, 
înfrîngînd inerțiile. întrebarea 
e : care sînt rezultatele ? N-aș 
vrea să articulez afirmații ne
controlate, dar efectiv, pină în 
această clipă, am citit și ascul
tat mai mult expuneri teoretice 
și pledoarii în favoarea metode
lor critice ultramoderne decit 
studii critice oropriu-zise ela
borate în conco-danță cu aces
tea. Mă refer la situația de la 
noi. Indiferent însă de raportul 
cantitativ între teorie și prac
tică. e un fapt că lucrări, pre
cum Povestirea. Destinul 
unei structuri epice de Ion Vlad 
sau Introducere în limbajul 
emblematic al „Crengii de aur“ 
de Savin Bratu. spre a invoca 
doar aceste exemple, reprezintă 
contribuții inegabil la explo
rarea teritoriilor 
instrumente cit 
Există însă și destule 
științifice”, mai ales inedite, in 
fata cărora, oricit ai căuta să 
le justifici, nu poți să nu rămii 
perplex. Una analizează simbo
lul ..acoperișului” în cutare nu
velă a unui debutant ; alta son
dează ..profunzimile” unui tx^m. 
de o superficialitate emfatică ; 
o a treia pune în ecuații și dia
grame morfemele si fonemele 
unei strofe cum nu se poate 
mai limpezi: cutare statistică 
înfățișează „morfemele" unor 
bocete. Inadecvarea mijloac*»'.?r  
în raport cu obiectul e mani
festă. Pentru asedierea unui te
ritoriu ce poate fi cucerit fără 
eforturi cu uneltele cele 
patriarhale, autorii acelor 
majoritate) comunicări au mo
bilizat artileria grea, tancuri, a- 
viație. ba unii au pus în funcție 
chiar rachete balistice intercon
tinentale.

Inteligența a fost definiți 
drept supunere la obiect. Nu ra
reori. citind sau ascultînd texte 
critice ai sentimentul că pro
ducătorii lor le-au conceput di
nadins în așa fel încît să nu se 
încadreze cu nici un chip în 
definiție. Unii procedează astfel 
în virtutea unei teorii chiar, 
aceea a ..inadecvării”. în al că
rei sprijin invocă numele lui 
Roland Barthes (între altele). 
Uitînd că inadecvarea stă si la 
temelia comicului, crezind că 
aplică metodele celor mai te
muți semioticieni și structura
liști. ei exemplifică practic teo
ria bergsoniană a rîsuluL Ce 
sînt tabelele cu tot soiul de 
grafice, referitoare la o poezie 
de abia desprinsă din crisalidă 
decît „le mecanique plaquă sur 
le vivant” ? Si. totuși, asemenea 
lucrări nu sînt fără utilitate. 
Ca exerciții, ele pot chiar avea 
însușiri demne de toată lauda. 
Efectuîndu-le. studenții, elevii, 
tinerii cercetători învață a diso
cia. a analiza, a-și ordona idei
le, a-și fundamenta judecățile, 
își însușesc disciplina muncii 
științifice. Nu există antidot mai 
eficace al diletantismului, su
perficialității și cabotinismului 
semidoct decît redactarea 
studii ce reclamă cercetare 
duă. concentrare intensă, 
monstrație. sistematizare. E 
ferabil însă ca acestea să 
ca obiect opere consacrate, 
cum ar fi anormal a 
cronică la Poezii de M. 
nescu sau la Poveștile 
Creangă, e cel puțin prematur 
a consacra, să zicem, romanului 
Incognito studii de tip structu
ralist sau direcționale de prin
cipii ale „criticii profunzimilor”. 
Pentru că, oricare ar fi progre
sele disciplinei, actul critic fun
damental rămîne judecata de 
valoare. înainte de a dovedi 
existenta unui text oarecare in 
sfera artei, considerațiile de in
diferent ce natură în jurul lui 
sint fără sens. Iar dovedirea 
faptului că o carte există nu e 
un lucru chiar atît de ușor. O fi 
ea depășită critica ..tradițională” 
(numită astfel cu suveran dis
preț de către novicii inclementi 
ai ..noii critici”), dar literatura 
nu se poate dispensa deocam
dată de serviciile ei. și este pu-

literaturii cu 
mai precise.

..lucrări.
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țin probabil că se va putea vreo
dată. Pentru dobindirea acelui 
umil „simț critic" ce constituie 
principalul ei instrument (si in 
absenta căruia nu funcționează 
cum trebuie nici critica ..nouă-) 
e necesară o pregătire cel pu
țin la fel de serioasă ca aceea 
pe care o pretinde insusirea me
todelor de dată recentă.

Sper să nu se fi înțeles din 
cele spuse că orientările noi in 
critică sînt îmbrățișate doar de 
tineri. Tinerii li se abandonează 
cu pasiune ardentă și. uneori, 
cu înduioșătoare ingenuitate, 
dar. de cele mai multe ori. 
fac din capul lor. Cele * 
studii citate aparțin unor cri 
care au depășit de 
căutărilor. Ei. și alții 
rațiile mature, sint 
direct sau indirect, 
nează elanurile iu: 
ai noilor metode. Nu fără a 
oferi, prin act 
exemple vredn 
șite. Cele citat 
rele. Dar iarăși 
dința tiparului s 
eficacitate discutabilă. Sure a da 
un singur exemu/x Ioc VUd 
are. în volumul Convergente 
(1972). un articol desr 
PU1 Absenții (1*79)  al 
gustin Buzura. 
lează «actul i 
premedldari 
fluxul narativ, 
descompun 
b:l dicteu 
trind o an 
dereglare 
mal como’trate ale gfcxfirfi". ci 
un anume persoeai _ne trans
feră C-> de la -a panooticum 
tragic al raișcâri; ginduruor 
gesturilor si inter: tiijoe sub-
constienrriu: (_) intr-un teri
toriu străbătut de umbre, de cu
vinte si de zânduri aerostate*  
fără a stabil: in prealabil dară 
scrierea e o realizare sau ur*  
eșec. O anaLzează ca si cum 
toată himea ar curoaste-o ca si 
cna ar E vorba de o ooeră cla- 
s.că- Si cartea de abia apăruse ! 
Se poate, desigur, rărounde că. 
judecata d? valoare este imnl:- 
caî*  ia analiză ca. dacă n-ar fi 
considerat Absenții un roman 
excelent, criticul nu i-ar fi con
sacrat un astfel de artieoL 
Chestiunea e însă mai com
plexă și o replică oricit de im
pecabil formulată nu ajunge 
pentru elucidarea ei. Judecata 
de valoare se cere argumentată. 
Nu-i de ajuns să fie convins 
criticul de valoarea unei cărți. 
Problema e tocmai de a im
planta aceeași convingere în spi
ritul cititorului. în acel scop, și 
nu ca operație independentă, 
devine obligatorie analiza struc
turilor.

Tentația eludării judecăților 
de valoare nu-i frecventează 
doar pe militanfii ..noii critici-. 
Personalități critice de indife
rent ce orientare, și cu atit mai 
mult o seamă de cronicari încă 
in căutare de sine, preferă ade
sea oficiului de evaluare a noi
lor apariții divagația în jurul 
unui constituent oarecare al a- 
cestora. Lucian Raicu chiar, 
care odinioară scria. între al
tele : .... e plăcut pentru Dumi
tru Micu să folosească drept 
pretext un roman al lui Camil 
Petrescu și pornind de aici să 
mediteze asupra lucidității (...) 
Dar (...) se ascunde aici o pri
mejdie care atinge chiar fondul 
acestei profesii (.i.) Generalizată, 
formula aceasta de critică se 
Înstrăinează de obiectul funda
mental al criticii literare, acela 
de a judeca fenomenul literar in 
tot ce are acesta bun ori rău...“. 
(Tot despre judecata de valoare, 
în Viața românească, nr. 4. apri
lie 1956). Iată că. In unele cro
nici reunite in Critica — formă 
de viață, volumul său recent 
apărut. Lucian Raicu gustă fără 
trac din ..plăcerea- de care voia 
acum douăzeci de ani să ințarce 
pe alțiL Acele cronici poartă 
titluri ca următoarele : ..Mihu 
Dragomir — utopia poemului-. 
..Ana Blandiana — Spiritual și 
terestru”. ..Mircea Ciobanu — 
în căutarea rostirii-. ..Horia Zi- 
lieru — «tură și artificiu", 
„Ioanid Roman eseu — încrede
rea în cuvinte”. ..Dumitru M. 
Ion — ceremonialul inocenței- 
— edificatoare prin ele insele. 
Dar despre Critica — formă de 
viată am să scriu, sper, altun
deva. Am amintit această cule
gere doar fiindcă aparține unui 
critic ale cărui opinii de acum 
două decenii cu privire la jude
cata de valoare sînt pe deplin 
valabile și astăzi. Nu pot să nu 
fie. Critica implică judecata de 
valoare prin definiție. Eludîn- 
d-o. ea iși anulează statutul 
propriu.

George Gibescu

..Literatorii fără critici — ob
serva Thibaudet — ar aiunge 
ceea ce ar ajunge producția 
fără intermediari (...) ba chiar 
critica însăși ar muri fără de 
critica criticii". Critica criticii 
asigură. în genere, longevitatea 
genului. In particular ne inte
resează. însă. obiectivitatea, 
moralitatea criticului, atitudi
nea față de valorile naționale, 
capacitatea de a valorifica ma
teria încă neistoricizată, meto
da și stilul critic. în ultimele 
decenii ale secolului nostru a- 
sistăm la o dezvoltare aproape 
fără precedent a criticii litera
re. a metodelor de cercetare 
prin achiziții importante din 
alte domenii, cum ar fi sociolo
gia. psihologia, filosofia. antro
pologia. lingvistica. Se vorbește 
de apariția unei noi critici, fe
nomen ce pare a reedita, pînă 
la un punct, vechea dispută în
tre clasici și moderni, cu meri
te incontestabile în a pune în 
lumină o semnificație sau alta 
a operei artistice. însuși con
ceptul de operă literară, obiect 
de valorizare estetică. începe sâ 
fie interpretat rînd pe rînd ca 
sens, informație, limbaj. în 
funcție de apartenența la o 
scoală sau alta. Neglijarea fap
tului că opera literară este pur
tătoarea unor semnificații mul- 
tiole favorizează unilateralita
tea demersului critic. Or. Den- 
tru semiologie, ca «â ne referim 
la una din d’recțiile noii cri
tici. literatura nu există, ea ..nu 
există d^cît ca un cuvînt printre 
alțpte. si încă mai Dutin ca o- 
b’ect estetic” (-Tulia Kr’«teva). 
Nu e de m’rare că un aseme
nea punct de vedere a condus 
Ia formalism, la ermetism, caz 
recent ilustrat la noi de A’e- 
xandra Indrieș în lucrarea. Co
rola de minuni a lumii. încer
care d*»  analiză a ooeziei lui 
Blaga din perspectivă semiotică, 
porn’nd de Ia sugestiile scoîii 
lui Greimas si ale riructuralis- 
muTui praehez. evitînd. se pre- 
tinde. ..aparatul r>rea fas' dios 
și nerefuzînd nicidecum ardoa
rea în analiză a intuiției-. N-am 
putea spune că autoare: ii lip
sesc intuițiile. citeva fericite, 
car lucrarea se sufocă, literal-

OPERE DE ARTĂ
ÎN DEZBATEREA TINERILOR
Cu numai rinei ani in urmi. Medgidia mai 

păstra încă aerul vechilor orașe de provincie. 
Case vechi, de proporții modeste, fără stil. • 
grădină, in centru, firește eu fintină arteziană 
(patru nisetri uriași eare aruncau pe cori patru 
firicele de apă), citeva magazine, o piață». As
tăzi. in acest cras in întregime asfaltat, in care 
s-au înălțat nu citeva blocuri, ei întregi cartiere 
noi de locuințe, numeroase și moderne construc
ții sociale, in acest oraș cu o viguroasă dezvol
tare industrială există peste 80 de lucrări de 
artă monumentali (ceramică. mozaic. fre«?ă. 
sculptură), un remarcabil muzeu de artă mo
dernă si contemporani (cu o secție me mo riali 
Lucian Grigorescu). Medgidia, unde la aproape 
fiecare sută de metri parcursă. privirea desco
peră o operă de artă, a devenit, de pe acum, un 
oraș muzeu. Intr-un timp incredibil de scurt. 
Un rol important in profunda schimbare a con
figurației artistice și spirituale a orașului t-a 
avut Simpozionul de ceramică, inițiat in 1Î71 
(ajuns astăzi la a Vl-a ediție), sub prestigioasa 
și simbolica tutelă a ..Ginditorului de la Ha- 
mangia”. Acum, cind ne despart numai citeva 
săptămini de ediția 19*6  a simpozionului, in 
urma căruia zestrea existentă de lucrări se va 
îmbogăți substanțial, am propus tinerilor mun
citori și intelectuali din Medgidia o dezbatere 
privind consecințele sale pe plan educativ, ecoul 
său in conștiința unei mari colectivități.mari colectivități.

