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In toate schimburile de lucru

Organizare exemplară.
producții sporite

Pînă în acest an. foarte rar 
se întîmpla ca secția prelucrări 
metalice de la întreprinderea 
metalurgică din Aiud să-și rea
lizeze sarcinile lunare de plan. 
Explicația, la care cu greu au 
renunțat cei care o dădeau de 
fiecare dată, era că aici se lu
crează în trei schimburi și. ca 
atare, problemele sint cu mult 
mai mari. O analiză mai aten
tă a ajuns însă la concluzia că 
principala cauză era 
alta.

Cei care lipseau în 
III considerau câ pot 
orele de muncă in 
schimburi. Ceea ce și făceau de 
cele mai multe ori pentru că ii 
se accepta cu prea mare ușu
rință. „Numai că in schimbul 
II, cu atit mai puțin în schim
bul 1. nu totdeauna se găsea o 
mașină liberă44 — ne spunea 
maistrul Rem Petrindean.

ț Aprovizionarea cu materiale 
și scule se făcea cam la voia 
întâmplării. „Ne trezeam uneori 
că după cîteva ore ele lucru Tnu 
aveam sculele și materialele ne
cesare trecerii la execuția altui 
reper, ne explica la rîndul său 
lăcătușul Dorel Nagy. De unde 
să le iei, dacă nu 
zute de cu ziua pe 
brieafie“.

Asistenta tehnică____,______
ea inegal. ..In schimbul III. ne 
spunea Emil Chira, secretarul 
comitetului U.T.C., rar vedeai 
cite un inginer in secție, ca și 
cind pentru ei loc de muncă ar 
fi fost doar schimbul I și, din 
cind în cind, schimbul II“.

în concluzie, era deci vorba 
de slaba organizare a muncii 
schimbului III și nicidecum de 
alte cauze, 
treprinsă 
lui. care 
toate aces._ __ ___
bilit un plan ferm de măsuri 
la îndeplinirea căruia s-a si tre
cut imediat, iar rezultatele nu 
au intirziat să apară. Dintr-o

cu totul

schimbul 
recupera 
celelalte

erau prevă- 
foaia de fa-

funcționa și

La analiza 
începutul 
dezbătut 

lipsuri.

in- 
anu- 
atent 

s-a sta-
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GENERAȚIA
MUNCII

• Oameni din Chin
nogi

• „Programul de pro
ducție se încheie 
atunci cind ai termi
nat, intr-adevăr, ceea 
ce aveai de înfăptuit"

secție care timp îndelungat în
registra nerealizări lună de lu
nă, „Prelucrările mecanice" a a- 
juns una dintre cele mai bune 
secții al£* întreprinderii al că
rei plan de producție pe prime
le șapte luni a fost depășit cu 
peste 2 procente.

Aceeași secție, aceiași oameni, 
dar cu un randament al muncii 
constant in toate schimburile 
de lucru. Și aceasta, in primul 
rind. pentru că prezența oame
nilor la muncă este, fără excep
ție, in jur de 100 la sută. In 
noaptea in care am fost la În
treprinderea metalurgică din 
Aiud fisele de pontaj de la in
trarea în secție nu consemnau 
nici o absență. Maiștrii și șefii 
de echipe. în permanență prin
tre oameni și mașini, erau a- 
tenti ca totul să funcționeze 
perfect, fără întrerupere.

— Uneori mai apare și cite o 
defecțiune la vreo mașină, ne 
mărturisea Ion David, șeful de 
schimb al secției. Dacă sintem 
însă atenți și apelăm imediat 
la cei ce asigură asistența teh
nică, atunci cind situația ne de
pășește pe noi, mașina poate fi 
repede pusă în funcțiune. Așa 
cum dealtfel, s-a întimplat și 
cu cîteva nopți in urmă.

Intr-adevăr, defecțiunea unei 
mașini la care se lucra o piesă 
pentru o comandă ce trebuia 
expediată urgent la Reșița a fost 
remediată de tehnicianul elec
tronist Gheorghe Bran^ in nu
mai 45 de minute. Dacă o ast
fel de intervenție ar fi fost ami- 
nată pentru a doua zi. cel pu
țin 10 muncitori ar fi stat de
geaba 6 ore, ca să nu mai luăm 
în calcul și greutățile ce ar fi 
fost provocate întreprinderii din 
Reșița. Și, pentru că fiecărui 
detaliu organizatoric i se acor
dă atenția cuvenită. întrerupe
rile sint aproape total elimi
nate. Iată încă un amănunt a- 
parent nesemnificativ. La doi 
tineri muncitori — Iuliu Mol
dovan și loan Urs. — pe care 
i-am cunoscut la locul lor de 
muncă, li se semnase fișa de 
încadrare în întreprindere in 
acea zi. Șeful secției, anunțat 
de venirea lor. a avut grijă să 
le asigure în cele mai mici a- 
mănunte tot ce le trebuie lingă 
mașini pentru a-i face să înțe
leagă de la prima lor oră de 
producție că aici există o. dis
ciplină și că nimic din timpul 
de muncă nu trebuie irosit. În 
rigorile unei asemenea discipli
ne de muncă și organizare lu
crează de la începutul acestui 
an întregul colectiv al secției 
cu cei mai mulți tineri, despre 
care inginerul-șef. al. întreprin
derii. Ioan Alexa, spunea că au 
făcut dovada unei 
ambiții, aceea 
tea celor care 
Aiud.

//
• MINERII EXPLOATĂRII 

TURȚ, din județul Satu Mare, 
antrenați cu toate forțele în 
realizarea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate în marea între
cere socialistă, raportează cu 
ocazia Zilei minerului noi și 
prestigioase succese. Moder
nele procedee de exploatare 
in abataje ca și organizarea 
superioară a producției și a 
muncii au permis îndeplinirea 
cu 34 de zile mai devreme a 
sarcinilor de plan pe primele 
8 luni ale anului. La acest 
succes o contribuție de seamă 
și-au adus și tinerii mineri 
din ecbipele conduse de loan 
Toroș. Ion Bura, Ioan Rus II 
și Grigore Bogdan. (Ion Cucu)

MINE
DE DEMNITATE ȘI PATRIO
TISM-. Sub această deviză, ti
nerii din Exploatările miniere 
Fundu Moldovei, Leșu 
lui și Vatra Dornei. 
Suceava, au declanșat 
aețiuni destinate suplimentării 
producției. Ca urmare, in cin
stea Zilei minerului, cei 300 
uteciști din exploatările a- 
mintite, au extras peste plan, 
importante cantități de mine
reu 
(D.

Ursu- 
județul 
ample

in valoare de 500 000 lei. 
Cornel)

ÎN FIECARE AN, 
sărbătoreas- 
exploatarea 
Dîmbovița, 

Ziua mine- 
manifestare

• „TINERI — CALITATEA 
PRODUCȚIEI. O PROBLEMA

• CA _ 
intr-o atmosferă 
că, minerii de la 
Șotinga, județul 
au sărbătorit ieri, 
rului. La această 
devenită tradițională, ei s-au 
prezentat cu un bilanț bogat

UI
in realizări : 4 500 tone lignit 
peste plan in primele șase 
luni ale anului, importante e- 
conomii la consumul de lemn 
de mină și energie electrică. 
In această intrecere s-au evi
dențiat in mod deosebit mi
nerii Vasile Drăgușănoiu, 
Constantin Andrei, Ion G. 
Șerban, Gheorghe Badea, e- 
lectricienii de mină Ion Gă- 
mănescu, Tudose Aurel. An
gliei Joița, mecanicii Constan
tin Milea. ciștigâtorul con
cursului „Trofeul minerului- 
și Constantin Ghiță. Un fru
mos program alcătuit din în
treceri sportive și manifestări 
culturale, a reunit peste 1 ooa 
de muncitori și locuitori din 
localitățile Șotinga, Doicești, 
Teiș și Tirgoriște.* (Laurențiir- 
Olan).

frumoase 
de a fi in frun- 
lucrează la I. M.

NICOLAE COȘOVEANU

CAMPANIA AGRICOLĂ

Pulsul lucrărilor
in Cîmpia Bărăganului

Pe terenurile eliberate de 
paie se desfășoară din plin 

arăturile de vară • ELIBERAREA DE URGENȚA A TERENULUI Di
Foto : O. PLEC AN PAIE • SPORIREA

executării la timp
a fiecărei lucrări

CU CINE IN PAGINA a 4 c

VARA • MAXIMA
RITMULUI ARATURILOR D.

CONCENTRARE DE FORȚE LA 
RECOLTAREA LEGUMELOR SI A FURAJELOR

ILFOV: AtentieJ J

de conducerile C.A.P., suprafe^ 
tele destinate acestor culturi ai 
fost depășite cu peste 85 la sută 
De fapt secvențele înregistrat, 
în raidul efectuat prin citev; 
unități agricole din județul II 
fov, vorbesc despre preocupării 
oamenilor muncii de pe ogoar.' 
în această perioadă.această perioadă.

SE MINDREȘTE SATUL
Cu cîtera luni in urmă, la 

Cetatea de Baltă, județul Alba, 
a fost mare sărbătoare. Frumoa
sa așezare de pe Timava Mică 
își aștepta, emoționată și nerăb
dătoare, fiii răspindiți in patru 
colțuri de țară — bărbați și fe
mei, tineri și virstnici — pen
tru a avea cu ei un amplu dia
log despre maturitate, responsa
bilitate, vrednicie și omenie, 
despre împlinirile vieții și mun
cii de fiecare zi in cadrul mani
festării, devenită tradițională, 
„Cu cine se mindrește satul'*. 
Localnicii i-au purtat pe cei 
ce au răspuns apelului de li 
un capăt la altul al satului, pe 
ulițele copilăriei, pentru a cu
noaște profundele transformări 
petrecute in viața „cetății** du
pă plecarea lor...

Desigur, nici oaspeții n-au ră
mas mai prejos. Au avut ce să 
'le~ răspundă. Unii au devenit 
muncitori la mari întreprinderi 
industriale, alții — ingineri, me
dici, constructori, artiști... Ma
rele sfat al obștii aduce lau
de fruntașilor in muncă din 
cooperativele agricole de pro
ducție, celor care contribuie 
la buna gospodărire și' in-

frumusețare a localităților, își 
îndeplinesc obligațiile cetățe
nești, tuturor celor harnici și 
price puți, cinstiți și drepți, oa
menilor de omenie care prin 
muncă și-au ciștigat un rost in 
viață. Se bucură, totodată, de 
aleasă prețuire mamele cu mulți 
copii, gospodinele cu miini de 
dur care păstrează minunatele 
tradiții locale in arta țesutului

cusutului, bătrinii dascăliși -------------
care, slujind zeci de ani la ca
tedră, i-au ajutat pe copii să 
deprindă știința de carte.

Colectivitatea rurală, răspun- 
zătoare~față de fiii pe care i-a 
crescut și educat, se interesează 
și de navetiști, fiind dornică sa 
știe cUm muncesc, cum iși înde
plinesc obligațiile cetățenești. In 
acest scop, la acțiunea „Cu cine 
se mindrește satul** sint invitați, 
alături de muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii ca-

re locuiesc 
crează, 
conducere 
instituții, 
căldură, _____...____ _ .
hărniciei* pasiunii, și spiritului 
de abnegație de care dau dova
dă muncitorii-șăteni, neuitind să 
se refere și îa unele aspecte 
negative din activitatea și com
portarea lor. Intre așezările ru
rale și unitățile economice se 
statornicește, astfel, un fruc
tuos dialog, se creează o punte 
de legătură care permite con
ducerilor de întreprinderi să 
cunoască - mai bine condițiile de 
viață ale navetiștilor, specificul 
localităților: din care aceștia 
provin:

Uneori, lucrurile se peVrec Și 
invers: familia navetistului este 
invitată în întreprindere. Nu 
oricind și nici oricum. Vizita 
este precedată- de preparative 
intense. In acea zi fotografia 
muncitorului este afișată la pa
noul de onoare, la gazeta 
de perete se, publică un ar-

în sat dar f lu- 
la oraș, și cadre' de 

din întreprinderi și 
In cuvinte pline de 

invitații aduc elogii

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ODIHNĂ —DUPĂ MUNCĂ, 
NU ÎN LOC DE MUNCĂ!
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375 de ani

de la moartea

FUNDAMENTAL DE APRECIERE A .. --------------- ( Q NECES|TAȚE

MULTILATERALA A PERSONALITĂȚII UMANE"

„MUNCA FIECĂREI PERSOANE REPREZINTĂ CRITERIUL
CONDUITEI Șl A CONTRIBUȚIEI ACESTEIA LA PROGRESUL SOCfETAjll 

PENTRU AFIRMAREA Șl DEZVOLTAREA I ’ ‘

lui Mihai Viteazul

• „Cupa Scînteii tineretului 
la tenis**.

• Loturile echipelor din 
prima divizie de fotbal 
a țârii.

• Programul partidelor din 
turul campionatului.

După o suită de

în fond, de ce nu ? Stăpî- 
nii lăcașului încropit din pin- 
ză de cort aveau dreptul să 
își apCre liniștea chiar cu un 
mesaj ca cel pe care ni-1 le
găna în fata, ochilor vîntul. 
NU NE DERANJAȚI ! SÎN- 
TEM ÎN VACANTĂ ! scria 
pe cartonul agățat deasupra 
intrării. Elevi ? Studenți ? 
Cele trei siluete întinse pe 
saltele de cauciuc par să fie 
la vîrsta manualelor și cata
logului școlar. Dar. nu sint. 
ionel Mircea are 18 ani. Pa
vel Micu — 19. Lică Drulea 
— 17. îi extragem din pe
numbra care le protejează 
tihna și le estompează trăsă-

(Din Proiectul Legii privind 
turile. In lumina crudă de a- 
fară. cei trei nu seamănă de 

'■ fel unul cu altul, doar atît. 
un , singur element îi apro
pie : expresia ochilor, felul 
in care iși fixează privirile 
pe oameni și lucruri.

Apa Dîlgovului se zbate in
tre maluri strimte, de aici 
n-o putem vedea dar ii au
zim. amestecat, printre lovi
turile care răsună înfundat 
din pădure, susurul, de cea
laltă parte a văii. înverzind 
podgoria Coteștilor... Locul 
pe care și l-au ales tinerii 
pentru „relaxare" e. într-a- 
devăr, pitoresc.

— Plecăm astăzi — îl asi-

e.

încadrarea intr-o muncă utilă a 
gură cu o șiretenie mijită în 
colțul gurii Ionel Mircea pe 
subofițerul care mă însoțește.

— Unde ?
Schimb furișat de priviri, 

cîteva clipe de ezitare, apoi 
tot L M. care pare purtătorul 
de cuvint al celor trei, riscă 
un răspuns ...diplomatic : 
„Nu ne-am hotărît încă... 
Oricum lăsăm locul liber !“ 
— conchide cu un ton hotă- 
rit. dornic să evite continua
rea dialogului.

