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PETRECÎNDU Șl 0 PARTE A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ ÎJI UNIUNEA SOVIETICĂ, IA INVITAȚIA C.C. Al P.C.U.S.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU FĂCUT O VIZITĂ ÎN ORAȘUL SEVASTOPOL 
JȘI ÎN COLHOZUL „PRIETENIA ÎNTRE POPOARE"

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu care, la invitația C.C- 
al P.C.U.S.. își petrec o parte 
din concediul de odihnă in 
Uniunea Sovietică, au vizita-, 
joi dimineață, colhozul ..Pri
etenia între popoare" din comu
na Petrovka. una dintre ceie 
mai mari unități agricole din 
Crimeea.

In drum spre această comu
nă. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut o scurtă vizită in orașul 
Sevastopol.

La intrarea în orașul-erou. 
în-altii oaspeți români au lost 
întimpinați de Nikolai Karpo- 
vici Kiricenko. membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S.. 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crimeea al P.C. dm 
Ucraina. Trofin Nicolaevici 
Cemodurov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului - Suprem 
al R.S'.S. Ucrainene, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sovietului regional Crimeea, 
Viktor Sergheevici Makarenko, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sevastopol al P.C. 
din Ucraina, de alți conducători 
ai organelor de partid și de stat 
sovietice, care le-au urat un 
călduros „Bun venit" în orașul 
de pe malul Mării Negre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Bi tovarășa Elena Ceaușescu 
vizitează citeva din punctele 
memorabile ale Sevastopolu- 
lui.

Coloana de mașini își con
tinuă apoi drumul pe șoseaua 
mărginită de ogoarele mănoa
se ale Crimeei, spre comuna

in Intlmpinarea marii sărbători

O In cadrul inițiativelor 
..Schimburi și săptămini re- 

' cord". 600 de tineri din pa
tru mari întreprinderi ale 
județului Alba : I.M.M.N. 
Zlatna. I.M. Cugir. Fabrica 
de ciorapi „Sebeșul" și Fa
brica de marochinărie ..Că
prioara" din Sebeș au rea
lizat. in cinstea zilei de 23 
August prin reparații de 
utilaje, economii în valoare 
de aproape 500 000 lei. (Va
lentin Tomuță).

* In întrecerea desfășu
rată sub genericul ..Frun
tașul săptămînii", declanșată 
in cinstea zilei de 23 Au
gust de către uteciștii de la 
I.M. Sadu. județul Gorj. în 
cadrul căreia s-au situat pe 
locuri fruntașe Constantin 
Roșea. Ion Petrut. Ion Po
pescu. Petru Socu. Emil 
Haidău. au fost efectuate 
peste 150 de ore de muncă 
patriotică în sprijinul pro
ducției. (Nicolae Frătilescu).

© Tinerii de pe șantierul 
de construcții din Petrila 
lucrează intens. Ei se stră
duiesc ca in cinstea zilei de

întreprinderea de utilaje 
pentru industria materialelor 
de construcții și refractare Bis
trița. prima mare întreprinde
re constructoare de mașini de 
pe raza județului Bistrița-Nă- 
săud. a intrat in funcțiune ci 
doi ani in urmă. Peste 80 la 
sută din oame
nii ei și-au fă
cut aici ucenicia 
și primii pași ai 
consacrării. Și 
totuși. pe multi 
dintre tinerii de 
aid i-am auzit 
vorbind cu pa
siune despre 
nou. despre ne
cesitatea pro
movării acestu
ia la fiecare loc 
de muncă. Dar 
sâ vedem ce 
dimensiuni con
crete atribuie 
tinerii construc
tori de mașini 
bistrițeni acțiunii de promova
re a noului. Sau. mai precis, 
cum se nasc ideile și cum sînt 
ele materializate la locurile de 
muncă din secții și ateliere.

— Fără îndoială că majori
tatea ideilor privind autoutila- 
re.a vin din partea celor care 
lucrează nemijlocit în produc
ție. îmi spunea inginerul Ion 
Spelmezan. șeful compartimen
tului investiții. Ei sînt primii 
care simt nevoia unor perfecțio
nări la mașinile cu care lucrea
ză, sau chiar propun realizarea 
unor noi tipuri de mașini și 
utilaje. Toate propunerile lor 
sînt incluse apoi într-un plan 
anual de investiții, alături de 
cele ale centralei sau ale mi
nisterului nostru de resort. A-

LA FIECARE LOC
DE MUNCA-NOI

SI PRESTIGIOASE REALIZĂRI
23 August să îmbogățească 
zestrea orașului cu noi a- 
partamente. Recent a fost în
cheiată construcția unui nou 
bloc pentru mineri cu 60 de 
apartamente, amplasat in 
cartierul 8 Martie. De ase
menea. se află în curs de 
finisare construcția unui 
tronson cu 60 de aparta-

Din cronica 
întrecerii utecistc

mente, 210 garsoniere. o 
cantină, precum și a stației 
pentru captarea apei potabi
le Taia. (Constantin Bă- 
duță).

© Pentru îmbunătățirea 
procesului de producție, va
lorificarea superioară a ma
teriilor prime și materiale
lor, reducerea consumurilor 
de metal, acțiuni de auto
dotate și reproiectare de 
pies-e. colectivul de tineri 
ingineri, tehnicieni și mun
citori de la întreprinderea

mecanică de precizie din 
Breaza a propus, de la în
ceputul anului, 13 teme de 
cercetare. Tinerii s-au an
gajat ca jumătate din. ele 
să înregistreze stadiul de 
finalizare chiar in aceste zi
le, ca un semn de omagiu 
dedicat de ei sărbătorii de 
la 23 August. Mai exact, 
este vorba de 6 teme a că
ror aplicare imediată in 
producție va contribui la 
înregistrarea unor economii 
în valoare de 180 000 lei. 
(Vasile Matei).

© La Fabrica de confec
ții ..Zimbru" de la Suceava, 
cei 200 de tineri din secția 
tineretului —- organizațiile 
tricotat și croit —au aplicat 
inițiativa utecistă „Cel mai 
bun gospodar la locul de 
muncă". Rodul acesteia pe 
o perioadă de 6 luni este 
edificator : economisirea a 
2 tone de fir. 3 000 de ace 
(la mașinile de tricotat) si 
două tone de tricot care au 
fost valorificate în realiza
rea a 4 000 de produse din 
bumbac pentru eonii și a- 
dulți. (Ileana Podoleanu).

nul acesta avem de transpus 
in practică 35 teme, cu 20 
mai multe decit în. 1975. 22 din 
ele. deci majoritatea. aparțin 
oamenilor din secțiile si ate
lierele întreprinderii.

Pentru anul in curs, angaja
mentul celor aproape 30 de ti

La I. U. M. C. R. Bistrița

TI VRII - PROMOTORI 
ACTIVI AI NOULUI

neri ingineri și tehnicieni pro- 
.iectanți din întreprindere este 

ae a realiza 18 proiecte de ma
șini și utilaje prin autodotare. 
Așa cum avea să-mi spună și 
inginerul Ambrozie Haranguș, 
șeful atelierului proiectare. 11 
proiecte au fost deja executa
te și. în parte, puse in prac
tică.

„Asimilarea ^noului de către 
oameni, de către fiecare tînăr 
în parte" ■— așa cum se expri
ma subinginerul Carol Sipaș. 
de la atelierul proiectări — s-a 
finalizat cu realizări din cele 
mai bune. Printre altele au 
fost executate și puse în func
țiune in. cadrul secțiilor : cup
torul de uscat electrozi, cale 
cu role pentru mașini de șam-

frenat. cuptorul de uscare pen
tru piese cu acoperiri metalice, 
cuptorul de forjă cu combusti
bili, precum și patru standuri 
de probe.

— Paralel însă cu această 
activitate de autodotare. avea 
să ne spună Pavel Lorințiu. 

locțiitorul se
cretarului comi
tetului U.T.C. 
pe întreprinde
re, tinerii vin 
cu diverse pro
puneri care cer 
să fie imediat a- 
plicate în prac
tică. Unele din
tre ele nici nu 
mai au timp să 
treacă prin fa
za de proiecta
re. Sînt adopta
te „din mers" la 
cerințele din- -ce 
în ce mai com- 

------ plexe ale pro
ducției. Așa s-a 

întimplat cu propunerea lăcă
tușului Gheorghe Gherman, 
care a realizat un dispozitiv 
de presat axe la rotoarele frîne- 
lor hidromatice. Meritul lui con
stă în aceea că a înlocuit pre
sa din import cu o presă rea
lizată aici în întreprindere.

Preocupările existente aici ca 
și numeroasele realizări ■ con
crete atestă că acțiunea de 
autodotare tinde să capete în 
noua întreprindere bistrițeană 
un caracter de masă, fiecare 
tînăr muncitor fiind angrenat 
în găsirea unor soluții menite 
să contribuie la creșterea efi
cacității muncii, a producției.

PAVEL PERFIL
Petrovka.

In fața modernei clădiri a 
sediului colhozului „Prietenia 
între popoare", oaspeții români 

^^Asînt salutați cu deosebită căl- 
wBfcură de Viktor Ivanovici Ilin. 

prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Krasnovar- 
deisk, Ilia Abramovici Iagudin, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele colhozului, Anatoli 
Egorovici Fedinin, secretarul 
Comitetului de partid, de nu
meroși colhoznici care aplaudă 
și ovaționează cu entuziasm.

Un. grup de tinere în Pito
rești costume _ naționale 
tovarășului ~
și tovarășei 
tradiționala 
pionieri — 
de flori.

După ce a mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu pen
tru onoarea deosebită pe care 
au făcut-o colectivului de peste 
4 000 de colhoznici prin, vizita
rea acestei unități, președintele 
colhozului. I.A. Iagudin. a pre
zentat oaspeților aspecte ale 
activității gospodăriei, care se 
întinde pe o suprafață de 
16 200 ha.

Vorbitorul a subliniat rodni
cia bunei colaborări dintre 
specialiștii români și cei sovie
tici în domeniul agriculturii, a 
tinut să mulțumească tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in 
numele miilor de membri ai 
colhozului, pentru sprijinul pe 
care oamenii de știință români 
îl acordă în cultivarea și spo
rirea producției de soia pe lo
turile de la Petrovka, în culti
varea aici a unor noi soiuri 
valoroase de floarea-soarelui.

I.A. Iagudin a exprimat do
rința ca relațiile de colaborare 
dintre cele două țări să se 
lărgească și să se adînceascu 
necontenit.

La ieșirea din sediul colho
zului, un grup de copii țin să 
manifeste, încă o dată, bucu
ria de a avea oaspeți atit de 
dragi, oferindu-le buchete de 
flori, invitîndu-i să le viziteze 
grădinița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
îmbrățișează părintește pe mi
cile odrasle ale colhoznicilor.

Coloana mașinilor se îndreap
tă apoi spre ogoare, printre 
plantațiile de pomi fructiferi 
plini de roade.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pătrunde in lanul de soia, apre
ciază starea culturii, împărtă
șește din practica și experiența

românească în acest domeniu, 
întinsele 

furajer și
Se vizitează, apoi, 
parcele de porumb 
de floarea-soarelui.

La despărțire,
Nicolae Ceaușescu îi_____ r_
conducătorii colhozului, întregul 
colectiv pentru bogatele reali
zări obținute, le urează noi îm
pliniri in dezvoltarea produc
ției, în creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

ÎN PAGINA a 3-a

tovarășul 
felicită pe PROIECTUL LEGII

CAMPANIA AGRICOLĂ

_____ ______ oferă 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 

piine și sare, iar 
frumoase buchete au sosit

oaspeți români
ieri in localitatea

Pițunda din R. S. S. A. Abhază
în aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit in 
frumoasa localitate Pițunda din 
R.S.S.A. Abhază. unde își vor 
petrece o parte a concediului de 
odihnă.

La plecare, pe aeroportul Sim
feropol, oaspeții români au fost 
salutați, cu deosebită cordiali
tate, de Nikolai Karpovici Kiri
cenko. membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Crimeea al 
P.C. din Ucraina. Trofin Niko- 
laevici Cemodurov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului regional Cri
meea. de alți conducători ai or-

ganelor de partid și de stat lo
cale.

Pe aeroportul Adler din Ab- 
hazia, situat pe malul Mării 
Negre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu 
cordialitate deosebită și urarea 
de „Bun venit" pe pămîntul 
Abhaziei sovietice de tovarășii 
Hintba Valeri, prim-secretar al 
Comitetului regional Abhazia al 
P.C. din Gruzia, Tamara Fiodo- 
rova, secretar al Comitetului re
gional de partid Abhazia, Lorik 
Marșania. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S.A. Abhaze, Ghivi Kvan- 
taliani, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Ga
gra.

Apoi, coloana 
îndreptat spre 
zervată înalților 
la Pițunda.

de mașini s-a 
reședința 

oaspeți
re- 

români,

La reședința ce le-a 
zervată, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați și 
salutați cu căldură de M. A. 
Suslov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care, în numele tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U43., le-a 
urat un călduros „bun sosit" și 
o cit mai plăcută ședere la 
Pițunda.

fost re- 
Nicolae

privind recrutarea și 
repartizarea forței de muncă

Pe timp, mai sînt încă multe lucrări de efectuat

PROIECTUL LEGII
privind încadrarea intr o 

muncă utilă a unor persoane 
apte de muncă

După cum s-a anunțat, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a analizat, în ședința din 
30 iulie a.c., proiectele acestor legi și a hotărit 
să fie date publicității și supuse dezbaterii oa
menilor muncii.

Propuneri și sugestii în legătură cu aceste pro
iecte de legi pot fi trimise Marii Adunări Națio
nale, precum și redacției ziarului nostru.

„Scînteia tineretului" pune coloanele sale la 
dispoziția cititorilor, a tuturor cetățenilor care vor 
să formuleze sugestii și observații.

COMUNISTUL-MODELUL LA CARE NE RAPORTAM
— De trei ori mi s-a spus 

pină acum : „Du-te ! E nevoie 
de tine !“ Prima oară — cînd 
am absolvit școala profesională : 
„Rusule, mi s-a adresat directo
rul, te repartizăm la Oțelul 
Roșu. E mare nevoie de tine 
acolo !“ M-am dus la Otelul 
Roșu unde am lucrat ca topi- 
tor pină in 1969. adică 7 ani. 
Atunci directorul uzinei m-a 
chemat in birou și m-a anunțat 
scurt : „Rusule, îmi pare rău, 
dar trebuie să ne despărțim. La 
Hunedoara a intrat în funcți
une o oțelărie electrică. Trebuie 
să te duci acolo. Au nevoie de 
oameni buni, așa ca tine". Nu 
l-am mai întrebat ce și cum. 
Mi-am luat valiza și m-am în
dreptat spre Hunedoara. Cînd 
să mă obișnuiesc cu oamenii, cu 
mediul (orașul ăsta îl îndră
gești greu, dar și după ce l-ai 
îndrăgit...), cînd să mă acomo
dez. vasăzică. sînt chemat la 
conducere împreună cu alți ti
neri oțelari pentru a ni se a- 
duce la cunoștință că sintem so
licitați de Combinatul de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște. „Este 
mare nevoie de voi acolo", ne-a 
declarat, solemn, directorul, vi-

zibil satisfăcut că are pe cine 
să trimită pentru a prelua noile 
agregate. Despre Tîrgoviște, 
sincer să fiu. știam puține lu
cruri și acelea citite în cărțile 
de istorie. Mi-am luat familia

(auzisem de Ștefan Tripșa !), 
care m-am și făcut oțelar, mă 
trezesc peste noapte zidar. Să 
mor de ciudă ! Pentru asta am 
renunțat eu la Hunedoara ? „Nu 
ie speria, măi, flăcăule, m-a îm-

șantier. Pînă în decembrie 1973...
— Ții minte cu exactitate a- 

ceastă dată...
— Atunci am trăit cea mai 

mare bucurie a vieții. Oțelăria 
nr. 1 era pregătită să intre în

Inimile noastre aveau
temperatura metalului

incandescent
(între timp m-am făcut om de 
casă) și am venit la Tîrgoviște 

exista 
laminor 
gol.

unde, ce să vezi, nu 
nici un fel de oțelărie, 
ori altceva. Cimpul era

— Și atunci ?
— Am fost repartizat 

structor. Eu, Gheorghe Rus, din 
Feleac-Bistrița care, de cînd mă 
știu, am visat să devin oțelar

la con-

bărbătat, atunci, un tovarăș de 
la personal. Vei lucra la mon
tarea utilajelor. E nevoie să le 
cunoști înainte de a începe să 
le exploatezi". „Așa mai merge", 
i-am răspuns luminjndu-mă la 
față și coborînd în viteză scă
rile. Am lucrat pe șantier vreo 
doi ani. am plecat la o speciali
zare, apoi m-am reîntors pe

funcțiune. Am fost informați că 
prima șarjă se va da în pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sarcina elaborării ei 
mi-a.fost încredințată mie. Am 
stat și m-am socotit : e bună a- 
legerea ? Pînă la urmă am a- 
juns la concluzia că eram, to
tuși. cel mai indicat. Chiar dacă 
împlinisem doar 26 de ani. a-

veam la activ 10 ani de elabo
rare și apoi frecventasem difi
cila școală a Hunedoarei. A- 
veam emoții mari. Nu reușisem 
încă să-mi verific oamenii, să 
văd fiecare ce poate. Pină nu îl 
verific acolo, unde-i greu, nu 
pot să am încredere în om. ori- 
cit de drag mi-ar fi. Așa m-a 
povățuit un meșter hunedorean 
și zic că m-a învățat bine. îmi 
era frică, apoi, să nu-mi facă 
vreo surpriză neplăcută utilaje
le : macaralele, transfercarele. 
podurile rulante, lingotier ele. po
durile de turnare — toate erau 
noi, neinvățate cu lucrul—

— A ieșit ?
— Am scos o șarjă pe cinste ! 