iei"

mente intr-un stil criptic, spri
jinit pe o terminologie epa
tantă. împrumutată. în special 
din lingvistică : noosferă, cîmp 
semantic, lexem. estem. ambre- 
iori. paradigmă, idiostil. iconic, 
sintagmatic, ocurențe, context, 
micro-context, intercontext, su- 
pra-context. motivic, recurent, 
micro-sistem. semic, simetrie 
axială și non-axială. grafeme. 
actant, rejet, coalescențâ. isot'- 
pie, semică. predicție la stingă, 
final noncloturat, efect de feed
back. eu locutor etc., etc. In 
prima parte, destul de întinsă, 
nu lipsită, e adevărat, de finețe, 
Alexandra Indrieș studiază cîm- 
pul semantic al unor simboluri 
ale noosferei blagiene. mai sim
plu spus, semnificațiile simbo
lice ale unor termeni sau ale 
unor motive : lumina, trupul și 
singele : ochiul, pleopa. oglin
da; timpul, moara, lucrul; ele
mentul acvatic, prundul, albas
trul. aurul : focul, cenușa, som
nul. moartea : semnul, runa. al
bina. Poemele sint descompuse 
în... micro-texte și se urmăresc 
semnificațiile de la un micro
text la altul, fără a se spune 
lucruri noi. in afara terminolo
giei pompoase, frizînd. uneori, 
ridicolul : ..In contextul citat 
(Soarele, lacrima Domnului, f 
cade in mările somnului n.n.), 
verbul ..cade“ nu poate expri
ma altceva decît actul fecun
dării — act glorificat spontan 
si nrobabil în afara controlului 
rational prin perfecta suprapu
nere a paradigmelor de la toate 
nivelele, de la cel mai profund 
ab:sal pină la cel mai înalt in
telectual. domlnînd. pe planul 
imaginarului semnificant. ele- 
mente’.e cele mai pure si mai 
somotnoase ale dramaturgiei 
simbolice universale : soarele și 
marea- (p. 99). Nu s-ar putea 
strane că prin metoda adoptată 
r.i se dezvăluie idiostilul bla- 
gian. rodul personal al poetului 
«-•j că analiza. sub aparențele 
unei exactități științifice, revelă 

semnificații ale poeziei 
din
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alte
în afara celor cunoscute 
stadiile Iui G. Călinescu. 
ban Cieculeseu. Pompiliu 
stantineseu. Octav Șuluțiu 
torul unui studiu privind

loarea tăcerii în poezia lui Bla- 
ga, problemă de care se ocupa 
și Alexandra Indrieș,. omis la 
bibliografie), Nicolae Balotă, 
A.I. ne încredințează că oferă 
„un mod de a încadra istoric 
un poet, prin care s-ar putea 
studia cu precizie originalita
tea ca plus de informație se
mantică. în ultima instanță, o 
metodă poate fi validată în 
funcție de rezultate. Cu toate 
apelurile la Jung, Greimas și 
Julia Kristeva. analizele în 
sine par a confirma reticiențele 
unui P.-H. Simon : „Această 
nouă critică are. desigur, pante 
periculoase : pretinzind că se 
sprijină pe științele obiective, 
ea poate să uite că obiectul 
literar are o sursă subiectivă, 
iar lectura un scop intersubiec- 
tiv ; ea este amenințată de for
malism. de o anumită dezuma
nizare. de toate relele pe care 
le-a denunțat Raymond Picard 
intr-un pamflet curajos și vio- 
lent“. Partea a doua a lucrării, 
de un aspect tehnicist, este con
sacrată regiei textului blagian. 
Autoarea studiază principiul 
simetriei axiale și abolirea lui, 
tectonica versului, pragul liric, 
semantica opozițiilor (negația, 
alteritatea, opoziția adversativă, 
conjuncția și disjuncția) în a- 
celași limbaj pretențios și insu
ficient de caracterizant. Poeziile 
sint privite. nu o dată, ca 
micro-drame. punct de vedere 
susținut și într-o lucrare mai 
veche despre Blaga și care a 
condus la stabilirea unor_ simi
litudini cu opera 
Alexandra l.?..' .................
peste tot. o fabulă, o dramă, 
vorbește de existența unui per
sonaj sau erou liric. Unele cri
tici aduse așa-zisei poezii 
conformiste, din dorința de a 
sublinia, neapărat, etica semi
oticii. reclamau o anumită 
nuanțare. Nu e un secret pen
tru nimeni că semiotica, așa 
cum se practică la noi dar și 
aiurea instituie. în fapt, un neo- 
pozitivism și că se asfixiază 
într-un vid terminologic. Dealt
fel. un complement al ermetis
mului critic îl constituie gongo
rismul. practicat. în special. în 
critica de poezie. Performanta 
o deține H. Zalis cu ale sale 
Tensiuni lirice contemporane : 
„Lipsită de opacități dacă cel 
care o adoptă nu se complace 
într-un rafinament acaparator, 
tehnica se unește cu discreția 
într-un radicalism alegoric (...). 
Se poate spune că legendarul 
(din Mistrețul cu colți de argint, 
n.n) constrînge aici tîlcul să 
iasă la suprafață, un tîlc fără 
riduri, de o intensă rezonanță". 
Exemplele ar putea continua.

Scopul nostru a fost nu de a 
analiza două lucrări (Corola de 
minuni a lumii și. respectiv. Ten
siuni lirice contemporane), ci 
de a atrage atenția asupra riscu
rilor ermetismului și gongoris
mului care duc la alienarea cri
ticii.

lui Kafka. 
Indrieș distingind,

doară

Cuvintul DOR nu are-asemanare 
In nici o limbă pe acest pămint 
Deși - la fel - ,1 alții-l simt de mare, 
Pe mare, pe uscat sau doar in gind

Cuvintul DOR mă dă și mâ descurca 
Hățișului străbunului meu neam... 
Din temelie urcă și mâ urcă
Prin brazii ce-am avut și-o să mai am

Cuvintul DOR fu aprig la minie, 
Atunci cind lașii mâ lovirâ-n pârți I 
Și tot același DOR mă făcu glie. 
$-acopâr umeri goi, să naștem cârți

îi țes și Azi tărie-mpătimită,
îl cresc pe tălpi să mi-l așeze-n piept.. 
Și iar sărută țărna netihnită,
Și iarăși suie, să mâ ție drept I

Cu DOR mă duc în August și-n Armindeni, 
Să plămădesc cetății noul semn I...
Și nimeni, și nimic, și nici un pinten 
N-o să-mi ucidă DORUL din indemn I

Câ niciodată n-are să se frîngă miezul 
Și nici conturul unui „om-popor" I 
Ci, totdeauna-o sâ-l vedem în crezul

mai cerne osul stinii 
^sfințesc" o roată...

Dacă prin brazi
Și pâltinașii mai
Și zorii-n cumpeni primenesc fîntînii 
Aceleași punți, de fiecare dată...

E fiindcă n-a căzut o stea pe-Aice, 
Far’ să ne dea de veste - I 
Și niciodat’ n-a fost să se 
Vreun luceafăr, ca să ne

la vreo poarta 
! ridice 

despartă I

Dacă se-ntorc ursitele prin 
Și-n răni - mult prea bogate 
Tot ne prinzește-o inimă pe
Ne mai voind sau neștilnd să moară...

piatră 
să mai 
Vatră,

E fiindcă nici un cerc 
Nu s-a sfiit sâ 
Și nici o zi nu 
’Nainte de-a-și

ia sfat cu trunchiul 
ne sărute zarea 
și-a-ndoit genunchiul 
lâsa în noi culoarea I

LUCIAN VOICULESCU

• DUMITRU IAN- 
CULESCU. 25 ani. e- 
lectriăai). întreprin
derea „Bazaltul": ..La 
fiecare simpozion ar
tiștii plastici lucrează 
in curtea întreprinde
rii noastre. Aici 
cep $i realizează 
crăriie, pină

con
lu

crările, pină in faza 
finală, a arderii, l-am 
urmărit mereu, am 
stat de vorbă, i-am a- 
iutat. practic, in une
le faze, ce țineau 
strict de tehnologie. 
De unii mâ leagă as- 

De la 
cite 

poa- 
mult
con

tor

tăzi prietenii, 
ei am învățat 
ceva despre artă, 
te cu mult mai 
decit din chera 
ferințe. Datorită 
intru astăzi in muzeu 
cu un alt sentiment, 
cu o altă înțelegere a- 
supra artei moderne. 
Datorită lor, a aces
tui simpozion, am in-

ceput și eu sd lucrez 
in orele libere cera
mică. Ca alți, mulji, 
colegi de-ai mei. Da
torită lor mi-a-n cu
noscut mai bine pro
pria întreprindere, 
posibilitățile ei teh
nice, complicatul pro
ces al arderii, al co
lorării masei de gre
sie. al glaxurirti. al 
patinării etc. Fără a- 
ceastă „întâmplare" aș 
fi rămas ceea ce in
dica propria-mi me
serie-.

• CORNEL POPA. 
24 de ani. matriter. 
I.M.U.M. : reuit
in oraș in anul 1967 
Unde se află astăzi 
faleza împodobită dc 
atâtea lucrări de ană 
monumentală, de atâ
tea flori ți proașpdtd 
vegetație, nu intiineai 
atunci decit gropi ți 
pămint sterp, ars de

Nu mai e demult o noutate a 
observa creșterea interesului pen
tru un gen de literatură ce-și face 
un semn distinctiv, dacă nu chiar 
un titlu de glorie, din neapelarea 
la ficțiune, la „transfigurare". Li
teratura-document, reportajul, de
scrierea .jion-fictivă", colecția de 
memorii sau chiar acte oficiale, 
jurnalul ș.a.m.d.. toate acestea se 
bucură de o mare căutare și, 
adesea, de un succes netăgăduit. 
Intre explicații, care sint foarte 
multe și aproape toate valabile, nu 
ultima este „dorința de a ști" ce 
se intimplă, setea de a afla și. co
respunzător acestora, încrederea 
în proba peremptorie, in dovada 
de necontestat. Cererea de mărtu
rii „autentice" a crescut enorm și 
uneori oferta râmine în urmă. 
Cititorul acestui secol este, poate, 
nu neapărat mai curios decit al 
altuia dar in orice caz mai lucid 
și mai sceptic, mai neîncrezător 
in ..literatură", în ficțiune. Și nu 
fiindcă ar fi un Pococurante care 
„consideră artiștii, autorii, poeții, 
femeile frumoase ca pe niște tau
maturgi și scamatori care îi îm
brobodesc cu abilitate pe oameni" 
cum zice Emile Faguet (desigur, 
nu lipsesc nici aceștia). Mai plau
zibilă pare a fi explicația care 
tine seama de necesitatea im
perioasă a omului de a-si consor 
lida simțul realității, al vieții, 
stimulat nu de orgoliul personal 
dar de evenimentele sociale du
reroase și tragice prin care a tre

ORAȘUL MUZEU
soare. Lucrările ne-au 
adus de două ori fru
musețea : prin ele ți 
prin viața naturii ca
re a izbucnit lingi 
ele, odată cu ele. Cred 

simpozion a 
mult men- 

atitudinea 
ailor față de ar- 
A fost, cum se 

un adevărat e- 
S-a prinț 

ici, pe mâ- 
nint dobro- 

rustul artei.. 
materiale pro- 
specific indus- 
au început *4  

servească creării de 
opere. Din gresia de 
la ..Bazaltul". bună 
nurr.ai pentru cărămizi 
: - :: . se s'.:
lăzi opere monumen
tale de ceramică, din 
deșeurile de metal de 
ia I.M.U.M., mari for
me decorative mișcă
toare. „cinetice", cum 
le spun artiștii. După 
primul simpozion au 
venit vară de vară 
și studenți de la arte 
plastice in practică 
sau pentru susținerea 
proiectelor de diplo
mă. Rezultatul ? Zeci 
de mozaicuri ce imbo-

gățesc orașul (in cen
tru, in piață, la noua 
clădire a Poștei, la 
spital, la muzeu). Ne 
gindim acum ce ar fi 
orășelul nostru ' fără 
asemenea lucrări ? Și 
ne mai gindim, acum 
cind s-au făcut : par
că stau aici de cind 
lumea

• ION ION. 25 de 
ani. inginer I.M.U.M. : 
„In oraș n-a existat 
muzeu ori sală de ex
poziție. Au venit mai 
târziu, după ce orașul 
a început si capete 
înfățișare*  «mri mu
zeu in aer liber. Es:e 
aici o lecție la care 
se cuvine c medita, 
deopotrivă, artiști ți 
public. Ieșirea din a- 
telier a artistului, ți 
din spațiile specializa
te ale artei, consac^c- 
rea operei de înnobi
lare a spațiilor toc: 
le li educare a publi
cului creează, se de- 

limpede, 
substanța, 
spirituală 

I impun, 
diverse ți

monstrează 
conținutul, i 
necesitatea 
ce umplu ți 
mai apoi, 
bogate forme a ie vie
ții culturale.

Artiștii sint prețuiți

pentru ceea ce au fă
cut și fac pentru ora
șul nostru, sint cunos- 
cuți așa cum nu pot 
fi cunoscuți numai 
dintr-o expoziție. Este, 
aici, o altă lecție, pe 
care realitatea ne-u 
oferă, și la care se cu
vine a medita, repet, 
deopotrivă, artiști și 
public".

• VASILICA VOI- 
NEA, 19 ani, eleva, 
Grupul școlar de uti
laje mecanice : „Une
le lucrări îmt plac, al
tele nu. Colegii mei 
prețuiesc ceea ce nu 
prețuiesc eu. Aceasta 
nu are, cred, impor
tanță. Important este 
faptul că discutăm 
despre asemenea 
crări, că vorbim 
pre artă, atunci 
in timpul nostru 
străbatem faleza, 
ți in obiectele olaru
lui stă inchu aici un 
ffind pe care îl poți 
redea de la prima in- 
tilnire sau mai târziu. 
Am avut satisfacția 
de a descoperi fru
musețea unei lucrări, 
după luni ți luni de 
zile. Lucrările ne-au 
învățat, cred, ceva e-

lu- 
des- 
cind 
liber

Ca

sențial: răbdarea în 
contemplarea și în
țelegerea operei, res
pectul și bunăvoința 
față de gindul artis
tului și truda sa. Ceetl 
ce spun, bănuiesc că 
este valabil și pentru 
alții. Ceea ce, după 
primul simpozion, a 
fost pentru unii mira
re, ușoară stare de 
contrariere chiar, este 
astăzi prilej de ineîn- 
tare, o adincă mulțu
mire sufletească. Dacă 
am spune că a 
altfel, am spune 
neadevăr. Numai ipo- 
criții spun că știu ori 
simt ceea ce nu știau 
și simțeau, de fapt".