De cîteva luni, cei trei lasă 
mereu liber un pătrat de pa
jiște și ocupă un altul, il în
țeapă cu bețele de susținere 
ale cortului, de cîteva luni

unor persoane apte de muncă) 
desfășoară cu o monotonie 
îndărătnică acest tip de ex
cursie. care, în ce îi privește, 
se numește altfel : fugă de 
obligații, retragere „strategi
că" din fața efortului.

Ionel Mircea are. la 18 ani, 
4 irosiți pe apa trindăvelii. 
A terminat 8 clase în 1972. a 
început un curs de calificare 
la Combinatul pentru Lndus- 
trializarea lemnului, l-a pă
răsit-^îupă o lună, „nu-i pen
tru mine tiniplăria !“, a de
cretat. optind pentru o ,.ca-

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a ll-a)

Erou al
indepen
denței
și unității
naționale

Campania ’ agricolă continuă 
cu intensitate sporită și acum, 
după încheierea secerișului 
griului. Volumul mare de lu
crări care au mai rămas de e- 
xecutat pe cîmp. impune ca, 
pretutindeni, munca să conti- 
nuie ritmic pentru ca eliberatul 
terenului de paie, arăturile de 
vară, strinsul și - depozitatul fu
rajelor. recoltatul legumelor să 
se efectueze. cit mai grabnic. In 
județul Ilfov, de exemplu, 
urmare ,a eforturilor depuse - 
toți lucrătorii ogoarelor, a orga
nizării judicioase a muncii, a 
sprijinului permanent primit 
din partea comandamentului 
județean pentru coordonarea 
lucrărilor agricole, în prezent, 
se balotează paiele de pe ulti
mele hectare. .Cit privește însă- 
mințarea cu cea de-a doua cul
tură. în I.A.S. a fost efectuată 
pe mai bine de 12 200 hectare.

, iar . la C. A.P. p.e 73 000 hectare. 
Referindti-ne numai'la suprafe
țele planificate a se cultiva cu 
legume, trebuie arătat că dato-

• rită preocupării organelor jude
țene. a- interesului manifestat

ca 
de

Șl

O PRIMA URGENȚA : 
BALOTATUL PAIELOR 

ELIBERAREA TERENURILOR

Aceasta es’te una din sublinie
rile făcute în carnețelul briga 
dierului fermei 1. de la C.A.F 
Dridu. Gheorghe Bițineant 
..Astăzi trebuie să termin balo 
tatul și transportul paielor d 
pe întreaga suprafață. Pcntri 
aceasta am mobilizat toate atc 
lajele și mijloacele de transpor 
de care dispune brigada. an 
făcut apel la un număr spori 
de membrii cooperatori pe car 
i-am organizat în echipe pentr4 
încărcat, descărcat și făcu 
claie44. O precizare, la C.A.F 
Dridu se acționează energic 1 
balotatul și transportul paielq 
nu numai pentru ă crea • fron 
de lucru tractoarelor Ia arat, c 
și pentru faptul că prin urgen 
tarea acestei lucrări se asiguri 
o serioasă rezervă de. furajJ 
pentru animale. De aceea, șefu

DUMITRU DUCA

(Continuare în -pag, a IlI-a)

bogate manifestări menite să contribuie

la dezvoltarea pe mai departe a raporturilor de prietenie frățească

și strînsă colaborare între tinerii din cele două țări

și ai tineretului sovietic
CALDA MANIFESTARE
A SENTIMENTELOR

DE STIMA ȘI PRIETENIE

A

Intîlnire cu
presa română
și sovietică

Plecarea
delegației
tineretului

sovietic
AMĂNUNTE ÎN PAG. A V-.
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„Istoria însăși a confirmat justețea și necesitatea obiectivă a actului săvîrșit de Mihai Vi
teazul, prin realizarea ulterioară a idealului său — ideal al tuturor românilor - prin înfăptuirea 
în epoca modernă a statului național român unitar, lată de ce Mihai Viteazul rămîne o figură 
luminoasă, progresistă în cartea de aur a poporului român".

NICOLAE CEAUȘESCU

EROU AL INDEPENDENȚEI 
Șl UNITĂȚII NAȚIONALE

375 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul

Florin Codre : ,,MIHAI VITEAZUL"

în epopeea istoriei noastre. 
Somnia lui Mihai Viteazul, o- 
?upă un loc de excepție. Dom
nia lui este remarcabilă nu 
itimai prin realizările politice si 
■nilitare. ci. mai cu seamă, 
arin aceea că înfăptuirile sale 
răspundeau idealurilor impu
ne țărilor române de epo- 
?â. deci de destinul național al 
unui popor. In același «■ timp, 
flomnia lui Mihai Viteazul, prin 
ascensiunea fulgerătoare și îm
plinirea unor năzuințe visate 
Ic- un popor întreg. caDâtă. prin 
aimensiunile lor. sens de sim
bol. Mihai Viteazul apare pe 
scena politică românească in
tr-un moment cind speranțele 
Lnei redresări pentru noi erau 
aproape nule. îndeosebi dato
rită faptului că la sfirșitul se
colului al XVI-lea Poarta, pu-
erea opresoare, pornise ofen
siva spre centrul Europei, oști- 

oto-mane cucerind cetățile
:are le deschideau 
iei. în asemenea 
tare' recomandau 
upunerea. Mihai 

drumul Vie- 
împrejurări 
prudenta și 
Viteazul ri-

lică steagul luptei pentru in- 
lependentă. Executarea cămă
tarilor aflați în țară și arderea 
registrelor în care erau con-
emnate datoriile reprezintă 
emnul revoltei. Chemarea țâ- 
ii la luptă solidarizează in ju

Odihnă - după
(Urmare din pag. I)

ri6ră“ cu mult mai potrivită 
— vagabondajul și pentru o 
sursă de existentă infinit mai 
facilă : furtul din buzunare. 
Obligat să le abandoneze un 
timp, după ce ie practicase 
aproape un an. s-a resemnat 
cu o slujbă modestă la între
prinderea de vinuri pentru 
export. îl plictisește peste 
măsură condiția de om cin
stit. de aceea revine în 
„breasla" pe care o părăsise, 
ise împrietenește cu Pavel 
iMicu pe baza afinităților co
mune de irosire a vremii și 
Ide cîștigare incorectă a mij
loacelor de trai, iar nu peste 
mult timp li se adaugă un 
nou ..colaborator". Lică Dru- 
lea. își mută centrul opera
țiunilor intr-un perimetru pe 
care îl consideră rentabil și 
lipsit de riscuri : litoralul.

Pavel Micu, 19 ani și două 
condamnări pentru furt, este 
dintr-un sat aflat în coasta 
Negrileștilor. locuit de oa- 
Imeni vrednici și cinstiți, așa 
Ieste dealtfel și mama aces
tui „amator de chilipiruri", 
lincapabilă. din păcate, să iși 
strunească singură feciorul al 
Icărui tată a evadat de la o- 
Ibligațiiie de părinte imediat 
[după nașterea lui Pavel, gă- 
fcindu-și o altă familie undeva 
Iprin preajma Botoșanilor. 
[Băiatul a terminat numai 4 
Iclase. apoi a fugit de acasă. 
|s-a apucat de ..prădat" gea- 
Lnantanele și buzunarele că
lătorilor. a fost internat în- 
jtr-un țnstitut de reeducare, a 
revenit, dar după cîteva luni, 
fesemeni lui Ionel Mircea s-a 
fclictisit să respecte legea și 
fc-a apucat s-o sfideze după 
sistemul învățat înainte de a 
Kunorta rigorile ei.
I Lică Drulea. mezinul grupu
lui. s-a cunoscut cu ceilalți 

anul trecut, intr-un pâr- 
ruleț din vecinătatea Gării 
Me Nord. El nu este din 
KȚrancea.- părinții locuiesc Ia 
pitești, dar felul de viață 
pentru care a optat seamănă 
tină la confuzie cu al celor
lalți doi.
I Știam toate aceste lucruri 
■n momentul cind. sfidînd in- 
Micațiile de pe cartonașul a- 
fcătat în fața cortului, m-am 
■întărit să îi deranjez pe cei 
■rei. De cîteva luni, băieții 
pceștia n-au mai făcut, in- 
jr-adevăr, nimic. Rostită de 
fei. afirmația semnifică doar 
■aptul că nu au întreprins 
Jumic în afara legii. (Nu s-a 
fctabilit că ar fi comis vreo 

rul domnului pe omul de rînd 
exasperat de sarcini fiscale, pe 
moșneanui care-și vedea ame
nințate vechile libertăți, pe Bu- 
zești ca și pe ceilalți boieri 
conștienți că numai actul în
drăzneț al domnului poate a- 
pâra dreptul la existență al 
unei națiuni mici, dar curajoa
se. Unitatea care, se realizează 
intre domn și întreaga tară ex
plică bilanțul suitei de lupte 
începute in toamna anului 
1594 și încheiate în luna mai 
a anului următor : dezorgani
zarea sistemului de fortificații 
otoman pe Dunăre $ijn Do- 
brogea. înfrângerea corour.ior 
de oaste care aduceau înlocui
tori pentru Mihai și Aron Vodă, 
marea biruință de Ia Serpătești 
asupra hanului și infringerea 
forțelor otomane concentrate la 
Rusciuc.

Asemenea fapte au darul să 
producă nu numai stupoare la 
Const antinopol ci și o profun
dă criză economică datorită că
reia. în anul 1595. planul cuce
ririi Vienei. părăsit, este înlo
cuit cu planul cuceririi’ Țării 
Românești și transformarea a- 
cesteia in pașalîc. In august, la 
Călugărcni. Mihai Viteazul de
monstra că supușii săi întru
chipează o forță de temut, că 
Tara Românească reprezenta o 

infracțiune în această peri
oadă. pină și pentru adăpos
tul din pinză cerată care ii 
ferește de soare, ploaie sau 
frig au acte in regulă).

Nu e drept, nu ar fi deloc 
firesc să reținem din afirma
ția lor doar aspectul conve
nabil. Nu au făcut nimic, în
seamnă. inainte de toate, că 
s-au abținut de la muncă, nu 
au făcut nimic. înseamnă, la 
cea mai simplă interpretare, 
că au stat. Privite din acest 
punct de vedere — și el este 
singurul normal in cazul de 
față ! — vacanța cu care se 
apăra este un răgaz nemeri
tat, odihna la care pretind că 
au dreptul — o himeră, iar 
suportul material cu care și 
le asigură are o prove
niență dubioasă. (Chiar dacă 
intru justificarea acestuia 
din urmă, tatăl lui Ionel 
Mircea, muncitor la între
prinderea forestieră, confirmă 
că și-a ajutat feciorul cu 
cinci sute de lei. „Mi-a pro
mis că din tuamnă se duce să 
lucreze, dacă mă minte și de 
data asta, apoi..." — și mina 
aceea bătătorită de muncă 
izbește tăblia mesei intr-un 
gest semnificativ.)

Calculăm in gind cite 
toamne au trecut de cind tre
buia să se intimple această 
întilnire cu efortul și nu gă
sim nici un argument care să 
ne dea dreptul să credem că. 
de data aceasta, promisiunea 
făcută va fi onorată. Nu-1 
găsim, pentru că de fapt nu 
există. Măi degrabă toate an
tecedentele și chiar această 
pretenție insolită la o relaxa
re estivală nemeritată contra
zic speranța acestui părinte, 
care ne mărturisește că a mai 
ascultat asemenea ..angaja
mente" de citeva ori. Atunci ? 
E singurul- fecior. înțelegem 
pină la un punct îngăduința 
paternă, o acceptăm pină a- 
coio unde nu se transformă 
intr-o încurajare a trindăviei. 
E greu de crezut că bărbatul 
acesta cu obrazul înăsprit de 
iernile și verile muncite in 
pădure, cu miinile noduroase 
ca trunchiurile arborilor pe 
care îi seceră de mai bine de 
un sfert de veac poate răbda 
lenea și minciuna la propriul 
său fiu. Aproape la fel de 
gî eu acceptăm că femeia care 
este mama lui Pavel Micu 
nra reușit să-i transmită a- 
cestuia nimic din vrednicia și 
felul cinstit în care trăiește. 
Și totuși... ei. tinerii aflați in
tr-o vacantă ne termen ne
definit, plimbîndu-și de la o 

putere militară de care nu se 
putea face abstracție. Acest 
succes, ca și luptele din anii 
următori au darul să convin
gă Poarta că Țara Românească 
nu poate fi transformată in pa- 
șallc. iar vechile înțelegeri 
care reglementau raporturile 
dintre cele doua părți trebu
iau respectate. De asemenea, 
victoriile obținute de oștite 
Țării Românești sporesc presti
giul politic pe plan european al 
acesteia. Mai mult decit atit, 
în urma luptelor din anul 1598 
cind ostile lui Mihai ajung pină 
in Balcani. Europa începe sâ 
spere nu numai la oprirea o- 
fensivei otomane, dar și la e- 
liberarea Constantinopolului 
prin brațul domnului roman. 
Pentru noi. după Călugăreai 
urmează ani de afirmare a 
unei conștiințe naționale mar
cate de unirea spirituală a ro
mânilor din Transilvania cu 
cei din sudul Carpaților. de 
scrierea unei cronici și redac
tarea unor documente de cance
larie in limba română. Iar cind 
împrejurările politice au ingă- 
duit-o. Mihai Viteazul a trecut 
la înfăptuirea unității țărilor 
române intr-un singur hotar, 
împlinind, in urma victoriilor 
din toamna anului 1599 și - pri
măvara anului 1600. năzuința de 
secole a poporului român. A- 
ceastă operă politică de impor
tanță covirșitoare pentru isto
ria noastră este fructul unei 
concepții politice bine structu
rate. O serie de mărturii con
temporane ne dovedesc că iii 
«ecolul al XVI-lâa exista o con
știință a originii noastre, o con
știință a unității de neam. Mi
hai Viteazul, pornind de la a- 
ceastâ realitate, a gindit unita
tea țărilor române cu mult 
inainte să treacă la înfăptuirea 
ei practică. Sint multe docu
mente care ne îngăduie să sur
prindem . gindurile demnului. 
Important de reținut este că 
opera politică realizată in 1MJ0 
a fost pregătită din timp si 
a sa cum reiese din declarațiile 
domnului, in Transilvania, pe 
lingă masele largi ale țăran.- 
lor. politica lui se bucura si de 
sprijinul total al secuilor- in 
Moldova. de asemenea. M.hai 
Viteazul era așteptat f. asa 
cum mărtur-serie un mercenar 
polon. aflat in slujba lui Iere- 
mia Movili, tefer-i acestuia au 
fost alungați de țăranii români.