Oțel aliat de înaltă clasă. To
varășul Ceaușescu m-a felicitat 
personal. Să nu mă întrebați, 
însă, de cite ori am schimbat 
bluza șalopetei in cele 3—4 ore. 
în momentele acelea inimile 
noastre aveau temperatura meta
lului incandescent...

— Ai lucrat în trei centre si
derurgice care reflectă. într-un 
fel. virsta oțelului românesc.

ALEX. BĂLGRĂDEAN
(Continuare in pag. a ll-a)

PRETUTINDENI, MUNCA
SĂ CONTINUE RITMIC,

CONFORM NECESITĂȚILOR
RAID

ÎN JUDEȚUL
TELEORMAN

Ploile căzute din belșug în 
ultima săptămină. în județul Te
leorman, au întrerupt temporar 
executarea lucrărilor de balotat 
paie și eliberat terenul, efectua
rea arăturilor de vară. Dar, nu 
este mai puțin adevărat, preci
pitațiile au creat, în același 
timp, cele mai bune condiții a- 
tingerii unor viteze zilnice de 
lucru superioare, realizării unor 
arături de bună calitate. Orga-

nizîndu-și bine munca, con- 
centrînd importante forțe me
canice și umane în cîmp. lu
crătorii ogoarelor din județul 
Teleorman au trecut la execu
tarea acestor operațiuni, hotă- 
rîți nu numai să recupereze ră- 
minerile în urmă, ci să și înche
ie grabnic arăturile punînd ast
fel, încă de pe acum, o bază 
trainică viitoarelor producții.

La cooperativa agricolă de 
producție Frăsinet, de pildă, vi
teza medie zilnică a preselor de 
balotat paie este de 42 de hec
tare, ceea ce va face ca în 
următoarele 3 zile operațiunea 
să fie încheiată. Arăturile se 
efectuează într-un ritm zilnic 
de 45 de hectare, astfel că. după 
cum ne asigura șeful secției de 
mecanizare. Vlad Stan, la sfir- 
șitul acestei săptămini și ară
turile vor fi încheiate pe toate 
cele 990 de hectare planificate.

Pe tarlalele celor două coope
rative agricole de producție din 
comuna Țigănești, acționează 
6 prese de balotat paie. Lucrînd 
în program prelungit mecani
zatorii realizează o viteză me
die zilnică de 40 hectare. Așa 
se face că. pînă la data raidului 
nostru, paiele fuseseră balota
te și transportate din cîmp de 
pe o suprafață de 870 hectare. 
Paralel se execută și arăturile 
de vară. O judicioasă repartiza
re a tractoarelor, folosirea par
cului de mașini la capacitatea 
maximă au făcut posibilă con
centrarea a 30 de tractoare pen
tru executarea arăturilor. între 
mecanizatorii 
ră și Brusaru

fruntași se numă- 
Iordan. Buică Mi-

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a lll~a)

Intîlnirea prietenească a reprezentanților 
tineretului român și ai tineretului sovietic 

Relatări de la manifestările de ieri 
In pagina a 3-a
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VIA V.T.C. TEMPERATURA De ce este necesară critica criticii

Cine sînt, cum acționează METALULUI
INCANDESCENT

PRIETENII NOULUI ANGAJAT"?
La întreprinderea de sîrmă și 

produse din sîrmă Buzău, 60 din 
cei peste 90 de absolvenți care 
vor fi încadrați anul acesta în
cepuseră deja să lucreze. Cum 
au fost primiți, ce s-a întreprins 
pentru ca ei să simtă că fac 
parte dintr-o familie muncito
rească puternică ?

— Trebuie să știți, ne-a răs
puns Ion Nicolae, membru al 
biroului comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, că la noi preocu
parea pentru integrarea deplină 
a absolvenților are un caracter 
cpmplex. Ea începe de fapt cu 
mult înainte de angajarea lor și 
continuă timp de aproape 3 ani, 
perioadă in care le urmărim în
deaproape activitatea profesio
nală. încadrarea intr-o disciplină 
de producție fermă.

Rezultatele obținute pină acum 
în această direcție subliniază o 
reușită a organizației U.T.C., a 
celorlalți factori de răspundere 
din această unitate industrială. 
Remarcabilă ni se pare, in acest 
sens, inițiativa întreprinderii 
huzoiene (aplicată cu acordul 
centralei industriale de resort) 
de a proceda la modificarea 
structurii ultimului an de invă- 
tămint. mai exact la împărțirea 
lui în două semestre, dintre ca
re primul este destinat exclusiv 
pregătirii teoretice, iar cel de-al 
doilea, de asemenea, in între
gime. practicii. în felul acesta, 
cu aproape șase luni de zile 
înainte de terminarea cursuri
lor. elevii sint repartizați pe 
lingă muncitori cu experiență 
(cei mai multi dintre aceștia 
absolvenți și ei. din anii trecuți, 
ai școlii profesionale și, deci, 
apropiați ca virstă și preocu
pări). avîndu-se în vedere ca 
angajarea lor să se facă (desi
gur, și în funcție de aptitudinile 
dovedite) la aceeași mașină 
unde au lucrat ca practicanți.

Cîștigul este dublu. Mai întîi, 
s-a redus substanțial timpul de 
acomodare a absolventului cu 
viitorul său loc de muncă. A- 
ceasta face ca, atunci cind pri
mește sarcini de producție pre
cise, să le poată îndeplini fără 
greutate. In al doilea rînd. tine
rii — dindu-și seama de dificul
tățile reale pe care le întîmpină 
— au timp suficient să învețe 
..secretele" meseriei și să trea
că peste greutățile inerente ori
cărui început.

La secția ..trefilare", conside
rată ..unul dintre cele mai grele

sectoare din întreprindere, am 
discutat cu mai multi noi anga
jați despre felul in care au fost 
primiți de către organizația 
U.T.C., dacă au simțit un spri
jin adevărat din partea acestuia.

— Lucrez din prima zi pe 
mașină — ne-a declarat Ionel 
Marin, absolvent in anul aces
ta al școlii profesionale — și 
pot spune că am fost ajutat ori 
de cite ori am avut nevoie. De
altfel, cu o parte dintre munci 
torii care m-au îndrumat am 
fost chiar coleg de școală, ceea 
ce a însemnat foarte mult pen
tru mine. M-am simțit apropiat

La I.S.P.S. Buzău - con
tacte sporadice intre in
tegrarea profesională și 

viața de organizație

de ei și i-am privit nu doar ea 
pe niște oameni cu mai multă 
experiență, ci ca pe niște prie
teni în care poți avea încredere 
și cărora poți să Ie mărturisești 
fără să-ți fie rușine că nu te 
pricepi să faci cutare sau cu
tare lucru. Atfum știu să lucrez 
pe oricare mașină din seeție.

Constantin Coîțeanu. absol
vent in 1975 al școlii profesiona
le. a devenit, după numai un 
an de zile, șef de mașină : „Am 
fost primit bine de membrii or
ganizației U.T.C., mi s-a expli
cat rostul meu în secție, dato
ria pe care o am de a-mi per
fecționa continuu pregătirea 
profesională, de a mă încadra 
în disciplina muncitorească. 
I-am ascultat și, cu toate că fac 
zilnic naveta, nu am absențe 
nemotivate, iar meseria am in- 
vățat-o. deși la început mi se 
părea foarte complicată".

Cuvinte de apreciere la adre
sa modului în care se preocupă 
oamenii din întreprindere, orga
nizația U.T.C. de pregătirea pro
fesională a noilor angajați, au 
avut și Anica Brătulescu, Robi 
Moroianu, Ion Bratu.

Dar comitetul U.T.C., mem
brii biroului, au în vedere nu 
doar acomodarea cu locul de 
muncă a acestora, ci și rezol
varea problemelor sociale eu 
care ei se confruntă. Un exem
plu elocvent In acest sens îl

constituie graba cu care se lu
crează pentru ca noul cămin de 
nefamiliști cu 304 locuri (al doi
lea. aparținînd întreprinderii bu- 
zoiene să poată fi dat în folo
sință cit mai curînd. astfel ca 
toți absolvenții din anul acesta 
ai școlii profesionale, ca și alți 
tineri, încadrați mai de mult, să 
aibă condiții civilizate de lo
cuit. în același timp, cei mai 
multi dintre absolvenți sint cu
prinși incă de la început în 
cursurile de ridicare a calificării 
și perfecționare a pregătirii pro
fesionale, fapt ce determină 
creșterea gradului lor de parti
cipare la realizarea sarcinilor de 
producție ale secției în care lu
crează. ca și satisfacția de a se 
ști in rîndul 
muncitori.

Cit privește 
Iot la \nața 
participarea lor la 
politico-ideologiee și 
educative, comitetul U.T.C. 
la I.S.P.S. Buzău mai are incă 
multe lucruri de făcut. Dovada 
o constituie relativa stride a 
calendarului acestor manifestări 
ca si opiniile exprimate de câți
va dintre interlocutorii eitați 
mai înainte. (Ionel Marin : ..De 
cînd m-am anga^t nu «tiu să 
se fi oreanizat actirități cultu
rale in întreprindere" ; Anica 
Brătulescu : ..Nu particip la ac
tivitățile cultural-educative" : 
Constantin Coîțeanu : ,Am pu
tea să fim întrebați si noi ce 
fel de activități dorim să parti
cipăm").

Așadar, deși tinerii nu sint 
lăsați la voia intimplării atunci 
cînd este vorba de integrarea 
lor profesională, acțiunile în
treprinse pe linie de viată de 
organizație sint încă prea pu
ține și sporadice. Notei bune 
pe care o acordăm preocupărilor 
pentru integrarea profesională a 
noilor angajați trebuie să i se 
adauge o notă la fel de bună 
pentru modul în care organizația 
de tineret, membrii comitetului 
$i ai biroului U.T.C. organizea
ză și asigură participarea activă 
a tinerilor la acțiuni cultural- 
educative complexe, menite să 
contribuie la educarea acestora 
în chip comunist, la lărgirea 
orizontului lor de cunoștințe, 
punindu-le. in același timp, ta 
valoare aptitudinile cu care sir.t 
înzestrați.

celor mai buni
atragerea tineri- 
de organizație, 

activitățile 
cultural- 

de

LAURENTir OLAN

(Urmare din pag. I)

Care dintre ele ți-e mai aproape 
de suflet ?

— Cuptoarele Siemens-’Martin 
de la „Otelul Roșu" mi se par 
acum o jucărie. Durata de ela
borare este destul de lungă, ai 
suficient timp să corectezi din 
mers compoziția șarjei. Oame
nii au îmbrățișat meseria asta 
de cîteva generații. La Hune
doara exista o disciplină de fier, 
fiecare om știa ce are de făcut, 
utilajele funcționau ireproșabil, 
fluxul era bine organiza:. Tir- 
goviștea nu avea nimic din toate 
acestea I Nici tradiție, nici ca
dre suficiente, nici organizare. 
Avea, in schimb, sarcini infinit 
mai mari. Din cauza asta Tir- 
g o vi șt ea mi-a rămas la inimă-

— Vorbeai despre unele ce
rințe sporite...

— Oțelurile înalt aliate au o 
fază de elaborare in plus — de- 
zoxidarea și alierea — cind tre
buie să intervii cu bagheta ma
gică numită— lopată pentru a 
efectua corecția la feroaliaje. în 
acele momente lucrezi cu ușa 
cuptorului deschisă, la o tem- 
peraturft extrem de ndica:JL 
(Cine ir.frur'.ă de cîteva ori flă
cările nu mai pleacă din ețeiă- 
ne). Fok»:m. apo^ pentru pr.- 
ma dată fa țară, tebroioca de 
.-vjfiare a oxigen ulu. care re
duce mult durata te elaborare 
și cor.îumurrie de fereallaze- 
Lucrăm ia un inari țuvei teh-ur- 
Decâ su-1 stăpu-ee*.

— Ce te imfmplă dacă na-1 
stăpinești ?

— Să «pun. te ptldă. e=n e 
eu insuCarea. Pentru creșterea 
producției este foarte mdbcată. 
Pe te ariă parte. Insă, ea gră
bește uzura cuptorului Trebme 
să fi: mereu cu ochii pe eL «4-1 
urmărești. La început am earn 
neglijat reparațiile și s-a per
forat cuptorul. Asta-: boala cea 
mai gravă eare-1 pir.dește : per
forarea. întreaga șarjă s-a «curs 
la subsol. Am lisa--o să se ră
cească. apo: am legat-o cu fu
niile și am scos-o afară Se 
tea in timp la și ma: râu Asta 
ne-a fost de fa\âțăturâ De-a- 
vunci întreținem cuptoarele ca 
pe niște prunci și rezulta't-e »e 
văd : de do: an: n-am muc axtr. 
nici o perforare. Asta n pe— -ru 
că am propus uni .za-ea blocu
rilor dolocni-.ce la inzxtrea mp- 
toruhii care rezista la • ta«- 
pentură de 2Wt pate Ceisnss. 
Se mai pot produce empt: s 
perforăn ia turnare, la B*- 
tiere. Pină r Imgura ea care «e

I I E I

Construcțiile școlare
Ritm prea lent pe șantierele noilor spatii de imrățăm'rrt din Resrta

Importantele investiții indus
triale care urmează a se fina
liza in municipiul Reșița pină la 
sfirșitul actualului cincinal au 
impus o corespunzătoare extin
dere a rețelei școlare necesară 
atît pregătirii cadrelor calificate 
cit și asigurării spațiului de in
vățămint pentru elevii din șco
lile generale al căror număr 
este în continuă creștere. Din 
rîndul noilor construcții care, 
potrivit prevederilor trebuie 
terminate incă in-acest an. ci
tăm pe cele ale Liceului econo
mic, Liceului de construcții. Li
ceului sanitar, ale școlilor gene
rale numărul 3 și 9. ale Casei 
de copii etc. O primă situație 
a stadiului în care se află lu
crările ne este prezentată de 
tovarășa Hildegard Domilescu, 
activistă la Comitetul județean 
de partid Caraș-Severin, in ale 
cărei atribuții intră investițiile 
școlare. Dintre toate, șanse de 
a fi terminate pină la data de 
15 septembrie au doar Școala 
generală nr. 9 și clădirea prin
cipală a Liceului economic. La 
celelalte, fie că abia s-au tur
nat fundațiile, fie că se lucrează 
intr-un ritm cu totul necores
punzător gradului de urgență 
necesar. Experiența de pir.â 
acum a constructorului — 
I.J.C.M. Reșița — ..onorată-1 cu 
angajamente, s-a soldat de fie
care dată cu noi reașezări de 
termene împachetate in promi
siuni de aceeași factură. Desi
gur, în analiza acestei situații 
nu putem trece cu vederea vo
lumul foarte mare de lucrări 
existent în sarcina constructo
rului căruia el trebuie să-i facă 
față in condițiile unei perma
nente nevoi de forță de muncă, 
îndeosebi calificată. Dar tocmai 
acest fapt reclamă din partea sa 
o atentă organizare a produc
ției, în așa fel incit fiecare clipă 
să fie util folosită. Or. raidul 
făcut împreună cu tovarășul 
inginer Ion Colța. inspector la 
Inspectoratul școlar Caraș-Se
verin, pe șantierele școlare ne-a 
prilejuit exemple contrare aces
tui imperativ.

La cele 16 săli de clasă ale 
Școlii generale nr. 3 lucrau în 
ziua de 29 iulie doar 7 dulgheri 
și un sudor. De mai multe zile, 
o automacara de mare putere 
afectată manevrării panourilor 
își aștepta mecanicii pentru a o 
repara. Muncitorul Aurel Bir- 
dăcilă ne-a spus că jumătate 
din echipă a fost mutată pe

șantierul unei institute admi
nistrative despre care, ulterjov. 
aflăm că de bine. 5e râu. are 
spațiu ooresȚur.zătcr Ba ma; 
mult, din Lpsa astenale 
nici munca lor nu prea era 
sporr..riL O mane* intensă așa 
cum ar fi trebuit să fie la toate 
punctele de lucru, se desfășura 
la Școala generală ar. S. Dar r 
aiei. ma^trul Marin Doehns ne 
pune in fată ..problemele" sale. 
In max^num 2—3 săptămir.. 
școala ar putea fi predată la 
cheie dacă evoluția lucrărilor 
n-ar fi amenințată de lipsa par- 
chetarilor și mai ales a timplâ- 
r.ei exterioare. De asemenea, 
cu douâ zile înainte abia s-a 
..limpezi:" mocul de execuție a 
instalației sanitare. Cît privește 
Casa copilului, cu toate că fun
dația a f«t turnată ir. februa
rie. nici o perspectivă nu se în
trezărește pentru acest an. Ală
turi. maistrul Viorel Piros, co
ordonatorul lucrărilor la corpul 
tehnic și sala de gimna«f.că. 
aferente Liceului economic, este 
optimist in privința respectării 
termenelor, deși stadiul de exe
cuție se află la nivelul montă
rii structurilor de rezistență, ier 
întregul dialog era asistat de o 
echipă care se odihnea pur și 
simplu pe schelele exterioare 
ale clădirii principale.