• GHEORGHE FAR- 
CAȘU. artist plastic, 
ceramist (proaspăt ab
solvent stabilit in 
oraș), metodist la Ca
sa pionierului : „Am 
găsit la Medgidia un 
spirit emulativ. asa 
cum nu găsești uneori 
în orașe cu mai ve
che și bogată tradiție 
culturală. Prețuirea 
oamenilor, a forurilor 
conducătoare. întinse 
posibilități de afir
mare.

Ca participant la a-

fost
un

cest simpozion, vreau 
să fac remarca că lu
crările realizate pină 
acum, ca și cele ale 
studenților, declanșa
te de el, conferă per
sonalitate orașului. O 
notă aparte, unică, in- 
confundabilă. Că ele 
au creat un gust efec
tiv pentru artă, pen
tru arta modernă. Am 
surprins . in desenele 
spontane ale copiilor 
forme asemănătoare 
cu formele lucrărilor 
aflate în oraș, am sur
prins in conversațiile 
unor tineri ce vizitau 
muzeul de artă, per
tinente comentarii a- 
supra lucrărilor expu
se, uneori chiar epi
tetul „clasic", aplicat 
unor lucrări destul de 
îndrăznețe, într-un 
cuvînt, ceva ce cu nu
mai cinci ani in urmă 
te-ar fi făcut să «u- 
rizi și să declari : a- 
ceasta este imposibil, 
este de-a dreptul o 
utopie. Pentru artiști. 
Simpozionul de la 
Medgidia este un te
ren al celor mai fer
tile experiențe (in do
meniul monumenla- 
listicii, al accentuării 
sculpturalității cera
micii), al verificării 
și îmbogățirii cunoș
tințelor lor tehnice. 
Medgidia este, cu alte 
cuvinte, o școală pen
tru artiști".

9 EUGENIA LUPU, 
21 de ani, strungar. 
I.M.U.M. : „Știm ci 
tot ceea ce s-a creaț
ia simpozioane și în 
practicile studențești; 
sint, in fapt, donații 
ale artiștilor făcute o- 
fașului nostru. Știm 
că foarte multe dintre 
pinzele și sculpturile 
expuse 
zeul de 
de asemenea, do
nații ale artiștilor. 
Toate acestea vorbesc 
despre dorința lor de 
a ridica din punct de 
vedere cultural un 
oraș. Despre dorința 
lor de a-și oferi ope
ra publicului și nu de

la 
artă

a o închide undeva, 
mai departe de ochii 
săi. Intră, aici, mult 
suflet. Fără suflet, 
numai cu privirea a- 
țintită pe tarife n-am 
fi avut nici pe jumă
tate din ceea ce avem. 
Prețuiesc ce au făcut 
ca artiști, adică ope
rele. Operele pe care 
dacă ni le-ar lua ci
neva (zic așa, ca pre
supunere) ar lăsa în 
urmă un oraș trist. 
Așa cum cred că sint 
toate orașele fără sta
tui. Prețuiesc 
mai mult decit 
dăruirea lor și . _ 
cum dăruiesc. Omenia 
la care toți vrem să 
ajungem, ca oameni".

• GHEORGHE Mt- 
HĂLCEANU. 22 de 
ani, mașinist, între
prinderea „Bazaltul” : 
„N-am vizitat multe 
orașe. Nu cred să e- 
xiste multe orașe așa 
cum este al nostru. In 
fiecare an se îmbogă
țește cu zeci de 
crări. Cu lucrări 
gindite de artiști 
neri, care pun ceva 
din tinerețea lor in a- 
ceste lucrări, cu lu
crări moderne, unice 
in felul lor, cu lucrări 
care ne obligă să gin
dim mai altfel și ar
hitectura, modernă și 
ea, cum să spun, dar 
modernă după șablon. 
Ne-am mai îmbogățit 
cu ceva : cu un nou 
gust al artei. Nu nu
mai datorită lucrări
lor, ci și datorită ar
tiștilor înșiși, cu care 
ne întâlnim, fie orga
nizat, fie întâmplător, 
cu care discutăm, care 
ne împărtășesc multe 
din cunoștințele lor, 
din modul in care să 
ne apropiem de o ope
ră de artă. De aceea, 
uneori, noi spunem, în 
glumă, dar o glumă 
cu tâlcul ei, că simpo
zionul de ceramică a 
luat locul Universității 
populare".

insă, 
toate, 
felul

lu- 
noi, 
ti-

C.R. CONSTAN-
TINESCU

cut in ultimul secol și care i-au 
spulberat încrederea în „paradisu- 
rile" consolatoare de orice fel, in
clusiv acelea pe care o anumită 
literatură le-a întreținut. încît, nu 
aii*  universala dorință de a ști 
explică succesul cărților „non-fic- 
tive" cit mai mult necesitatea re
cuperării instinctului vieții oare
cum atrofiat sau înșelat. Pe de 
altă parte, desigur, nu există pa
siune nevinovată și, vai, însăși

și un Lotus, o hrană atit de gus
toasă, încît trebuie să fugi din 
țara unde crește, să te urci din 
nou pe vas și, cu mult efort, să 
vislești spre patrie". Această ..pa
trie" este terenul ferm al vieții, 
al realității concrete și noi con
statăm astăzi o tot mai accentuată 
acostare la acest țărm, uneori 
după îndelungate călătorii ce sea
mănă cu un naufragiu. în acest 
mod, mai cu seamă, imi explic

99
eipasiunea lecturii are excesele 

ce nu rămin nepedepsite. Să nu 
ne ferim, doar fiindcă ne-am teme 
de a fi considerați simpliști, să 
observăm și viciile nobilelor 
noastre pasiuni. Același Emile 
Faguet atrăgea atenția asupra 
riscului atrofierii acestui simț al 
vieții prin excesele pasiunii de 
care vorbim (excese care nu pro
vin. se înțelege, din cantitatea 
lecturilor ci din lipsa de ordine 
și discernămint, din naivitate și 
inexperiență etc.) : „De la un 
anumit nivel, ea (lectura — n.n.) 
împiedică orice activitate, se opu
ne vieții active. Cartea este o 
plantă fermecată care îi împiedică 
pe oameni să devină simple ani
male în miinile unei Circe, dar e

Lumea concretă
revirimentul de care vorbeam ; al 
literaturii „non-fictive" și succesul 
de care se bucură azi, chiar si 
atunci cind calitatea cărților dc 
ăcest fel mai lasă de dorit. „Ni
mic nu este mai frapant decit 
adevărul, nimic nu este mai plin 
de exotism decit ceea ce ne în
conjoară, nu este mai fantastic 
decit lumea concretă" — iată o 
posibilă deviză, folosind vorbele 
lui E.E. Kisch, a cititorului de azi. 
Lumea concretă, ale cărei Înfăți
șări depășesc adesea, nici vorbă, 
cele mai senzaționale romane de 
„imaginație". Firește că nu-i cred 
pe autorii unor asemenea cărți 
..neliterare" cind declară cu o 
falsă modestie, sau Cu orgoliu as
cuns, că pe ei nu-i interesează

stîe. ochelari colorați, vin cum nu 
se poate mai bine aceste realități 
dezvăluite de Romulus Zaharia, 
intr-o carte plină de scene aspre, 
adesea cenușii pe care autorul le 
descrie fără nici o îndulcire, aș 
spune că fără menajamente, fără 
acea pudoare ipocrită in fața a 
ceea ce viața are urit, ipocrizie pe 
care insă unii o pun pe seama o- 
chiului nostru civilizat făcut să ne
tezească asperitățile ca și cum ci
vilizația ar putea polei realitățile 
aspre, viața plină dc bătături, 
sacrificiile de neinlăturat. Cartea 
lui Romulus Zaharia este un imn

dedicat bărbăției, vieții pescarilor 
din lacurile Deltei. O lume ce nu 
este numaidecit o umanitate apar
te in sensul exotic și fals roman
tic, așa cum ne-au obișnuit unele 
scrieri ci mai presus de aceasta, 
una esențială în datele ei genera
le, o „lume" ca oricare alta : ade
vărată. Făcind sociologie și etno
grafie, scriind romanul unor des*  
tine și poemul unei existențe dra
matice, al unei lumi particulare 
oarecum de excepție, autorul w 
cade nici o clipă în exotism? 
factice al entuziasmelor împrumt 
tate. Viața lumii pe care o descr 
este aspră, dramatică, nu doar d 
pricina unor condiții exception; 
ci mai ales pentru că în gene 
viața nu este idilică ! Pînă 
urmă dificila confirmare a ace< 
adevăr „simplu" de către o ct 
constituie singurul și marele 
merit. „Semnul delfinului" es> 
asemenea carte plină de adevl 
dramatism, dintre acelea care 
tribuie la consolidarea sim 
realității pe care pasiunea e> 
vă a lecturii ne poate face 
mai pierdem din cind in cin

C. STANES
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Uniunii Tineretului Revoluției 
din Republica Arabă Siriană

(Urinare din pag. I)
Președintele Nicolae Ceausescu 

a relevat necesitatea identifică
rii unor noi forme de colabora
re între organizațiile de tineret 
din România și Siria, pentru- ca 
tineretul să-și aducă o contri
buție tot mai însemnată la rea
lizarea programelor de dezvol
tare economică și socială a ță
rilor lor.

în cadrul convorbirii a fost 
exprimată convingerea că tine-

• Secretarul federal pentru apărarea națională
al R. S. F. Iugoslavia

(Urmare din pag. I)
Schimbul de păreri purtat în 

timpul întrevederii a evidențiat 
dorința comună de a extinde si 
întări necontenit raporturile de 
prietenie și cooperare dintre 
România și Iugoslavia, și. in 
acest cadru, a fost manifestată 
satisfacția față de rezultatele 
vizitei secretarului federal iugoTELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, șl 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor TON 
DUC THANG, președintele Republicii Socialiste Vietnam. LE DUAN, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, FAM VAN DONG, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam, următoarea telegramă :

în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și al 
nostru personal, pcrmiteți-ne să vă adresăm dumneavoastră, pre
cum și Partidului Comunist Român, Guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România, sincerele noastre mulțumiri pentru ură
rile cordiale transmise cu ocazia încheierii reunificării patriei 
noastre pe linie de stat.

în decursul anilor care au trecut, solidaritatea militantă și coo
perarea frățească, în spiritul internaționalismului proletar, dintre 
cele două țări ale noastre au cunoscut o dezvoltare fructuoasă.

Avem ferma convingere că în prezent, după înfăptuirea reunifi
cării și în procesul edificării socialismului în întreaga țară. Parti
dul Comunist Român, guvernul și poporul frate al Republicii Socia
liste România vor continua să acorde poporului vietnamez sprijinul 
ferm și ajutorul lor prețios. Urăm poporului Republicii Socialiste 
România, sub conducerea Partidului Comunist Român, să înregis
treze în continuare noi și însemnate succese in realizarea marilor 
obiective și a sarcinilor importante stabilite de Congresul al XI-Iea 
al Partidului Comunist Român.

Vă rugăm, tovarăși, să primiți urările noastre cele mai bune de 
sănătate deplină și numeroase noi succese in îndeplinirea nobilelor 
dumneavoastră funcții.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui și primului ministru al Republicii Afganistan, 
MOHAMMAD DAOUD, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a proclamării Republicii 
Afganistan, am deosebita plăcere să adresez, in numele guvernului, 
poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și 
prosperitate pentru poporul prieten al Afganistanului.

Am convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica Socia
listă România și Republica Afganistan vor continua să se dezvolte 
in interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Irak, 
AHMED HASSAN AL-BAKR, următoarea telegramă :

Am plăcerea de a vă adresa, in numele poporului și guvernului 
irakian și in numele meu personal mulțumirile noastre sincere 
pentru felicitările pe care ați avut amabilitatea de a ni le transmite 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak.

Vă doresc multă sănătate și fericire, iar poporului român prie
ten continuă prosperitate și progres.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea guvernatorului general al Ca
nadei, JULES LEGER, următoarea telegramă :

Din partea tuturor canadienilor, doresc să mulțumesc Excelenței 
Voastre pentru bunele urări exprimate cu ocazia Zilei noastre 
naționale.

Dorim ca bunele relații dintre țările noastre să continue a se 
dezvolta in anii ce vor urma.

Vizita lui N. N. Rodionov, adjunct al
externe al U.R.S.Sministrului afacerilor

La invitația Ministerului A- 
facerilor Externe, N.N. Rodio
nov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., a făcut 
o vizită in țara noastră in zi
lele de 15—16 iulie a.c. In tim
pul vizitei. N.N. Rodionov a 
avut convorbiri la conducerea 
Ministerului Afacerilor Externe 
privind probleme ale dezvoltării 
în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
sovietice, precum și unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

La încheierea vizitei, tovară- 
șui Cornel Burtică, membru al 

Judecată cumpănită
(Urmare din pag. I)

potrivă chiar esențială. Ne re
ferim anume la „critica negati
vistă" care a atras, de mai mul
tă vreme, o atenție susținută 
fiindcă atinge însăși menirea și 
rolul eficient al criticii.

S-a observat intr-adevăr că 
în timp ce principiul dominant 
al criticii e, în fond, unul con
structiv și. prin urmare, pozi
tiv, lunecările și devierile spre 
negativism nu lipsesc. ba 
se poate spune că au devenit 
chiar epidemice, criticii . conta- 
minindu-se in mod reciproc. E- 
xistă astfel prejudecata după 
care un articol de critică și-ar 
trage substanța și valoarea din 
numărul obiecțiilor ce înfățișea
ză. Asistăm, fără exagerare, u- 
neori chiar la o „vinătoare de 
greșeli" pe care o socoteam de
pășită de acum un deceniu, dar 
care a reapărut și în ultima 
vreme.