în legătură cu concept-» po
litică a domnului s-au păs
trat mai multe documente, ur.e- 
le dintre ele purtind însemnări 
autografe ale lui Mihai, care 
au făcut par*e din arhiva sa 
personală. Din aceste documen
te in care sint consemnate 
tratativele domnului român cu 
Rudolf al 11-1*9. ca si in scri
soarea din 10 martie 1600 tri
misă regelui Poloniei, se poate 
vedea limpede că Mihai Vi
teazul a urmărit consecvent și 
sistematic unirea tuturor teri- 

muncă
pajiște la alta adăpostul, as- 
cunzindu-se de obligații după 
un perete de pinză ne obligă 
să credem ceea ce pare, in 
adevăr, greu de crezut. Nu să 
și acceptăm însă acest fel de 
viață. Nu să ne oprim la 
marginea unei afirmații care, 
ocolind adevărul, conduce de 
fapt spre miezul lui : faptul 
că cei trei nu au făcut nimic 
de citeva lui concurează. prin 
consecințe, actele necinstite 
comise pină atunci. De aceea 
trebuie deranjați si obligați 
să își întrerupă odihna pină 
cînd vor avea, cu adevărat, 
după ce să se odihnească.

Institutul pedagogic din Constanța
SCOATEREA LA CONCURS A UNOR POSTURI DIDACTICE

CATEDRA DE MATEMATICA 
FIZICA

— Conferențiar, poziția 1 din 
statul de funcțiuni al catedrei 
de matematică-fizicâ. disciplina 
MATEMATICI SUPERIOARE.

Candidatii la concurs vor de
pune la biroul plan-retri- 
buție-personal. din cadrul In
stitutului pedagogic Constan
ța, B-dul Lenin nr. 124, în 
termen de 30 de zile de 
la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de 
înscriere la care vor anexa (in 
dublu exemplar) actele prevă
zute de Legea nr. 6/1969 privind 
Statutul personalului didactic 
din R.S.R. publicat în B.O.. 
partea I, nr. 33 15 martie 1969 
și de instrucțiunile M.E.I., nr. 
84 539/1969.

Concursul se va desfășura la 
sediul institutului în termen 
legal.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de înscriere la 
concurs se pot obține la biroul 
plsn-retributie-nersonal. telefon 
14576, interior 909.

FACULTATEA 
DE SUBINGINERI

— Profesor, poziția 1 din sta
tul de funcțiuni al catedrei de 
specialitate, disciplina MECA
NICA.

— Conferențiar, poziția 2 din 
statul de funcțiuni al catedrei 
de specialitate, disciplina TEH
NOLOGIA MATERIALELOR. 

toriilor locuite de români.
în tratativele cu imperialii. 

Mihai Viteazul a cerut ca te
ritoriile locuite de români, care 
fuseseră alipite Imperiului hab- 
sburgic. cum erau Crișana și 
Maramureșul, să revină ..la 
moșie”. De asemenea el voia 
ca teritoriile românești ocupa
te de otomani, cum erau Ba
natul sau raialele de pe malul 
sung al Dunării, sâ-i revină 
lui. în tratativele cu polonii, 
el a pus aceleași condiții in le
gătură cu teritoriile pe care o- 
tomanii le ocupaseră in sudul 
Moldovei. Celelalte pâmînturi 
care ar fi fost eliberate de sub 
stâpinirea turcească nu-1 inte
resau. soarta lor râminind sâ 
fie rezolvata de împărat Toate 
acestea ne demonstrează câ 
prin politica dusă de marele 
domn nu s-a urmărit altceva 
decit înfăptuirea unirii tuturor 
românilor intr-un singur hotar 
sub sceptrul lui Mihai Viteazul 
și al urmașilor săi. în ciuda 
dificultăților intimpinate in 
timpul tratativelor cu imperia
lii. Mihai Viteazul nu a renun
țat nici o clipă la gindul uni
tății țărilor române, a sacrifi
cat totul pentru împlinirea a- 
cestui ideal. Opera politică în
făptuită de Mihai in anul 16(X). 
deși clădită pe un temei etnic 
românesc, n-a fost viabilă pen
tru că marile puteri: vecine 
noii creații politice românești 
(Imperiul habsburgic. Imperiul 
otoman și regatul polon) și-au 
unit eforturile pentru a-1 do
bori pe emul căre gindise si 
reușise să modifice harta po
litică a răsăritului european. 
Fiecare dintre aceste puteri ar 
fi dorit să stăpinească. dacâ nu 
pe tustrele, măcar una din ță
rile românești. Cind. prin ta
lentul militar al lui Mihai Vi
teazul. Sigismund Bâ’.hory era 
alungat din Transilvania. cre- 
ir.du-se din nou perspectiva 
unificării țărilor române, dom
nul român avea sâ fie ucis mi- 
aelegte pe Cimpia Turxil acum 
375 de ani. Cu mosrtea lui nu 
pierea insă amintirea creației 
lui politice care devine un sim
bol pentru generațiile care i-au 
urmat, unirea țărilor române 
realizată de Mihai Viteazul 
fiind o ,.r.eoe#:tate lecxcă. o- 
bMtivă a istoriei*, conformi 
cu asmratiiie txsooruhu mirar.. 
Asa rurr. rcb’..r.ia tovarășul 
Nicciae Ceausescu la marea 
adunare pooularâ de la Alba 
Iulie din 28 mai 1975. ..Isteria 
insăsi a confirmat justețe* si 
necesitatea obiectivă a actului 
săvirsit de Mihai Viteazul, prin 
realizare* ulterioară a idealu
lui său — ideal al tuturor ro
mânilor — prin înfăptuirea in 
epoca modernă a statului na
țional român unitar-.

MANOLE NEAGOE

„Lumea bună“
Ruptura dintre el. 

viciosul, ți cercul 
de prieteni care vo
iau să-l recupereze, 
să-l redea societă
ții te părea că nu 
are nici o ?an«d.

Avea, va să zică, 
dorul de a nu fu
ma. de a nu bea. 
de a nu juca jocuri 
de noroc ț4i. Si de 
nici toate necazuri
le. Nu putea Îm
prumuta pe nimeni 
cu o țigară. Dar ce 
zic eu cu o țigară, 
nici măcar cu un 
foc : nu oferea de 
băut, nesuportind

zidurile interioare 
modeme ale zeului 
Bachus. De aici ne
cazuri in meserie. 
Toți se uitau chio-

TABLETĂ
riș la el. Cine e el? 
Ce vrea să ajungă? 
Ce scopuri are ?

în condițiile cind 
cei din jur fac ce
le menționate mai 
sus și el nu vrea să

— Conferențiar, poziția 3 din 
statul de funcțiuni al catedrei 
de specialitate, disciplina ELEC
TROTEHNICA ȘI MAȘINI E- 
LECTRICE.

— Lector, poziția 4 din statul 
de funcțiuni al catedrei de spe
cialitate, disciplina DESEN 
TEHNIC.

— Lector, poziția 5 din statul 
de funcțiuni al catedrei de 
specialitate, disciplinele : CURS 
GENERAL DE MAȘINI. RE
ZISTENTA MATERIALELOR.

— Asistent, poziția 6 din sta
tul de funcțiuni al catedrei de 
specialitate, disciplinele : TEH
NOLOGIA MATERIALELOR. 
RFZISTENTA MATERIALE
LOR.

— Asistent, poziția 7. din sta
tul de funcțiuni al catedrei de 
specialitate, disciplinele : DE
SEN TEHNIC. ELECTRONICA 
ȘI MAȘINI ELECTRICE.

Candidatii la concurs vor de
pune la Biroul plan-retribuție 
personal din cadrul Institutului 
pedagogic Constanța. B-dul V. 
I. Lenin nr. 124, în termen de 
30 de zile pentru postul de pro
fesor. conferențiar, lector și de 
15 zile pentru posturile de asis
tenți. de la data publicării aces
tui anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere la care vor 
anexa (în dublu exemplar pen
tru posturile de profesor, con
ferențiar. lector), actele prevă
zute de Legea nr. 6/1969 privind

De ce este necesară critica criticii

Riscurile diletantismului
Printre cele mai păgubitoare 

..afecțiuni" ale exercițiului cri
tic e și diletantismul. Poetul di
letant și prozatorul diletant au, 
dacă se poate spune așa, avan
tajul de a suporta ei singuri 
consecințele propriului diletan
tism. în sensul că cititorul vă 
identifica relativ ușor intr-o 
operă beletristică simptomele 
imposturii. în critică însă dile
tantismul are bătaie mai lungă 
și o finalitate socială : induce
rea în eroare, adesea perfid 
instaurată. Fiindcă diletantismul 
critic e întotdeauna paradoxal, 
diagnosticarea lui pretinde ve
rificări succesive care presupun, 
la rindu-le, un anume timp de 
desfășurare și, iată perfidia, 
chiar in acest timp de edificare, 
necesar cititorului. diletantul 
iși propagă unda de eroare în
deobște fără ca singur s-o știe, 
animat adică de cele mai bune 
intenții. Această triplă alianță 
de absențe care este diletantis
mul — absența talentului, a, 
profesionali lății și a conștiinței 
lucrului făcut — are prostul 
obicei, util din punctul său de 
vedere, de a se ..îmbrăca" la fel 
ca antipodul ei. luind aerul ex
terior al unei critici bazate pe 
prezența celor trei calități. De 
aici dificultatea despărțirii rapi
de a apelor de uscat. Deși bine 
cunoscută, simptomatologia cri
ticii diletante e incă departe de 
a conduce spre un tratament 
adecvat și eficace, de vreme ce 
cazurile de diletantism depistat 
sint destul de numeroase, ca să 
nu mai vorbim de cele care n-au 
ajuns deocamdată să fie dove
dite. Cred că împiedicarea acce
sului la cititor a acestui fel de 
critică ar avea mai mari șanse 
de izbindâ dacă am porni de la 
observația că diletantismul se

Figuri literare in 
viziunea graficienilor

Muzeul literaturii române 
organizează un salon de gra
fică. sub genericul „Din lu
mea celor care scriu... — pro
iecții grafice de Victor Ion 
Popa. Cik Damadian. Silvan 
lonescu". Expoziția reunește 
portrete ale unor scriitori și 
oameni de lite-e reprezenta- 
t:vi de la Al. Macedonski, O. 
Goga. N. Iorga. C. Stere. Ion 
M'.nuleseu. G. Topirceanu, 
Tudor Arghezi. G. Bacovia. 
ion Barbu. Lucian Blaga, Mi- 
kail Sadoveanu, Cezar Pc- 
îmca. Tudor Mutatescu ri 
muiți alț: reprezentanți iluș
tri si generației dj-ure ceîe 
două războaie, pizl U unele 
d-m peraonahzdțile de seamă 
ele neții hte^re eetuele : 
Al Roretci. Se^btn Ciocu- 
lesev. Rsd» Bovmww. Eu
gen Jebeiesnu. Be-
*ivc. Nia* Caztian șa.

Vemsisnjul ra avea loc in 
rotonda muzeului din strada 
Fundației, nr. 4. Tuni 9 ou- 
gust. orele 19M. Va urma un 
dialog critic ți <3 șarjă din 
epigramele hti Cincinat Pa
ve ie seu la adresa scriitorilor 
portretizați, susțtnvt de pres
tigioși actori bveuresteni.

poată face, atunci 
cine ațe vicii ? El. 
El e viciosul. Noi 
nu.

De aceea cînd îl 
vedeți la vreo pe
trecere că stă re
tras intr-un colț, o- 
feriți-i o țigară, 
ciocniți un pahar 
cu el. Aruncați-i o 
ochiadă. un suris 
care promite. Ten- 
tați-l. Nu se poate 
si nu sfirșească 
prin a se integra 
in lumea bună.

VIRGIL 
GHEORGHIȚA

Statutul personalului didactic 
din R.S.R., publicat în B.O. 
partea I. nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile M.E.I. 
nr 84 539/1969.

Concursul se va desfășura la 
sediul institutului, in termen 
legal.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de înscriere la 
concurs se pot obține de la 
biroul plan-retribuție-personal. 
telefon 14576, interior 909.

Catedra de științe naturale 
și agricole

— Profesor, poziția 1 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, 
disciplina BOTANICA SISTE
MATICA.

Catedra de educație fizică
— Conferențiar, poziția 2 din 

statul de funcțiuni al catedrei, 
disciplinele : ORGANIZAREA 
ȘI CONDUCEREA ȘTIINȚIFI
CĂ A EDUCAȚIEI FIZICE, 
METODICA. TEORIA ANTRE
NAMENTULUI SPORTIV.

Catedra de fizică-chimie
— Conferențiar, poziția 3 din 

statul de funcțiuni al catedrei, 
disciplinele : ELECTRICITATE 
$1 ELECTROTEHNICA SI 
CIRCUITE ȘI DISPOZITIVE E- 
LECTRONICE.