A doua zi de dimineață, in 
așteptarea tovarășului loan 
Toma, despre care ni s-a spus 
că răspunde direct de finaliza
rea investițiilor școlare, izbu
tim să citim de pe panoul dt 
un perete, angajamentul pe 
acest an al Întreprinderii. Am 
reținut doar ce ne interesează : 
predarea cu 30 de zile mai de
vreme a două obiective școlare 
Amintindu-i acest lucru, tova
rășul Toma ne-a mărturisit : 
..Amploarea construcțiilor șco
lare din acest an ne-a surprins 
nepregătiți. în prezent, numai 
în municipiul Reșița ne lipsesc 
700 de oameni calificați în me
seriile de bază. Apoi, necesita
tea adoptării proiectelor de la 
zidăria clasică la construcția 
din prefabricate ne-a răpit mult 
timp. în plus, n-aveam pusă la 
punct tehnologia de fabricație a 
panourilor mari".

Este greu să contestăm te
meinicia argumentelor aduse. 
Totuși două întrebări pot fi 
puse : De ce mecanismul core
lării dintre elaborarea proiecte
lor și a tehnologiilor nu își asi
gură avansul de timp necesar

ATOTBIRUITORUL ESEU...
Proliferarea in ultimii ani a 

„genului" eseistic nu a scăpat, 
desigur, nici unui amator de li
teratură. Cuvintul a intrat in 
circuitul public cu înțelesuri 
foarte largi: te sună cineva de 
la radio și iți cere un eseu 
„vorbit" despre cutare lucru; 
redactori de la reviste respec
tabile iți solicită un articol ă 
propos. să zicem, de evoluția li
teraturii române vechi și nu 
uită sg adauge că il vor mai 
„eseistic", deoarece, vezi bine, 
„publicul, știți, nu este famili
arizat. iar noi... popularizare.„ 
ariditate... capacitatea dumnea
voastră de a spune totul" etc. 
etc. Se scriu eseuri despre poș
ta. despre cai. despre gindirea 
primnvcâ, despre orașe vechi și 
r.oi, despre scriitori dispăruți 
c:n viată. Gama problematicii 
eseului a devenit infinită, sti
lul eseistic se poemă ca un fel 
de blazon de noblețe, 
desccrcă zilnic pe 
noastre kilograme de 
tre ere câteva sint 
firă r.ici o îndoială, 
torului esez. lat:-ie, deci,
p'ăta epocă eseistică. Pui mine 
pe ccndei C sen: desp-e un ta- 
bion de zeum crsci sute de sni 
că reprezintă cutare și cutare. 
că subiectul reprezintă o scenă 
uKtoiofpcc interpretata $: de 
«ir «rrifti eere sint cutare și 
razorr. cu diferențele de ngoi- 
re, câ, de fapt, tema a circulat 
neinzrerupt din antichitate 
U vretzes respectivă, inspirați, 
evident, itn Metamorfozele lui 

r ed. in fond, pe plc- 
vvl istoriei culturii acesta este 
n efeasext eenuăficetio pen- 

ilustrarea unu: anume spi- 
de continuitate ; faci in con- 

îrxxere aprecieri de ordin teh- 
nac n declari că artistul e me- 
daoeru. Vei, na N-a: Înțeles 
essne dm ceea ce trebuia : e 
c: sobri znefabilrtate fa» acest 
ts^lou, ztita pură regresiune 
mdeczsi in memoria imprtsio-

Opinii de Grigore Arbore

Poșta 
birourile 

hirtie in- 
rezervax 
«foîbirtn- 

:n

nabil dialectică a umanității, a- 
tita savoare ascetică, lumina al
cătuiește atitea perifraze eroi
ce '. Ești rugat, in consecință, 
să scrii ceva mai eseistic, dată 
se poate cam așa... cum scrie... 
Căci ?i in eseu, ca și la proba 
de 100 metri garduri, ca și in 
proză, ca și in poezie, ca și în 
alte domenii ale vieții, există o 
ierarhie. Ce ne-am face deci 
fără ierarhia eseiștilor ? Păre
rea mea, oricum, este că am 
face bine !

Intr-un articol plin de învă
țăminte publicat de curind, 
chiar in această pagină, profe
sorul Dumitru Micu atrăgea a- 
tenția asupra unui fenomen ce 
riscă să transforme critica lite
rară intr-un van exercițiu. Ex
cesul de metodologizare, goana 
după modalități de abordare 
formală a operei literare, mi- 
nuite fără discemămint, arăta 
cHsuI. alterează actul critic lip- 
sindu-l de finalitate, de capa
citatea de a emite o judecată 
de valoare (validă) asupra ope
rei ce constituie obiectul ana
lizei. Reversul logic al acestui 
fenomen este, desigur, absența 
oricărei încercări de a subordo
na dueursu! critic unor princi
pii metodologice, de a aborda 
fie ți dfaștr-vn anume unghi, 
dintr-o perspectivi reductivă, 
opera literară sau artistică. In 
majoritatea cazurilor stilul 
..eseistic" este stilul care are ca 
metodă lipsa de metodă. El este 
stilul vorbelor frumoase, 
ar spune cineva, despre 
lucruri efectiv frumoase.

O asemenea accepțiune 
doză noțiunii de eseu ar . 
să uimească, mai ales dacă se 
are in vedere definiția, dealt
fel destul de corectă, din 
Dicționarul explicativ al limbii 
române unde in dreptul acestui

cum 
unele

acor- 
putea

substantiv neutru stă scris: 
Studiu de proporții restrinse 

asupra unor teme filosofice, li
terare sau științifice, compus cu 
mijloace originale, fără preten
ția de a epuiza problema". Deci, 
dacă este studiu, eseul presu
pune o cercetare și o abordare 
critică ; dacă este compus cu 
mijloace originale înseamnă că 
trebuie să propună cel puțin o 
ipoteză nouă in legătură cu 
tema respectivă, ipoteză verifi
cabilă in condițiile lărgirii ana
lizei. Cu alte cuvinte prin eseu 
se lansează idei care in condi
țiile aprofundării cercetării pot 
căpăta acoperirea necesară. Ca 
să scrii un eseu, deci, trebuie să 
stăpinești bine tema respectivă, 
avind capacitatea de a realiza 
toate conexiunile necesare ce
rute de necesitatea corelării cu 
teme similare sau adiacente. 
Eseul presupune cultură, studiu, 
capacitate de a surprinde (și de 
a exprima !) esențialul, capacita
tea de a da o formulare nouă 
dar conformă cu obiectul anali
zei, propriilor observații. Din 
nefericire, denaturarea accepți
unii normale, consemnată pină 
și de dicționare, a noțiunii de 
eseu, a făcut ca aceasta să de
vină sinonimă cu improvizația, 
divagația, ocolirea cu bună ști
ință (sau din lipsă de știință) a 
temei in discuție, 
blemă a lui 
pildă, în 
sale cupole a fost aceea a sus
ținerii ei, la 78 de metri de sol. 
pe patru stilpi. Nici pentru că 
este rotundă, nici pentru că este 
inaliă, nici pentru că este cum 
este, este cupola respectivă u 
capodoperă. Ci pur și simplu 
pentru faptul că mintea omului 
prin ea și-a pus și a rezolvat 
probleme constructive, de sta
tică, dinamică, rezistență a că-

Marea pro- 
Michelangelo, de 

construcția celebrei

Cornel Regman: „COLOCVIAL“
si complicat al actului literar. 
Temperament Voltairian, laudă 
arar, e circumspect. atent la 
nuanțe, ironic, prin excelentă 
raționalist și. prin structură, 
moralist. Numeroase secvențe 
ale volumului vin să-i probeze 
personalitatea. Una dintre cele 
ma; marcante ale criticii noas
tre actuate. înrudită, sub mul
tiple aspecte, cu aceea a lui 
Șerban Ciocutescu. prin modul 
de a aborda si de a trata feno
menul belev.sr.c. de a-I decan
ta, de a fi sau nu de acord cu 
mutapile lui. de a-I interpreta 
ea or:«stare tematică «au de 
a-', cure sub lună f.Xxozteă ort

3» rfî •

ce

te

Do» dintre fruntașii întreprinderii Electro-Timiș din municipiul 
Timișoara: vteeiștii Eler.a Dtgcjie șs Ion Op~ea. cv
multă atenție instalațiile pregătite pentr» începerea unui nou lot 

de fabncar.e.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
ANUNȚĂ 

scoaterea la concurs a următoarelor posturi
1. Conferențiar la catedra de Poduri și căi 

ferate, disciplinele : Poduri masive, probleme 
speciale de poduri masive și Atelier de poduri 
masive, poz. 6 din statul de funcțiuni.

2. Conferențiar la catedra de Cadastru și mă
surători terestre, disciplinele : Topografic, Mă
surători subterane și urmărirea deformațiilor și 
Atelier de topografie inginerească, poz. 8 din 
statul de funcțiuni.

3. Asistent la catedra de Termotehnică, disci
plina : Reprezentări geometrice și desen tehnic,4 
poz. 20 din statul de funcțiuni.

4. Asistent la catedra de Geometrie descriptivă 
și desen tehnic, disciplinele : Reprezentări geo
metrice. Geometrie descriptivă și Desen tehnic, 
poz. 21 din statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secreta
riatul rectoratului Institutului de construcții din 
București, B-dul Republicii nr. 176, in termen 
de 30 de zile pentru posturile de conferențiari 
și de 15 zile pentru posturile de asistent, de la 
data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere împreună cu actele prevă
zute de Legea nr. 6 privind Statutul personalu
lui didactic din Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul Oficial, partea I nr. 33 
din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și învățămintului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de în- 
vătămînt superior sînt obligati să comunice in 
scris, rectorului acesteia. înscrierea la concurs.

Concursul se va tine la sediul institutului ir 
termenul legal. 

E-le anaLzei poc fi discutabLe. 
Comentatorul are insă, pină la 
confruntarea eiritorului cu ope
ra. privilegiul de a fi coavtn- 
gâ:<yr. Ș: atunci cînd își repre- 
z -ră. intr-un excelent eseu, te
ritoriul operei lui Geo Bogza ca 
• știință și o morală a pămin- 
tuhn" denumit ..geobogzia". și 
aumci cind. in dialog cu Al. 
Protepopeseu. aduce elogiu mo- 
mer.UiLu: Jebeteanu. evidențiind 
carate ate lirismului acestuia. 
Nu mai puțin cind. sever.’ scrie 
despre Augustin Buzura si ..ță
rușii tempoco-spațiali-. despre 
„muh-prea grăbitul Guga“. 
despre Caloianul. despre ceea 
ce recrezmtă poezia lui Adrian 
Păunescu sau crinii Lenei Mă- 
Lănc.ciu. Eseuri, acestea din 
urmă, r.u adt demolatorii, pen
tru că recunosc talentul incon- 
•estab-.l al celor incriminați, cit 
drepte, ta sensul câ nu ocolesc 
adevăruri adesea dureroase, 
echivalmd cu veritabile sem
nale de alarmă privitoare la 
involuția lor. la tributul plătit 
«uperfic.ali'âții. sincroniei cu 
o modă inadecvată structurii 
lor artistice, experimentului. 
Pe cricc. fidel tezei aristotelice 
despre verosimilitate, intere-

sîndu-l. în ultimă Instanță, 
autenticitatea. Sugestia esenței 
dialectice, prin, detaliul concret. 
In temeiul unei viziuni contem
porane epocii noastre. Prin 
toate articulațiile ei. Prin pers
pectivă. Prin atmosferă. Prin 
modul de a gîndi. Prin sensi
bilitate. Cornel Regman pro- 
bind. și prin Colocvial, că e un 
spirit neomaiorescian. Ca atitu
dine fundamentală. Ca partizan 
al logicii și al conceptului de 
magistratură. Concept de la tri
buna căruia, cu exigență si res
ponsabilitate. își asumă riscul 
verdictului. Cum și-1 asumase 
<: fa Cică niște cronicari sau in 
AririMoeanu fi demoou. cărți 
rermerdauve pentru tipul de 
crunurâ praruest, pentru oo- 
iHBîlt «le ertetice Cum re- 
nezentanve. din același unchi, 

sint si prefața la antologia Ju
nimii si cea la panorama Nu
velei si povestirii românești 
contemporane. Critică de con
statare și de avertizare. Asocia
tivă și disociativă. De afirmare 
prin negare. De căutare a geo- 
metriilor perfecte. De semna
lare a aberației. A neajunsurilor 
și a neimplinilor. De deschide
re spre dialog. Aruncind mă
nușa virtualului interlocutor. 
Conversind cu acesta. In- 
citîndu-1. Oferindu-i subiec
te de meditație. Ipoteze de 
lucru. Fără a se iluziona câ 
părerile vor fi neapărat con
vergente. Criticul silindu-se 
Insă a fi convingător. Și prin 
referințe. Vădind o foarte bună 
cunoaștere a peisajului litera
turii române de azi și de ieri. 
Si prin finețea analizei. Ates- 
tind în Cornel Regman, un om 
de gust. Predispus. în ambele 
ipostaze, să fie. cum e. un 
causeur. Trăind, vreau să spun, 
colocvial, plăcerea comentariu
lui. Ceea ce. iarăși. îl situează 
în vecinătatea lui Șerban Cio- 
culescu. 
să aibă 
aidoma 
Nicolae 
rescu.

ror grandoare întrece imagina
ția. Se putea, în fine, exclama 
cu admirație, cum contempora
nii au și făcut, că antichitatea 
a fost întrecută. La doi kilo
metri distanță, e adevărat, se 
află cupola Panteonului (27 
i.e.n.) construită prin turnare 
(peste o movilă semisferă de 
pămint, apoi scos) și nu zidită. 
Aceste pedestre amănunte, care 
— ce să-i facem ! — exprimă 
sensul insuși al evoluției pro
blematicii gindirii și vieții u- 
mane, pentru un „eseist" ce se 
respectă nu au valoare. Pe el 
il interesează eventual simbo
listica luminii, jocul reflexelor 
pe suprafețele de marmură și 
mai puțin adevărurile simple, 
banale și revelatoare.'

împotriva prețiozităților ce 
au pretenția de a fi asimilate 
judecăților profunde, critica 
„tradițională", aceea pentru care 
contează finalitatea comunicării, 
manifestă o oarecare indiferen
ță. O reînviorare a spiritului 
combativ al criticii, bazată pe 
bunul simț și pe aducerea a- 
minte a faptului că unul din 
principalele ei scopuri este a- 
cela de a da o orientare clară 
cititorului sau iubitorului de 
artă în mijlocul avalanșei de 
cărți și opere cu care ne întâl
nim, zilnic ni se pare nu 
numai salutară ci și necesară. 
Căci „eseistică" fără metodă și 
obiective — ca și critica mult 
prea „metodologică", al cărui 
exces de formalism o îndepăr- 
tează de la un contact eficient A 
și util cu larga masă a cititori- 
lor — sau care cel mult are ca 
obiectiv autocontemplarea in 
oglinzile înșelătoare ale fraze
lor, precum Narcis în luciul a- 
pei, nu aduce un serviciu real 
cititorului, căruia, în ultimă 
instanță, i se adresează, nu spo
rește cu nimic capacitatea a- 
cestuia de a adinei sensurile și 
semnificațiile unei opere in 
contextul global al culturii, A- 
ceste rinduri nu sint o pledoa
rie pentru practicarea de către 
critică a unui gen de didacti
cism perimat. Jan Amos Ka
mensky observa că o limbă 
străină se învață cel mai ușor 
vorbind-o. Parafrazîndu-l, 
tem 
pere 
bine 
este 
gind 
pera

PROFESIA TA • PROFESIA TA
GH. BUJOREANU. mi at ar in 

termen- Ne-am interesat la 
MEI care este ottuaUa tine
rilor care au întrerupt studiile li
ceale serale la plecarea In ar
mată — cum este și cazul tău. 
N. s-a răspuns că In momen
tul cfad vei fi lăsat la vatră te 
poți adresa liceului pe care 
l-ai urma:. acesta definind deja 
reglementări speciale pentru 
categoria voastră de tineri, din 
care reiese că poți să-ți con
ținu; studiile fără a pierde anul 
școlar. Am dori să rețină acest 
lucru și Cristea Valeriu, Galați, 
căruia i-am răspuns in rubrica 
trecută, greșind informația dată.

EUGEN SELEGEANU, Arad : 
Chiar in Arad există o școală 
de specializare postliceală sa
nitară. pe bd. Republicii nr. 77, 
durata studiilor, doi ani. Pen
tru concursul de admitere nu 
se eere programa prevăzută 
pentru concursul de admitere 
In facultățile de medicină, nici 
n-ar fi normal, programa după 
care trebuie să te pregătești a- 
flindu-se în broșura ..Admite
rea in școlile de specializare 
postliceală 1975". La absol
vire tinerii sînt încadrați ca 
asistenți medicali în specia
litatea urmată. îi răspundem 
tot aici și Măriei Linca din co
muna Corbu. județul Olt. pre- 
eizindu-i că. intr-adevăr, ne-am 
oferi să dăm informații din 
vechea broșură de admitere, 
dar ne este imposibil să publi
căm conținutul programelor dis
ciplinelor de admitere in spa
țiul pe care-1 avem la dispo
ziție. Soluția este să consulte o 
asemenea broșură la unul din 
liceele din județ.