Nu recomandăm, firește, o 
critică integral admirativă care, 
din păcate, nu ne lipsește nici 
ea, dar nu putem subscrie nici 
la o critică de tip negativist. E 
interesant de observat că o ast
fel de critică apare uneori la 
debutanții acestui oficiu care 
socotesc că nu se pot impune 
decît prin atitudini negative. 
După aceștia, nimic nu mai e 
valoros și plăcerea lor cea mai 
prețuită o să atace valorile trai
nic înrădăcinate în patrimoniul 
nostru cultural. După denigrarea 
lui Maiorescu și Lovinescu, de 
acum citeva decenii, a urmat cea 
a lui Câlinescu Din nefericire, 
procesul s-a mai extins depă
șind t-băra debutanților de 
care vorbeam. Au apărut „spe- 

retul din cele două tari, din în
treaga lume, va contribui activ 
la soluționarea problemelor 
complexe ale contemporaneită
ții. la statornicirea unei noi or
dini economice și politice mon
diale. A fost relevată importanta 
instaurării cit mai grabnice a 
unei păci drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu, a trecerii la 
acțiuni ferme pentru stingerea 
conflictului din Liban pe calea 
tratativelor și respectarea inde

slav pentru apărarea națională, 
vizită ce se înscrie în ansam
blul conlucrării prietenești din
tre armatele celor două țări.

S-au abordat, de asemenea, 
aspecte ale actualității interna
ționale. A fost relevată necesi
tatea înfăptuirii unui sistem 
trainic de securitate în Europa 
și în lume, promovării unor re

Politic 
C.C. 

vineri

Executiv, 
al P.C.R.. 
dimineață, 

desfășurată 
prietenească.

Comitetului 
secretar al 
a primit, 
pe N.N. Rodionov.

La întrevedere, 
într-o atmosferă 
au participat Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, precum și V.I. Droz
denko. ambasadorul U.R.S.S. in 
țara noastră.

Vineri după-amiază. adjunctul 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., N.N. Rodionov, a 
părăsit Capitala, indreptindu-se 
spre patrie.

criticii negativiste și 
sint, desigur. pe

cialiști" ai 
numele lor __ , ___ _________
buzele tuturor, dar evident toc
mai o astfel de „specializare" ii 
compromite și le scade autori
tatea și eficiența. Cind semnă
turile lor apar sub cite un ar
ticol, cititorul e prevenit și 
zimbește anticipat. El începe a 
se amuza chiar dinaintea lectu
rii. întrebîndu-se care vor fi 
noile observații acre ale „criti
cului specializat". Se poate con
chide. prin urmare, cu drept 
cuvint că — in aceste cazuri — 
negativismul naufragiază, el în
suși, prin propria lui mani
festare. Să observăm că obi
ectivele lui sint, de multe ori, 
debutanții scrisului, tineri în 
majoritate, care așteaptă de la 
critică cu totul o altă înțelege
re fără să solicite una admira
tivă, pur și simplu. Ei doresc o 
critică onestă și obiectivă, dar 
astfel de critici nu sint preo
cupați de asemenea precepte, ci 
numai de „succesul" lor efemer. 
Să reținem o anume preferin
ță de a fi contestați, cu ușurin
ță, scriitorii din provincie ca 
unii care au mai puține mij
loace de apărare in presa loca
lă. Nu s-ar putea spune că e 
vorba aci de prea mult „cava
lerism".

Unii negativiști se mai ca
racterizează prin faptul că se 
consideră atotștiutori. Ei par să 
se priceapă la toate genurile și 
speciile literare și filozofice, 
ba chiar la studiile literare mai 
dificile precum cele de litera
tură comparată și critică struc
turalistă. A devenit astfel 
proape renumit un astfel 
„condeier" din provincie 
se amestecă în lucrări de toate 

a- 
de 

care

pendentei. suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor din zonă.

In încheierea întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat un salut prietenesc și 
urări de succes în activitatea 
lor Uniunii Tineretului Revolu
ției din Republica Arabă Siria
nă. întregului tineret sirian.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă cordială, prie
tenească.

lații de colaborare și bună ve
cinătate în Balcani. realizării 
pe plan european și mondial a 
unor măsuri efective de dezan
gajare militară și dezarmare. în 
primul rind de dezarmare nu
cleară. edificării unui climat de 
destindere, cooperare și încre
dere intre state.

întrevederea a decurs într-o 
ambiantă cordială, tovărășească.

VIZITĂ

$ APT AMI MII
T*  SPOUT

O delegație a Asociației de 
prietenie tiriano-românâ. con
dusă de Ahmed I*sa. membru al 
Comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean Tartous al partidului, vi
cepreședinte al Biroului Executiv 
al Asociației de prietenie siriano- 
româr.ă. a făcut, in perioada 9— 
16 iulie, o vizită in țara noastră, 
la invitația Asociației de priete
nie româno-iiriană și a Institu
tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Vineri. Nicolae Dragoș. vice
președinte al Asociației de prie
tenie româno-siriană. și Ahmed 
Issa au semnat protocolul de 
colaborare intre asociațiile de 
prietenie din cele două țări.

★

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit vineri dimineață delega
ția Asociației de prietenie siria- 
no-română.

în cadrul discuțiilor purtate 
cu acest prilej, s-a exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de pri
etenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană. dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, 
subliniindu-se importanța deose
bită a întîlnirilor și convorbiri
lor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
pentru promovarea și intensifi
carea relațiilor româno-siriene 
in toate domeniile, potrivit inte
reselor naționale ale celor două 
țări $i popoare, cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

• In cadrul întrecerii uteciste, 
tinerii din cadrul TCH-Lotru. 
TCH-Olt. IJCM, Grup șantiere- 
Govora au efectuat suplimentar 
pe șantierele de investiții peste 
10 000 ore muncă patriotică în 
sprijinul realizării la timp a 
tuturor lucrărilor și executării 
lor de calitate. Un rol impor
tant în realizarea acestei acțiuni 
l-au avut Ion Nistor, coman
dantul Șantierului de la Lotru, 
Constantin Mihalcea, secretarul 
comitetului U.T.C. de la IJCM și 
Tudor Dițoiu de la TCH-Olt. 
(Aurel Vlădoiu) • O acțiune 
deosebită desfășurată recent în 
județul Suceava de către Comi
tetul județean al U.T.C. a fost 
aceea a organizării brigăzilor 
itinerante ale educației materia- 

specialitățile cu dezinvoltura i- 
nocentă și sigură a ignorantu
lui. El discută, printre altele, lu
crări de istorie și teorie litera
ră cu facilitatea cu care se 
ocupă și de romanele străine a 
căror limbă nici n-o cunoaște. 
De obicei, stilul lui e grav și 
acru și, pină la urmă, senten
țios.

E însă limpede, pentru toată 
lumea, că nu aceasta e menirea 
criticii. Originea etimologică 
grecească, a termenului, o spu
ne clar, precum se știe. Critica 
•e judecată, apreciere, nu exe
cuție. fără ca — prin aceasta
— să devină obligatoriu elo
giu. Să reamintim, intr-un ast
fel de context, tradițiile rod
nice ale criticii noastre din 
veacul trecut, să-1 evocăm din 
nou pe acel de atîtea ori uitat
— Alecu Russo — unul din pri
mii „critici ai criticii", cel care 
cerea încă din 1846 să ne spri
jinim totdeauna „pe dovezi", să 
avem in vedere interesul ob
ștesc, nu pe cel „particularnic", 
să ne reamintim lupta contra 
..personalității", adică a egotis
mului scriitoricesc, luptă purta
tă de toată generația „Daciei li
terare" , să nu uităm nici pe 
acel Ion Ghica pentru care cri
tica avea menirea „să îndrep- 
teze. iar nu să descurajeze" și, 
dealtfel, să cităm întreaga ga
lerie solemnă a criticii noastre 
clasice de la Maiorescu și pină 
la Călinescu. Toți aceștia au în
țeles sensul adevărat al criticii 
ca judecată cumpănită, obiecti
vă și istorică, in funcție de 
imperativele sociale ale nației 
din toate timpurile, ceea ce 
înlătură orice fel de negativism.

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Irak, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei 
țări la București. Rafie Sharif 
Taka, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

Au participat Gheorghe Cioa
ră, vicSprim-ministru al gu
vernului, Suzana Gâdea. Emil 
Nicolcioiu și Nicolae Nicolaescu, 
miniștri. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a fost semnat, vineri 
după-amiază. Programul de 
schimburi cultural-științifice 
dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul 
Republicii Portugalia pe perioa
da 1976—1978.

La 16 iulie a fost semnat la 
București Protocolul de punere 
în aplicare, in cursul anului 
1976—1977, a Acordului, intre gu
vernele Republicii Socialiste 
România și Regatului Belgiei, 
privind cooperarea in domeniul 
utilizării pașnice a energiei nu
cleare.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Columbia. Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-columbiană au 
organizat, vineri. în Capitală, o 
manifestare culturală.

PE ITINERARELE VERII
24 000 DE ELEVI DIN JUDEȚUL 
OLT PARTICIPA LA MUNCA 

PATRIOTICA

In județul Olt. pe lingă acti
vitatea in cadrul cluburilor de 
vacanță, 24 000 de elevi partici
pă, in această vară, la acțiuni 
de întreținere și recoltare a 
culturilor agricole și la lucrări 
de întreținere și recondiționară 
a localurilor școlare.

Ponderea o ocupă cei antrenați 
in munca ogoarelor, la recoltatul 
și întreținerea culturilor. Astfel, 
la I.A.S. Redea, Brebeni, Dră- 
gănești. Studina, Dobrosloveni 
etc., la ferma proprie a Liceului 
agro-industrial Slatina, peste 80 
la sută din numărul total parti
cipă alături de muncitorii agri
coli și cooperatori la lucrările 
de sezon.

Participarea la aceste acțiuni 
de muncă patriotică dovedește 
înțelegerea matură a elevilor a 
imperativului educării prin 
muncă, pentru muncă a tinerei 
generații, dovedește că au în
țeles că rolul fiecăruia este 
..acolo unde este nevoie de 
tine".

MIOARA VERGU

O PĂDURE PLANTATA DE 
TINERI

Elevii Liceului „George E- 
nescu“ au organizat, împreună 
cu colegii lor de la Liceul de 
mecanică fină, o amplă acțiu
ne de muncă patriotică în pă
durile Ocolului silvic Sinaia. 
Conștituiți pe detașamente de 
muncă patriotică, elevii au 

sus-list științifice. Brigăzile 
amintite s-au și deplasat în co
munele Șiminitea, Dumbrăveni. 
Salcea precum și în întreprin
deri cum ar fi UFET Rădăuți, 
Filatura Gura Humorului și în
treprinderea mecanică Suceava. 
(Teodor Ursea) • în 12 centre 
de comună din județul Botoșani, 
printre care Bucecea. Cristinești, 
Tudora, Ungureni și altele, s-au 
desfășurat competiții sportive la 
fotbal. handbal fete, oină și 
atletism pentru a fi desemnate 
echipele cu drept de participare 
la etapele județene ale acestor 
discipline. (Ion Atudoroaiei) • 
La Exploatarea minieră Herja, 
județul Maramureș, peste 40 de 
tineri lucrează zilnic la. construi
rea unui zid de sprijin care pro
tejează șoseaua de acces spre 
exploatare. Valoarea totală a 
lucrării se ridică la aproximativ 
60 000 lei. (Gheorghe Dobre) • 
La această oră, în peste 30 de 
unități agricole constănțene s-a 
încheiat secerișul orzului. Prin
tre unitățile evidențiate se nu
mără cooperativele agricole de 
producție Cobadin, Conacu, Vii- 
șoara, Crișan și I.A.S. Ciocirlia. 
unde s-a lucrat grupat, cu com
binele, de dimineața pină seara. 
Imediat după seceriș se are în 
vedere eliberarea terenului și 
insămînțarea culturilor duble. 
La acest capitol se remarcă lu
crările executate la C.A.P. Pan- 
telimonu de Sus, Nicolae Băl-
cescu și Gălbiori (Lucian Cris-
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în cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de stat 
din județul BUZĂU, ca urmare 
a bunei organizări a muncii, 
ritmurile zilnice la seceriș au 
depășit 6 000 ha peste prevede
rile inițiale din graficele de re
coltare. Prin acțiune temeinică, 
responsabilă, stadiul secerișului 
in unele unități agricole ca 
Amara. Băile, Bcntu. Costești, 
Ghergheasa. Caragele și altele 
este avansat, cifrindu-se la 70— 
90 la sută din suprafețele ocu
pate cu griu.

Ora primului bilanț
Gavrilă Dorobanțu. brigadier 

la C.A.P. Cozieni. urmărește 
atent de pe miriștea proaspătă 
cursa celor două combine con
duse de mecanizatorii Constan
tin Tudor și Gheorghe Mocanu. 
La un moment dat face semn 
către cele trei autocamioane din 
marginea tarlalei. Șoferii Dumi
tru Filip. Ion Manoiache și 
Constantin Drugău se alătură 
combinelor, din care începe să 
se descarce, șuvoi, griul. în zece 
minute camioanele părăsesc tar
laua „Strapazan", iar peste alte 
zece intră in acțiune presele de 
balotat. Combinele se retrag. Tot 

plantat, de la 15 iunie pină a- 
cum. 3 800 de puieți de brad și 
de molid și au întreținut 30 ha 
de culturi forestiere. în aceste 
zile ei participă la operația de 
„parchețare" — adică de igie
nizarea pădurii. In cadrul a- 
cestei acțiuni, tinerii uteciști au 
reușit să stringă crenguțele us
cate de pe o suprafață de 12 
ha. Crenguțele au fost făcute 
pachete și ele urmează a fi ri
dicate de către muncitorii de la 
întreprinderea forestieră Sinaia.

CONSTANȚA TODEROIU

VACANȚA IN SALOPETA DE 
BRIGADIER

încă de la începutul lunii a- 
prilie. la construcția viitorului 
combinat de la Hoghiz — ju
dețul Brașov —, a fost deschis 
șantierul județean de muncă 
patriotică. în prima etapă 300 
de tineri din întreprinderile și 
instituțiile orașului reședință de 
județ au participat la pozarea a 
circa 5 000 metri cablu la toate 
cotele de înălțime, la descăr
carea și încărcarea a 1 300 tone 
materiale de construcție, 1a a- 
provizionarea cuptorului din 
linia I cu 700 tone de cărămidă 
refractară, astfel incit acest o- 
biectiv a fost dat în folosință 
cu o săptămină înainte de ter
men. Tinerii au lucrat și la 
realizarea instalației de teleco
municație. dizlocînd 1 000 metri 
cubi pămînt.