Catedra de educație fizică
— Lector, poziția 7 din statul 

de funcțiuni al catedrei, disci

manifestă mai puțin la nivelul 
studiului critic și mai mult la 
nivelul recenziei, mai puțin în 
rîndurile criticii permanente și 
mâi mult printre scriitorii care 
fac critică, in totul el caracteri- 
zind starea de ocazionalitate a 
actului critic. Un coeficient 
înalt de responsabilitate în pro-l 
liferarea criticii diletante rovine, 
așa văzind lucrurile, revistelor, 
și nu atîta celor literare cit ce
lor culturale care dedică un nu
măr de pagini comentării feno
menului literar și ziarelor cu 
rubrici literare. Recenzenții de 
ocazie fac în genere critică de 
ocazie la cărți de ocazie, lucru 
pe care-1 știu scriitorii și criticii 
nu și cititorul, înclinat acesta să 
ia in serios ceea ce i se spune 
despre cutare sau cutare operă. 
Pentru ă nu lăsa să se vadă ab
sențele amintite mai sus recen
zenții și articlierii ocazionali 
paradează un vocabular critic fie 
impresionist la modul amical- 
argotic, fie impresionist la modul 
gongoric, imprumutind intr-un 
caz dezinvoltura proprie bunului 
profesionist, iar in celălalt, ter
minologia celor mai noi (și la 
modă) tendințe al° cercetării 
critice cu metodă științifică. In 
afară insă de confuzia pe care 
o produc intre cititori criticii di- 
letanți, tineri sau nu. neavind 
acea pregătire teoretică serioasă 
care să compenseze deficitul de 
vocație sau de profesionalitate, 
îngreuiază considerabil efortu
rile criticii intru obținerea au- 

Criticul
Un critic detectiv s-a ivit in

tempestiv in publicistica de
dată recentă : C. Sorescu. Nu se 
știe dacă junele emul al lui 
Sherlock Holmes arborează pipa 
impozantă și tartanul cadrilat 
al înaintașului. însă gustul irț- 
vestigatoriu nu-i lipsește, și nici 
de celebrele carouri scoțiene nu 
pare străin. Atita doar că la 
agreează intr-un stil sui-gene
ris. .înarmat cu lupe teribile, 
prin care-și privește bănuitor 
confrații. C.S. a cadrilat meti
culos tot cimpul criticii actua
le. incepind apoi să graveze ci- 
te-un epitaf injurios pentru o- 
cupantul fiecărui careu. Curajos, 
nevoie mare, căci nu-i așa, 
valoarea nu așteaptă ca vfrsta 
s-o confirme, și-a început ope
ra demolatoare cu un șah la 
rege. Mai acum c'teva săptă- 
mmi a cintărit suspicios -eru
diția profesorului Șerban Cio- 
culescu și. cum unele ,.izvoare“ 
figurau și-n fișierul său alfa
betic, a scris intr-o revistă de 
tiraj un articol plin de insani
tăți. unde, fără complexe. il 
tutuia ș.-l batea familiar |i a- 
mericănește pe ovalul spetelor 
pe ce’, care este ax-, decanul cri- 
noi noastre. Gestul, rămas ne- 
sancționat. t-a deschis apetitul 
detect;Fistic, iar urmarea este 
că C.S. s-a specializat in a 
descoperi închipuite atentate 
la morala criticii, imaginare de
desubturi tenebroase, pe care 
le denunță săptăminal, cu o 
disciplină metronomică. in ace
eași publicație. Ca orice detec
tiv ce se respectă, și publicistul 
nostru caută urme, ia mulaje, 
colecționează ațe și sforicele ră
mase lingă cadavrul onestității, 
plăcerea lui predilectă fiind se 
pare, să ..descoase mecanismul 
faptic", să descopere „solidari
tăți cusute cu ață albă" ș.a.m.d. 
In frenezia lui justițiară, ma
nifestată hebdomadar, nu-l aju
tă insă întotdeauna limba, și a- 
tunci iși amuză cititorii cu 
perle involuntare precum .„pri
ma cerință sine qua non a cri
ticului de direcție" (pe cind o 
a doua ?). Mă rog. fiecare pa
săre pe limba ei piere. însă nu 
pentru a-i semnala deficiențe
le gramaticale sint scrise aceste 
rinduri. Se intimplă cu detecti
vul polemist ceva mai grav. Cu 
o vervă și o încordare a frazei 
altminteri remarcabile, el de
bitează sentențios inexactități și 
enormități. C.S. s-a ocupat, de 
pildă, de două intervenții publi
cate de M. Ungheanu și M. 
Iorgulescu în „Scinteia tineretu- 
lui“. Cu o generozitate sus
pectă. dar explicabilă la o lec
tură mai atentă, C.S. atribuie 
celor doi critici idei cuprinse 
în caseta redacțională. Orbul 
găinilor sau rea-voință ? $ti- 
indu-l drept „omul cu lupa", în
clin spre a doua motivație. Tot 

plinele : ANATOMIA ȘI BIO
MECANICA EDUCAȚIEI FI
ZICE ȘI SPORTULUI ȘI IGIE
NA. CONTROL $1 PRIM AJU
TOR.

— Asistent, poziția 15 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, 
disciplinele SCHI. LUPTE- 
JUDO.

— Asistent, poziția 16 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, 
disciplina GIMNASTICA ȘI 
DEMONSTRAȚII SPORTIVE.

— Asistent, poziția 17 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, 
disciplina BASCHET.

— Asistent, poziția 18 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, dis
ciplinele : TENIS DE CÎMP ȘI 
MASĂ. HANDBAL. VOLEI ȘI 
GIMNASTICA.

— Lector, poziția 19 din statul 
de funcțiuni al catedrei, disci
plinele : IGIENA. CONTROL ȘI 
PRIM AJUTOR. FIZIOLOGIE 
ȘI BIOCHIMIE. GIMNASTICA 
TERAPEUTICĂ ȘI MASAJ.

— Asistent. poziția 20 din 
statul de funcțiuni al catedrei, 
disciplinele: METODICA SPOR
TULUI DE MASA. BOX. HAL
TERE. TIR. SCRIMĂ.

— Asistent, poziția 21 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, dis
ciplinele : EDUCAȚIE FIZICA, 
NATAȚIE.

Catedra de fizică-chimie
— Asistent, poziția 8 din sta

tul de funcțiuni al catedrei. 

torității fără de care exercițiul 
critic își pierde utilitatea- Cum 
bine se știe, ca purtătoare de 
cuvînt a axiologiei literare, cri
tica nu poate fi numai comenta
riu descriptiv al operei și nici 
nu-și poate îngădui să emită ju-, 
decăți de valoare fără o susți
nere prin argumentele analizei. 
Or. diletantului îi e proprie toc
mai judecata de tip apodictic, 
„soluționarea" valorii unei cărți 
dintr-un unghi care exclude 
opera însăși și nu de puține ori 
el poate fi recunoscut după 
nepotrivirea dintre desfășurarea 
pseudo-demonstrației critice și 
concluzia axiologică la care 
ajunge. Neștiind bine de nici 
unele diletantul, și cu atit mai 
mult criticul diletant, iși permi
te luxul de a ști totul, de unde 
și aerul definitiv, nu implicit ci 
explicit, ce ne întimpină in re
cenziile ocazionale și in fața că
ruia spiritele mai timide pot 
cădea lesne în confuzie. Dacă 
admitem ca pe un imperativ 
profesionalitatea autorului de 
beletristică, talentul și conștiința 
lui scriitoricească se cuvine să 
admitem cu aceeași valoare a- 
celeași calități și criticului. Di
letantismul n-a produs niciodată, 
nici scriitori stimabili, nici critici 
prestigioși. Problema nu e doar 
de a-1 refuza, adevărata proble
mă e de a-1 face să simtă refu
zul. Dar asta e o chestiune ce 
merită o discuție aparte.

LAURENȚIU ULICI 

detectiv 
acesteia cred că i se datorează 
și refuzul de a vedea justețea 
cu care unul din foiletoniștii a- 
mintiți incrimina pericolul ca- 
lofiliei, al „literaturizării tex
tului critic'1. Dacă vrea să se 

: convingă de adevărul spuselor 
'lui M. Ungheanu. C.S. n-are 
altceva de făcut decit să se 
uite in revista ce-l găzduiește 
cu larghețe și să citească pe o 
coloană alăturată articolului 
său finalul însemnărilor despre 
Alecsandri datorate unui exe
get improvizat ce semnează cu 
trei nume ca romanii o frază 
„lustruită" și pluricefală ca un 
balaur. Cartograf incorigibil, 
C. Sorescu s-a amuzat deunăzi 
să deseneze „harta" arterelor 
prin care circulă elogiile in in
teriorul grupării „luce fer iste" și 
pare a postula o categorică in
terdicție pentru membrii unei, 
redacții sau ai unui grup de 
scriitori de a-și comenta ope
rele. N-o să creionez și eu 
sistemul de vase comunicante 
prin care se deplasează elogiile 
la revista ce-l publică, nu fiind
că mi-ar lipsi exemplelef ehei, 
multe !). ci fiindcă sint de pă
rere că valoarea, cind există, 
repet, cind există, trebuie re
cunoscută chiar și tn persoana 
colegului, a prietenului, a con- 
militonului de cenaclu. Crede 
oare in mod serios C. Sorescu 
ca (reiau propriile lui exemple) 
Dan Laurențtu, Cezar Ivănes- 
cu. Marin Preda, M, Ioraules- 
cu, Mihai Gafița, Lucian Raicu, 
L. Ulici nu sint valori ce pot 
interesa pe un critic al actuali
tății ? Dacă răspunsul este afir
mativ. să-l rostească, deschiș ! 
Pină atunci, n-ar strica să-și 
revadă fișele și să constate că 
(recurg la exemple ilustre !) Ma- 
iorescu a scris despre Emines- 
c.u. colegul său de la „Junimea", 
Macedonski despre Duiliu Zam- 
firescu. Iorga despre Sadovea- 
nu. Ibrăileanu despre același 
Sadoveanu, Lovinescu despre 
Hortensia Papadat Bengescu, 
Anton Holban despre aceeași 
autoare a „Concertului din mu
zică de Bach". Cum ar fi ară
tat receptarea acestor scriitori, 
dacă marii critici români și-ar 
fi însușit moralitatea scorțoasă 
a lui C.S. ?

Dar nu aceasta îl interesea
ză, s-ar zice, pe tinărul critic 
detectiv. Imperturbabil, el iși 
continuă catagrafia injurioasă. 
$i așa, după Valeriu Cristea și 
Lucian Raicu a urmat Ș. Cio- 
culescu. după M. Iorgulescu este 
lapidat M. Ungheanu, iar ma
șinăria criminalistică abia s-a 
încălzit. Cum se va sfirși acest 
inventar detectivistic demo
lator e greu de 'pronosticat. $tim 
insă cum a sfirșit ilustrul mo
del intru ale urmăririi, Sher
lock Holmes.

M. COSTEA

disciplinele : CHIMIE ORGA
NICA. INDUSTRII CHIMICE. 
TEHNOLOGIA STICLEI ȘI 
MASE PLASTICE.

— Asistent, poziția 9 din sta
tul de funcțiuni al catedrei, 
disciolinele : CHIMIE ANALI
TICA. CHIMIE ANORGANI
CA TEHNOLOGIA STICLEI 
ȘI MASELOR PLASTICE.

Candidatii la concurs vor de
pune la Biroul plan-retribuție 
personal din cadrul Institutului 
pedagogic Constanța. B-dul 
V. I. Lenin nr. 124, în termen 
de 30 de zile pentru postul de 
profesor, conferențiar, lector și 
de 15 zile pentru posturile de 
asistent, de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Ofi
cial. cererea de înscriere la care 
vor anexa (în dublu exemplar 
pentru posturile de profesor, 
conferențiar. lector), actele 
prevăzute de Legea nr. 6/1969 
privind statutul personalului di
dactic din R.S.R., publicat în 
Buletinul Oficial, partea I. nr. 
33 din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile M.E.I. nr. 84539/ 
1969.

Concursul se va desfășura la 
sediul Institutului, în termen 
legal.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de înscriere la 
concurs se pot obține la biroul 
plan-retribuție-personal, tele
fon 14576, interior 909.

iiiseiiiiuiri

Ploaie 
din Dunăre 

Paul Tutungiu
Am ascultat, în mijlocul 

Bărăganului, la Ciulnjfa, as- 
persoarele, timbrul lor aro
mitor ca o dulce alinare de 
zefir. Ele alcătuiau în vastul 
teritoriu, in ipare se aliniau 
după legile geometriei, ar
mate de floărea soarelui și 
de porumb înalt cît statură 
calului, alcătuiau, zic ima
gini stilizate ale omului stră
vechi care-și zvîrlea din poa
la bogată pumnii plini cu 
semințe. Aici, la Ciulpița, 
plouă cu Dunăre în flecare 
zi, sutele de hectare ale în
treprinderii agricole.

Un tânăr mecanizator ca 
Gugiu Gheorghe, a cărui per
sonalitate concurează, în 
miezul cîmpului, cu însăși 
noțiunea de energie, potoleș
te zilnic setea cruntă a pes
te 100 de hectare teren agri
col. Nu mai devreme decit 
in 1947, tot aici, unde acum 
porumbul se satură cu li
coare de Dunăre, cea mai 
jalnică dintre jalnicele sece
te crăpa pămîntul Bărăganu
lui ca tălpile neîncălțate ale 
țăranului de altădată.

Nu știu ce pot spune ci
frele, de ordinul miilor, care 
înseamnă de l’apt producțiile 
obținute acum, aici. Eu am 
văzut însă în această cotă de 
producție expresia concen
trată a victoriei, acelei victo
rii pe care doar imnul și poe
mul reușesc să le comunice 
in sunete șî cuvinte. Așeza
rea obscură, Ciulnița anoni
mă, și mă voi certa cu toți 
filologii spunînd că numele 
localității se trage de la în
dărătnicul ciuiin al Bărăga
nului, pentru că chiar Bără
ganul a fost in vremuri Stră
vechi o uriașă baltă cu stuf 
și ciulini și chiar nuferi. 
Ciulnița, care va să zică, și-a 
învins destinul, reprezintă 
astăzi o realitate creată, de 
om, bineînțeles, Aici, în cei 
mai simpli termeni, afirma
rea omului în fața naturii, 
această teză a tuturor filozo
fiilor, se tălmăcește plastic 
prin noua definiție a agri
culturii din Bărăgan.

în vremuri încă apropiate, 
puțul din cîmpie, cu acea 
scîrțîitoare cumpănă, hrănea 
idilic imaginația noastră des
pre Bărăgan. Acum, conduc
tele îngropate sub pămînt. 
zeci de mii de kilometri de 
conducte, cu guri de apă din 
loc in loc, îmi traduc parcă, 
un vers despre secretul ‘gră
dinilor suspendate ale Semi- 
ramidei.

Răspunderea 
de sine

Corneliu Șerban
La întreprinderea praho- 

veană de reparat tractoare și 
motoare grele Poiana Cimpi- 
na. în secția „prelucrări", 
majoritatea lucrătorilor o al
cătuiesc tinerii. Desigur, de
plina lor integrare, perfecțio
narea lor pe măsura cerin
țelor actuale și viitoare nu e 
un lucru simplu de realizat. 
Experiența celor mai vîr- 
stnici, cu o vechime mai 
mare în producție este. în a- 
cest caz, nu numai bineve
nită dar și absolut necesară. 
Comunistul Nicolae Aldea 
s-a ocupat, în ultima vreme, 
direct, zi de zi, de 8 tineri. 
Iar rezultatele n-au intîrziat 
să se arate... Și alți maiștri, 
printre care Ion Dragnea, 
Emil Coliban, Victor Stoian 
iși onorează, de asemenea, a- 
ceastă îndatorire de cinste, 
transmitîndu-și cunoștințele 
unor tovarăși aflați la înce
put de drum. în secția aceas
ta se prelucrează, așadar, 
metalul, dar. totodată, in în
țelesul bun, frumos al cuvin- 
tului, și oamenii.

Nu este vorba. însă doar 
de o intervenție cu caracter 
profesional, ci de mai mult, 
de imprimarea unui anume 
fel de a fi, de a privi munca.. 
de a răspunde unor sarcini 
asumate conștient.

Tocmai acest aspect își 
propun să-l sublinieze rîndu
rile de fată : că vine un mo
ment in care avem datoria de 
a ne arăta câpabili să acțio
năm sub impulsul propriei 
noastre exigențe.

Reliefînd rolul important 
pe care sint chemați să-l joa
ce toți factorii educaționali 
în modelarea conștiinței so
cialiste, nu anulăm nici o 
clipă răspunderea fiecăruia 
dintre noi pentru faptele sale, 
pentru progresul său interior, 
pentru continua sa perfecțio
nare morală.