O PRECIZARE : Informațiile 
pe care le oferim cu privire la 
învătămîntul de specializare 
postliceală sint din broșura de 
anul trecut, cea de anul acesta, 
cu eventualele 
părînd pînă la 
nici nu putem 
apare. întrucît,
altul nu se petrec

esențiale in domeniul acestui 
invățămint. pină la noile in
formații. tinerii se pot orienta 
după cele de anul trecut.

CARMEN STANESCL. Bucu
rești. sectorul 1 : Credem câ se 
vor da $i anul acesta examene 
la școala de specializare post- 
licealâ de geologie, care are sec-

Viata

la ușă

modificări, nea- 
această dată și 
preciza cînd va 
de la un an la 

modificări

tie de cartografie. Specializarea 
aceasta o găsești numai la școa
la bucureșteanâ și nici nu tre
buie să te intereseze o școală 
din altă localitate din moment 
ce ești din Capitală.

ANCA TOBIAS, Sibiu : 
tr-adevăr, ai auzit bine, există o 
școală de specializare postlicea
lă de secretariat, stenografie și 
comerț exterior pe str. Șerban 
Vodă. nr. 22. București, unde au 
acces și absolvenții liceelor e- 
conomice. Se dă concurs de ad
mitere, la disciplinele : limba 
și literatura română și o limbă 
străină — pentru specializare se
cretariat, stenografie — iar pen
tru comerț exterior : Geografia 
R.S.R. și o limbă străină mo
dernă.

M. B., Brad : Nu din rea vo
ință nu vi s-au dat informații 
pentru viitorul an școlar la se
cretariatul Școlii postliceale sa
nitare din Hunedoara. La aceas
tă dată nu se cunoaște situația 
școlarizării pentru secțiile res
pective ale școlii, dar credem că

în-

nu se va menține prea mult a- 
ceastă situație confuză. Ține 
legăvora cu școala și pregăteș- 
te-te pentru concurs.

MIHAI B., Timișoara: E 
normal să te gindești să urci 
mai sus pe treptele calificării 
profesionale. Se ridică însă o 
problemă : spui că-ți place foar
te mult domeniul agricol, pen
tru că ești născut și crescut la 
țară, dar profesia îți este de 
electrician, iar liceul terminat a 
avut profil real-umanist. De 
mai mulți ani. La agronomie 
condiția admiterii la concurs 
este nu numai proveniența 
de la sat, dar și posedarea 
carnetului 
tractorului_____ __ _ __
că ai învățat să-1 conduci. Poa
te nid asia n-ar prea reprezen
ta o greutate, fiindcă poți în
văța să conduci tractorul. Greu
tatea este in altă parte : la con
cursul de admitere este prevă
zută Agrofitotehnia. disciplină 
pe care n-ai studiat-o in liceu, 
motiv pentru care n-ai dreptul 
să dai concurs la această ma
terie decit după ce ai lucrat 
un an in agricultură. La agro
nomie există și cursuri 
frecvență. La lăsarea la vatră 
bănuim că te reîncadrezi ‘ 
profesie, incit, ne dăm noi cu 
părerea, poate vei recurge la cea 
de a doua variantă a ta. să can
didezi la o facultate de subin- 
gineri la Craiova. în profil e- 
lectrotehnic, posibilitate pe care 
o vei avea în viitorul an. în 
vară. încearcă să-ți procuri bro
șura ..Admiterea în învățămîn- 
tul superior — 1976“ unde gă
sești programa după care să te 
pregătești.

CARMEN TEODORESCU, Că
lărași, Ialomița : Din moment 
ce ești de loc din județul Bo
toșani. iar la Călărași ai doar 
statut de flotantă, firește că la 
Școala de specializare postlicea
lă sanitară din Botoșani trebuie 
6ă candidezi.

de conducere a 
ori o adeverință

fără
în

L. LUSTIG

Izbutind, ca si acesta, 
un stil, 
aceluia ___ ____  __
Velea și la Marin So-

Nastratinesc, 
descoperit la

AUREL MARTIN

.... - . . pu- 
spune că limbajul unei o- 
de artă se învață cel mai 
dialogind cu ea. Criticul 

doar persoana care, dialo- 
de mai multă vreme cu o- 

t___respectivă și cu altele, îi
înțelege mai bine graiul. Prin
tre critici sint insă unii care au 
mai multe noțiuni despre gra
matică, ba au chiar conștiința 
importanței acesteia în elabora
rea unui discurs logic. Impor
tant este ca o astfel de lec
tură, logică, a operei de artă să 
ajungă cu ajutorul criticului la 
cititor. Pentru critica „eseistică" 
(ghilimelele sint puse deliberat), 
acest dialog cu cititorul nu pre
zintă o importanță deosebită. 
Nu este nici o nenorocire, spre 
exemplu, dacă intr-un articol 
„eseistic", de analiză literară se 
amestecă numele și se „desco
peră" că intr-un interval de 10 
ani s-au manifestat 7 generații. 
E o ipoteză de lucru, un mod 
de a lucra „eseistic".

Pentru critica „eseistică" sînt 
insă interesante, de regulă, va~ 
lorile consacrate. Scoate un 
scriitor „mare", care rămâne 
mare chiar și fără superlative, 
o carte, evident mediocră — «e 
îmbulzesc imediat dacă nu su
perlativele, atunci cel puțin 
tentativele de explicare a pro
funzimii textului. Căci criticul- 
„eseist", in rare cazuri nu est? 
admirativ și respectuos pină la^ 
plecăciune in fața operelor me^ 
diocre ale maeștrilor.

Oricine trece prin expoziții, 
colective sau personale, nu poa
te să nu remarce ades o lipsă 
de concordanță intre realitatea 
fenomenului artistic și ecourile 
sale critice. Tehnica divagației 
este salutară in momentele cind 
nu se vrea să se spună lucruri
lor pe nume.

Cel ce scrie aceste rinduri are 
convingerea că numai prinlr-o 
precizare a propriilor obiective 
critica „eseistică" poate depăși 
nivelul improvizației ajungind 
să exercite efectiv un rol sti
mulator în procesul de promo
vare, precizare și stabilizare pe 
plan cultural a valorilor.

LICEUL DE MECANICA NR. 15, BUCUREȘTI 
str. Expresului, nr. 1, sector 8, telefon ; 65 42 85

28 locuri
54 locuri
13 locuri

Aduce la cunoștința celor interesați că în perioada 26 august 
— 3 septembrie a.c., primește înscrieri pentru concursul de 
admitere in treapta a Il-a de liceu, anul școlar 1976/1977 pentru 
următoarele specializări :
• Electrician pentru centrale și rețele electrice
• Electromecanic pentru utilaje construcții
• Construcții

Se pot înscrie tineri absolvenți ai primei trepte de liceu în 
virstă de pină la 19 ani împliniți în 1976 (1 ianuarie—31 decem
brie), indiferent de localitatea unde își au domiciliul.

La înscriere candidații vor prezenta fișa de înscriere tip, vi
zată de directorul liceului (filialei). Candidații din altă locali
tate vor prezenta si adeverința medicală tip. M.S. 58, eliberată 
de medicul școlar sau medicul dispensarului.

Concursul de admitere constă în două probe scrise și una orală 
după cum urmează ;

— Matematica (scris) în ziua de 5 septembrie a.c.
— Tehnologia materialelor (scris și oral), proba scrisă în ziua 

de 6 septembrie a.c., iar proba orală în zilele de 7—10 septem
brie a.c.

Liceul asigură masă și cazare contra cost pe perioada con
cursului cit și in timpul anului in limita locurilor disponibile.

De la data de 15 august la 1 septembrie a.c., școala organizează 
cursuri de pregătire la obiectele de concurs.

Absolvenții treptei I de la alte licee cu alte profite care 
vor candida și vor fi declarați reușiți la profilurile mecanică 
și construcții, vor susține examenele de diferență la începutul 
trim. II al anului școlar 1976,1977.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la secretaria
tul școlii intre orele 8,00—15.00 din București str. Expresului nr. 1 
sector 8, tramvai 6, 10. 24 și troleibuz 86, 87 (coborirea la stația 
I.M.M.R. ..Grivița Roșie", stația Kiev).

LICEUL DE MECANICA NR. 6 
cu sediul în București, 

Calea Dudești nr. 127, sector 4,
Primește Înscrieri in perioada 26 august—3 septembrie 1976, 

pentru concursul de admitere — in treapta a Il-a — 
din luna septembrie

Specializările pentru care se primesc înscrieri, sînt următoa
rele :
• PRELUCRĂTOR PRIN AȘCHIERE
• PRELUCRĂTOR LA CALD
• MECANIC PENTRU MAȘINI ȘI UTILAJE

Obiectele la care se va susține examen sînt :
• MATEMATICĂ — scris
• TEHNOLOGIA MATERIALELOR — scris și oral

Examenele de diferență se vor programa pentru candidații ad
miși, la începutul trimestrului al II-lea al anului școlar 1976/1977.

Pentru candidații care au promovat treapta I la liceele 
cu alt profil, liceul mecanic organizează in perioada 15 august— 
1 septembrie, cursuri de pregătire la obiectul „Tehnologia ma
terialelor".

Relații suplimentare la telefon : 21 42 68.
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PROIECTUL LEGII
privind

în Republica Socialistă Româ
nia dreptul la muncă este ga
rantat prin Constituție, fără nici 
o discriminare. Fiecare cetățean 
are, potrivit Codului muncii, 
dreptul și îndatorirea de a des
fășura o activitate utilă socie
tății, care să-i asigure mijloa
cele de existentă și de dezvol
tare spirituală.

Statul creează tuturor cetățe
nilor posibilitatea de a munci în 
domeniul producției materiale, 
tehnico-științific, social-cultural 
și sprijină încadrarea lor în 
producție, potrivit dorinței, ap
titudinilor și pregătirii fiecăruia.

Ținînd seama de dezvoltarea 
rapidă a forțelor de producție 
este necesar să se asigure în 
mod organizat recrutarea, califi
carea și repartizarea forței de 
muncă pentru toate sectoarele 
de activitate. în raport de nece
sitățile fiecărui județ și ale eco
nomiei naționale în ansam
blul ei.

Totodată, este necesar să se 
creeze condiții pentru a veni în 
intimpinarea dorinței cetățenilor 
de a primi sprijinul organelor 
de stat pentru calificarea și în
cadrarea lor în muncă.

în vederea creării cadrului 
juridic corespunzător pentru re
crutarea și repartizarea forței de 
muncă,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. — în Republica So
cialistă România, asigurarea for
ței de muncă necesare unități
lor socialiste se face în concor
dantă cu prevederile planului 
național unic de 
nomico-socialâ.

dezvoltare eco-

Art. 2. — în 
rării proiectului . 
și de perspectivă privind asigu
rarea, pregătirea și perfectiona
rea forței de muncă. Comitetul 
de Stat al Planificării. Ministe
rul Muncii și Ministerul Educa
ției și învătămintului. împreună 
cu ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București sint 
obligate să stabilească :

a) balanța forței de muncă pe 
ansamblul economiei naționale 
și pe județe ;

b) resursele de muncă, struc
tura și gradul de ocupare a a- 
cestora ;

c) ev-oluția în perspectivă a 
forțelor de muncă în 
cerințele dezvoltării 
co-sociale ;

d) corelarea dintre 
dezvoltării economice

vederea elabo- 
planului anual

raport cu 
economi-

cerințele 
__ ___________ ____ și ocupa
rea judicioasă a resurselor ' 
muncă pe județe și ramuri 
economiei ;

e) formele și condițiile de 
' ganizare a pregătirii și perfec

ționării forței de muncă.
Art. 3. — (1) Ministerele, cele- 

lalte organe centrale si comite- 
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București sînt obligate să 
ia măsuri pentru ca unitățile so
cialiste în subordine să-și asi
gure forța de muncă necesară 
prin școli profesionale, ucenicie 
la locul de muncă, licee de spe
cialitate și școli de specializare

de 
ale

or-

recrutarea și repartizarea
forței de muncă

postlicealâ, precum și prin în
cadrarea forței de muncă neocu
pate.

(2) în cazul în care forța de 
muncă necesară nu se asigură 
din rindul absolvenților formelor 
de invătămint prevăzute la ali
neatul 1. unitățile socialiste vor 
putea organiza cursuri de califi
care la locul de muncă.

CAPITOLUL II
RECRUTAREA 

ȘI REPARTIZAREA 
FORȚEI DE MUNCA

Art. 4. — Forța de muncă 
necesară unităților socialiste în 
vederea calificării, recalificării 
sau executării unor lucrări ne
calificate se asigură potrivit pla
nului de recrutare, parte com
ponentă a planului de asigurare, 
pregătire și perfecționare a for
ței de muncă.

Art. 5. — (1) Recrutarea forței 
de muncă se face de unitățile 
socialiste pe baza autorizațiilor 
eliberate de către Direcția pen
tru probleme de muncă și ocro
tiri sociale.

(2) Recrutarea se face din lo
calitatea sau județul în care uni
tatea socialistă își desfășoară 
activitatea. în cazuri excepțio
nale. cind forța de muncă nu 
poate fi asigurată din județul 
respectiv, recrutarea se poate 
face și din alte județe.

(3) Recrutarea persoanelor care 
sînt membre ale cooperativelor 
agricole de producție se face 
mimai cu aprobarea adunării 
generale sau a consiliului de 
conducere, dată potrivit legii.

(4) Direcția pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale este 
obligată să stabilească localită
țile care dispun de resurse de 
muncă neocupate și să sprijine 
unitățile socialiste in activitatea 
de recrutare a forței de munca.

Art. 6. — (1) încadrarea in 
muncă se face, la cererea per
soanelor interesate, direct de 
către unitățile socialiste, in con
dițiile Codului muncii.

(2) Persoanele care nu se în
cadrează in muncă în condițiile 
alineatului 1 vor fi sprijinite de 
către direcțiile pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale sau 
de oficiile acestora. în vederea 
repartizării lor in muncă, ținînd 
seama de cerințele de forță de 
muncă, de pregătirea, aotitudi- 
nile și preferințele celor în 
cauză.

Art. 7. — (1) Direcția pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale și oficiile acesteia orga
nizează, potrivit legii, cu spriji
nul organelor locale de stat, evi
denta locurilor de muncă neo
cupate și a persoanelor care nu 
sînt încadrate in muncă si nu 
urmează o formă de învățămint 
sau de calificare profesională.

(2) în acest scop, persoanele 
apte de muncă care au împlinit 
virsta de 16 ani și nu urmează o 
formă de învățămint sau de ca
lificare profesională, ori nu sint 
încadrate in muncă, potrivit art. 
6. sînt obligate să se înscrie la 
direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale sau la 
oficiile acestora, în a căror rază 
teritorială iși au domiciliul și să 
ceară repartizarea lor in muncă.

(3) în cazul tinerilor intre 
16—18 ani obligația prevăzută la 
alineatul 2 revine și părinților 
sau reprezentanților legali.

(4) Obligația prevăzută la aii-

neatele 2 și 3 trebuie îndeplinită 
in termen de 30 de zile de la 
data ivirii situației care deter
mină necesitatea încadrării în 
muncă.

(5) în îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin, direcțiile pentru pro
bleme de muncă si ocrotiri so
ciale și oficiile acestora vor fi 
sprijinite de organele miliției 
care, potrivit legii, tin evidența 
populației.

Art. 8. — (1) Direcția pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale și oficiile acesteia au o- 
bligația să urmărească modul in 
care unitățile socialiste asigură 
încadrarea in muncă a persoa
nelor repartizate.

(2) Unitățile socialiste sint o- 
bligate să comunice direcțiilor 
pentru probleme de muncă si 
ocrotiri sociale și oficiilor aces
tora schimbările intervenite in 
necesarul de forță de muncă.

Art. 9. — în vederea înca
drării în muncă a persoanelor 
ce urmează a se elibera din 
locurile de deținere sau centrele 
de reeducare, organele Ministe
rului de Interne sint obligate să 
comunice, înainte de eliberare, 
direcțiilor pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale in raza 
cărora domiciliază persoanele în 
cauză, datele privind situația 
personală și calificarea profesio
nală a acestora.

Art. 13. — Repartizarea în 
producție a absolvenților institu
țiilor de invătămint superior, de 
la invătămintul de zi. se face 
potrivit legii.

CAPITOLUL IV

SANCȚIUNI

CAPITOLUL m
REPARTIZAREA 

ÎNCADRAREA IN MUNCA 
A ABSOLVENȚILOR 

ÎNVĂTĂMINTULUI LICEAL, 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC
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Ari. 14. — Constituie contra
venție, dacă faptele nu sînt 
săvirșite in astfel de condiții 
incit, potrivit legii, sint consi
derate infracțiuni, și se sanc
ționează cu amendă de la 300 
la 3 000 lei, încălcarea dispozi
țiilor prevăzute in art 5 ali
neatul 1 și art. 8 alineatul 2 
de către cei care au asemenea 
atribuții de serviciu, în cadrul 
unităților socialiste.

Art. 15. — Constituie contra
venție și se sancționează cu 
amendă de la 200 la 2 000 lei 
neindeplinirea de către persoa
nele, fizice a obligațiilor ce le 
revin potrivit dispozițiilor pre
văzute în ari. 7 alineatele 2, 3 
și 4.