Odată cu sfirșitul anului șco
lar pe șantier au apărut elevii 
Liceului „Șaguna" din Brașov, 
care au lucrat aici timp de două

1 august, milioane de 
ai sportului vor putea 
prin intermediul tele- 
al radioului și din re- 

presei, desfășurarea a- 
in

Astăzi se deschide la Mont
real cea de-a 21-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară, tra
diționala competiție care va re
uni pe arenele metropolei ca
nadiene elita sportului mondial, 
sub steagul alb, drapat cu cele 
cinci cercuri înlănțuite, simbol 
al păcii, al înfrățirii raselor și 
continentelor.

Incepind de astăzi, 17 iulie, 
flacăra olimpică, transmisă prin 
satelit din Grecia in Canada și 
adusă de ștafete de la Ottawa 
la Montreal, va străluci in sta
dionul de la Maisonneuve, dea
supra căruia flutură drapelele 
celor peste 100 de țări care 
și-au trimis solii la marea săr
bătoare cvadrienală a sporturi
lor. Timp de două săptămini, 
pină la ' 
iubitori 
urmări, 
viziunii, 
latările ...
cestui fascinant spectacol, 
care 9 000 de tineri atleți, înotă
tori, gimnaști, canotori, luptă
tori, călăreți, cicliști, fotbaliști, 
scrimeri, pugiliști se vor în
trece pentru cucerirea celor 611 
medalii de aur, argint și bronz, 
atribuite primilor clasați in 
cele 21 de discipline înscrise in 
program.

Montrealul, care s-a pregătit 
6 ani pentru aceste jocuri, o- 
feră oaspeților săi un vast și 
ultramodern complex de baze 
sportive, avind ca piese de re
zistență stadionul principal, cu 
o capacitate de 72 000 de locuri, 
sala-velodrom, piscina, centrul 
Claude Robillard, arene pentru 
fotbal, hochei pe iarbă, săli de 
gimnastică și un ultramodern 

lanul a fost secerat. Figuri as
pre, bătute de soare și vînt, fe
țele tuturor zimbesc. S-a înche
iat secerișul griului. Primul 
bilanț : producția a fost depăși
tă. Oamenii vorbesc puțin. „Măi, 
Tudore. ai fost mai bun. spune 
Gheorghe Mocanu. Ai făcut ce 
ai făcut și văd că pe foaia de 
pontaj ai și azi 38 de tone. 
Cred că dacă mai aveai griu..." 
Tinărul combinier Constantin

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" 
TRANSMITE :

Tudor — de la S.M.A. Padina — 
zimbește. Numără pe degete 
cele trei zile anterioare : ..44 de 
tone. 46 tone. 45 tone și. azi. 38 
tone. Oricum, față de 32 tone 
cit duce combina..." Spre seară 
tractoarele spulberă amintirea 
griului. Urmează porumbul, a 
doua cultură.

Sfirșit de zi la arie
Președintele Cooperativei a- 

gricole Cotorca. tovarășul Ștefan 
Stoian, răsfoiește situația recol

săptămlru. Jurnalul șantierului 
consemnează rezultatele între
cerii celor 5 echipe, dintre care 
cele mai bune au fost obținute 
de echipa condusă de Attila 
Antal. în această perioadă sint 
prezenți la Hoghiz elevii dm a 
doua serie, proveniți din liceele 
Meșota. Honterus și nr. 2. pre
cum și din liceele din orașul 
Victoria, Făgăraș și Rișnov. 
conduse de profesorii Marin 
Iancu. Gheorghe Sofonea. Radu 
Frunteș și Gunther Bruss.

ADINA VELEA

„BIRLAD 801" BĂIEȚI - LA 
DRUM

Acum citeva zile a luat 
startul echipajul cicloturistic 
,.Birlad 801“ băieți. 9 elevi, 
împreună cu prof. Ioan Flo- 
rea — 6 pionieri și 3 uteciști, 
foști membri ai cercului de 
cicloturism din comuna Tu- 
tova, au pornit la drum, cule 
de 2 500 de km. Cei zece vor 
realiza Turul R.S.R. pe un 
traseu de basm : Birlad — 
Vaslui — Iași — Botoșani — 
Suceava — Vatra Dornei — 
Bistrița — Năsăud — Coșbuc 
— Prislop — Cluj — Oradea 
— Arad — Timișoara — Ora- 
vițcr—-- Hercultyte — Drobeta 
Tr. Severin — 'Craiova — Pi
tești — București. De la 
București cicliștii cutezători 
se vor îndrepta spre Man
galia — Constanța — Tulcea 
— Brăila — Galați — Tecuci 
— Birlad. Drum bun și timp 
frumos „Birlad 801“ băieți.

L. POPESCU

sat olimpic, ce poate găzdui 
peste 11 000 de persoane.

Aici, in satul olimpic, este 
inima jocurilor, cu forfota sa 
neîntreruptă, mai ales in aceste 
ore ce preced marea defilare 
din cadrul ceremoniei de inau- 
Îmrare, care va începe la ora 

4,40 ora locală, și va cuprinde 
Iciteva momente clasice, dar 
totdeauna emoționante, cum 
sint sosirea ultimului purtător 
al flăcării olimpice, lansarea 
porumbeilor, dansurile folclo
rice ale copiilor, jurămintul 
olimpic.

Din anul 1896, cind s-a dispu
tat la Atena prima ediție a o- 
limpiadelor moderne, la fiecare 
patru ani tineretul sportiv a ce
lebrat aceste întreceri, reeditind 
intr-o formă nouă — dar păs- 
trind spiritul lor etern, ideal, de 
perfecțiune fizică și morală — 
Jocurile atletice ce au dăinuit 
mai bine de un mileniu in ve
chea Eladă.

Olimpiadele moderne, inițiate 
de francezul Pierre de Couber
tin au jalonat timp de opt de- 
ceniii expansiunea binefăcă
toare a sporturilor, urcușul ne
întrerupt și impresionant al re
cordurilor, aruncind, 
o punte a concordiei 
niei peste frontiere 
nente. Fiecare ediție 
nat un pas inainte in 
rea olimpismului, a 
sale sportive care au 
o strălucită pleiadă de campi
oni, de la Spiros Louys, Paavo 
Nurmi și Josse Owens, legen
dari eroi ai primelor olimpiade, 
pină la Emil Zatopek, Alain 
Mimoun, Vladimir Kuț, Bikila 

totodată, 
și priete- 
și conti- 
a insem- 
dezvolta-
jocurilor 

consacrat

tărilor, a arăturilor și semănatul 
culturilor duble. Notăm pe o 
masă de campanie. „S-au sece
rat 220 ha din 350 cultivate. As
tăzi s-au recoltat 83 tone. Pe 
combine : Cristea Răducanu — 
19 tone (a avut o defecțiune și 
a lucrat numai 5 ore), Constan
tin Gață — 36 tone, Aurică Radu 
— 46 tone (a patra zi consecu
tiv !). Griul a fost transportat 
integral in bază. 60 de atelaje 

au cărat baloții de paie la baza 
furajeră. în două-trei zile, toată 
producția va fi pusă la adăpost. 
Din planul de culturi duble mai 
sint de realizat 20 ha. Nu ne 
oprim aici. Putem să facem 
încă 100 în plus. Echipele lui 
Radu Gh. și Marin Tudor au 
prășit a patra oară porumbul, 
s-a stropit la pepeni și s-a recol
tat tutunul. S-a încheiat a doua 
prașilă mecanică și manuală la 
porumb pe 80 de ha a doua cul
tură, pentru boabe după masă 
verde".

— înșiruire cam lungă.
— Așa este, dar și ziua a fost 

plină, cu multe treburi. Nimic 
nu trebuie scăpat. Mai ales oa
menii. Doar ei au făcut toate 
astea. Cu efort, cu sudoare. Mai 
scrieți o dată numele lui Aurică 
Radu, in patru zile a recoltat 
180 tone griu. Record absolut — 
ne spune președintele Stoian. Și 
acum, priviți cimpul.

La o margine de tarla — 3 com
bine. La mijloc presele de balo
tat paie, in urma lor 11 pluguri 
ară. Mai la dreapta, 10—15 me
tri, 3 discuri, după ele o grapă 
cu colți reglabili, apoi semănă
toarea. Trebuie să modificăm o 
cifră pentru că Alexandru Niță, 
Marin Dobre, notăm mai scurt 
Petre, Marin, iar Marin, Con
stantin, Ion. Aurel, Anghel au 
terminat cele 20 ha cu cultura 
a doua. De miine acești mecani
zatori vor lucra peste plan.

Ședința de constituire a Comitetului de organizare 
a celei de-a VII-a ediții a Festivalului internațional 

„George Enescu"
La Consiliul Culturii și Edu

cației Socialiste a avut loc. 
vineri, ședința de constituire a 
Comitetului de organizare a ce
lei de a VH-a ediții a Festiva
lului internațional „George E- 
nescu". După cuvintul de des* * 
chidere rostit de Ion Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste. Comitetul, prezidat de Ion 
Dumitrescu, președintele. Uniu
nii compozitorilor, a analizat și 
aprobat programul de concerte 
și spectacole al acestei presti
gioase manifestări muzicale, ce 
se va desfășura la București, 
între 11 și 20 septembrie.

Astăzi se deschid la Montreal

Abebe, Iolanda Balaș, Wilma 
Rudolph, Bob Beamon, Lia Ma- 
noliu. Mark Spitz, protagoniști 
ai edițiilor mai recente.

Atașați dintotdeauna idealu
rilor olimpice de loialitate și 
prietenie, sportivii români au 
participat la olimpiade incepind 
din anul 1924. la J.O. de la Pa
ris, unde echipa de rugby a 
obținut o medalie de bronz, ur
mată, după alte trei ediții, de o 
medalie de argint, ciștigată de 
călărețul H. Rang. Adevărata 
afirmare olimpică a sportului 
românesc s-a realizat insă în 
anii României socialiste, cînd 
reprezentanții noștri au cucerii, 
incepind din anul 1952, ediția a 
XV-a de la Helsinki și pină in 
1972 ediția a XX-a de la Miin- 
chen, 70 de medalii (18 de aur, 
21 de argint și 31 de bronz), 
impunind in arena internațio
nală numele unor campioni de 
clasă, cum au fost Iosif Sirbu, 
Simion Ismailciuc, Leon Rot- 
man, Ștefan Petrescu, Dumitru 
Pirvulescu, Nicolae Linca, Ivan 
Patzaichin, Mihaela Peneș, Vio
rica Viscopoleanu, Gheorghe 
Berceanu, Nicolae Martinescu, 
ciștigători ai medaliilor de aur.

La ediția de la Montreal spor
tivii români angajați în 11 dis
cipline (atletism, canotaj aca
demic, caiac-canoe, box, gim
nastică, tir, polo pe apă, scrimă, 
lupte, handbal și haltere), sint 
hotăriți să sporească prestigiul 
olimpic al culorilor românești, 
luptind cu abnegație și pasiune 
sportivă pentru a obține perfor
manțe înalte în minunata și 
pașnica dispută de pe arenele 
olimpice.

meridian
• Vineri in prima semifinală 

a turneului internațional de te
nis de Ia Kitzbuehel (Austria) 
jucătoarea româncă Virginia Ru- 
zici a învins-o cu 6—3, 6—2 pe 
olandeza Elly Appel. Meciul a 
durat o oră. în finală, Virginia 
Ruzici o va întîlni pe învingă- 
toarea din partida Wendy Turn
bull — Anette du Ploy.

• Turneul interzonal de șah 
de la Bienne (Elveția) a conti
nuat cu runda a patra, în care 
Csom l-a învins pe Andersson, 
iar Huebner a ciștigat la Diaz. 
A fost consemnată remiza in 
partidele Petrosian — Tal. Ma- 
tanovici — Rogoff. Smislov — 
L. Portisch și Liberzon — So- 
sonko. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

în clasament conduc Smislov 
(U.R.S.S.), L. Portisch (Ungaria) 
și Huebner (R. F. Germania), 
cu cite 3 puncte, urmați de 
Larsen (Danemarca) — 2,5
puncte (1). Petrosian (U.R.S.S.) 
și Cscm (Ungaria) — cite 2,5 
puncte etc.

La irigat, cu toate forțele 
și mijloacele 
gospodărești

Condițiile meteorologice deo
sebite din această vară, carac
terizată. pină în prezent, prin 
precipitații cu mult sub media 
obișnuită, au impus luarea unor 
măsuri energice pentru desfășu
rarea pe suprafețe cit mai mari 
a udărilor, nu numai în sisteme
le amenajate pentru irigat ci și 
cu mijloace mai simple, gospo
dărești. Nici un efort nu este 
prea mare atunci cînd este vor
ba de soarta recoltei ! Experien
ța bună, acumulată in județul 
BRAILA merită a fi extinsă. 
După cum ne spune ing. Dioni- 
sie Lefterache, de la întreprin
derea pentru exploatarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare : 
„Capacitatea zilnică de udare de 
6 342 ha a fost depășită în 
cursul zilei de ieri cu peste 350 
ha. Acest lucru s^ datorește 
funcționării neîntrerupte a as- 
persoarelor,. zi și noapte, inițierii 
unor ample acțiuni pentru mu
tarea operativă a aripilor de 
udare, pentru folosirea tuturor 
resurselor gospodărești : butoa
ie, sacale, vagoane-cisternă".