După ce, la cea mai frage
dă vîrstă, ai fost în grija 
„tovarășei educatoare", după 
ce ai primit îndrumările în
vățătoarei și ale atîtor profe
sori, ale organizației de pio
nieri și de tineret, ale părin
ților și ale tovarășilor de 
muncă, ale tuturor oamenilor 
de bine, după ce — vorba 
ceea — ai făcui ..si armata", 
este cel puțin jenant ca, de 
pildă, la 25—26 de ani, să-ți 
motivezi eventualele abateri 
de la o conduită corectă 
prin.v. insuficienta preocupa
re fată de persoana ta a „co
lectivului" sau a nu știu că
rui „factor educațional" !...

Un muncitor petrolist defi
nea conștiința omului cu ur
mătoarele cuvinte : „Sâ n-aș
tepți să te împingă cineva de 
la spate la o treabă !".

...Atit de simplu și de ade
vărat, incit îi mulțumim eu o 
caldă strîngere de mină și 
punem punct.
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Oameni din Chirnogi

NOI $1 PRESTIGIOASE REALIZĂRI ÎN ÎNTRECERE,
PUTERNIC AVINT MUNCII SI INIȚIATIVEI CREATOARE

1964 a fost, pentru cel 
care va fi vorba in rin- 

care urmează, un an in
despre 
durile 
care s-au întimplat citeva lu
cruri deosebite. Astfel : Petre 
Cusuliu, Florea Vodă și Vasile 
Bănățeanu, de loc tofi din Chir- 
vogi (Ilfov), au revenit în co
mună după absolvirea școlii de 
mecanici agricoli, încadrindu- 
se la I.A.S.-ul din comună. Tot 
în același an, în I.A.S. a venit 
un nou inginer. Ion Oancea. 
Dar dacă primii trei se cunoș
teau demult și incă foarte bine, 
despre noul inginer oamenii a- 
veau să afle cu timpul o serie 
de amănunte deloc lipsite 
interes. Inginerul acesta 
sese mai intîi muncitor pe

depin- 
lui de 
trebui

de 
fu- 

----- ----- -------- ----------- la 
Brașov, urmase apoi agronomia 
la București, refuzase la absol
vire un post universitar deși a- 
vea neapărat ambiția să se în
scrie la doctorat și venise aici 
zicind că „doctoratul în agri
cultură se dă pe eîmp, nu în 
birou". La scurtă vreme de la 
venirea sa im I.A.S., inginerul 
Oancea a avut cite o discuție cu 
cei trei tineri mecanizatori, dis
cuție care, cu siguranță că a 
însemnat ceva pentru fiecare, de 
vreme ce fiecare simte nevoia 
să se refere la ea, ca și cum 
de acolo s-ar putea începe să 
se vorbească cu adevărat despre 
el.

...Cînd a aflat, într-o. zi, că 
nevasta i-a ars toate scrisorile 
cite i le-a scris el și din armată, 
și de la școala de maiștri, și de 
pe unde mar fusese, Florea Vo
dă s-a făcut foc și pară.

— Stai măi omule, l-a domo- 
l't femeia. Ce să mai faci cu 
Ifrtiile alea ? Cresc fetele noas
tre mari și rid de cum ne scri
am noi în tinerețe.

— Rid sau nu rid, a continuat 
el, aveau ce învăța d&-acolo, să 
citească ce-ți scriam eu ție de 

............................ a

să sublinieze că de asti 
de fogrte mult drumul 
aici înainte, mi-ar mai 
mie o facultate, dar acum n-am 
avut eu timp să mă pregătesc 
cum trebuie.

De fapt, acesta este necazul 
lui cel mare. „M-am dus, zice, 
într-o zi cu treburi la Bucu
rești, pe la minister și din una 
in alta un tovarăș mă intreabă 
„am auzit că vrei să dai la 
facultate. Ce te complici dom
nule, nu iți ajunge ce ai la 
tine acasă, ce iți mai trebuie 
facultatea?'1. Așa mi-a zis dinsul 
că eu chiar mersesem cu o 
cerere ca să urmez la facultate.

— 'Chiar așa — il 
ce ți-ar mai trebui 
facultate ? Ori nu iți 1 
să fii țăran ?

Nu se mai poate 
„Păi v-am spus eu 
vreau să rămin țăran ? 
contractul meu cu I.A.S.-ul du
pă școlarizare a expirat de ci
teva luni, puteam să plec un
deva la oraș, dar am rămas

întreb — 
dumitale 

mai place

stăpini : 
că nu 

Uite,

organizația U.T.C. să preia ac
țiunea de orientare profesională 
a elevilor de la școala generală 
din comună. Ideea a fost îmbră
țișată cu toată încrederea și așa 
s-a născut la Chirnogi inițiati
va, ca, incepind din trimestrul 
al treilea al anului terminal, să 
se facă o estimare a necesarului 
de forță de muncă in perspecti
vă. în funcție de condițiile 
I.A.S.-ului, ale celor două C.A.P.- 
uri, ale S.M.A.-ului. Numai a- 
nul acesta, 10 tineri din promo
ție au fost orientați de către 
I.A.S. li cursurile de calificare 
de la Fierbinți, alți 10 urmează 
cursul de mecanizatori și tot 10 
au reușit la Liceul industrial 
din Giurgiu, fiecare urmind să 
se pregătească intr-o specialita
te necesară întreprinderii agri
cole de stat.

...Cir.d s-a întors de la Ro
șiorii de Vede de la școala de 
maiștri. Visile Bănățeanu a 
aflat de la directorul I.A.S.-u
lui că este nevoie să se înceapă 
rapid acțiunea de policalificare

„Programul de producție 
se încheie atunci cînd

ai terminat, intr-adevăr, 
ceea ce aveai de înfăptuit

întotdeauna am avut convin
gerea că muncitorii de la secția 
mecanoenergetic, cei care zi și 
noapte veghează pentru ca fie
care utilaj și mașină să funcțio
neze neîntrerupt la întreaga ca
pacitate, sint niște oameni in 
virstă, cu o bogată experiență. 
Pentru că a face față diverselor 
situații pe care le ridică reme
dierea unui utilaj, pregătirea 
lăcătușului mecanic nu se poa
te rezuma niciodată doar la stă- 
pinirea temeinică a profesiei. 
Lui i se cere practic cunoștințe 
din toate meseriile existente

la școală și să vadă cum 
devenit cu timpul un țăran.

„Cum a devenit cu timpul un 
țăran" asta vrea să spună pen
tru Florea Vodă ră o dată ce 
în 1964 a absolvit școala profer- 
sională la Oltenița și s-a întors 
la el în comună la I.A.S. în
cepuse un alt fel de viață. Ii 
aprinsese lui pasiunea pentru 
mașini un mecanic mai virstnic 
loan Licean, și o dată prinsă 
plăcerea meșteritului la motoa
re nu l-a slăbit nici pină astăzi. 
Așa l-a descoperit și inginerul 
Oancea. „Unde erau lucrări mai 
grele pe mine punea. Pe 
urmă, cu timpul am~ format — 
eu, cu Pirvu. cu Bănățeanu și 
cu încă cițiva — o echipă și me
reu ieșeam fruntași. A mai tre
cut o vreme, am terminat șî 
armata, m-am însurat și intr-o 
zi mă cheamă tovarășul inginer 
Oancea, era acum inginer șef, 
și-mi zice : „Mă Florică, ce-ai 
zice tu dacă te-am trimite noi 
la Roșiori să mai faci o școală, 
că aud că faci și liceul la fă
ră frecvență". „De, tovarășe in
giner, zic eu, dacă e nevoie 
să fac școala asta o fac". Și 
am făcut-o

Pe urmă am terminat și li
ceul, ultimii doi ani i-am făcut 
la seral (uită aici să îmi spună 
un singur amănunt, pe care mi 
l-a spus inginerul Oancea, că și 
la școala profesională și la cea 
de maiștri, și la liceu a fost 
întîiul în promoție) și acum, 
după cum vedeți, sint, cum se 
zice, om la casa mea, că pînă 
în toamnă ne terminăm și casa 
nouă om cu două fete care vor 
să se facă, una doctoriță și una 
profesoară de franceză. Așa că 
ce mi-ar mai trebui ?

— Chiar, ce v-ar mai trebui ? 
— îl întreb.

— Ei, face o pauză lungă ce

aici, unde mi-e locul, unde sint 
oamenii mei. Dar depinde de ce 
înțelegeți prin țăran. Țăranul 
de azi trebuie neapărat, dacă 
vrea să rămină țăran, să țină 
seama și de știință și de tehni
că. adică de tot ce înseamnă a- 
gricultura modernă de azi. Si 
el trebuie să învețe mereu, să 
facă chiar și o facultate".

...Povestește maistrul Petre 
Cusuliu: „Atunci, in 1964, toc
mai absolvisem școala profesio
nală la Ciulnița. Curind s-a 
răspindit vestea că in I.A.S. a 
venit un inginer nou și, firește, 
fiecare voia să-l cunoască. Dar 
de cunoscut tot dinsul ne-a cu
noscut primul".

Si iată cum. în I.A.S. aveam 
organizație U.T.C., dar care nu-și 
trăia, cum se zice „viața pro
prie". Nu doar că nu se țineau 
ședințele, că evidența era mai 
degrabă ne-evidență, cit faptul 
că dacă utecișlii erau destui, 
cam 200, organizația nu se re
marcase cu nici o inițiativă. La 
o adunare U.T.C. a venit și in
ginerul Oancea. N-a stat nici in 
prezidiu, a lăsat lucrurile să se 
desfășoare de la sine și numai 
la sfirșit a cerut cuvintul : „Eu 
am fost muncitor — a spus el 
— acolo in fabrică m-au primit 
în U.T.C. Am activat și in fa
cultate. V-am spus asta 
ca să știți că am ceva 
riență și dacă aveți nevoie 
ajutorul meu in organizație să 
nu vă sfiiți. Pină una alta, eu 
zic să vă gindiți insă dacă 
chiar așa trebuie să arate o 
adunare U.T.C". Cu asta adu
narea s-a sfirșit ; a rămas insă 
întrebarea inginerului. Peste 
citeva zile cițiva uteciști au ve
nit sâ-l caute. Printre ei și Pe
tre Cusuliu. „Vrem să organi
zăm o întrecere a noastră, a u- 
teciștilor. Ne ajutați Îm
preună au stabilit obiectivele, 
împreună au mobilizat oamenii. 
Intimplarea a făcut să nu ciș- 
tige tocmai echipa lui Cusuliu, 
dar un ciștig a fost, totuși, pen
tru fiecare, de vreme ce tradiția 
întrecerii a rămas și o poți in- 
tilni și azi.

Apoi, Petre Cusuliu a plecat 
în armată, a activat și acolo in 
cadrul organizației U.T.C. Apoi 
a urmat școala de maiștri. La 
puțină vreme după ce a revenit 
in I.A.S. i-a propus ingineru
lui Oancea, acum director, ca

numai
expe- 

de

a tinerilor. Pe primii 15 
preluat chiar el. Astăzi ei 
știu doar să conducă tractorul 
sau mașina, ci sint și buni cu
noscători a cel puțin incă o pro
fesiune. Dealtfel, toți cei 15 sint 
astăzi încadrați ai I.A.S.-ului.

Odată, soția, care lucrează la 
Oltenița, i-a spus, mai in glumă, 
mai in serios. „Bărbate, la noi 
la filatură se caută maiștri me
canici. Se ciștigă bani frumoși, 
n-ai vrea să vii?". La care omul 
a privit-o o vreme tăcut și i-a 
răspuns cu acea hotărire pe care 
ți-o dă numai conștiința lucru
lui temeinic făcut de tine : „Nu 
spun că nu m-ar ispiti niște 
bani mai mulți, oricum orașul e 
ceva și el, dar am aici o datorie 
față de tinerii aceștii cărora 
le-am fost dascăl. Ce-or să zică 
ei, acum, după ce i-am învățat 
meseria , că fug pentru cițiva 
bani mai mulți, că mă sperii de 
greu ?“.

$i a rămas. A rămas acolo 
unde a ridicat o casă, a imprej- 
muit-o cu pomi și flori, a um
plut-o cu bucuria celor doi copii 
și s-a înconjurat de cei pe care, 
invățtndu-i meseria, i-a învățat 
și statornica dragoste pentru ea. 
Acolo, la Chirnogi, l-am întil- 
nit pe el, pe tovarășii lui, și fie
care mi-a povestit aceste intim- 
plări care, legindu-se intre ele 
prin fire nevăzute, reușesc să 
spună cite ceva și despre direc
torul Ion Oancea, despre dragos
tea lui de a crește oameni.

i-a 
nu

intr-o întreprindere. Tocmai de 
aceea, am fost plăcut surprinși 
cînd am aflat la secția mecano
energetic a întreprinderii me
canice Nicolina Iași cițiva din
tre cei mai pricepuți șefi de e- 
chipă, sint tineri ce nu au îm
plinit decit 24 de ani. Pe unul 
din ei, Crenganiș Dumitru, l-am 
cunoscut la locul său de muncă, 
alături de mai tinerii săi co
legi. Despre el și echipa lui 
ne-au vorbit toți șefii celor trei 
compartimente cărora cei 16 ti
neri lăcătuși le acordă asisten
ță tehnică. Nu există solicitare 
urgentă căreia echipa lui Cren
ganiș să nu-i răspundă întot
deauna cu promptitudine. Ce 
înseamnă solicitare urgentă, 
l-am întrebat pe tinărul șef de 
echipă ? „Tot ceea ce se află in 
fiecare zi pe bancurile noastre 
de lucru, mi-a răspuns acesta. 
Pentru că cu toții știm ce im
portanță are, devansarea, fie 
chiar și cu o oră, a executării 
unor reparații. O oră care in-

seamnă producție, înseamnă re
alizarea planului. Pentru aceas
ta nu ne uităm niciodată la 
ceas pentru a vedea cînd se în
cheie programul".

Intr-adevăr, faptele de mun
că. realizările obținute de echi
pa sa îl recomandă de la sine, 
întotdeauna utilajele și mași
nile sosite în vederea repara
țiilor sint trimise secțiilor îna
inte de termenele prevăzute. 
Acum, eforturile celor 16 lăcă
tuși erau concentrate in vede
rea finalizării cu cel puțin o 
săptămînă mai devreme a re
parației capitale la o foarfecă 
combinată, utilaj cheie pentru 
atelierul de debitare. Deși la un 
moment dat angajamentul luat 
părea greu de realizat, datorită 
lipsei bronzului necesar confec
ționării unor piese, cei 16 ti
neri n-au cedat. Au mers, au 
căutat prin grămezile de șpan^ 
alegînd bucăți destinate fierului 
vechi, au apelat la turnătorie, 
reușind să treacă și peste acest 
obstacol.