Art. 16. — Constatarea con
travențiilor prevăzute la art. 14 
și 15, aplicarea sancțiunilor, 
precum și exercitarea căilor de 
atac se face în condițiile prevă
zute de normele legale privind 
stabilirea și sancționarea contra
vențiilor in domeniul muncii și 
ocrotirilor sociale.

Art. 17. — Contravențiilor
prevăzute in prezenta lege le 
sînt aplicabile și prevederile 
Legii nr. 32.1968 privind stabi
lirea și sancționarea contraven
țiilor.

Intilnirea prietenească a reprezentanților
1
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Manifestări in cea de-a patra zi Oaspeți de onoare ai întîlnirii

ro
din

A patra zi a întîlnirii priete
nești a reprezentanților tine
retului român și ai tineretului 
sovietic a programat o largă 
suită de manifestări in Bucu
rești și în alte localități ale 
tării.

în cursul dimineții, la în
treprinderea de mașini-unelte 
si agregate din Capitală, tineri 
muncitori români și sovietici 
și-au împărtășit din experiența 
lor.

După dezbaterile mesei 
tunde „Rolul tineretului
sfera creației artistice in edu
carea estetică și morală a ti
nerei generații44, care s-au des
fășurat in zilele precedente, 
joi. in cadrul intilnirii dintre 
conducerile ansamblurilor artis
tice ale Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, a continuat 
schimbul de experiență asupra 
unor aspecte ale activității cul
turale. La Uniunea compozi
torilor, a avut loc un rodnic 
dialog între tineri compozitori 
din cele două țări.

în agenda întîlnirii prietenești 
un loc prioritar a fost acordat 
continuării schimbului de ex
periență dintre organizațiile de 
tineret din. România și U.R.S.S. 
cu privire la activitatea de e- 
ducare revoluționară a 
generații. Pe această

tinerei 
temă,

tovară-

membri ai delegației sovietice 
au avut convorbiri la Comite
tele județene Dîmbovița, Ar
geș și Prahova ale U.T.C. Pen
tru mai buna cunoaștere a pre
ocupărilor tinerilor români, a 
realităților poporului nostru, 
grupuri ale delegației sovieti
ce au vizitat Combinatul de o- 
țeluri speciale din Tirgoviște, 
barajul Vidraru, Muzeul Dofta
na, Casa științei și tehnicii. 
Muzeul orașului Brașov. alte 
obiective economice și social- 
culturale.

La Casa de cultură din Si
naia. numeroși tineri de la În
treprinderea de mecanică fină 
din localitate, studenți și elevi 
s-au intîlnit cu tineri comsomo- 
liști. în continuare. formații 
artistice românești și sovietice 
au prezentat un reușit r 
gram de cîntece și dansuri.

Oaspeții de onoare și 
membri ai delegației sovietice 
au vizitat litoralul românesc, 
s-au întreținut cu tinerii care-și 
petrec o parte din concediu sau 
vacantă la Complexul turistic 
pentru tineret de la Costinești.

în cursul serii, la Clubul de
legației sovietice, găzduit de 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa44, la alte 
cluburi și case de cultură din 
Capitală și din tară au avut 
loc bogate programe artistice.

vorbesc Scînteii tineretului

Am așteptat„Interesul tinerilor
români pentru cu emoție și bucurie

știinfă intilnirea cu
m-a impresionat I" tineretul român"

Art. 10. — (1) Repartizarea și 
încadrarea in muncă a absol
venților cursurilor de zi de la 
liceele de specialitate. 
profesionale, ucenicie: 
de muncă și ai școlilor 
cializare postlicealâ se 
către unitățile socialiste 
au încheiat contracte de școla
rizare.

(2) Repartizarea si încadrarea 
in muncă a absolvenților prevă
zut! la alineatul 1 care nu au în
cheiat contracte de școlarizare 
se face, in unitățile de profil, 
de către organele centrale si lo
cale in subordinea cărora func
ționează unitățile școlare respec
tive. in termen de 30 de zile de 
la data absolvirii.

Art. 11. — Absolvenții licee
lor real-umaniste. care 
continuă studiile într-o formă 
superioară de învățămint. ori nu 
s-au încadrat in muncă potrivit 
art. 6. vor fi repartizați de către 
direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale sau ofi
ciile acestora, în producție. în 
vederea obținerii unei calificări 
profesionale sau în funcții ad
ministrative pentru ocuparea că
rora legea prevede studii liceale.

Art. 12. — (1) Unitățile de în
vățămint sînt obligate să spri
jine absolvenții primei- trepte a 
învătămintului liceal precum și 
ai liceelor real-umaniste. care 
nu continuă studiile într-o for
mă superioară de învățămint. în 
vederea încadrării în muncă sau 
obținerii unei calificări profesio
nale.

(2) în acest scop, unitățile de 
învățămint vor colabora cu di
recțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale și ofi
ciile acestora, precum și cu con
ducerile unităților socialiste din 
localitățile respective.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE
școlile 

Ia locul 
de spe- 
face de 
ca care

DU-5Î

In

Joi a părăsit Capitala
șui Evgheni Teajelnikov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din U-R.S.S.. care a 
participat la Intilnirea priete
nească a reprezentanților tinere
tului român și ai tineretului 
sovietic.

La plecare, pe aeroportul Oto-

peni oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, de membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Art. 18. — încadrarea
muncă in condițiile prezentei 
legi se face de către unitățile 
sociaiiste in Urnita numărului și 
structurii <je personal aprobate.

Art. 19. — Ministerul Muncii 
și direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocro-tini sociale asigu
ră îndrumarea unităților socia
liste și controlul aplicării preve
derilor prezentei legi, potrivit 
atribuțiilor ce le revin conform 
legii.

Art. 29. — Pe data intrării in 
vigoare a prezentei legi se 
abrogă Hotărirea Consuiuiui de 
Miniștri nr. 44571953 privind 
recrutarea și repartizarea orga
nizată a muncitorilor calificați 
și a personalului tehme-admi- 
nistrativ ; Hotărî rea Consiliului 
de Miniștri nr. 3711955 privind 
recrutarea și repartizarea orga
nizată a forței de muncă neca
lificată ; Hotărirea Consiliul ai 
de Miniștri nr. 7231956 privind 
angajarea muncitorilor agricol; 
sezonieri în gospodăriile agricole 
de stat ; Hotărirea Consiliului 
de Miniștri nr. 1051/1962 privind 
repartizarea in muncă a persoa
nelor puse in libertate din locu
rile de deținere ; art. 8. literele 
a. b și c din Hotărirea Consi
liului de Miniștri nr. 249419© 
pentru stabilirea și sancționarea 
contravențiilor in domeniul 
muncii și ocrotirii sociale ; 
Hotărirea Consiliului de Miniștri 
nr. 947/1970 privind repartizarea 
și încadrarea in muncă a absol
venților învățămîntului de zi al 
liceelor industriale, agricole, sil
vice, economice și sanitare, pre
cum și orice alte dispoziții 
contrare.

Membri ai delegației
sovietice—oaspeți ai tinerilor

în cursul zilei de ieri, mem
bri ai delegației reprezentanți
lor tineretului sovietic la Intil
nirea prietenească a reprezen
tanților tineretului român și ai 
tinerelului sovietic — au făcut 
o vizită pe Valea Prahovei, in 
orașul Sinaia, unde au fost oas
peți ai tinerilor muncitori, tehni
cieni și ingineri de la întreprin
derea de mecanică fină. După o 
scurtă vizită in orașul denumit 
«i .Perla Carpaulor- și o ex
cursie. ia Cota 1 400. a avut loc 
o adunare prietenească, ce a 
reunit sute de tineri ai uneia 
dintre cele mai importante în
treprinderi din oraș și membri 
ai delegației sovietice.

Adresind un călduros salut 
oaspeților. Alexandru Matei, se
cretarul 'comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea de mecanică 
fină din Sinaia, a menționat 
importanța întîlnirii prietenești 
dintre reprezentanții tineretului 
român și ai tineretului sovietic, 
prilej pentru un rodnic schimb 
de experiență între tinerii celor 
două țări și pentru o mai bună 
cunoaștere a activității și reali
zărilor U.T.C.L.

Sinaia
Vorbitorul a prezentat succesele 
dobindite de organizația U.T.C. 
din întreprindere, îndeplinirea 
obiectivelor puse in fața tinere
tului de către Congresul al XI- 
lea al P.C.R.. realizări de sea
mă ale tuturor uteciștilor din 
Întreprindere.

în cuvântul său de răspuns, 
Valeri Kuzmin, prim-secretar 
al Comitetului regional din 
R.S.S.A. Tătară, manifestindu-și 
bucuria de a fi fost oaspetele 
unuia dintre cele mai frumoase 
orașe ale României socialiste, a 
subliniat semnificația deosebită 
a întîlnirii pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare frățească intre 
tineretul român și sovietic, în
tre organizațiile lor revoluțio
nare.

în încheierea adunării a avut 
loc un frumos spectacol oferit 
de Ansamblul artistic al tinere
tului din Moscova și de forma
ția „Rapsodia Bucegilor" a Ca
sei de cultură din Sinaia. Pro
gramul artistic a fost călduros 
aplaudat de publicul prezent la 
această nouă manifestare a 
prieteniei româno-sovietice.

Născut în anul 1930, Iuri 
Artiuhin a fost inclus în 
corpul cosmonauților, efec- 
tuînd cursul complet de pre
gătire pentru zborurile cos
mice pe diferite aparate pi
lotate. A zburat împreună cu 
Pavel Popovici în perioada 
3 iulie—19 iulie 1974 pe nava 
„Soiuz-14“, fiind inginerul de 
bord al acesteia. Este primul 
echipaj cuplat la o stație 
„Saliut" („Saliut-3"), la bor
dul căreia cei doi cosmo
naut au realizat o serie de 
experiențe importante.

Oaspete de onoare al dele
gației Comsomolului. în ca
drul întîlnirii prietenești 
dintre reprezentanții tinere
tului român și 
lui sovietic.
Iuri Artiuhin 
clarat, într-o 
convorbire : „Impresiile mele 
despre șederea in Româ
nia sînt extraordinare, 
îmi place tineretul român, 
prietenos și inteligent, care 
a făcut intilnirea noastră 
deosebit de interesantă. M-a 
impresionat plăcut faptul că 
se interesează foarte mult de 
lucruri de care ne ocupăm 
noi. cosmonauții, Am avut 
astăzi o intilnire cu tinerii 
dintr-o tabără de pregătire 
cu profil aviatic. A fost o in
tilnire călduroasă, mi-a făcut 
mare plăcere să merg la un 
astfel de club. Și eu sint 
aviator, parașutist. Am găsit 
multe puncte comune pentru 
o discuție cu tinerii de aici. 
Interesul lor pentru Cosmos, 
pentru știință, m-a impresio
nat. Sînt foarte fericit de 
prilejul de a intilni tineri 
români".

ai tineretu- 
cosmonautul 

ne-a de- 
foarte scurtă

CONTACT

PROIECTUL LEGII
privind încadrarea într-o muncă

utilă a unor persoane apte de muncă
în Republica Socialistă Româ

nia munca este o îndatorire de 
onoare, o obligație a fiecărui- 
cetățean.

în societatea noastră, nimeni 
nu poate trăi fără muncă ; 
sustragerea de la muncă, traiul 
parazitar, realizarea de ciștiguri 
pe alte căi decît prin muncă 
proprie contravin principiilor 

. eticii și echității, sînt incompa
tibile cu natura și țelurile orin- 
duirii socialiste.

Munca fiecărei persoane re
prezintă criteriul fundamental 
de apreciere a conduitei și a 
contribuției acesteia la pro
gresul societății, o necesitate 
pentru afirmarea și dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
umane-

în scopul asigurării integrării 
într-o activitate utilă societății 
a tuturor persoanelor apte de 
muncă neîncadrate în producție,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) Fiecare cetățean 
al Republicii Socialiste România 
are, potrivit Constituției, drep
tul și îndatorirea de a desfășura 
o muncă utilă pentru societate.

(2) Statul asigură fiecărui cetă
țean posibilitatea de a desfășu
ra, potrivit pregătirii sale, o ac
tivitate în domeniul economic, 
social-cultural sau administrativ.

Ari, 2. — încadrarea în mun
că se face la cererea persoane
lor interesate, direct de către 
unitățile socialiste sau prin re
partizarea de către direcțiile 
pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale și oficiile aces
tora, în condițiile prevăzute de 
Codul muncii.

Art. 3. — (1) Persoana aptă de 
muncă, care a împlinit virsta de 
16 ani și nu urmează o formă 
de învățămint sau de calificare 
profesională, ori nu este înca
drată in muncă este obligată să 
se înscrie la Direcția pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale sau la oficiile acesteia, 
în a căror rază teritorială își 
are domiciliul și să ceară re
partizarea în muncă.

(2) Nu au obligația prevăzută 
la alineatul 1 meșteșugarii cu 
ateliere proprii și liber profesio
niștii care desfășoară activități 
autorizate de lege.

(3) De asemenea, nu au această 
obligație femeile care își în
grijesc copiii sau desfășoară o 
activitate casnică, în gospodăria 
proprie.

Art. 4. — Asigurarea întreți
nerii de către părinți sau alți 
susținători nu poate constitui un 
temei pentru neindeplinirea în
datoririi de către persoanele 
apte de muncă de a desfășura o 
muncă utilă pentru societate.

Art. 5. — (1) Evidenta persoa
nelor care nu urmează o formă 
de învățămint sau de calificare 
profesională și nu sint încadrate 
în muncă se organizează de Di
recția pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale și de ofi
ciile acesteia, cu sprijinul orga
nelor miliției și al celorlalte or
gane locale de stat.

(2) Organele prevăzute la ali
neatul 1 sint obligate să asigure 
repartizarea acestor persoane în 
producție sau pentru calificare, 

construcții, in 
forestiere 

economice, 
pregătirea 
precum și 
de muncă

pe șantiere de 
unități agricole, 
în alte unități 
nînd seama de 
aptitudinile lor. 
nevoile de forță 
unităților socialiste.

Art. 6. — (1) Dispoziția de 
partizare în muncă este obliga
torie.

(2) Persoana repartizată are 
îndatorirea să se prezinte îndată 
la unitatea socialistă, prevăzută 
în dispoziția de repartizare, în 
vederea încadrării în muncă-

(3) Unitatea socialistă este obli
gată să asigure încadrarea în 
muncă, potrivit legii, a persoa
nei repartizate.

Art. 7. — (1) Persoana care 
refuză sistematic, fără motive 
întemeiate, să se încadreze în 
muncă, ducînd o viață parazi
tară, va fi pusă în discuția adu
nării cetățenești din satul, co
muna sau cartierul în care domi
ciliază, în vederea influențării 
și determinării sale pentru a se 
încadra în muncă ori într-o for
mă de pregătire profesională.

(2) Punerea în discuția adunării 
cetățenești se face la propunerea 
Direcției pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale.

Art. 8. — (1) în cazul în care, 
cu tot sprijinul acordat, persoa
na în cauză refuză să se înca
dreze în muncă sau într-o formă

ori 
V- 
și 

de 
ale

re-

de pregătire profesională, conti- 
nuînd să ducă o viață parazitară, 
va fi obligată, prin hotărire ju
decătorească. să presteze muncă 
pe timp de un an, pe șantiere de 
construcții, în unități agricole, 
forestiere și in alte unități eco
nomice.

(2) Persoanele prevăzute la ali
neatul 1, în vîrstă de pină la 18 
ani, vor fi obligate să presteze 
muncă sau să urmeze o formă 
de pregătire profesională în cen
tre de muncă și reeducare.

Art. 9. — (1) Sesizarea judecă
toriei se face de către Direcția 
pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale, care va propune 
și unitatea unde persoana res
pectivă urmează să presteze 
munca.

(2) Judecătoria va soluționa cau
za în termen de 10 zile de la 
sesizare, în complet format din- 
tr-un judecător și doi asesori 
populari, reprezentanți ai or
ganizațiilor sindicale și de tine
ret.

(3) La judecarea cauzei, pre
zența reprezentantului Direcției 
pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale este obligatorie.

(4) Hotărîrea judecătoriei este 
definitivă și executorie.

Art. 10. — în caz de neres- 
pectare a hotărîrii judecătoriei, 
punerea în executare a acesteia 
se face de organele locale de 
stat, care vor asigura îndru
marea, supravegherea și pre
zența permanentă la locurile 
de muncă sau de calificare a 
persoanelor în cauză.

Art. 11. — (1) Persoana înca
drată în muncă. în condițiile 
prezentei legi, are toate dreptu
rile și obligațiile prevăzute de 
legislația muncii.

(2) Schimbarea locului de mun
că a persoanelor încadrate potri
vit art. 8, înainte de împlinirea 
unui an de la data încadrării, se 
poate face numai la propunerea 
unității socialiste, cu acordul 
Direcției pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, care 
va ține seama de calificarea ob
ținută. de conduita și atitudinea 
față de muncă a persoanei so
licitante.

Art. 12. — Centrele de mun
că și reeducare se organizează 
și funcționează în subordinea 
Ministerului Muncii,

Ministerul Muncii, împreună 
cu Ministerul Justiției, asigură 
îndrumarea și supravegherea 
activității centrelor de muncă și 
reeducare.