Depășirea suprafețelor planifi
cate la irigat au drept explicație 
și faptul că au fost extinse o 
serie de metode moderne pri
vind : automatizarea stăvilarelor 
și a stațiilor de pompare în șase 
sisteme de irigații, programarea 
udărilor cu calculatorul electro
nic pe întreaga suprafață ame
najată, mutarea mecanizată a 
aripilor de ploaie pe 10 000 ha. 
De asemenea, activitatea moto- 
pompiștilor, a mecanicilor care 
deservesc atelierele de întreți
nere și a echipelor de udători a 
fost organizată în două schim
buri. în ajutorul unităților agri
cole circa 500 de mecanici de la 
întreprinderile industriale „Pro
gresul", „Laminorul", Combina
tul de hîrtie și celuloză au tre
cut pe motopompe.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 

GHEORGHE CUCU 
VALERIU TANASOFF

împreună cu dirijori, soliști 
instrumentiști și vocali din țara 
noastră, vor participa la festi
val numeroși reprezentanți ai 
artei interpretative de peste ho
tare printre care pianiștii Svia
toslav Richter (U.R.S.S.). Mo
nique Hass (Franța), violonce
lista Yuko Shiogawa (Japonia), 
organistul Pierre Cochereau 
(Franța), soliștii vocali Evghe
nia Mirosnicenko și Anatoli So- 
lovianenko (U.R.S.S.). Grace 
Bumbry (S.U.A.). Francisco Or
tiz si Victoria de Los Angeles 
(Spania).

• Au fost trase la sorți se
riile preliminare ale competi
ției de canotaj academic. în 
proba masculină de schif, spor
tivul român Walter Lambertus 
va concura în seria a doua ală
turi de reprezentanții U.R.S.S., 
Italiei, Uruguayului și Suediei, 
în proba de 4 rame fără cîr- 
maci, echipajul României va e- 
volua în prima serie, împreună 
cu echipajele Italiei, Finlandei, 
Bulgariei și S.U.A.

- In competiția feminină, echi
pajele României au fost repar
tizate astfel : 4 plus 1 râme : 
în seria I4, alături de echipa
jele R. D. Germane, S.U.A. și 
Angliei : 2 fără cîrmaci : în
seria a Il-a. alături de echipa
jele Canadei. Cehoslovaciei, 
Ungariei și S.U.A. ; 4 plus 1
visle : in seria I. alături de 
echipajele Danemarcei, S.U.A-, 
Cehoslovaciei și U.R.S.S.

• La ediția precedentă a
Jocurilor Olimpice de vară 
(Munchen ~ 1972), în clasa
mentul general pe medalii, pe 
primul loc s-a situat U.R.S.S. 
cu 99 de medalii (50 de aur, 27 
de argint și 22 de bronz), ur
mată de S.U.A. — 94 (33-31-30), 
R. D. Germană — 66 (20-23-23), 
R. F. Germania — 40 (13-11-16), 
Japonia — 29 (13-8-8) etc.
România s-a clasat pe locul 13 
cu 16 medalii (3 de aur, 6 de

. argint și 7 de bronz).
• Ultimul purtător al flăcă

rii olimpice nu a fost încă de
semnat. Numele sportivului 
care va intra cu torța olimpică 
pe stadion va ” 
mai cu citeva 
festivitatea, de 
limpiadei.

• Cunoscutul „globe-trotter" 
român Alexandru Drăghia, în 
virstă de 79 de ani, care a par
curs pe bicicletă drumul New 
York — Montreal, a sosit in 
satul olimpic.

• După ultimele date furni
zate de Comitetul de organizare 
a Jocurilor Olimpice, la turneul 
de box de la Montreal vor par
ticipa 384 de pugiliști din 73 de 
țări, față de 358 boxeri prezenți 
la J.O. de la Munchen.

• Iuri Titov (U.R.S.S.) a fost 
ales președinte al Federației in
ternaționale de gimnastică in 
locul lui Arthur Banger (Elve
ția). Cu prilejul Congresului fe
derației ținut la Montreal au 
fost primite ca noi membre fe
derațiile din Bolivia, Irlanda, 
Islanda, Nigeria, Porto Rico și 
San Salvador.

• Președintele Consiliului de 
miniștri al Canadei, Pierre El
liott Trudeau, și președintele 
Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice, Roger Rous
seau, au fost prezenți pe Co
lina Parlamentului din Ottawa, 
capitala Canadei, cu prilejul 
sosirii flăcării olimpice, trans
misă. după cum se știe, prin 
satelit de la Atena.

(Agerpres)

fi cunoscut nu- 
ore înainte. de 

deschidere a O-



La Moscova s-au încheiat, Ia 16 iulie, lucrările sesiunii spe
ciale a Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de co
laborare economică.

Cei doi președinți ai părților 
în comisie, — Gheorghe Rădu- 
lescu, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România și M. A. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S*̂  — au sem
nat protocolul sesiunii. după 
care au rostit alocuțiuni, rele- 
vînd spiritul de lucru, concret, 
atmosfera prietenească, de cola
borare și înțelegere reciprocă, 
în care s-au desfășurat lucrări
le acesteia.

Vorbitorii au arătat că actua
la sesiune constituie o expre
sie a politicii de întărire a 
prieteniei și colaborării pe mul
tiple planuri între - cele două 
țări, menită să Contribuie la a- 
dincirea și dezvoltarea, in con
tinuare, a relațiilor dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
în concordanță cu cele discutate 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., la recenta întilnire 
de la Berlin.

La semnare au fost prezenți 
miniștri, miniștri-adjuncți, cei
lalți membri ai delegațiilor.

Au participat, d£ asemenea. 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
și membri ai ambasadei române.

în cele patru zile cit au du
rat lucrările sesiunii speciale, 
au avut loc intilniri ale miniș-

trilor, conducătorilor unor ra
muri industriale și organizații 
economice din cele două țări. 
Au fost încheiate 14 protocoale 
de lucru care prevăd, printre 
altele, dezvoltarea și adincirea 
colaborării, cooperării și spe
cializării in producție intre cele 
două țări in domeniile construc
țiilor de mașini și echipamen
te energetice, utilaje pentru in
dustria metalurgică, mașini-u- 
nelte, aparate electronice și 2- 
lectrotehnice. mașini și utilaje 
pentru industria ușoară și a 
bunurilor de consum, precum și 
sporirea livrărilor reciproce de 
mașini și instalații pentru in
dustriile petrolului, chimică și 
petrochimică.

Părfile au relevat posibilități
le creșterii schimburilor intre 
cele două țări pe perioada 
1977—1980. pornind de la sarci
nile și perspectivele dezvoltării 
economiilor lor naționale.

S-a stabilit ca pină la urmă
toarea sesiune a comisiei, care 
se va ține anul acesta, să aibă 
loc intilniri intre reprezentan
ții ministerelor și organelor e- 
conomice din cele două țâri, in 
vederea realizării unor noi con
venții și acorduri de colaborare 
și cooperare.

Tovarășul Janos Kadar
l-a primit pe ambasadorul

Consultările privind
evoluția negocierilor

intercipriote
în continuarea consultărilor 

inițiate la începutul acestei săp- 
tămini în legătură cu posibilii 
tățile de reluare a negocierilor 
între cele două comunități ci
priote. reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Cipru, Perez de Cuellar, a 
avut, vineri, o convorbire cu 
Dimitrios Bitsios, ministrul elen 
al afacerilor externe.

Adresindu-se ziariștilor, de 
Cuellar a calificat convorbirea 
ca interesantă. Anterior, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Cipru a 
apreciat, in mod asemănător 
convorbirile avute la Ankara, 
cu ministrul de externe al Tur
ciei. Ihsan Sabri Caglayangil.

Răspunzînd la o întrebare, de 
Cuellar $i-a exprimat opinia că 
o nouă rundă de convorbiri in
tercipriote ar putea să înceapă 
în luna august.

La Hanoi a avut loc. sub pre
ședinția primului ministru Fam 
Van Dong. prima reuniune a 
Consiliului Guvernamental al 
Republicii Socialiste Vietnam 
desemnat de recenta sesiune a 
Adunării Naționale. Potrivit co
municatului difuzat de agenția 
V.N.A.. in cadrul 
fost trecuta in rev 
tarea planului și bugetului oe 
stat pentru primul semestru ai 
anului in curs și a fos: stabili
tă activitatea guvernului pen
tru cel de-al doJea semestru al 
anului 1976.

Consiliul Guvernamental a 
felicitat, cu acest prilej. po
porul întregului Vietnam pen
tru eforturile depuse in activi
tatea de restaurare și dezvolta
re a economiei, de consolidare, 
în toate domeniile, a regiunilor 
recent eliberate și a subliniat 
influența binefăcătoare exer
citată de reunificarea țării pe 
planul instituțiilor de stat și 
unificarea economiei întregii 
țări.

Definind marile sarcini de

reuniunii a 
istă execu-

României la Budapesta

După convorbirea avută cu de 
Cuellar. Dimitrios Bitsios a de
clarat ziariștilor : ..Am repetat 
domnului de Cuellar principiul 
de bază definit de primul mi
nistru Karamanlis, potrivit că
ruia hotăririle asupra evoluții
lor din Cipru le ia guvernul ci
priot. care are sprijinul deplin 
al guvernului grec“.

9

Tovarășul Janes Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. l-a 
primit vineri pe loan Cotoț. 
ambasadorul României la Bu
dapesta. cu ocazia încheierii mi
siunii sale in R.P. Ungară.

Din partea tovarășului Nicoiac 
Ceaușescu. secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
ambasadorul român a transmis 
un cald și prietenesc salut și 
urări de sănătate primului se
cretar al C.C. al P.M.S.U.. pre
cum și de succese tot mai în
semnate Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, poporului ungar 
vecin și prieten, in opera de e- 
dificare a socialismului in Re
publica Populară Ungară.

Mulțumind, tovarășul Janos 
Kadar a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceauși

succese in activitatea Partidu
lui Comunist Român, și a po
porului român, de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în cursul întrevederii, tovară
șul Janos Kadar a apreciat că 
relațiile dintre cele două partide 
și țări se dezvoltă continuu și 
a exprimat dorința extinderii și 
diversificării in continuare a 
raporturilor bilaterale. a 
dincirii prieteniei și c 
borării dintre partidele 
popoarele noastre. Primul 
cretar al C.C. al P.M.S.U. a a- 
preciat. totodată, importanța in- 
tilnirilor Ia cel mai inalt nivel 
intre conducerile de partid și 
de stat pentru cursul ascendent 
al relațiilor româno-ungare.

;cu 
un mesaj de prietenie, salutări 
cordiale și urări de sănătate, de

realiză: pir.â Ia sfîrșitul anului. 
Consiliul Guvernamental a sub
liniat. in primul rind. necesita
tea continuării activității con
crete in vederea realizării re- 
unificării naționale pe plan, de 
stat și unificării economiei în
tregii țări. In ai doilea rind a 
făcut un ape! la eforturi sus- 
tinuie in direcția Îndeplinirii 
planului de stat pe 1976. pen
tru întărirea și ameitorarea ges
tiunii economice. In Nord va 

■tinuată perfecționarea 
or de producție socia- 
aplicarea hotâririlor

Consiliului Guvemamen^l 
supra ameliorări: gesîiunii. 
Sud. parale!

trebui co:
rapom.

VlflTA
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MINISTRULUI ROMÂN
APROVIZIONĂRII
R. 0. GERMANA
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In 

cu expansiunea 
sectorului “economic de stat, 
trebuie întreprinse transformări 
socialiste pentru a plasa pro
gresiv economia pe calea socia
listă. In sfirșit. este menționată 
ca sarcina a perioadei care ur
mează pregâurea corespunză
toare a planului de stat pentru 
1976 și a cincinalului dezvoltării 
eronomxe și culturale 1976— 
1980.

în perioada 12—16 iulie 1976, 
ministrul aprovizionării teh- 
nico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe. 
Maxim Berghianu. însoțit de un 
grup de specialiști, a efectuat o 
vizită in R. D. Germană, la in
vitația lui Wolfgang Rauchfuss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. ministrul economiei 
materialelor al acestei țări.

Cu prilejul vizitei. între cei 
doi miniștri au avut loc con
vorbiri și tratative privind dez
voltarea colaborării intre cele 
două ministere in domeniul c- 
conomisirii resurselor materiale, 
extinderii folosirii înlocuitori
lor. valorificării resurselor se
cundare și perfecționării apro
vizionării tehnico-materiale. 
Oaspetele român a purtat, de 
asemenea, convorbiri cu Ger
hard Schurer. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării a R.D.G.. și a vizi
tat unele obiective industriale.

în cursul vizitei a fost sem
na: acordul cu privire la schim
bul direct de produse intre cele 
două ministere.

Scînteia tineretului"
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afacerii Lockheed"

Lisabona : ședința 
Consiliului Revoluției
Șeful statului portughez, ge

neralul Ramalho Eanes. a pre
zidat prima ședință a Consiliu
lui Revoluției după învestirea 
sa in funcția supremă în stat, 
transmite agenția ANOP. Consi
liul Revoluției l-a numit pe 
Ramalho Eanes ca șef al Statu
lui Major General al forțelor 
armate.

în funcția de șef al Statului 
Major al armatei terestre a fost 
numit Vasco Joaquim Rocha 
Vieira.

Conform Constituției, pre
ședintele Portugaliei s-a consul
tat cu membrii Consiliului Re
voluției asupra desemnării nou
lui prim-ministru al țării.

• Consultările lui Giulio Andreotti 9 Plenara
Comitetului Central al Partidului Socialist

Interesante

• UNIUNEA SOVIETICA ȘI
FRANȚA au realizat, printr-un 
schimb de scrisori semnate de 
miniștrii de externe ai celor 
două țări, un acord privitor Ia 
prevenirea folosirii intîmplă- 
toare sau neautorizate a armei 
nucleare. 

experimente

Premierul desemnat Giulio 
Andreotti s-a întilnit. vineri, cu 
delegațiile principalelor partide 
politice din arcul constituțional. 
El a avut convorbiri, succesiv, 
cu delegațiile partidelor socia
list, socialist-democratic, repu
blican. liberal și comunist.