Ore de .efort, responsabilitate, 
organizare, în folosul produc
ției, pentru producție. Și cred 
că nu greșim afirmind că dacă 
în prezent indicii de utilizare 
a mașinilor și utilajelor în sec
toarele do prelucrare depășesc 
85 la sută, iar La unele grupe 
de utilaje, chiar 100 la sută, a- 
cest lucru, se datorește și mun
cii, răspunderii cu care tinărul 
comunist Crenganiș Dumitru, 
împreună cu echipa sa înțeleg 
să-și onoreze vîrsta, profesia. O 
profesie care chiar dacă apa
rent^ pare mai puțin spectacu
loasă, nu este cu nimic mai 
prejos de cea a strungarului 
sau montorului, a celor angre
nați in activitatea direct pro
ductivă.

fe magistralele chimiei
Fotografie ăe O. PLECAN

PANIA AGRICOLĂ

Pulsul lucrărilor
C. DUMITRU

Succese ale constructorilor
Constructorii din județul Timiș întîmpină marea sărbătoare de 

la 23 August cu realizări de seamă în îndeplinirea planului și a 
angajamentelor asumate pe primul an al noului cincinal. Ei au 
predat pină acum blocuri de locuințe, însumînd 2 347 de aparta
mente, cu 327 mai mult decit era prevăzut pentru această perioadă, 
cămine muncitorești, cu peste 2 800 de locuri, creșe și grădinițe 
cu aproape 750 de locuri, mai multe complexe și magazine comer
ciale, un cinematograf cu 350 de locuri si alte clădiri de interes 
cetățenesc. ,

In prezent, constructorii timișoreni lucrează la finisarea de noi 
blocuri de locuințe cu peste'500 de apartamente ce vor fi terminate 
pină la finele lunii, precum și la clădirea facultății de electroteh
nică a Institutului politehnic din localitate, care va fi dată in fo
losință în noul an de învățămint.

Din cronica întrecerii uteciste

în ultima săptămînă s-au 
organizat în județul Brașov 
18 acțiuni de sprijinire a lu
crărilor din agricultură. De- 
dicînd rezultatele lor sărbă
torii del la 23 August, cei 
2 680 de tineri participanți 
au recoltat grîu, au adunat 
furaje și au efectuat lucrări 
de întreținere a culturilor 
legumicole pe o suprafață de 
110 ha. Dc asemenea, tine
rii constituiți în brigăzi de 
muncă patriotică au strins și 
transportat baloții de paie 
de pe o suprafață de 250 ha. 
Volumul total al 
se ridică la 
lei. (Traian

cinstea aceleiași sărbători, 
organizația U.T.C. de la 
„Electrocontact" raportează 
îndeplinirea angajamentului 
anual în proporție de 60 la 
sută, uteciștîi angajindu-se 
ca pină la data de 21 august 
să realizeze 75 de procente 
din planul anual. In acest 

ei au hotărît ca între- 
utecistă premergătoare 
sărbători să se desfă- 
sub genericul inițiati- 
mobilizatoare „Zilnic

ȘERBAN CIONOFF

ft

Foto : O. PLECAN
Se recoltează griul de pe ultimele suprafețe

lucrărilor 
aproape 70 000 
Drăgulescu)

scop, 
cerea 
marii 
soare 
velor 
realizarea și depășirea nor
mei de către fiecare tînăr" și 
„Nuinai produse de calitate". 
(Petrea Florea)

Timpul de lucru
SI5

celei de a 32-a
eliberării patriei

în cinstea 
aniversări a 
în mai multe unități indus
triale din județul Alba ca de 
pildă întreprinderea de pro
duse sodice Ocna Mureș, 
I.J.C.M. Aiud, întreprinderea 
„Sebeșul" și Unitatea de me
canizare și transport fores
tier din Sebeș, au fost orga
nizate acțiuni de muncă pa
triotică în sprijinul produc
ției. Au participat peste 500 
de tineri realizînd lucrări și 
economii de materii prime și 
materiale în valoare totală 
de 100 000 lei. (Dorina 
Singer ea.n)

250 de tineri din în
treprinderile U.F.E.T. Bocșa, 
I.C.M.M. Reșița și întreprin
derea „Oțelul Roșu" au or
ganizat in cinstea apropiatei 
sărbători dc la 23 August 
șase schimburi prelungite. 
Valoarea produselor realiza
te in cadrul acestei inițiative 
se ridică Ia 12 500 lei. (Du
mitru Ursu)

în Cîmpia Bărăganului
ILFOV: Atentîe

executării la timp
a fiecărei lucrări

(Urmare din pag. I)

de brigadă. Gheorghe Bițineanu, 
cooperatorii Elena Radu, Nicu- 
lina Badea. Veta Tache. Gheor
ghe Grigore. Vasilica Ivan, con
ducătorii de atelaje Gheorghe 
Ibrașu. Ion Gheorghe. Mihai 
Manciu împreună cu alți 60 co
operatori, lucrează zilnic cite 
14—16 și chiar 18 ore pe zi, reu
șind să transporte in medie 60 
tone paie.

CU TOATE FORȚELE, 
LA EFECTUAREA ARĂTURILOR 

DE VARĂ, 
ÎNSĂMÎNȚAREA 

Șl ÎNTREȚINEREA 
CULTURILOR DUBLE

La C.A.P. Gruiu. imediat 
griul a fost recoltat de pe cele 
630 hectare, terenul a fost eli
berat de paie in vederea înce
perii arăturilor de vară, pregă
tirii terenului și însămînțarea 
culturilor duble. După cum ne 
informa tovarășul Crăciun Di
ma. președintele C.A.P. — aflat 
in ziua raidului nostru în punc
tul Lipia unde mecanizatorii 
Vașile Cristea, Vasil'e Nicula și 
Constantin Cristea arau ulti-

ce

mai eficient utilizat

Rezultate de excepție au 
dedicat zilei de 23 August 
și cei. 1 200 de uteciști de la 
întreprinderea „Electrocon- 
tact" Botoșani. Remarcăm 
astfel eforturile depuse de 
tinărul colectiv pentru mai 
rapida asimilare a unui pro
dus extrem de complex. în

în numai cinci zile record 
dedicate marii noastre săr
bători naționale, tinerii din 
unitățile economice din ju
dețul Harghita au efectuat 
lucrări în valoare de 333 000 
lei. S-au remarcat colectivele 
de tineri din întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb 
și Unitatea de mecanizare, 
transport și construcții fo
restiere din Miercurea Ciuc, 
de la Turnătoria și Filatura 
din Gheorgheni, precum și 
colectivul de la Cooperativa 
meșteșugărească „Străduin
ța" din Cristuru-Secuiesc. 
(Mihai Groza)

-O jumătate de oră stagnare 
la un strung înseamnă o pierde
re de producție pe lună de 
1000 lei“. Am reținut acest 
calcuL mai bine zis am transcris 
una dintre lozincile vizibil afi
șate in secția prelucrări mecani
ce a întreprinderii de utilaje si 
piese de schimb din Alba Iulia. 
in timp ce urmăream cum pe 
liniile de producție, numărul 
strungurilor care stăteau era in 
anumite sectoare mai mare de
cit al celor care funcționau. La 
primul grup de 10, de Ia in
trarea in atelierul nr. 1. lucrau 
doar patru. Maistrul Mihai Ru-j 
ne dâ următoarele explicații : 
..Două sint in reparație de mai 
multe zile, unul s-a defectat 
ieri, iar de la celelalte două oa
menii umblă prin întreprindere 
să-și ascută cuțitele, iar la unul, 
după cite aud, strungărița s-ar 
logodi azi". Și conchide : ..După 
cum vedeți, nu este vorba de 
cauze subiective".

Acceptind punctul de vedere 
al maistrului, aici totul este 
normal. Să reluăm totuși, po-

trivit raționamentului 
fiecare cauză in parte.

Fără îndoială câ o mașină se 
mai și strică. De aceea, in orice 
întreprindere există și un plan 
de reparații capitale, altul pen
tru revizii și întrețineri curente 
care scot intr-o anumită perioa
dă mașinile din producție. Une
ori. mai apar și defecțiuni acci
dentale. Acestea din urmă, așa 
rum însăși termenul le defineș
te. sint. sau ar trebui să fie. 
rare. Numai că la întreprinderea 
de utilaje din Alba Iulia defec
țiunile neprevăzute au cea mai 
mare frecvență. Și aceasta pen
tru că reparațiile capitale, revi
ziile curente, exploatarea pro- 
pr . r _ *
nesc indicii de calitate 
punzători. Cei care le 
spun că 
lucrează 
are mai 
de spus, 
externe 
determinat _  _____
lună numărul orelor pentru re
parații accidentale și deci de in-

anterior,

sin>

•zisă a mașinilor nu întru- 
cores- 

__ _______  repară 
i de vină sint cei care 
i cu ele și invers- Cine 

multă dreptate e greu 
- Cert este că nu cauze 
organizării producției au 

ca intr-o singură

•--erupere la utilajele de bază să . ei plecase, 
ajungă la aproape 4 000 ; că alte ‘ ‘ ‘ ‘ ”
mii de ore se pierd aici pentru 
că oamenii trebuie să meargă 
dintr-un atelier in altul pentru 
a-și ascuți un cuțit de strung. 
O regulă elementară a organi
zării producției prevede ca la 
începutul schimbului, fiecărui 
muncitor să i se asigure pe 
lingă materia primă pe care o 
prelucrează și sculele, ca și dis
pozitivele necesare. „Un polizor 
de am avea in fiecare atelier și 
tot ar fi ceva", ne declara mais
trul Ion Gavrilă. nemulțumit câ 
propunerile făcute de muncitori 
in nenumărate rin duri au ră
mas in această privință fără 
ecou. Dar șirul neajunsurilor or
ganizatorice nu se oprește aici. 
Un fapt mărunt, nesesizabil la 
prima vedere, devine de fapt 
cauza irosirii altor ore de lucru, 
în momentul anchetei noastre, 
la un singur grup de mașini 
lipseau doi muncitori- în medie 
fiecare s-a întors după o ab
sență de zece minute. Și nu erau 
singurii. Cauza ? Fiecare dintre

prin simplă co
incidență, să bea apă la singu
rul robinet care deservește ’mai 
bine de 500 de oameni ai secției. 
Oricine poate deduce cit timp 
se pierde aici pentru o simplă 
problemă a cărei rezolvare nu 
necesită decit puțin spirit gos
podăresc.

Este, așadar, limpede că din
colo de aparențe, aceste citeva 
exemple au totuși un numitor 
comun : serioase deficiențe in 
organizarea internă a muncii 
care in ultimă instanță se regă
sesc lună de lună in nerealiza- 
rea planului de producție cu 
10—12 procente. Așa incit, re
venind la lozinca vizibil expusă 
la intrarea in secția prelucrări 
mecanice, este cazul să ne în
trebăm și să întrebăm : cum se 
reflectă exigența economică din 
textul ei in însuși procesul dc 
organizare și desfășurare a acti
vității direct productive la în
treprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Alba Iulia ?

C. NICOLAE

mele hectare —. pină la această 
dată s-au insămințat cu cea de-a 
doua cultură 300 hectare cu po
rumb pentru masă verde .și 30 
hectare cu porumb pentru boa
be. ..De altfel, — ne spunea 
președintele unității — pe cele 
30 hectare cultivate cu porumb 
pentru boabe, am și început lu
crările de întreținere. După e- 
fectuarea prașilei in'tii mecanice 
am trecut și la cea manuală". 
Prezența în eîmp a cooperatori
lor Elena Dumitrache, Gheor- 
ghe Toma, Elena Radu. Simion 
Drăgan, Elena Bălăceanu, unde 
efectuau prașila intîi manuală, 
confirmau pe deplin spusele a- 
cestuia. „Acum, toți mecaniza
torii sint concentrați la efectua-' 
rea arăturilor și pregătirea te
renului pentru semănatul altor 
250 hectare — ține să adauge 
șeful secției S.M.A. —. lucrări 
pe care vrem să le încheiem 
maximum 3 zile".

TELEORMAN: Amplă
concentrare de forte>

la recoltatul furajelor

în

ACUM SE PUN BAZELE
VIITOAREI RECdLTE

Pe președintele cooperativei 
agricole de producție Ciolpani 
l-am găsit în eîmp, alături de 
mecanizatorii care efectuau a- 
răturile de vară. A tinut să fie 
prezent pe toate tarlalele unde 
se ară și se pregătește terenul 
.pentru noua cult.ură de grîu. 
„Contează felul cum se execută 
această lucrare. Respectind teh
nologiile prescrise; adică adin- 
cimea de 26—28 cm, executînd 
celelalte operații pregătitoare 
dinaintea semănatului — discuit 

. și grăpat — la timp și de bună 
calitate vom face să crească po
tențialul productiv al. fiecărei 
palme de pămint." Dar la Ciol
pani nu numai pregătirii tere
nului i se acordă atenția cuve
nită. Și fertilizarea, ocupă un 
loc central in . preocuparea coo
peratorilor. Pină in prezent, au 
fost transportate pe eîmp și ad
ministrate in sol peste 28 000 kg. 
superfosfat. în punctul „Jan“ 
mecanizatorul Marin Noagu și 
cooperatoarele Veta Tudor • și 
Sîeliana Ispas, -efectuau această 
lucrare pe ultimele hectare din 
cele 90 prevăzute.

Recoltatul, transportul și de
pozitarea furajelor în fermele 
zootehnice continuă să se des
fășoare din. plin. Pe agenda de 
lucru a cooperatorilor teleor
măneni. care în acest an și-au 
propus obținerea unor produc
ții superioare de lapte și car
ne, acțiunile întreprinse pen
tru asigurarea din timp a hra
nei animalelor pe timpul iernii 
se concretizează în însilozarea 
unor cantități tot mai mari de 
furaje', in menținerea unui 
ritm inalt de recoltare a tu
turor suprafețelor cultivate.

Pînă la această oră, coopera
torii din Merișani au insilozat 
însemnate cantități de furaje. A- 
cum, folosind fiecare oră bună 
de lucru, fiecare fereastră pe 
care o îngăduie ploile ce conti
nuă să cadă, ei cosesc pentru a 
treia oară lucerna.

Ferma zootehnică a Coopera
tivei agricole de producție „23 
August" din comuna Bragadiru 
are, de asemenea, asigurată o 
importantă rezervă de hrană 
pentru animale. 'Acum, mecani
zatorii Boboc Petre, Popescu 
Toma și Gongolete Petre execu
tă coasa a treia la lucerna.