Art. 13. — Consiliile oameni
lor muncii, organizațiile de sin
dicat și de tineret din unitățile 
socialiste au îndatorirea de a 
asigura calificarea și integrarea 
în colectivele de muncă a per
soanelor încadrate, de a desfă
șura o permanentă activitate 
educativă, în scopul reeducării 
lor, al formării unei noi atitudini 
față de muncă și al respectării 
principiilor eticii și echității 
socialiste.

Membri ai celor două delegații asistind la demonstrația de măiestrie 
profesională oferită de tineri strungari români la Întreprinderea 

de mașini-unelte și agregate București
bFoto : VASILE RANGA

7 CAMPANIA AGRICOLĂ
Alături de cooperatori,

numeroase echipe de tineri
în județele din sudul și vestul 

țării secerișul griului s-a în
cheiat. Fără a-și permite nici un 
moment de răgaz, cooperatorii 
și mecanizatorii au trecut la 
pregătirea viitoarelor recolte. 
Se execută arăturile de vară, 
se administrează îngrășămin- 
tele naturale și chimice. Pentru 
ca aceste lucrări să se desfășoa
re ritmic și la timp, * unitățile 
agricole au datoria. în primul 
rind, de a organiza cît mai bine 
munca la eliberatul suprafețe
lor de paie pentru că, numai în 
aceste condiții. întreaga forță 
mecanică poate acționa din plin 
la arat. Din ultimele date cen
tralizate la ministerul de resort 
reiese că doar cîteva județe 
(Tulcea, Ialomița, Buzău. Bihor) 
au’ reușit să baloteze și să trans
porte paiele de pe suprafețele 
recoltate. în restul județelor, e- 
liberatul terenului s-a efectuat 
mai cu seamă în unitățile agri
cole de stat, însemnate restante 
înregistrîndu-se în cooperativele 
agricole de producție.

în județul Arad, unde seceri
șul griului s-a încheiat în toa-

te unitățile agricole, lucrătorii 
ogoarelor din I.A.S. au reușit să 
elibereze paiele de pe întreaga 
suprafață de 17180 hectare. Cit 
privește cooperativele agricole 
de producție lucrarea respectivă 
s-a efectuat pe mai bine de 85 
la sută din suprafețe. Acest lu
cru a permis imprimarea unui 
inalt ritm de muncă la efectua
rea arăturilor de vară, la pre
gătirea terenului pentru viitoa
rele recolte. La întreprinderea 
agricolă de stat din Utviniș, de

șipildă, paiele au fost strinse 
depozitate de pe întreaga supra
față de 2 360 de hectare. Ținerii 
mecanizatori Mircea Maftei, 
loan Miclea, Gavril Drăguș. Du
mitru Spătaru și mulți alții, lu- 
crînd în două schimburi, au reu
șit să execute arăturile de vară 
pe mai bine de 2 100 de hectare. 
Totodată s-a reușit să se însă- 
mînțeze cu a doua cultură 1100 
de hectare. Cu aceeași hărnicie 
lucrează și tinerii loan Arde
lean. loan Ienciu, Vasile Con
stantin, Gheorghe Simonca, de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Grăniceri, unde oda
tă cu arăturile se administrea
ză și cantități sporite de îngră
șăminte organice.

O. MARIAN

Toate lucrările, executate 
în timp optim

Acum, după încheierea recol
tării griului, varietatea lucrărilor 
ce se cer efectuate impune con
tinuarea eforturilor pentru o 
folosire judicioasă a forțelor de 
muacă și utilajelor. în unități
le agricole din județul Galați 
se seamănă ultimele suprafețe 
cu culturi duble, se fac arături
le de vară, în vii se stropește 
și se completează golurile etc.

Ne-am oprit ieri la C.A.P. Sen- 
dreni, printre tinerii mecani
zatori și cooperatori. în ultima 
solă cultivată cu in de ulei, îna
intau trei combine „Gloria44, 
conduse de mecanizatorii 
Gheorghe Negru, Mircea Marcu 
și Ene Enache.

— încheiem azi și recoltatul 
inului, ne spune tînărul inginer 
șef Florin Mitrofan. Am început

„Viața mea, ne spune 
Eroul Muncii Socialiste Ta
tiana Feodorova, este legată, 
în cea mai mare parte, de 
construcția metroului mosco
vit. Pe acest șantier, unde 
tineretul sovietic și-a adus o 
contribuție însemnată, ca de 
altfel la construcția multor 
altor obiective, am început ca 
simplu muncitor. Am deve
nit apoi turnător-betonist. 
Mi-am continuat pregătirea 
în Institutul de transport și 
am devenit inginer. Acum 
îndeplinesc funcția de ad
junct în Direcția de con
strucție a metroului. Pot 
spune că toată viața nii-am 
petrecut-o alături de con
structori. Am așteptat cu 
emoție și bucurie intilnirea 
cu tineretul român și acum 
sînt foarte fericită pentru 
prilejul de a-1 cunoaște di
rect. Popoarele noastre sînt 
legate de o prietenie trainică 
și în aceste. zile, ca o nouă 
mărturie, are loc această in
tilnire prietenească. Am 
aflat despre șantierele tine
retului din România și de 
aceea interesul meu a sporit 
și mai mult. Am aflat că și 
dumneavoastră — tinerii ro
mâni— construiti numeroase 
obiective în România. Vâ 
urez mult succes.
vinsă că vă veți 
bine, pentru că, 
multe generații,
este înarmat cu deviza v-Să 
învingem !*“

Sînt con- 
descurca 

deja, de 
tineretul

CU VIRSTELE
BRAȘOVULUI

în
din 
lor 
fost 
Brașov.
membrii grupului au avut pri
lejul să cunoască orașul de la 
poalele Timpei, cu bulevardele 
sale nod, la construirea cărora 
tineretul a participat prin zeci 
de mii de ore de 
triotică, după care 
tată prima școală 
situată în 
unde sînt
documente de pe timpul pri
mului cărturar, conducătorul și 
întemeietorul școlii, 
Cores i. precum 
de mare valoare 
acesta în orașul 
oaspeții au făcut 
exponatele păstrate in muzeul 
județean, unde li s-au prezen
tat aspecte din istoria orașului, 
precum și din viața artistică și 
culturală a acestor meleaguri 
străvechi.

Masa de prinz în pitorescul și 
modernul restaurant „Panora
mic", de pe vîrful Timpei, a

aceste 
delegația 
tineretului
oaspetele

La orele

zile, un grup 
reprezentanți- 

sovietic a 
municipiului 

dimineții

Scheii 
păstrate

muncă pa- 
a fost vizi- 
românească. 
Brașovului. 

> prețioase

diaconul 
și tipăriturile 
realizate de 
Brașov. Apoi 
cunoștință cu

prUejuit petrecerea citorva ore 
în, peisajul incintă tor al cetății 
turistice și industriale care 
este Brașovul, prin priveliștile 
de neuitat ce se oferă vederii 
di-n acest punct.

După masă tinerii sovietici 
au fost invitații Casei de știin
ță și tehnică pentru tineret. 
După vizitarea edificiului, a 
fost prezentat un interesant 
film realizat de cine-clubul fa
bricii „Răsăritul44. prezentînd 
activitatea tinerilor spe ologi 
din cadrul clubului sportiv al 
întreprinderii. Ansamblul de 
muzică folk al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C. a ofe
rit un^'frumos spectacol de mu
zică și poezie.

Fiecare din aceste manifes
tări a Tost străbătută de calde 
sentimente de prietenie, prile
juind un larg schimb de ex
periență între tinerii români și 
colegii lor sovietici.

Grupaj realizat de : VASILE 
ravescu, calin stăncu- 
LESCU și ADINA VELEA

această lucrare acum 4 zile, 
ploaia ne-a oprit puțin, dar am 
reluat munca și spre seară vom 
ajunge la capătul celor 60 de 
hectare cultivate cu in de ulei.

Concomitent se efectuează stro
pitul mecanizat în vii, al 6-lea, in 
timp ce cooperatorii lucrează cu 
spor la completarea golurilor. Dar 
cei mai solicitați șint în conti
nuare mecanizatorii. La efectua-

RAID IN JUDEȚUL TELEORMAN

rea arăturilor în vederea însă- 
mințării culturilor duble își dau 
concursul 8 dintre ei. printre care 
și tinerii Dumitru Stan, Ștefan 
Răduț și Axente Stan. Progra
mul lor a început la 5 dimineața 
și se va încheia la 10 seara, 
cind, de fapt, se preconizează să 
se termine și această importantă 
lucrare.

ION CHIRIC

(Urmare din pag. I)

hail, Dilică Ilie, State I. Marin, 
Vrăjitoare Nicolae. O mențiune
— pentru hărnicie și ,
pentru dragostea față de muncă
— se cuvine tractoristei Mar
cela Ologeanu cu nimic mai 
prejos soțului său Dumitru 
Ologeanu «au celorlalți mecani
zatori, nici în ceea ce privește 
programul de lucru, viteza zil
nică atinsă sau calitatea arămu
rilor.

Rămîneri în urmă, datorate 
în primul rînd terenurilor joase 
pe care apa mai băltește încă, 
sînt și la cooperativa agricolă 
de producție Beiu, unde au fost 
eliberate numai 400 din cele 790 
de hectare. Cele patru prese de 
balotat trebuie să-și mărească 
viteza de lucru, șă depășească 
ritmul de 6—7 hectare pe care 
îl realizează acum. în acest scop 
prin mai buna organizare a e- 
chipelor de cooperatori. în sensul 
corelării programului lor de lu
cru cu cel al mecanizatorilor

pasiune,

staționările în activitatea pre
selor pot fi complet înlăturate.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Ștorobăneasa este ultima 
unitate vizitată în cadrul raidu
lui nostru. Aici il găsim pe in
ginerul Gheorghe Save, pre
ședintele consiliului intercoope- 

cîmp 
nos- 

în- 
pro- 

de 
hotă- 

atunci cind e cazul, de-

ratist. Venind primul în 
și plecînd ultimul, tinărul 
tru interlocutor urmărește 
deaproape respectarea 
gramului de lucru, modul 
funcționare al mașinilor, 
î ăște, atMuvi vjuim c uazux, de
plasarea forțelor dintr-o uni
tate în alta. Aflăm cu acest 
prilej că, în urma unei rigu
roase analize a volumului de 
lucrări ce au mai rămas de exe
cutat, s-a hotărit ca peste 50 la 
sută din întreg parcul de trac
toare să fie concentrat la balo
tat și arat. S-au asigurat astfel 
condiții ca pină la sfirșitul aces
tei săptămini terenul să fie in 
întregime eliberat de paie, iar 
arăturile să fie executate pe 
întreaga suprafață.
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I GENEVA: Lucrările Comitetului

TELEGRAME pentru dezarmare
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Portu
gheze, ANTONIO RAMALHO EANES, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare adre
sat cu ocazia învestirii mele ca președinte al Republicii Portugheze. 
Folosesc acest prilej pentru a sublinia importanța cooperării intre 
cele două țări ale noastre și urez bunăstare și prosperitate poporu
lui României.

Discuții asupra proiectului de convenție prezentat
de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A

Republicii Socialiste România. NICOLAE 
primit din partea președintelui Confederației Elve-

Președintele
CEAUSESCU,a________ ,_____ .
țiene, RUDOLF GNAGl, următoarea telegramă :

Impresionat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a bi
nevoit să mi-1 adreseze cu ocazia Zilei naționale, țin să vă exprim 
cele mai vii mulțumiri.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis generalului dc brigadă, HUGO BANZER 
SUAREZ, președintele Republicii Bolivia, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 151-a aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Bolivia, vă adresez dumneavoastră și poporului bolivian 
prieten cordiale felicitări și sincere urări de progres și bunăstare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
transmis o telegramă de feliei-

tare ministrului relațiilor exter- 
terne al Republicii Bolivia 
ocazia sărbătorii naționale.

cu

PRIMIRE
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit, joi după-amiază, 
delegația econoipică britanică, 
condusă de Monty Finniston. 
președintele corporației brita
nice a oțelului.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării româno-britanice in 
domeniul metalurgiei.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordia
litate, a luat parte Neculai 
Agachi, ministrul metalurgiei.
- A fost prezent R. B. Dorman, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Marii Britanii la București.

..Unele probleme actuale 
securității și cooperării în 
ropa“.

Au luat parte, profesori 
versitari. cercetători, 
nari ai M.A.E., ziariști.

ale 
Eu-

_ uni- 
funcțio-

A apărut revista
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MASĂ ROTUNDĂ
Joi. la sediul Asociației de 

Drept Internațional și Relații 
Internaționale a avut loc O 
masă rotundă la care Ilias Iliu, 
deputat in Parlament, pre
ședinte al Partidului Uniunea 
Democrată de Stingă din Gre
cia, a conferențiat despre

NICOLAE CEAUȘESCU : 
Milenii de istorie • 1941— 
1944 : Politica de alianțe a 
Partidului Comunist Român 
® Presa mondială despre 
23 August 1944 • Mihai Vi
teazul — pagini de epopee 
® Al. I. Cuza : „Retrage
rea mea poate să 
deze independenta -------
niei“ & Acum 105 ani, la 
Put na ; I.G. Duca, 
nări inedite : România 
pragul primului război mon
dial • De ce mor imperii
le ? • Răzbunarea lui ALa- 
Reiks • Anglia 1890-1914: 
Crepusculul unei epoci 9 
Dollfus își face iluzii: Din 
relatările unui ziarist en
glez la Vierra.

consoli- 
Roma-

insem- 
în

SPORT *81»'5'

• ECHIPA de fotbal Steaua, 
campioana țarii, a susținut joi 
in Capitală un meci de antrena
ment în compania formației 
T.M.B., care activează in Divi
zia C. Fotbaliștii militari au ob
ținut victoria cu scorul de 5—1 
(2-1).
• JOI, pe stadionul Republi

cii s-a disputat meciul amical 
de fotbal dintre echipele bucu- 
reștene Rapid și Progresul. 
Fotbaliștii de la Progresul au 
obținut victoria cu scorul de 
4—0 (1—0) prin punctele mar
cate de Dragu (2), Țevi și Nea
ga (autogol). * 
nea (Rapid) 
de la 11 m.

Angliei și Italiei, finala zonei 
europene (Grupa B) a „Cupei 
Davis". După prima zi scorul 
este de 2—0 in favoarea jucă
torilor italieni.

în prima partidă, Zugarelli 
l-a învins cu 6—1, 7—5, 3—6, 
6—1 pe Taylor, iar în cea de-a 
doua Panatta a dispus cu 5—7, 
6-3, 6—3. 2-6. 6-4 de David 
Lloyd. Astăzi are Ioc partida de 
dublu.

J • .
Comitetul pentru dezarmare 

de la Geneva, discută, in., pre
zent - definitivarea unui proiect 
de convenție prepus de dele
gațiile -U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind interzicerea folosirii teh
nicilor de modificare a mediu
lui în scopuri militare cri alte 
scopuri ostile. Negocierile, se 
poartă in cadrul unui grup de 
lucru deschis participării tu
turor membrilor comitetului. 
Dezbaterile se concentrează pe 
stabilirea ariei de aplicabilita
te a convenției, pe determina
rea tehnicilor de modificare a 
mediului care ar urma să intre 
sub incidența acesteia, asigu
rarea dreptului statelor de fo
losire a tehnicilor de modifi
care a mediului in scopuri 
pașnice in vederea conservării 
si îmbunătățirii, condițiilor na
turale de viață a omului, pro
bleme privind sistemul de con
trol al respectării de către sta- 
tele-părți a prevederilor con
venției.

Delegația țării noastre, parti- 
cipind activ la faza concretă a 
negocierilor. promovează con
ceptul românesc asupra dezar
mării conținut in documentul 
..Poziția României in proble
mele dezarmării in primul raid 
ale dezarmării nucleare, și in 
instaurarea unei păci trainice 
in lume", prezentat la ultima 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Pronunțîndu-se pentru adop
tarea de măsuri hotărite pen
tru scoaterea in afara legn a 
tehnicilor de distrugere ecolo
gică existente sau in stadiu de 
proiect, șeful delegației române 
în Comitetul de dezarmare, am
basadorul Constantin Ene. a 
subliniat că o convenție pri
vind interzicerea folosirii in 
scopuri militare a tehnicilor de 
modificare a mediului trebuie 
să se înscrie ca un pas pe ca
lea realizării obiectivului de 
bază in domeniul dezarmării 
care este înfăptuirea dezarmă
rii -generale și, înainte de toate, 
a dezarmării nucleare.

Interzicerea unor noi arme 
și sisteme de nimicire în ma
să — a arătat ambasadorul ro
mân — trebuie să fie strins le
gată de măsuri ferme pentru 
încetarea producției de arme 
nucleare, lichidarea stocurilor 
existente și interzicerea depli
nă' si definitivă a armamentu
lui nuclear.

Delegația română a propus 
stipularea cu claritate, in pre
ambulul proiectului de conven
ție. a hotăririi statelor care vor 
deveni părți la acest instru
ment internațional de a con
tinua cu bună credință nego
cierile pentru realizarea și a 
altor măsuri efective in dome
niul dezarmării, in special in 
domeniul dezarmării nucleare.