La încheierea convorbirii cu 
premierul desemnat, conducăto
rul delegației Partidului Socia
list, noul secretar general. Bet
tino Craxi, a declarat că nu s-a 
înregistrat o substanțială a- 
propiere intre punctul de vede
re al P.S.I. și al democrat-creș- 
tinilor in legătură cu modul de 
formare a unei majorități și a 
unui guvern, pentru ieșirea din 
actuala criză.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Socialist Italian a 
ales noua Direcțiune a partidu
lui. compusă din 31 de membri.

în cursul dimineții de vineri, 
noua Direcțiune a partidului a 
ales în funcția de secretar ge
neral al P.S.I. pe Bettino Craxi.

Totodată, plenara C.C. al P.S.I. 
a aprobat o rezoluție în legă
tură cu reorganizarea structuri
lor partidului, prin care cere Di
recțiunii să pregătească, pentru 
viitoarea reuniune a Comitetu
lui Central, mai multe proiecte 
printre care cele referitoare la 
convocarea conferinței muncito
rești a P.S.I., convocarea con
ferinței de elaborare a progra
mului partidului.

Ia bordul staliei „Saliut-5“

Sărbătoarea Afganistanului

„Paralele 

istorice66
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• ÎN 
COMUN 
încheierea 
tre Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, și Mat
hieu Kerckou, președin
tele C.C. al Partidului 
Revoluției Populare din Be
nin, președintele Republi
cii Populare Benin, 
într-o vizită oficială 
prietenie la Phenian, 
două parfi au salutat victo
riile obținute în lupta pentru 
libertate, pentru independen
ță, suveranitate națională si 
prosperitate, împotriva colo
nialismului, neocolonialismu- 
Iui și imperialismului, a tu
turor formelor ele agresiune 
și intervenție in treburile in
terne ale altor țări. O impor
tanță deosebită a fost acor
dată in cadrul convorbirilor 
celei de-a cincea Conferințe 
la nivel înalt a țărilor neali
niate de la Colombo.

Președinții Kim Ir Sen și 
Mathieu Kcrekou, salutînd 
victoriile mișcărilor de eli
berare națională din Asia de 
sud-est și Africa, au reafir
mat solidaritatea R.P.D. Co
reene și R. P. Benin cu lupta 
de eliberare națională a po
poarelor din Rhodesia, Nami
bia și R.S.A., cu lupta tuturor 
popoarelor africane pentru 
completa eliberare a conti
nentului.

COMUNICATUL 
dat publicității la 
convorbirilor din-

Pențru a treia oară în 
istoria sa, poporul afgan 
aniversează proclamarea 
republicii. Actul de la 
17 iulie 1973 — abolirea 
monarhiei și instaurarea 
republicii — a deschis 
perspectiva înfăptuirii 
unor prefaceri înnoi
toare în domeniile eco
nomic. social și cultural, 
menite să scoată Afga
nistanul dintr-o prelun
gită stare de stagnare.

aflat 
de 

cele

• Afganistanul, țară a 
munților inalți, cu văi pito
rești și defileuri stincoase, 
este situat in Asia centrală, 
avind o suprafață de 650 000 
kmp și o populație de circa 
17 milioane de locuitori. Ca
pitala țării este orașul Kabul, 
unde trăiesc peste 600 000 
de oameni. Munții ocupă 
trei sferturi din teritoriul 
țării, lăsind loc puțin pentru 
culturile agricole ; in schimb, 
există întinse pășuni natu
rale. un mare potential hi
droenergetic, considerabile 
rezerve de gaze naturale, 
minereu de fier, cărbune și 
metale.

• Dacă nu cu mult timp în 
urmă pâmintul afgan era 
străbătut doar de drumuri 
de caravane și se afla intr-o 
izolare aproape completă 
față de lumea exterioară 
(aceasta și din cauza lanțu
lui de munți greu accesibili), 
in prezent el a devenit un 
adevărat punct de legătură 
între regiunile din Asia de 
sud. O șosea asfaltată strâba-

te Afganistanul de la un 
capăt la altuL iar munții 
Hindukuș. care despart tara 
in două, au fost străpunși 
prin construirea unui drum 
la inălțimi de peste 3 000 de 
metri.

• Un loc important in pro
gramele guvernamentale ii 
ocupă dezvoltarea agricultu
rii. unde lucrează 80 la sută 
din populație. In ultimii ani. 
sume importante au fost a- 
loeate pentru extinderea su
prafețelor cultivate cu ce
reale. construirea de baraje 
și sisteme de irigații, dez
voltarea zootehniei.

Pe harta Afganistanului 
au apărut, de asemenea, noi 
obiective economice. La Ka
bul și Shibargan funcționea
ză mari întreprinderi de 
prefabricate. la 
Sharjf s-a ridicat o 
de îngrășăminte, iar 
lalabad s-a construit 
rai care furnizează 
citate regiunii. Anul 
după cum s-a anunțat 
Kabul, guvernul a alocat 233 
milioane de afgani pentru 
construirea a patru mari o- 
biective industriale : o uzină 
de piese de schimb pentru 
industria prelucrătoare a 
metalelor, o fabrică de tri
cotaje. c întreprindere pen
tru prelucrarea pietrelor pre
țioase și o fabrică dc pielă
rie.

• Intre România si Afga
nistan s-au statornicit rela
ții de prietenie și colaborare 
care se dezvoltă continuu, in 
spiritul respectului si avan
tajului reciproc.

întreprinderi
Mazar-el 

fabrică 
la Ja- 
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eîectri- 
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SlMBATA, 17 IULIE 1976

PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran pentru cei 
mici. 10,30 Film artistic : My fair 
lady. 13.05 Telex. 13,10 Melodii 
populare. 13,20 O viață pentru o 
idee : Alexandru Pațianâ (1906— 
1946). 13,45 Concert de,' prînz sus
ținut de orchestra de studio a 
Radioteieviziunii. 14,25 Caleidoscop 
cultural-artistic. 14,50 Drumuri pe 
cinci continente. 15,50 Toată lumea 
ride, cîntă și., .animează.! 16,20 
Bucuroși de oaspeți... la Brașov. 
17,05 Virstele peliculei. 13,25 Club 
T... la porțile Deltei. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Publici
tate. 20,10 Film serial : Dosarele 
Rockford. 21,00 Festivitatea de des
chidere a Jocurilor Olimpice de 
vară — ediția 1976. Transmisiune 
directă de la Montreal. 23,30 Telex.

PROGRAMUL II

11.15 Ce știm și ce nu știm des
pre... 11.45 Bucuriile muzicii... la 
Cluj-Napoca. 12,30 De strajă pa
triei. 13,00 Telex. 13.05 Album du
minical. Ilustrate din Craiova. 
15,30 Jocurile Olimpice de vară
— ediția 1076. 16.30 Film serial : 
Din tainele mărilor. Episodul II. 
17,20 Drum de glorii — concurs 
pentru tineret dedicat aniversării 
a 100 de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României. 
18.40 La cele mai înalte cote — 
reportaj cu prilejul Zilei con
structorilor. 19.00 Micul ecran... 
pentru cei mici ! 19.30 Telejurnal
— Comentariul săptăminii. 20.00 
Baladă pentru acest pămint. 20.20 
Festivalul filmului muzical la TV. 
Un american la Paris — producție 
a studiourilor cinematografice 
americane. Premieră pe țară cu 
Leslie Caron, Gene Kelly. 22.00 24 
de ore. 22,10 Jocurile Olimpice de 
vară. Ediția 1976.

24 de ore. 21.5*  Jocurile Olimpice 
de vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II

15.00 Cintec și joc de bucurie. 
15.3# Avanpremiera cunoașterii. 
Atomul pașnic. 16.00 Muzică de 
promenadă. 16.15 Film artistic :

20,00 Comedia fără vîrstă. Intîl- 
nire cu... burlescul. 20,50 Melodii 
premiate Ia concursul „Cîntăm 
pentru voi". 21.10 Film artistic : 
Sirius. Producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă. 22,00 Din 
Evul Mediu în secolul XX... 
țiți de muzică. 22,20 Seară 
vacanță la Mamaia... Program 
muzică ușoară.

PROGRAMUL II

înso- 
de 
de

10.00—11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20,25 
Ora melomanului. 21,20 Vis de 
constructor. Poem TV. 21,40 Film 
serial (reluare) : Dosarele Rock
ford.

LUNI, 19 IULIE 1976

DUMINICA, 18 IULIE 1976
PROGRAMUL I

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8,40 Tot înain
te ! „Partidului un gînd fierbin
te" — program artistic pionieresc. 
9.35 Film serial pentru copii : 
Blîndul Ben. 10,00 Viața satului.

15,00 Avanpremiera .zilei, 15,05 
Emisiune în limba maghiară. 16,30 
Jocurile ~
Montreal 1976. 19,00 Revista eco
nomică
19.30 Telejurnal.
dezbatere (partea a Il-a). Dincolo 
de mîine... 20.50 Roman-foileton : 
Țăranii. Episodul IV : Nunta. 21,40

Olimpice de vară

TV. 19,20 1001 de seri. 
19,55 ■ Teatru-

Un experiment interesant pe 
care il efectuează cosmonauții 
Boris Voîinov si Vitali Jolobov. 
afiați la bordul stației orbitale 
sovietice ..Saliut—5". constă 
in studierea comportamentului 
unor pești in condițiile impon
derabilității și a modului in care 
aceasta acționează asupra apa
ratului vestibular și a bășicii 
înotătoare la aceste viețuitoa
re.

Sini, astfel, studiați doi peș
tișori vivipari (care nasc pui 
complet dezvoltați in organis
mul matern) din specia de ac
variu gupDi — un mascul și o 
femelă, aceasta din urmă fiind 
in perioada premergătoare naș
terii puilor.

Intr-un experiment anterior, 
efectuat in decembrie 1974 pe 
nava cosmică sovietică ..Soiuz- 
16". au fost studiați pești din 
specia de acvariu danio. care se 
înmulțesc prin icre și se dez
voltă rapid. S-a văzut, cu acel 
prilej, că peștișorii din aceasta 
specie născuți in Cosmos s-au 
dezvoltat normal, inound in 
linie dreaptă, firesc, in condi
țiile imponderabilității. spre 
deosebire de părinții lor cres
cuți pe Pâmint. care își pierdu
seră in spațiu! extraterestra 
simțul orientării, inotind m 
spirale strinse și cu capul in 
jos. ca și cum ar fi avut o per
manentă senzație de cădere. In 
schimb, cind peștișorii născuți 
in Cosmos au fost aduși pe Pă
mint ei n-au putut multă \Teme 
să se obișnuiască cu gravitația 
terestră, biologii avind prilejul 
să studieze interesante modifi
cări ale eredității. Și la bordui 
stației ..Saliut-5" se află exem
plare din specia danio. iar peș
tișorii ieșiți din icre sint la fel 
de vioi 
vedind 
vitației

jurul Pămintului. dintre care 137 
de rotații cu echipaj la bord.

Cosmonauții Boris Vofinov și 
Vitali Jolobov au consacrat ziua 
de vineri unor experiențe teh
nologice cu ajutorul instalației , 
,.Potoc". urmărind mișcarea li
chidelor in stare de impondera
bilitate sub influența acțiunii 
tortei de frecare.

De asemenea, echipajul a e- 
fectuat spectrogramc ale forma
țiunilor naturale din anumite 
zone ale teritoriului Uniunii So
vietice. Au fost luate imagini 
spectrale și ale bazinului Ocea
nului Atlantic, in zonele cu cei 
mai puternici curenți.

Noi măsuri represive ale 
de la Pretoria împotriva 

de culoare

guvernului 
populației

a
îndreptate

Regimul rasist sud-african 
anunțat noi măsuri 
împotriva populației de culoare. 
Ministrul justiției a declarat câ 
toate întrunirile publice au fost 
interzise, iar redeschiderea șco
lilor. anunțată pentru 20 iulie, 
a fost aminată sine die. De a- 
semenea. el a anunțat reintra
rea in vigoare a legii privind 
securitatea internă, care permi
te deținerea pe termen nelimi
tat a persoanelor arestate sub 
motivul că ar fi tulburat ..or
dinea publică". Importante for
țe polițienești au fost mobili-

interveni impotri-zate pentru a_____
va oricăror manifestații.

Agențiile de presă subliniază 
că acest r.oii val de măsuri re
presive dovedește teama regi
mului rasist de la Pretoria față 
de lupta pentru drepturi și li
bertăți a populației de culoare, 
majoritară, din Africa de Sud. 
Totodată, ele tind să limiteze 
șansele organizării unei noi ma
nifestații in favoarea drepturi
lor democratice, cum au fost 
cele desfășurate la mijlocul lunii 
iunie in mai multe localități 
sud-africane.

PE SCURT*PE  SCURT*  PE SCURT*PE  SCURT*PE  SCURT

• EMIRATUL QATAR in
tenționează să preia toate o- 
perațiunile deținute de compa
niile perrpliere străine pe teri
toriul său. scrie publicația 
..Middle East Economic Survey-, 
care apare la Beirut, 
companii — ..British 
leum". ..Shell". ..Compagme 
francaise des petroles". ..Ex
xon". „Mobil Oil" și ..Partex" 
— mai dețin 40 la sută din ac
țiunile petroliere ale emiratului. 
Operațiunea de preluare, scrie 
publicația amintită, urmează să 
aibă loc la Doha — capitala 
Qatarului — săptămina viitoare.

Aceste 
Petro-

soane au fost rănite vineri sea
ra. in urma deraierii unui 
tren de persoane la nord de 
Landskrona. pe coasta de sud 
a Suediei. Trenul asigura legă
tură intre orașele Malmd și 
Goteborg.

„COSMOS-841"
în Uniunea Sovietică a fost 

lansat satelitul artificial al Pă- 
mintului ..Cosmos-841", destinat 
continuării explorării spațiului 
cosmic — anunță agenția TASS.

ca predecesorii lor. do- 
că lipsa efectelor gra- 
nu-i incomodează.
orbitalăStația

vietică „Saliut—5‘ 
neri la ora 10.00 (ora Bucureș- 
tiului) cea de-a 380-a rotație în

științifică so- 
a efectuat vi-

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD a avut vineri Ia Casa 
Albă o a doua întrevedere cu 
cancelarul R. F. Germania. Hel
mut Schmidt, care se află in
tr-o vizită oficială in Statele 
Unite. Agenda convorbirilor a 
inclus aspecte ale relațiilor bi
laterale și unele probleme in
ternaționale între care și ajuto
rul ce trebuie acordat țărilor în 
curs de dezvoltare.