Pe cele 70 de hectare 
Cooperativei agricole do 
ducție Brînceni, cultivate 
lucerna veche, coasa a treia se 
execută pe ultimele suprafețe. 
Bun^ organizare a muncii, re
partizarea judicioasă a parcului 
tehnic și folosirea mașinilor la 
capacitatea maximă, respecta
rea riguroasă a fluxului de 
producție au făcut., totodată, 
posibilă încheierea în , scurt 
timp a coasei a doua de pe. în
treaga suprafața cultivată cu 
lucerna nouă. Actioniiid în acest 
fel, cooperatorii din Brinceni 
dovedesc, așa cum stă bine bu
nului gospodar, spirit de pre
vedere și grijă pentru ca in 
timpul iernii animalele să aibă 
hrană din belșug, conservată in 
condiții op time. ’ S •

ale
pro-

cu

AL. DOBRE

și Dîmbovița’ J

Aproape 40 000 
de țărani coopera
tori și mecanizatori 
lin Prahova, Bu
zău și Dîmbovița 
au fost prezenți, 
duminică, în eîmp, 
la efectuarea mun
cilor de sezon. în 
această zi s-au arat

maiși fertilizat ___
bine de 6 000 ■ ha, 
suprafață pe 
vor fi însămînțate 
culturi de toamnă, 
s-au cosit și însilo- 
zăt finețe naturale 
de pe 2 500 ha, lu
crare aflată pe 
sfîrșîte în cele trei

care

județe, s-au recol
tat și livrat bene
ficiarilor importan
te cantități de legu
me și fructe, acțiu
ne Ia care, alături 
de producători, au 
participat mii de 
școlari și tineri.
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Mureș: în prima etapă 
zece mii de participant!

Satele mureșene cunosc, în a- 
ceste zile, clocotul muncii în
chinate strîngerii belșugului o- 
goarelor. Un obiectiv de majoră 
importanță, înscris pe agenda 
de' lucru a organizațiilor U.T.C. 
este sprijinirea cu toate forțele 
a lucrărilor agricole de sezon. 
Faptul nu împiedică, insă, în
deplinirea altor sarcini, cu titlu 
de permanență in viața organi
zației, cum ar fi acțiunile edu
cative, patriotice, sportive. Deși 
orele „libere*4 sint puține. în a- 
ceste zile ele sint fructificate 
recreativ, cît mai util. Feres
trele cluburilor, bibliotecilor, că
minelor culturale sint luminate 
seara, evidențiind interesul să
tenilor pentru cunoaștere, pen
tru cultură. Bazele sportive găz
duiesc la ore diferite competiții 
amicale, antrenamente. Un ioc 
central il ocupă tenisul de cimp. 
După ce etapa de masă a Cupei 
„Scînteii tineretului" a fost în
cheiată, se fac pregătiri pentru 
apropiata etapă pe orașe, mu
nicipii și centre de comună. 
Aceasta nu Înseamnă, însă, că 
cei care n-au avut șansa ciști- 
gării unui loc fruntaș, au aban
donat racheta. In speranța unor 
succese viitoare sau pur și sim
plu pentru mișcare și sănătate 
terenurile de tenis, construite de 
tineri, sint tot timpul arhipline. 
Două secvențe intilnite in loca
lități situate in puncte diferite 
ale județului confirmă decla
rațiile tovarășului Ștefan Kiss, 
secretar al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C.. potrivit cărora 
tenisul de cimp ciștigă popu
laritate în întregul județ. Ca o 
mărturie stă cifra 10 000, ce re
prezintă numărul tinerilor ali- 
nîați la fileu în cadrul întrece
rilor pentru Cupa „Scînteii ti
neretului" in etapa de masă a 
competiției, cele aproape 100 te
renuri amenajate in ultimii trei

ani sau în curs de amenajare 
de cînd s-a inițiat Cupa „Scin- 
teii tineretului" la tenis. Dar 
dincolo de declarații stau fap
tele. La Solovăstru aflăm că e- 
xistă peste 50 de rachete în sat. 
Acesta nu e un lucru așa mare, 
spunea profesorul Teodor Chio- 
rean. Satul este situat în ve
cinătatea C.P.L.-Reghin unde, 
așa cum se cunoaște, se fabrică 
rachetele. Mulți din solovăstreni 
și-au confecționat chiar ei „ins
trumentele" de joc. Notabil este 
faptul că tenisul de cimp e 
practicat de peste 100 tineri. Sa
bin Moldovan, Teodor Șerbănuț, 
Petruț Pola, Marin Chiorean, 
Eugen Moldovan sint cițiva din
tre reprezentanții asociației 
sportive in competiție cu tine
rii din Jabenița și Gurghiu. sat 
învecinat, cei care dau lecții ti
nerilor înscriși în cercul de în
vățare a tenisului ce funcțio
nează aici.

Peste 30 pasionați ai rachetei 
sint in comuna Riciu. Dintre 
cei care s-au întrecut in prima 
etapă a Cupei ..Scînteii tinere
tului" se numără Vasile Moț. 
merceolog la cooperativa de 
consum, profesorul loan Manoi- 
lă. Elena Rusu. Cornel Ștefan, 
medicul Ion Sita, muncitorul 
Alexandru Ștefan, cooperatoa- 
rea Ana Mureșan. Iuliu Bucur, 
președintele C.A.P., inginerul 
Viorel Mureșan ș.a. Aceștia sint 
cei care pentru a-și îndeplini 
dorințele se deplasează la Sin- 
martin. sat aparținător. unde 
s-a construit și funcționează 
primul teren de tenis din co
mună. Altele două sint in curs 
de construire, la Pogăceaua și 
in satul de reședință.

— La Rîciu numai volumul 
mare de muncă necesar pentru 
a face util un teren mlăștinos, 
ne informează tovarășul Ale
xandru Bucur, activist al co

mitetului județean U.T.C., a 
împiedicat funcționarea terenu
lui la această oră.

Efortul nu este neglijabil dacă 
ne gindim că aici, localitate si
tuată’ în inima cimpiei, au fost 
aduse prin muncă patriotică în 
jur de 40 de vagoane de piatră. 
In orice caz, fundația fiind ter
minată, asigurările și speranțele 
că viitoarea ediție a competiției 
îi vor găsi pe rinceni cu teren

Constanța:

propriu de tenis, asfaltat, sînt 
întemeiate.

Intense pregătiri în vederea 
etapelor pe centre de comună, 
județene se fac la Sîntana de 
Mureș, Bogata, Miercurea Nira- 
jului, Sărmașu, Band, Bahnea. 
Gurghiu, localități care au luat 
un start bun în întrecere și la 
edițiile anterioare.

MIRCEA BORDA

întrecerile
pe centre- 
festivaluri 

întrecerile pentru trofeul ..Cu
pa Scînteii tineretului la tenis-" 
s-au bucurat și în județul Con
stanța de o mare popularitate și 
o mare afluență de tineri. E re
levant să amintim că la etapa 
a doua pe localități au fost în
scriși pe lista de concurs, in a- 
fară de municipiul Constanța, 
unde întrecerile vor avea loc 
peste o săptâmină. aproape 1 500 
de tineri. Tovarășul Constan
tin Stelian. activist cu proble
mele de sport la Comitetul ju
dețean Constanța al U.T.C., ne 
relata că la etapa de masă pe 
asociații au participat la cele 
trei categorii de virstă citeva 
mii de tineri, fete și băieți. în- 
trecînd cu mult numărul concu- 
renților de la ediția trecută a 
cupei ..Scînteii tineretului". In 
toate cele peste 100 de asociații 
sportive s-au organizat între- 
ceri, desemnîndu-se campionii 
la acest nivel. Adevărate festi
valuri de tenis au fost apoi în
trecerile din etapa a doua pe 
localități și centre de comune. 
La Medgidia, de exemplu, au 
luat startul în faza a doua a 
competiției 140 de tineri la cele 
trei categorii de virstă : 10—14 
ani, 15—19 ani și 20—25 ani. 
Timp de două zile, terenurile

■ adevărate 
de tenis

de la școala profesională 
I.M.U.M., de la liceele nr. 1 și 
2 au fost deosebit de animate de 
dimineață pină seara. Ele au a- 
tras și foarte mulți spectatori, 
mai cu seamă elevi aflați în va
canță. Un număr record de par
ticipant! la această fază, s-a în
registrat la Cernavodă — 200 de 
concurenți. Aici au venit si re
prezentanții comunelor Mircea 
Vodă si Peștera. întrecerile au 
avut loc pe terenurile liceului 
amenajate prin munca patriotică 
a elevilor și a profesorului de 
educație fizică, V. Zoioncicov- 
schi. ai cărui sportivi n-au lip
sit de la primele două finale pe 
țară ale competiției.

Tinerii de la sate care au tre
cut de prima etapă au fost re
uniți în șase centre de comune. 
Au fost alese acele comune care 
dispun de cele mai bune și mai 
numeroase terenuri de tenis. 
Astfel, la Băneasa. au concurat 
și tinerii din comunele Ostrov. 
Oltina și Limnița : la Cobadîn 
— cei din Ciocirlia. Basarabi. 
Valul Traian, iar la Mangalia, 
la startul întrecerii, s-au aliniat 
reprezentanții comunelor 23 
August, Pecineaga. Tuzla și Al
bești.

In județul Constanța au mai

rămas de disputat, așa cum spu
neam, întrecerile pe municipiu 
programate la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Sint înscriși aproape* 
200 de concurenți. Printre aceș
tia se află și campioana „Cupei 
tineretului" de la categoria elevi 
— Florența Marinescu, precum și 
un alt concurent redutabil, San
du Tudorel, de la aceeași cate
gorie. Trebuie arătat că în mu
nicipiul Constanța, pentru o 
selecție cit mai riguroasă, a fost 
organizată faza intermediară pe 
cartiere, pentru a da posibilita
te cit mai multor tineri să-și 
încerce șansele în marea com
petiție. Etapa pe județ e stabi
lită pentru zilele de 21 și 22 au
gust. cînd întrecerile se vor des
fășura pe cele 8 terenuri de la 
Școala sportivă nr. 2.

C. VASILE

Cu ei începe noul campionat
STEAUA : Iordache. Moraru, 

Anghelini, Sameș. Agiu, Vigu. Du
mitru, Ion Ion. Iordănescu, Troi, 
Năstase, Răducanu. Zamfir. Stoi
ca, Florea, Zahiu. noi transfe
rați : Nițu (Jiul), Florin Marin 
(Rapid), Aelenei (revine de la 
s.c. Bacău). Elisei. Antrenori : 
Emerich Jenei și Carol Craini- 
ceanu.

DINAMO : Ștefan, Cherar.. Do- 
briu. G. Sandu, Lucuța, satmâ- 
reanu II, Dinu. Custov, Du du 
Georgescu. Lucescu. Vrir.cear.-, 
Ion Mann. Noi transferați : Ef- 
t imeseu (Dinamo Slatina). Chi
tara (S.C. Bacău). Al. Moldovan 
(revine de la Jiul), I. Moldovan 
(F.C. Constanța). Ene (luceul 
„Mihai Viteazul" București), 
Georgescu (Metalul Mija), Roznai 
(Jiul), Ghiță (Corvinul). Antre
nori : Ion Nunweiller și Lică 
Nunweiller.

A.S.A. TÎRGU MUREȘ : Nagel. 
Solyom, Gligore, Szollosi, ■"ISpir,- 
Onuțan, Pîslaru, Varodi,
•Hajnal, Fazekas, Both II, Mar
ton, Kiss, N. Naghi, Popa, Kor- 
tesi. Noi transferați: Fanici (Stea
gul roșu), Unchiaș (revine de la 
Poli. Iași). Dodoș (Metalul Sighi
șoara). Antrenor : Tiberiu Bone.

SPORTUL studențesc: Ră- 
ducanu, Tănăsescu, Ciugarin, 
Gligore, Olteanu, Cazan, Manea, 
Cassai, Rădulescu, Munteanu, Pe- 
treanu, M. Sandu, Grosu. Marica, 
O. Ionescu, Predeanu. Noi trans
ferați : Bunea (Unirea Alexan
dria), Vlad (Steaua), Niță (C. S. 
Ttrgovlște), Cățoi (Autobuzul 
București). Antrenori : Angelo 
Niculesco și Ion Voica.

POLITEHNICA TIMIȘOARA î 
Catona, Mioc, Păltinișan. Me
hedinții, Maier. Dembrovschi, 
Lața, Belanov, Șerbănoiu, Fioa- 
reș, Petrescu, Istrătescu, Anghel, 
Roșea, Crîngașu, Nadu, Cotec.

Noi transferați : Bathori I (Olim
pia Satu Mare), Barna (Șoimii Si
biu). Vișan (C.F.R. Cluj-Napoca), 
Nucă (Nitramonia Făgăraș). Sai 
(C.I.L. Blaj). Antrenor ; Costică 
Rădulescu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Furcaru, Lung. Negrilă. Constan - 
tinescu, Deselnicu. Purima, Ber- 
r.eanu. Donose. Ștefănescu. Bă
lăci. Crișan, Oolemenco, Cărr.â-

Florescu, Kun H, Georgescu. 
GhergheU. Suciu. Fildan. Noi 
transferați : Kun I(C.F.R. Timi
șoara), Petrovici (Gloria Bistrița), 
Z. Naghi (Oltul Sf. Gheorghe), 
Foaie (Minerul Moldova Nouă). 
Antrenori : Robert Cosmoc și 
Gheorghe Staicu.

F. C. CONSTANTA : Popa. Ste- 
fănescu. Gâtej. Mus^fa. Antones
cu, Nlstor. BUosn. Petei. Liv-

POLITEHNICA IAȘI : Naște. 
Sofian. Coman. Anton. Bar.j. 
Romilâ. Simionaș. Simionov. D. 
Ionescu. Dănilă, Costea. Mureșan. 
Ciobanu. Ciocîrlan. Noi transfe
rați : Micloș (Steagul roșu). Tran- 
darilon (Metalul București. 
Bucur și Ursu (C.F.R. Pașcani'. 
Toacă (Șoimii Sibiu). Șerbânicâ 
(Sp. studențesc). Antrenori ; Die 
Gară și L- AntoZri.

Descriptivismul liric-)

LOTURILE ECHIPELOR E)l\
PRIMA DIVIZIE A ȚĂRII

RAPID : XcmtA. Crace. Ftp. 
Nră. Pirvu. Popa. Gnfcras- Ad_ 
Dumririi. Srrin. RSyrtâ. M. Ste- 
lia-. Near- Caraxea. Peecs.. Bor
tea. Manea. Constant_nesc-_. No- 
hit. Nc transferai : Doru Po
pesc*- (F-C. Argeș». Dav.± <Teh- 
r. o metal). Teleșpan reprima Rm. 
Vîlcea). Antrenori : Ioc Motroc și 
Vasile Cop-.

tina),. ,q|rtu.
Bdlbni,..... Craiova), Till

taru, Marcu. Noi transferați : 
Beideanu (F.C.M. Reșița), Țară- 
lungă (revine de la Dinamo Sla- 

Călin (Electroputere 
hoi (F.C. Brăila), An

trenor ; Constantin Teășcă.
S. C. BACÂU : Ursache, Lunca, 

Pruteanu. Catargiu, Volmer. Mar- 
gasoiu. Cărpuci. Soșu. Sinăucea- 
nu. Florea. Du(an-, Botez. Băluță, 
Pană. Panait. Timofi. Noi trans
ferați : Zamfir (Dinamo), Mun
teanu, M. Constantinescu (Dina
mo). Antrenori : Dumitru Nico- 
lae-Nicușor și Nicolae Vătafu.