Ea a oertit, totodată, ca pro
iectul de convenție să ;aibă un 
caracter cuprinzător, să inter
zică folosirea tuturor armelor 
ecologice și nu numai a unor 
categorii de tehnici și să asi
gure protecția egală' tuturor 
statelor, indiferent de întindere 
sau așezare geografică, densi
tate a populației sau capacita
te tehnică și economică, de a 
preveni un ipotetic atac cu ar
ma ecologică sau de a se re
stabili de pe urma distrugeri
lor p.e care le-ar putea provo
ca o asemenea armă.

Orice convenție in domeniul 
dezarmării — a arătat repre
zentantul țării noastre — care 
privește interzicerea unor mij
loace tehnologice care pot, in 
același timp, să aibă aplicabi
litate pașnică nu trebuie să li
miteze in nici un fel utiliza
rea lor in scopul dezvoltării e- 
conomice. Delegația română a 
propus in acest sens ca pro
iectul de convenție să prevadă 
cu claritate că aceasta nu va 
împiedica in nici un fel folo
sirea de către state, in scopuri 
pașnice, a tehnologiei de influ
ențare a mediului și. totodată, 
obligația statelor de a încura
ja și participa la cooperarea 
internațională in acest dome
niu prin schimb de informații 
științifice și tehnologice, cu 
luarea in considerație in mod 
special a nevoilor țărilor m 
curs de dezvoltare. Pentru de
legația română convenția 
prezintă un ansamblu 
gătii și drepturi care 
formulate intr-un 
perfect, eu luarea in 
rare a intereselor tuturor.

re
de ob li
se cer 
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în minutul 51, Ma- 
a ratat o lovitură

Craiova a avut loc
da

• IERI, la ____
jocul internațional amical 
fotbal ill care echipa locală Uni
versitatea a primit replica for
mației poloneze L.K.S. Lodz. 
Gazdele au terminat învingătoa
re cu scorul de 1—0 (1—Q). Uni
cul punct a fost înscris de Ne- 
grilă, dintr-o lovitură de la 
11 m.

• ÎN CONCURSUL interna
tional de atletism desfășurat la 
Philadelphia, campionul ame
rican Dwight Stones a corectat 
recordul mondial în proba de 
săritură în înălțime cu un rezul
tat de 2,22 m. .
era de 2.31 m și aparținea 
luiași atlet care la 
Montreal a obținut 
bronz.

-■ ,lF IS If
Vechiul record 

ace- 
J.O. de la 
medalia de

I BOLIVIA

• PE PISTA stadionului Me
talul din Capitală a avut loc ieri 
un concurs de motociclism „Dirt- 
track“. Victoria a revenit aler
gătorului bulgar O. Enachiev, 
care, după o „manșă" de baraj, 
a realizat cel mai bun punctaj.

• ÎN SALA sporturilor din 
Constanta au început joi între
cerile celei de-a 5-a ediții a 
competiției internaționale de 
box „Mănușa Litoralului", la 
care participă peste 80 de pu- 
giliști din 5 țâri : Bulgaria, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Tur
cia și România, reprezentată de 
cîteva cluburi. Iată primele re
zultate înregistrate : semimus- 
că : R. Turan (Farul) b.p. V. 
Moldovan (B. C. Galați) : cocos : 
N. Popa (Metalul) b.p. I. Mus
tafa (Farul) ; Al. Barbu (Lito
ral) b.p. M. Atanasov (Bulga
ria) : D. Condurat (Steaua) b.p. 
St. Gervassi (R. F. Germania) ; 
semiușoară : I. Mantu (Steaua) 
b, KO tehnic I. Pria (Farul) : 
Ilie Gheorghe (Metalul) b. KO 
tehnic A. Negulescu (Farul). 
Astăzi va avea loc o nouă re
uniune. Semifinalele sint pro
gramate simbătă, de-a lungul a 
două gale, iar duminică seara 
au loc finalele.

Ieri, înaintea începerii galei 
de box de la Constanta, a fost 
prezentat publicului spectator 
atletul constănțean Ilie Floroiu, 
clasat pe locul 5 la Jocurile O- 
limpice de la Montreal.

• JOI la Londra a început 
meciul de tenis dintre echipele

e PROFESORUL 
Tourrier 
dentului ______ „_______
Zvezda" că succesele sportivilor 
sovietici și din alte țări socia
liste, obținute la Montreal fac 
să te gindești că nu este vorba 
numai despre o bună pregătire 
a atleților, de o clasă excepțio
nală a acestora, ci despre însuși 
sistemul socialist care se preo
cupă de educarea armonioasă a 
oamenilor.

Corespondentul special la 
Montreal al ziarului „Krasnaia 
Zvezda", Viaceslav Gavrilin, re
levă progresul sportivilor din 
R.D. Germană și marele avint 
al reprezentanților Poloniei, 
României. Bulgariei. Cubei. Un
gariei. Cehoslovaciei, iar la u- 
nele discipline sportive, al atle- 
ților din R.P.D. Coreeană și 
Mongolia. Selecționata Cubei a 
întrecut la puncte și medalii 
toate țările din America Latină.

Ziarul vietnamez ..Nhan Dan“, 
comentind rezultatele Olimpia
dei de la Montreal, scrie că a- 
cestea au demonstrat din nou 
succesele importante 21e țărilor 
socialiste in dezvoltarea culturii 
fizice și sportului. Aceste suc
cese au adus o mare contribu
ție la creșterea prestigiului in
ternațional al țărilor socialis
mului.

Un articol redacțional al zia
rului vietnamez „Quan Doi 
Nhan Dan** relevă că „Jocurile 
olimpice de la Montreal s-au 
încheiat, dar succesele strălucite 
ale sportivilor din țările socia
liste continuă incâ să emoționeze 
opinia publică mondială. Aștep
tăm noi succese la Jocurile o- 
limpice care se vor desfășura la 
Moscova".

canadian 
a declarat corespon- 
ziarului „Krasnaia

Poporul bolivian aniversează 
astăzi ziua sa națională, îm
plinirea a 151 de ani de la în
lăturarea dominației coloniale 
spaniole, care a durat aproape 
două secole. La 6 august 1825, 
ca urmare a victoriilor obținute 
de armatele eliberatoare condu
se de Simon Bolivar, teritoriul 
denumit pe atunci Peru de Sus 
și-a proclamat independența sub 
numele de Bolivia.

Țară andină, in cadrul căreia 
Cordjlierii ating cele mai mari 
înălțimi. Bolivia are un terito
riu de 1 098 581 kmp, pe care 
trăiesc aproximativ 5 milioane 
de locuitori (55 la sută amerin
dieni, 27 Ia sută metiși, ^21 
sută creoli și 
la țării, La 
intr-una din 
mai ridicată 
de om. peste 
ritoriul Boliviei se constituie in 
zone naturale cu fizionomie geo
grafică distinctă. Este vorba de 
înaltul podiș andin (3 300—3 850 
m) închis de lanțul muntos al 
Anzilor, la răsărit de cîmpia 
joasă și mlăștinoasă a Amazo
nului. la sud de platoul Llanos, 
în nordul țării, la granița cu 
Peru, se află Titicaca, Iacul na
vigabil la cea mai mare altitu
dine din lume (3 812 m).

Cu toate că Bolivia are în
semnate bogății minerale — lo
cul doi în lume în ceea ce pri
vește zăcămintele de cositor, 
zăcăminte de gaze naturale con
siderate drept cele mai bogate 
de pe continentul latino-ameri- 
can, petrol, fier, plumb, zinc — 
două treimi din populația activă 
a țării este ocupată în agricul
tură. Se cultivă trestie de zahăr, 
arahide, cafea, cacao. tutun, 
porumb, orez etc.

în ultimii ani, in Bolivia au 
fost luate o serie de măsuri 
pentru a se asigura o mai bună 
valorificare. în interiorul țării, a 
resurselor naturale pentru acce
lerarea dezvoltării economici 
naționale.

U 
europeni). Capita- 
Paz. este situată 
regiunile cu cea 
altitudine locuită 
4 000 de metri. Te-
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ROMANȚA PENTRU O COROA
NĂ : Scala (orele 9,15; 11.15; 13.30: 
16; 18.15; 20,30), Grădina București 
(ora 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Sala 
Palatului (orele 17.15: 19.30), Pa
tria (Orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) . Capitol (orele 9.45; 11.45; 14:
16,15; 18.30; 20.30). Grădina Ca
pitol (ora 20).

CĂLĂTORIE ÎN ANGLIA : Fes
tival (orele 9,30; 11.30; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA : Buzsștl
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15),
Grădina Buzești (ora 20,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE: 
Doina (orele 9.30; 11,15; 13; 14.45;
16.30) .

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : Doi
na (orele 18,15; 20,30).

CAPRICIILE MĂRIEI : Modern 
(orele 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15:
20.30) . Eforie (orele 9,30; 11,45: 14; 
16.15; 18.30; 20,45). Feroviar (orele 
9: 11.15: 13.30: 16; 18,15; 20.15) Gră
dina Luceafărul (ora 20).

NOI AVENTURI CU TOM Șl

de peste hotare „Scînteia
tineretului"
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Nou masacru
rasist la Soweto

Poliția sud-africană a deschis 
din nou focul, joi, împotriva 
unei mulțimi de circa 5 000 de 
persoane, locuitori de culoare ai 
orașului sud-african Soweto, 
care luna trecută și-a cîștigat o 
tragică celebritate prin- cel mai 
mare masacru din istoria Re
publicii Sud-Africane. Cei 5 000 
de tineri și adulți reuniți joi la 
Soweto scandau lozinci prin 
care cereau anularea legilor și 
practicilor rasiste ce fac ca în 
această țară 18 milioane de ne
gri să fie tratați ca ființe infe
rioare de către celelalte 4 mili
oane și jumătate de albi.

Potrivit ultimelor informații 
transmise de agențiile de presă, 
la manifestația din ziua prece
dentă de la Soweto au participat 
20 000 de oameni, dintre care 
cinci au fost omoriți. 18 răniți și 
un număr nedeterminat ares
tați de poliție.

Intr-o scrisoare adresată se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, reprezentantul 
la Națiunile Unite al Congresu
lui Panafrican din Azania — 
mișcare de eliberare din Africa 
de sud —. David Sibeko. a soli
citat ajutorul pentru discutarea 
în Consiliul de Securitate a noi
lor acte represive comise la-So
weto de forțele polițienești ale 
regimului Vorster.

Programul noului guvern italian
prezentat in Parlament

Primul ministru al Italiei, Giulio Andreotti, a prezentat în 
Parlament programul de guvernare al cabinetului monocolor 
democrat-creștin, subliniind in expunerea sa „urgența și gravi
tatea** problemelor economice ale Urii.

ȘOMAJUL JUVENIL-UN FENOMEN 
ÎNGRIJORĂTOR ÎN ANGLIA

ustificată de . ofi
cialități prin nece
sitatea redresării e- 
conomiei, combate
rii inflației și în
tăririi încrederii, în 

moneda națională, reducerea 
drastică a cheltuielilor publice 
in Marea Britanie afectează 
sectoare importante. Programul 
de investiții în industriile na
ționalizate va fi redus cu 157 
milioane lire ; ajutoarele acor
date industriei mici particulare 
vor fi amputate cu 105 milioa
ne lire ; 87 milioane lire vor fi 
economisite prin aminarea con
struirii unor drumuri ; cheltu
ielile pentru apărare vor fi și 
ele reduse cu 100 milioane lire 
sterline ; agricultura pierde cir
ca 25 milioane lire ; alocațiile 
pentru invățămint vor fi reduse 
cu 45 milioane lire ; creditele 
municipalităților pentru con
strucțiile de locuințe au fost 
amputate cu 146 milioane lire și 
alte 75 milioane lire vor fi e- 
conomisite prin aminarea con
struirii de noi spitale. ,

Aceste reduceri au fost aspru 
criticate la majoritatea capitole
lor în diverse sectoare ale opi
niei publice, întrucît ele sint a- 
preciate ca fiind de natură sâ 
contribuie la creșterea substan
țială a șomajului care, pentru 
prima dată de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, s-a 
ridicat la circa 1 460 000 per
soane. Numai luna iulie a înre
gistrat o sporire a numărului 
șomerilor cu 38 300 persoane. 
„Trebuie luat în considerare 
faptul — scria LE MONDE — că 
210 000 tineri vor părăsi școala 
și că doar o parte dintre ei vor 
găsi de lucru în lunile urmă
toare". Intr-adevăr, statisticile 
arată că cei mai afectați sînt 
tinerii, precizîndu-se că nivelul 
șomajului în rîndurile tineretu-

Iui este dublu față de cel înre
gistrat de alte categorii de bri
tanici. Potrivit estimărilor U- 
niunii Naționale a Studenților 
din Marea Britanic, anul acesta 
15 000 de absolvenți ai colegiilor 
și institutelor pedagogice nu vor 
găsi nici un post liber pe piața 
muncii. în aceeași situație se 
găsesc și alte categorii de ab
solvenți — doctori, ingineri, ju
riști, artiști. Revista britanică

TINERETUL LUMII

• 1 460 000 de șomeri — 
nivel record • 15 000 de 
absolvenți vor căuta za
darnic de lucru • Fără 
voie la periferia societății

în consecință, programul_ cu
prinde măsuri destinate stăvili
rii inflației, a cărei rată a ajuns 
la .20 la sută, printre care revi
zuirea mecanismului prețurilor 
și a cheltuielilor administrației 
publice. Totodată, se preconizea
ză reducerea deficitului balan
ței de plăți, care se ridică la 
ora actuală la circa 3.6 miliarde 
dolari, precum și susținerea mo
nedei naționale, ale cărei cursuri 
au înregistrat scăderi accentua
te in ultimul timp. Pentru reali
zarea acestor obiective, a arătat 
premierul, guvernul își propu
ne „sa promoveze o dezvoltare 
a sistemului economic, atit in 
ce privește producția, cit și uti
lizarea forței de muncă**. In 
acest sens, a precizat Andreotti, 
în următoarele luni vor fi pre- 
zențate in Parlament o serie de 
proiecte de lege care se referă, 
practic, la toate sectoarele eco
nomice, începînd cu cheltuielile 
publice.

Primul ministru a arătat, de 
asemenea, că guvernul va lua 
contact cu autoritățile Fondului 
Monetar Internațional, în vede-

Pozițiile diverselor 
partide politice

După prezentarea in fața ce
lor două camere ale Parlamen
tului a programului guverna
mental de către primul minis
tru Giulio Andreotti, la Roma 
au avut loc reuniuni ale dife
ritelor formațiuni politice con
sacrare definirii pozițiilor lor 
in vederea votului de învesti
tură a noului cabinet italian.

Direcțiunea Partidului Comu
nist a hotărit ca reprezentanții 
în Parlament ai P.C.I. să se ab
țină cu prilejul votulud de în
vestitură — a anunțat Alessan
dro Natta, președintele grupu
lui parlamentar comunist din 
Camera Deputaților.

Abținerea noastră de la vo
tul de încredere, a declarat, pe 
de altă parte. Giorgio Napoli
tano. membru al ' secretariatu
lui P.C.I.. intr-un interviu a- 
cordat săptăminalului ..Pano
rama"'. are la bază o anumita 
realitate politică și anume că 
actualul guvern reprezintă o 
îndepărtare de la poziția tra
dițională a democrat-creștinilor 
de excludere a comuniștilor de 
la putere. Prin această hotări- 
re. a spus Napolitano, comu
niștii „își asumă pur și sim
plu iresponsabilitatea pentru 
crearea guvernului".

La nudul lor.-, . conducerile 
partidelor republican, socialist- 
democratic șî socialist au con
firmat hotăririle anterioare 
privind abținerea reprezentan
ților lor în forul legislativ ita
lian cu prilejul votului de în
credere in cabinetul democrat- 
creștin.

rea obținerii din partea acestui 
organism a unor credite în va
loare de 500 milioane dolari, 
menționînd că este necesară în
ceperea rapidă a negocierilor cu 
Bundesbank (Banca centrală a 
R.F.G.) în vederea amînării 
scadentei unui împrumut de 
2 miliarde dolari, care expiră la 
1 septembrie.

Referindu-se la relațiile ex
terne ale Italiei, primul minis
tru a reafirmat apartenența la 
alianța atlantică și la Piața co
mună. arătind. totodată, că in 
sfera de interese a țării intră și 
politica de destindere și relații
le cu țările în curs de dezvol
tare.

Dialogul amical pe care îl în
treținem cu țările socialiste eu- 
roperfe și-a dovedit validitatea, 
a spus primul ministru, și in
tenționăm să-I continuăm in ca
drul înțelegerilor încheiate la 
timpul lor.

Dezbaterile în Senat pe mar
ginea programului guvernamen
tal au început joi. iar votul de 
încredere se va desfășura vineri 
sau simbătă. Luni, sînt prevă
zute să înceapă dezbaterile în 
Camera Deputaților, votul de în
vestitură al acestui for urmînd 
să aibă loc. după toate probabi
litățile, la 13 august.

THE SPECTATOR consemna : 
„în condițiile adîncirii crizei e- 
conomice, noțiunea de „șomer 
cu diplomă** este foarte des în- 
tilnitâ. Mulți încearcă să gă
sească un loc de muncă în a- 
fara specialității lor. Dar șan
sele sint minime. Acești tineri, 
care au așteptat atîta vreme să 
dovedească societății că sînt 
capabili să facă ceva, ajung fără 
voia lor la periferia acesteia", 
în ultimul timp, studenții au în
treprins dese acțiuni de pro
test împotriva hotărîrilor au
torităților de a reduce fondu
rile destinate educației și îm
potriva creșterii rîndurilor șo
merilor dintre absolvenții șco
lilor și universităților. Protes
tele studențești s-au mani
festat prin ocuparea sediilor u-

nor colegii și institute de în- 
vățămînt superior din diferite 
orașe ale Marii Britanii, pre
cum și prin trimiterea de de
legați la marile demonstrații 
împotriva șomajului și pentru a- 
sigurarea dreptului 
organizate in toate orașele im
portante ale țării.