• POTRIVIT UNUI PRIM 
BILANȚ, un număr de 17 per-

• ANSAMBLUL ROMA
NESC ..Cununa Carpaților'1, 
care întreprinde un turneu in 
Statele Unite, in cadrul pro
gramului pentru sărbători
rea bicentenarului indepen
denței poporului american, a 
susținut un spectacol ne 
scena amfiteatrului Dag 
Hammarskjold al Națiunilor 
Unite, prezentind in fața 
unui numeros public, format 
din diplomați străini și func
ționari superiori ai O.N.U., 
un aplaudat program, de 
cintece și jocuri populare 
românești.

PLOI TORENJIALE IN ANGLIA
Ploi torențiale, însoțite de 

furtuni și descărcări electrice 
s-au doătut incepind de joi a- 
supra Londrei și regiunii sudice 
a Angliei. In Kent, Suffolk și 
Norfolk, cantitatea . de apă că
zută a fost estimată la 140 mi
limetri. inundind subsolurile a 
numeroase clădiri și perturbind 
traficul rutier. Descărcările e- 
lectrice au provocat de aseme
nea importante pagube.

In ciuda abundenței acestor 
precipitații, efectele secetei 'le. 
aproape două luni nu mai pot 
fi schimbate.

• LA MOSCOVA a fost dată 
publicității o hotărîre a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la asigurarea econo
miei naționale și a populației 
cu combustibil, energie electrică 
și termică in perioada de toam- 
nâ-iarnă 1976—1977.

Intr-un moment în care 
investigațiile în afacerea 
„Lockheed" tind să se acce
lereze, Japonia își reamin
tește inevitabil de o paralelă 
apropiată în istorie, cunos
cută sub numele de „cazul 
Siemens", care a dus, în 1911, 
la prăbușirea guvernului 
condus de amiralul Gonno- 
hyoe Yamamoto. în multe 
privințe, cele două scanda
luri sînt similare, deși între 
ele s-a scurs o jumătate de 
secol. Ambele au avut punc
tul de plecare in străinătate 
— cazul „Lockheed" în 
S.U.A., iar cazul „Siemens" 
in Germania de atunci — 
care a generat audieri ale 
Dietei și măsuri de întărire 
a legalității. Ambele cazuri 
au avut dezmințiri și recu
noașteri, cercetări și arestări. 
Și în ambele a fost vorba de 
intermediari și mituiri.

Deși actualul scandal nu a 
fost dezvăluit pe deplin, e- 
lementul crucial comun pen
tru ambele îl constituie lua
rea de mită de către oficia
lități guvernamentale în ve
derea achiziționării de echi
pament străin. „Cazul Sie
mens" este numit așa de
oarece a implicat firma vest- 
germană „Siemens Schue- 
ckertwerke Ag". Dar el im
plicat și un alt constructor 
străin, firma engleză „Vic
kers Armstrong".

Cazul a izbucnit în timpul 
procesului unui anume Karl 
Richter, funcționar japonez 
al firmei „Siemens", care a 
dezvăluit că ofițeri superiori 
ai Marinei nipone primiseră 
mită actionind în interesul 
companiei germane. Investi
gația întreprinsă ulterior a 
dus la revelații incredibile 
privind coruperea unor ofi
țeri superiori ai marinei, 
care primiseră comisioane 
uriașe pentru achiziționarea 
de echipament de telecomu
nicații de la firma „Sie
mens". Potrivit concluziilor 
anchetei, scandalul a surve
nit ca urmare a faptului că 
Richter furase documente 
confidențiale privind aran
jamentele secrete cu ofițerii 
superiori japonezi și încerca 
să-și șantajeze propriul pa
tron.

In momentul în care scan
dalul „Siemens" reținea a- 
ten|ia generală, firma engle
ză a livrat una din navele 
construite pentru marina ja
poneză. „Vickers" fusese de 
ani de zile un furnizor prin
cipal de nave al Japoniei. 
Sosirea vasului a generat 
întrebări asupra posibilității 
ca relațiile cu firma engleză 
să fie marcate la rîndul lor 
de corupție. Iar investigația 
a demonstrat, intr-adevăr, 
că un contraamiral primise 
mari sume de la compania 
„Vickers" pentru ceea ce el 
a calificat drept „sfaturi 
tehnice" date cu prilejul șe
derii sale la Londra, în anii 
1904 și 1905. Procesul care a 
urmat a dus Ia condamnarea 
vinovaților pe diferite ter
mene. Pentru „responsabili
tatea lor morală". primul 
ministru Yamamoto și mi
nistrul marinei, Saito, și-au 
prezentat demisia. Semnifi
cativ, cariera politică a celor 
doi politicieni nu a luat 
sfîrșit atunci : Yamamoto a 
redevenit premier în 1923, 
iar Saito a dobindit această 
funcție în 1932.

Publicitate. 20.05 Teatru TV. Dru
mul spre Everest — premieră TV. 
21,45 24 de ore. 22,00 Jocurile
Olimpice de vară — Montreal 1976.

York. Nyree Dawn Porter. 21.50 24 
de ore. 22,00 Jocurile Olimpice de 
vară — Montreal 1976.

PROGRAMUL II

Telejurnal. 20.00 Anima... anima
ție. 20.40 Romanțele crizantemei. 
21.10 Istoria comediei Don Gil de 
ciorap verde, de Tirso de Molina.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : Olga Serghe- 
evna. Episodul III. 21.15 Telex.

A

SÂPTÂMINA TV

20.00 Viața economică a Capita
lei. Azi sectorul 6. 20.20 întilnire cu 
opereta. 20,50 Telex. 20.55 Formații 
artistice de amatori din județul 
Brașov. 21.15 Din lirica universală. 
21,35 Călător spre lumină — mu
zică ușoară. 21.50 Foc pe Muntele 
Kelly — film • documentar.

VINERI, 23 IULIE 1976

PROGRAMUL I

JOI, 22 IULIE 1976

PROGRAMUL I

17 23 IULIE 1976
Zîna lacului cu Katrin Martin si 
Frank Schenk. 17.30 Telex. 17.35 
Mozaic muzical-coregrafic. 13.00 
Amfiteatrul cărților. 18.30 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.60 Film serial pentru copii (re
luare). Blîndul Ben. 20.25 Drumuri 
pe cinci continente. 21.20 In spi
ritul legii. 21,40 Festival pe platou 
— emisiune

21,20 Univers științific. 21,50 Por
tativ ’76.

MIERCURI, 21 IULIE 1976

PROGRAMUL I

muzical-coregrafică.

MARȚI. 20 IULIE 1976

PROGRAMUL I

țara mea. 
Emisiune

9.00 Teleșcoală. 10,00 E 
Cintece patriotice. 10,20 
în limba maghiară. 11.45 Telex. 
11.50 închiderea programului. 16.00 
Matineu de vacanță. 16.30 Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 
1976. 19.00 Teleglob. Columbia. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. £0.00

9.00 Teleșcoală. 10.00 Film artis
tic : Regele manejului — produc
ție a studiourilor sovietice. Pre
mieră pe țară. 11,05 Festivalul 
cîntecului și portului popular de 
la Balvanyos — județul Covasna. 
11,20 Studioul de poezie. Cînd în
suși glasul gîndurilor... 11,50 Telex. 
16.00 Imagini din Belgia. 16,20 
Tragerea pronoexpres. 16,30 Jocu
rile Olimpice de vară — Montreal 
1976. 19.00 Tribuna TV. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Tele- 
cinemateca. Ecranizări după opere 
literare. Jane Eyre — producție a 
studiourilor engleze. Premieră 
TV ; cu George C. Scott, Susannah 

j •

16.oo Telex. 16,05 Seara Televi
ziunii poloneze. Itinerar polonez.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — 
Montreal . 1976. 19.00 Bună ziua, 
Varșovia ! 19,15 Mazowsze — an
samblul folcloric polonez de re
nume mondial. 19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Film artis
tic : Marele joc. Premieră pe 
țară. 21.15 Magazin cultural-artis
tic. Teatru : ' " ■ - ~
21.45 24 
Olimpice 
1976.

15.00 Avanpremiera zilei. 15.05 
Emisiune in limba germană. 16.00 
Secvențe egiptene. 16.20 Tragerea 
loto. 16,30 Jocurile Olimpice de 
vară — Montreal 1976. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20.20 Film artistic. De bună 
voie și nesilit de nimeni — pro
ducție a Casei de filme nr. cinci. 
21.45 24 de ------
Olimpice de 
1976.

ore. 22.00 Jocurile 
vară — Montreal

PROGRAMUL II

de... și cu Edmond

Literatură 
de ore. 22,00 
de vară —

PROGRAMUL II

; Film. 
Jocurile 

Montreal

Constan-16,00 Biruit-au gîndul...
tin Brîncoveanu. voievod al cărții 
românești. 16,30 Prin Polonia — 
film documentar. 17,00 Cîntece și 
dansuri din Silezia. 17,15 Muzică 
ușoară poloneză. 17,25 Film artis
tic : Roșu și Auriu — producție 
a studiourilor poloneze. 19,00 Un 
zbor de măiastră — reportaj. 19.20 
Publicitate. 19,25 1001 de seri. 19,30

15,00 Melodii
Deda. 15,15 Film artistic : Zafra — 
producție a studiourilor argenti- 
niene. Premieră TV. 16.35 Publi
citate. 16.40 Șah mat... în 15 mi
nute. 16.55 Telex. 17.00 Mărturii 
milenare — Lut. aur. piatră. 17,30 
Pagini de mare popularitate din 
literatura violonistică. 18.20 Tu
rism și vînătoare. Să cunoaștem 
Retezatul. 18.40 Tinerețea cîntă... 
19,00 Bucureștiul necunoscut. Ora
șul văzut de George Călinescu (I). 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Teatru scurt. Ciclul Oameni 
ai zilelor noastre. Recitindu-1 pe 
Shakespeare de Cristian Muntea- 
nu. 21,05 100 de ani de la înfiin
țarea Societății de Cruce Roșie 
din România — documentar. 21.35 
Treptele afirmării. 22,05 Pagini de 
umor : Ce vrăji a mai făcut ne-

. vasta mea.

V 
A 
A 
ț 
A 
i 
A 
ț 
A

A

A

A 
I 
ț

î 
ț

ț 
AL

(fa

O LICITAȚIE INEDITA. La Londra a avut loc o mare licitație 
de secrete și de mijloace tehnice aparținind unor... maeștri ilu- 
zioniști și prestidigitatori. La un preț deosebit de ridicat a fost 
vindutâ ..ghilotina miraculoasă", care creează asistenței impresia 
că ar asista la o execuție adevărată. Licitația a stîrnit însă pro
testele unor artiști profesioniști, care i-au acuzat pe organizatori 
că ar da în vileag dispozitive deosebit de prețioase și secrete ce 
constituie, de fapt, uneltele de muncă ale unui mare număr de 
iluzioniști și prestidigitatori a CUTREMURE IN BALI. insula 
indoneziană Bali, cunoscută în întreaga lume ca un paradis al 
turismului tropical, a fost lovită de mai multe cutremure, al 
căror bilanț anunțat de guvernatorul'insulei se ridică la 223 morți 
și 2 350 răniți. Cele mai grele pierderi le-au suferit districtul 
Buleleng, situat la extremitatea nordică a insulei, și orașul 
Seririt, din zona centrală, care a fost aproape în întregime dis
trus,» împreună cu cel puțin trei sate învecinate. Cutremurul s-a 
produs miercuri la prînz, în timp ce marea majoritate a celor 
50 000 de locuitori ai orașului Seririt se aflau în afara domicili- 
ilor lor, ceea ce a evitat o catastrofă și mai gravă. Intensitatea 
maximă a seismelor repetate a fost de 5,6 grade, iar epicentrul 
a fost localizat de specialiști în largul coastei de nord a insulei. 
De menționat că aceasta este a treia serie de mișcări telurice 
care au afectat diferite regiuni ale arhipelagului indonezian în 
mai puțin de o lună de zile și care au făcut mii de victime. 
• CATALOG PICASSO. Trei ani i-au trebuit unui grup de ex- 
perți pentru a alcătui catalogul operelor lăsate după moartea sa 
de Pablo Picasso. Această moștenire artistică cuprinde 1 885 de 
tablouri (inclusiv cele 118 pinze furate, recent, din Palatul papal 
din Avignon), 7 089 desene, 3 222 de obiecte din ceramică, 1 128 sculp
turi, peste 18 000 gravuri, aproape 7 000 litografii, 11 goblenuri și 
8 covoare executate după desenele maestrului • COMEMORARE 
CU... AMENDA. Un tribunal din Sidney l-a condamnat pe avia
torul australian John Cameron la 450 dolari amendă pentru că a 
încălcat regulile de zbor deasupra orașelor. De fapt, Cameron a 
trecut cu avionul pe sub două poduri din capitala australiană, 
unul dintre ele avînd o înălțime de 60 metri. Acceptând .să plă
tească amenda, aviatorul a adăugat cu, prin acest inedit zbor, a 
ținut să cinstească memoria aviatorului Sid Marshall care, în 
1934, a efectuat primul zbor Australia-Noua Guinee ® MICROBI 
ARTIFICIALI. O firmă americană a creat recent un așa-numit 
super-microb, care poate ,,înghiți" petrolul de la suprafața apei. 
Se afirmă că el este capabil să devore hidrocarburile din petrol 
de cîteva ori mai rapid decît alte microorganisme „consumatoa
re" de petrol. Biologul american care a creat acest microb afir
mă că l-a alcătuit pe baza mai multor tipuri de microorganisme.
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