Datele recente cu privire 
creșterea șomajului, cu deose
bire în rîndurile tineretului, de
notă că economia britanică nu 
cunoaște încă înviorarea mult 
așteptată. Caracterizînd situa
ția economică dificilă a țării sa
le. ministrul finanțelor, Denis 
Healey sublinia ca principale 
trăsături negative ale economiei 
britanice la ora actuală : „deva
lorizarea cu 12 la sută a lirei 
sterline din luna martie pină în 
prezent ; un substanțial defi
cit al balanței de plăți (12 mi
liarde lire) ; menținerea unei 
înalte rate a inflației". „Noua 
strategie economică" a guvernu
lui britanic, urmărind restaura
rea economiei prin regenerarea 
industriei, reclamă sacrificii nu
mai din partea oamenilor 
muncii, cel mai puternic loviți 
de inflație, creșterea prețurilor 
și șomaj. în următoarele 12 luni 
au fost limitate oricare majo
rări salariale la 3,5 la sută, deși 
costul vieții va înregistra salturi 
de patru și cinci ori mai mari de
cît acest procentaj ; în același 
timp, o Carte albă intitulată : 
„Modificarea coduluj prețuri
lor" permite patronatului rea
lizarea unor profituri și mai 
mari. Deci, in ultimă instanță, 
dezavantajați sînt tot oamenii 
muncii, tinerii care sînt de luni 
de zile în căutarea unui loc de 
muncă, deoarece iot lor Ii SȘ 
cere să facă sacrificiile cele mai 
mari.

la muncă,

la

i
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Pentru reunificarea independentă
și pașnică a Coreei
J

Declarația C.C. al Partidului Revoluționar
pentru Reunificare din Coreea de Sud

Program de redresare

Comitetul Central al Partidu
lui Revoluționai- pentru Reuni
ficare, din Coreea de Sud a 
dat publicității o declarație. în 
care sprijină propunerea 
convocare în Coreea a 
„mare congres național", __
mulată in scrisoarea adresată 
partidelor politice, organizații
lor obștești și locuitorilor de 
diferite categorii sociale din 
Coreea de Sud. în cadrul mi
tingului organizat cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
creării Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei.

Declarația arată că Partidul 
Revoluționar pentru Reunifica
re sprijină deplin și salută pro
punerea Frontului Democratic

de 
unui 
for-

pentru Reunificarea Patriei, 
bazată pe concepția reunifică- 
rii naționale independente.- $i 
relevă că acest partid. care 
reprezintă interesele maselor 
patriotice sud-coreene. este 
ferm hotărit să ia parte activă 
la un asemenea congres, con- 
siderind că acesta trebuie sâ 
fie- convocat, pentru ca genera
țiilor viitoare să nu le fie lă
sată moștenire o Cores divi
zată. Totodată, declarația adre
sează tuturor compatrioților a- 
pelu.l de a s.e uni sub stindar
dul luptei antiimperialiste. pen
tru reunificarea independentă 
și pașnică a patriei și de a 
sprijini activ convocarea con
gresului național.
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• GUVERNUL Republicii 
Bangladesh a anunțat că in 
mătoarele șapte luni vor fi 
ganizate alegeri generale 
țară.

ur- 
or- 
m

DE• RECOLTA MONDIALA__
CEREALE va atinge in sezonul 
început la 1 iulie 1976. potrivit 
Departamentului american al 
Agriculturii, 1.058 miliarde tone. 
Cifra este superioară cu 77.5 
milioane tone (8 la sută) pro
ducției anului trecut- La jumă
tatea anului viitor, rezervele 
mondiale de cereale ar urma să 
totalizeze 138.2 milioane tone.

• LA VIENA s-au deschis joi, 
lucrările celei de-a treia reu
niuni a miniștrilor de finanțe ai 
statelor membre ale Organizației 
Țărilor Producătoare de Petrol 
(O.P.E.C), care urmează să du
reze două zile. Un purtător de 
cuvînt al organizației a declarat 
Gă miniștrii examinează modali
tățile concrete de asistență fi
nanciară pe care intenționează 
să o acorde O.P.E.C. țărilor în 
curs de dezvoltare care au avut 
cel mai mult de suferit de pe 
urma majorărilor repetate ale 
prețului petrolului.

• PREȘEDINTELE FRANȚEI. 
Valery Giscard d’Estaing, a so
sit, joi, fa Libreville, intr-o vi
zită oficială de trei zile in Re
publica Gaboneză.
• DUPĂ CUM INFORMEA

ZĂ AGENȚIA TANIUG, in 
noaptea de miercuri spre joi.

la Exploatarea carboniferă iu
goslavă ..Breza**, de lingă Sa
rajevo. s-a produs un accident 
atribuit unei explozii de gaz 
metan. Accidentul a provocat 
moartea a 17 mineri și rănirea 
altor 13.

• O NOUA ORDINE ECO
NOMICA internațională va 
permite națiunilor in curs de 
dezvoltare să aplice o strate
gie globală a dezvoltării și 
consolidării independenței 
lor economice, a reafirmării 
suveranității lor naționale — 
a declarat ministrul mexican 
al patrimoniului național, 
Francisco Javier Alejo, în 
cadrul unei alocuțiuni făcute 
la Centrul de studii al „lu
mii a treia" din Ciudad de 
Mexico. El a arătat, în con
text, că cooperarea econo
mică internațională reprezin
tă un instrument de bază 
pentru impulsionarea dezvol
tării țărilor care fac parte 
din „lumea a treia", contri
buind, prin mijloacele spe
cifice ei, la afirmarea tot 
mai plenară a acestor state 
în viața social-politică și 
economică internațională.

• SECRETARUL DEPARTA
MENTULUI DE STAT al S.U.A., 
Henry Kissinger, a conferit joi, 
în cursul escalei efectuate la 
Londra, in drum spre Iran, cu 
primul ministru al Marii Bri-

tanii, James Callaghan. Cu acest 
prilej au fost discutate proble
me privind situația din Africa 
australă și, in mod deosebit, cele 
referitoare la viitorul Rhodesiei. 
James Callaghan și Henry Kis
singer au ajuns în cursul între
vederii la concluzia că sînt ne
cesare noi convorbiri pentru gă
sirea unei „formule privitoare la 
Rhodesia", respectiv crearea unui 
guvern al majorității populației 
de culoare-

• BRAȚUL SONDEI, spațiale 
„Viking 1“ s-a blocat pentru a 
doua oară, în cursul manevrelor 
de recoltare a mostrelor de sol 
marțian. Cauza defecțiunii nu a 
putut fi descoperită de experții 
Centrului de control de la Pa
sadena, care efectuează în pre
zent teste cu ajutorul unei re
plici a robotului marțian. Blo
carea brațului nu a împiedicat 
umplerea cu eșantioane de sol a 
două din laboratoarele sondei 
spațiale, ceea ce face ca patru 
din cele cinci experimente pro
gramate să se desfășoare nor
mal.

(orele

LA

JERRY : Cosmos (orele 
16.301

MERE ROȘII : Cosmos
18.33: 20.30).

COMISARUL PIEDONE
HONG-KONG : București (orele 9; 
11.38: 14; 16,45: 19,30), Favorit (o- 
rele 9: 11.15: 13.38: 15.45; 18;------
Luceafărul (orele 8.30; 11; 
16: 18J8: 21). Parc Hotel
28.30).

ORĂȘENII : Arta (orele ... . 
17.45; 23). Patinoarul ..23 August* 
(ora 20.15).

PORUMBELUL : Central (orele 
f.15: 11.30: 13.45: 16: 18.13; 20 30). 
Flamura (orele 11.15; 13,30: 15.45: 
18; 28.15). PROGRAM DE DESENE 
ANIMATE (Ora 8).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Dacia (orele 9: 11.15; 13.30; 
15,45; 18; ------ — ~ *
15.30: 18;

TEXAS.

20.30), 
13.30: 
(ora

15,30,

20.15). Flacăra (orele 
20).

DINCOLO DE RIU -. 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18.15: 20.30). Gloria (orele 8.45: 
10.45: 12.45; 15; 17,15: 19.30), Melo
dia (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15; 
20.30). Grădina Titan (ora 20,30).

INSTANȚA AMINA PRONUN-

TAREA : Timpuri No! (orele 9: 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15), Rahova 
(orele 16; 18; 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Victoria (orele 9.15: 11,30; 13.45; 16; 
18.15 : 20,30).

C1NTECUL COLONADELOR î 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20)

CU MIINILB CURATE : Crîngași 
(ora 17).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Bucegi (orele 16; 
18). Grădina Bucegi (ora 20).

PAPILLON : Aurora (orele 9; 12; 
16; 19). Grădina Aurora (ora 20). 
Volga (orele 9; 12.30; 16: 19.15).

HAIDUCII : Vitan (orele 15,30; 
18). Grădina Vitan (ora 20.15).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Gri vița (orele 9; 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20,15). Stadionul Dinamo' 
(ora 2045).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII ! 
Moșilor (orele 9; 12; 14.45; 17,30; 
20). Grădina Moșilor (ora 20).

COMEDIE FANTASTICA : Mun
ca (orele 16: 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA î 
Popular (orele 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOTMAREȘTILOR 
Progresul (orele 16: 19).

AVENTURILE CELOR TRFI 
MUZICANT! : Tomis (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII î 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

CAVALERII TEUTONI : Feren
tari (orele 16: 19).

DOI BARBATI IES LA RA
PORT : Floreasea (orele 15.30: 18; 
20), Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 2G).

MUNTELE ASCUNS : Giulești 
(orele 15,30; 18; 20).

FRAȚI DE CRUCE : Lira (orele 
16; 18,15; 20.30), Grădina Lira (ora 
20,30),

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN: 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

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

ARBORELE CU FRUNZE ROZ : 
Grădina Arta (ora 20).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA î 
Grădina Festival (ora 20).

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18.45 Tragerea 
loto. 18.55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Mai aveți o în
trebare ? 20,35 Film artistic : „Ro
manță pentru îndrăgostiți" — pro
ducție a studiourilor sovietice. 
22,20 24 de ore. 22,30 închiderea
programului.

20.00 întîlnire la Porțile Cetății. 
Selecțiuni din spectacolul realizat 
la Alba-Iulia cu concursul forma
țiilor artistice din județele Dîmbo
vița. Suceava și Alba. 20.30 Turism 
și vînătoare. 20.50 Telex. 20.55 
Aventura cunoașterii : Adaptarea 
— întîmplare sau necesitate ? 
21.25 Biruit-au gîndul... „Din res
pect pentru Mărla-Ta". Mihai Vi
teazul în cronică și în cîntecele 
popoarelor. Evocare prilejuită de 
împlinirea a 375 de ani de la 
moartea marelui voievod. 21.45 Din 
nou despre... preferințele dv. 
muzicale. 22,15 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL n
17,05 România de 

de mline. Drumuri 
17,35 Microrecital.

17,00 Telex, 
azi, România 
albastre (II). ________ .
17,55 Ferestre deschise spre lume : 
Las Vegas — mit și realitate. 18.30 
Desene animate. 18,45 Pagini de 
umor : Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea. 19.10 Ritmuri de jazz. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.

Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor — Cișmigiu) : SÎNT SUFLET 
ÎN SUFLETUL NEAMULUI MEU 
— spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30; Teatrul Giulești (la 
Muzeul de istorie al R.S.R. — Sala 
Columnei) : DE LA STRĂBUNI 
PÎNA LA TINE — spectacol au- 
dio-vizual — orele 11 și 12 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : EVREI
CA DIN TOLEDO — ora 19,30; An-

* Română" :
MÎNDRA 

Teatrul „C.
E 

ora 19,30.

samblul „Rapsodia 
FRUMOASA EȘTI,
TARĂ — ora 18,30; ______
Tănase“ (Grădina Boema): 
NEMAIPOMENIT

economica 
adoptat la Londra 
Reprezentanții guvernului la

burist. ai patronatului și ai sin
dicatelor britanice au convenit, 
•în cadrul unei reuniuni a Con
siliului Național de Dezvoltare 
Economică' (N.E.D.C.), desfășu
rate la Londra, asupra unei, stra
tegii unice vizind redresarea e- 
conomiei Marii Britanii -r.trans
mite agenția Reuter. Consiliul 
a reținut una din cele două va
riante de propuneri prezențate 
de •_ către ministrul de finanțe, 
Denis Healey, în vederea unej 
înviorări pe termen mediu a e- 
conomiei. Principala caracteris
tică a programului de redresare 
prezentat de Healey o corlstituie, 
după cum relevă agenția; creș
terea într-un ritm fără prece- - 
dent pentru Marea Britanie — 
de opt la sută — a producției 
manufacturate în 
1976—1979.

Luînd cuvîntul în 
conferințe de presa ___ _
la încheierea lucrărilor, Ronald 
McIntosh, directorul general al 
N.E.D.C., a declarat că, dacă în 
următorii patru ani ar continua 
actualele tendințe, economia 
britanică s-ar afla, in 1980 in
tr-o situație ..inadmisibil de 
gravă". El a calificat, totodată, 
drept „istorică" reuniunea Con
siliului Național de Dezvoltare 
Economică, precizind că este 
pentru prima dată în istoria de 
16 ani a acestuia cind se adoptă 
un asemenea program.

perioada

cadrul unei 
desfășurate

• CEL PUȚIN 300 PERSOA
NE și-au pierdut viața și alte 
30 au fost rănite în timpul 
inundațiilor și alunecărilor de 
teren provocate de ploile muso- 
nice în diferite părți ale Nepa
lului, in ultimele două luni — 
a anunțat ministrul nepalez de 
interne. Jog Meher Strestha, în 
Adunarea Națională.

El a arătat că numai în statul 
Pahire Phedi din centrul țării 
au pierit 
Ministrul 
totodată, 
poduri.

peste 150 de persoane, 
nepalez a menționat, 

că au fost distruse 47

• PARAZITUL PALUDISMULUI CULTIVAT ÎN LABORATOR. 
Pentru prima dată s-a reușit cultivarea în laborator a parazitului 
care transmite paludismul. Este vorba de o etapă importantă in 
procesul de realizare a unui vaccin împotriva acestei boli care 
afectează aproximativ 200 milioane de persoane în lume. Micro
organismul a fost cultivat la Universitatea Rockefeller. (New 
York) de către profesorul William Trager, într-un mediu de 
celule din sîngele uman, parazitul se numește „Plasmodium 
falciparum** și este unul din cei patru paraziți care provoacă 
paludismul la om; Descoperirea este cu atît mai importantă cu 
cît acest microorganism a devenit. în unele regiuni ale lumii, 
rezistent la elorochină și derivații săi, care sînt medicamentele 
antipaludice cele mai eficace • UN RECHIN „ELEFANT", cin- 
tărind aproximativ 300 de kilograme și măsurînd 2,80 metri, a 
fost prins în plasele unor pescari amatori in largul coastelor ita
liene, la s.ud de Livorno. El aparține unei specii care se aventu
rează foarte rar in apele Mediteranei. Neavind dinți, se hrănește 
numai cu plancton și nu este periculos. Precedenta captură de 
acest fel în apropiere de Liyoțno a avut loc cu cinci ani în urmă. 
«CELEBRUL „BIG BEN“, MARELE OROLOGIU DE PE CLA-

IREA PARLAMENTULUI BRITANIC, devenit simbol al Londrei, 
s-a oprit în noaptea de miercuri spre joi, din motive necunoscu
te. Specialiștii apreciază că lucrările de reparații ar putea dura 
mai multe luni. Pînă acum. „Big Ben" s-a mai oprit din func
ționare încă de două ori : o dată din cauza căderii abundente 
de zăpadă iar altă dată din cauza pensulei unui zugrav, care a 
căzut. în mecanismul orologiului • MOHAMMED ALI ȘI RECLA
MA. Compania producătoare de lenjerie de pat „Spring Mills" a 
recurs la serviciile campionului mondial de box la categoria grea, 
Mohammed Aii, pentru a-i face reclania produselor sale. Intr-o 
conferință. de presă care a marcat inaugurarea campaniei publi
citare, Clay a declarat, cu umoru-i obișnuit,, referindu-se la 
lenjeria de pat pe care o va prezenta : „Este pentru prima oară 
în viața mea cînd trebuie să recunosc că există și altceva mai 
frumos decît mine" • CEA mai mare „moară de vînt“ din 
LUME, destinată producției de electricitate, cu o putere de 1.5 
megawați, va fi construită în următorii doi ani în Statele Unite. 
Costul acestei „mori** gigant, ale cărei aripi din fibră de sticlă 
vor avea o anvergură de 60 de metri, se va ridica la 7 milioane 
de dolari. Ea va avea randamentul maxim la o viteză a vintului 
de 35 km pe oră. In cazul în care viteza vîntului va fi ceva mai 
scăzută, ea va produce totuși suficientă energie electrică pentru 
asigurarea necesităților a 500 de locuințe.
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