F. C. M. REȘIȚA : Ilieș. Filip, 
Chivu, Kiss. Hergane, Filipescu, 
Boțonea. Căprioru, Portik, Jaco- 
tă. Bora, Gabel, Atodiresei, Tă- 
nase. Bojin, Florea, Uțiu, Grigo- 
re. Noi transferați : Windt (Gaz 
metan Mediaș), Porațchi („U“ 
Cluj-Napoca). Antrenor : loan 
Reinhardt. \

F. C. BIHOR : Albu, Vidac, P. 
Nicolae, Lucaci, Bigan, E. Naghi,

ciuc, Hoffmeister. Sălceanu, Măr- 
culescu, Peniu, Turcu, Lică. Co- 
din. Noi transferați : Mateescu. 
Dragnea (Dinamo), Buduru 
(F.C.M. Giurgiu). C. Popa (Ca-- 
pați Sinaia). Antrenori ; Petre 
Comăniță și C. Tilvescu.

F. C. ARGEȘ : Cristian, Bărbu- 
lescu. Zamfir, Olteanu. Dumitres
cu, Stan, Ivan, Mustățea. Dobrin. 
Toma, Stancu, Radu n. Radu in, 
Ancuța. Noi transferați : Leșeanu 
(Rapid). D. Nicolae (Dinamo), 
Chivescu, Tălnar. Antrenori : 
Florian Halagian și Tănase Dima.

JIUL PETROȘANI î Homan. Ni- 
culescu, Rusu. Stoica. Mulțescu, 
Sălăjan, Stoica, Stoichiță. Toma, 
Covaci. Noi transferați : Deleanu. 
Augustin, Dumitrache, Caval și 
Bucurescu (Dinamo), Doboș (F. C. 
Constanța), Ciupitu (Univ. Cra
iova), Bădin (S.C. Bacău), Varo- 
din (Sp. studențesc), Moga (Vic
toria Cărei), Dugulan (Vulcgn). 
Antrenor : Gheorghe Ene.

U.T.A. : lorguiescu. PojonL
Kukla. Cocoș. Sima. Bedea. Bro- 
șovsctu. Sebepp. Cura. Uilecan. 
Domide. Giurgiu. Leac. Noi trans
ferați : Jivan (PoE. Timișoara). 
Ologeanu (F.CJ4. Reșița). Stoica 
(S. C. Bacău). Borcan (Aurul 
Brad). Nede’.cu n Olniv. Craiova). 
Gașpar (F.C. Brăila). BItea (Pe
trolul). Tisa rRapid Arad). An
trenori : Cicerone Manolache șl 
Anton Baeoș.

F.C.M. GALAȚI : Hagiog'.u, Ne- 
delcu I. Stoicescu. Morohai. Hai
duc, D. Rad*d. I. Nicu. Ene, Țo- 
lea. Voehin, Gberghe. Popescu. 
Orac. Noi transferați : Oanâ 
(Chimia Rm. Vilcea). I. Constan
tinescu (F.C. Constanța). Frunză 
(Voința București). D. Straț (Vic
toria Tecuci). Nuțescu (Sp. stu
dențesc). N. Dumitrescu (Steaua), 
N. Constantin (Chimia Rm. Vil
cea). Antrenori : Gheorghe Nu
țescu.

PROGRAMUL PARTIDELOR 
DIN TURUL CAMPIONATULUI
ETAPA I (22 august)

Steaua
U.T.A. 
„Poli" Tim.
F.C.M. Galați 
Progresul 
A.S.A.
Corvinul 
Poli. Iași 
Rapid

ETAPA A

S.C. Bacău 
Univ. Craiova 
Sportul stud.
F.C. C-ța 
Jiul
Dinamo
F.C. Argeș 
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița

— F. C. Constanța
— S.C. Bacău
— Dinamo
— Jiu!
— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— Sportul stud.
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor

H-A (29 august)

- A.S.A.
— Steaua
— Politehnica laș!
— Progresul
— Corvinul
— U.T.A.
— Rapid
— „Poli" Tim.

F.C. Constanța — S.C. Bacău 
F.C. Argeș — Jiul
F.C.M. Galați — U.T.A.
ETAPA A VH-A (25/26 septembrie)

F.C. Argeș
U.T.A. 
Progresul 
Sportul stud. 
Corvinul 
Poli. Iași
Steaua
Univ. Craiova 
F.C, Bihor

— F.C.M. Galați
— Jiul
— A.S.A.
— Poli. Timișoara
— Dinamo
— S.C. Bacău
— F.C.M. Reșița
— Rapid
— F.C. Constanța

Univ. Craiova 
‘Progresul 
„Poli- Tim. 
Jiul
F.C. Bihor 
F.C. C-ța 
A.S.A.
ETAPA A Xm-

— U.T.A.
— Rapid
— F.C.M. Galați
— S.C. Bacău
— Dinamo
— Corvinul
— Poli. Iași
A (14 noiembrie)

ETAPA A Vin-A (10 octombrie)

— F.C.M. Galați
ETAPA A III-A (1 septembrie)

Corvinul 
Sportul stud.* 
F.C. Bihor 
Dinamo 
S.C. Bacău 
Rapid 
„Poli" Tim. 
F.C. Constanța 
Poli. Iași
ETAPA A

U.T.A.
Univ. Craiova 
Steaua
A.S.A. 
Jiul
F.C.M. Galați 
F.C. Argeș

— F.C.M. Reșița
— Progresul
— A.S.A.
— Steaua
— F.C.M. Galați
— Jiul
— Univ. Craiova
— U.T.A.
— F.C. Argeș

IV-A (5 septembrie)
— Rapid
— Politehnica Iași
— Corvinul
— „Poli" Tim.
— F.C. Bihor
— Dinamo
— F.C. Constanța

F.C.M. Reșița — Sportul stud. 
Progresul — S.C. Bacău
ETAPA A V-A (11/12 septembrie)

„Poli" Tim. 
S.C. Bacău 
Rapid
Jiul
A.S.A.
Sportul stud. 
Poli. Iași 
U.T.A.
Dinamo

— F.C. Argeș
— Corvinul
— F.C.M. Galați
— F.C.M. Reșița
— Steaua
— Univ. Craiova
— Progresul
— F.C. Bihor
— F.C. Constanța

ETAPA A VI-A (19 septembrie)
F.C. Bihor
Dinamo 
„Poli" Tim. 
Corvinul 
F.C.M. Reșița 
Steaua

— Sportul stud.
— Rapid
— Politehnica Iași
— A.S.A.
— Univ. Craiova
— Progresul

Jiul
Univ. Craiova 
Rapid
F.C.M. Galați 
F.C. C-ța 
A.S.A.
Dinamo 
„Poli" Tim.
S.C, Bacău

ETAPA A IX-j

F.C. C-ța 
Sportul stud. 
F.C. Argeș 
Jiul 
Progresul
F.C.M. Galați 
F.C. Bihor 
Rapid
F.C.M. Reșița

ETAPA A X-
A.S.A.
S.C. Bacău 
Steaua 
„Poli" Tim. 
Poli. Iași 
Sportul stud. 
U.T.A.
F.C. Argeș 
Corvinul
ETAPA A XI
Poli. Iași 
F.C.M. Galați 
Progresul 
Univ. Craiova 
Rapid 
Corvinul 
F.C.M. Reșița 
Dinamo 
U.T.A.

ETAPA A XII-
Steaua
F.C. Argeș

— Progresul
— Corvinul
— Politehnica Iași
— F.C. Bihor
— Sportul stud.
— F.C.M. Reșița
— F.C. Argeș
— U.T.A.
— Steaua

V (16/17 octombrie)
— Univ. Craiova
— Dinamo
— S.C. Bacău
— A.S.A.
— U.T.A.
— Poli. Iași
— Corvinul
— Steaua
— Poli. Tim.

A (24 octombrie)
— Dinamo
— Univ. Craiova
— F.C. Bihor
— Rapid
— F.C. Constanța
— Jiul
— F.C.M. Reșița
— Progresul
— F.C.M. Galați

A (31 octombrie)
— Jiul
— Steaua
- „Poli" Tim.
— F.C. Bihor
- A.S.A.
— F.C. Argeș
— F.C. Constanța
— S.C. Bacău
— Sportul stud.

■A (7 noiembrie)
— Sportul stud.
— F.C.M, Reșița

F.C. Bihor
F.C.M. Reșița 
Corvinul
U.T.A.
S.C. Bacău
Steaua
F.C. C-ța
Dinamo
Sportul stud.

ETAPA A XI
Rapid
„Poli" Tim.
A.S.A.
S.C. Bacău
F.C.M. Galați 
Poli. Iași 
U.T.A. 
Progresul
Jiul

ETAPA A X
Univ. Craiova 
Progresul 
F.C.M. Reșița 
Rapid
F.C. Argeș 
Steaua
Corvinul
Jiul
F.C. C-ța

— Poli. Iași
— Progresul
— „Poli" Tim.
— A.S.A.
— Rapid
— F.C. Argeș
— Jiul
— Univ. Craiova
— F.C.M. Galați

’-A (21 noiembrie)
— F.C.M. Reșița
— F.C. C-ța
— Sportul stud.
— F.C. Bihor
— Univ. Craiova
— Dinamo
— F.C. Argeș
— Corvinul
— Steaua

-A (1 decembrie)
— A.S.A.
— Dinamo
— S.C. Bacău
— Sportul stud.
— F.C. Bihor
— Poli. Iași
— U.T.A.
— „Poli" Tim.
— F.C.M. Galați

ETAPA A XV

F.C.M. Galați 
U.T.A.
Corvinul 
Dinamo
F.C. C-ța 
Univ. Craiova 
„Poli" Tim. 
Sportul stud. 
F.C. Bihor
ETAPA A XV:

Poli. Iași
A.S.A.
Progresul
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Rapid
Jiul
F.C.M. Reșița 
Steaua

L-A (5 decembrie)
— Progresul
— „Poli" Iași
— Rapid
— Jiul
— A.S.A.
— F.C. Argeș
— Steaua
— S.C. Bacău
— F.C.M. Reșița

[-A (12 decembrie)
— Corvinul
— F.C.M. Galați
— F.C. Bihor
— „Poli" Tim.
— Sportul stud.
— F.C. C-ța
— Univ. Craiova
— Dinamo
— U.T.A.

PROGRESUL : Giron. Tichigiu, 
Ploscaru. D. Ștefan. Badea, Gra
ma. Condurache, Dragu. Duml- 
triu n, Nignea. FI. Mihai, Ion 
Sandu. Țevi, Apostol. Iatan. Noi 
transferați : Iorgulescu și Roșu 
(Sp. studențesc). Libra (Ind. sîr- 
mei Cîmpia Turzii), Sătmăreanu I 
(fost la Steaua). Frățilă n (Di
namo Slatina). Antrenori : Viorel 
Mateianu și Dumitru Baboie.

CORVINUL HUNEDOARA î Bo- 
Iogan, Vlad, Șureghin, Șumu- 
lanschi, Georgescu, Jurcă. Dina, 
Savu, Bucur. Noi transferați : Ion 
Gabriel și Tonca (Jiul), Angeles- 
cu (Rapid), Agud (F.C. Bihor), 
Dumitriu IV și Banciu (Steaua), 
Gruber și Miculescu (Mureșul 
Deva), Economu (C. S. Tîrgoviș- 
te), Pintea (A.S.A. Tg. Mureș). 
Antrenori: Ilie Savu și Ladislau 
Vlad.

• LA PLOIEȘTI a fost 
inaugurată duminică o nouă 
baza sportivă : bazinul dc 
înot. acoperit din cadrul 
complexului rafinăriei ,,Ve
ga". destinat elevilor școli
lor cu profil de natație din 
localitate, precum și copi
ilor care doresc să se ini
țieze în acest spori. Noua 
construcție, realizată în timp 
record, a fost racordată la 
instalația de filtrare și tra
tare chimică a rafinăriei.

• PE STADIONUL „U- 
NIVERSITAȚ1I" — MARY
LAND din Washington a 
luat sfirșit dubla intîlnire in
ternațională de atletism din
tre echipele S.U.A. și U.R.S.S, 
în clasamentul general, vic
toria a revenit cu 211—157 
puncte selecționatei sovie
tice. La masculin, au termi
nat învingători cu 115—107 
puncte atleții americani, iar 
la feminin oaspetele au re
purtat victoria cu 104—42 
puncte.

• LA SOFIA a luat sfirșit 
Balcaniada de volei pentru 
juniori. Un remarcabil suc
ces a repurtat echipa femi
nină a României, care a ter
minat competiția neînvinsă, 
intrind in posesia trofeului 
pentru a treia oară. Tinerele 
voleibaliste românce au în
vins cu 3—0 echipa Greciei, 
cu 3—2 pe cea a Iugoslaviei 
și cu 3—1 formația Bulgari
ei. La masculin, echipa 
României a ocupat locul 3.
• REZULTATELE UNOR 

MECIURI DE FOTBAL des
fășurate duminică : F. C. Ar
geș Pitești — S.K.L. Lodz 
2—2 : Petrehti Ploiești — 
Steaua 3—1 ; Jiul Petroșani 
- F.C JL Resit* >-l ; F.C.M. 
Galați — Progresul București

• DUMINICA PE STA
DIONUL REPUBLICII in
tr-un meci international 
amical de fotbal, echipa 
Sportul Studențesc a învins 
cu 2—0 (2—0) formația Pa- 
nathinaikos Atena. Cele 
două puncte au fost reali
zate de Octavian Ionescu 
(min. 7) și Grosu (min. 35).

Intr-un meci amical de fot
bal, duminică F.C. Brăila a 
invins cu 3—1 (1—0) echipa 
Siriei.
• COMPETIȚIA INTER

NAȚIONALA DE BOX „Mă
nușa Litoralului", unul din
tre cele mai interesante tur
nee ale sezonului estival, s-a 
încheiat aseară în sala spor
turilor din Constanta, după 
cinci gale care au reunit 80 
de sportivi din cinci țări, a- 
trăgind un public mult mai 
numeros ca in trecut. Iată în 
ordinea categoriilor învingă
torii (de la semimuscâ la 
grea) : R. Turan (Farul), D. 
Burdihoi (Metalul). N. Popa 
(Metalul), I. Memet (Farul), 
Ilie Gheorghe (Metalul). I. 
Vladimir (Dinamo). Stan Pos- 
tolache (Litoral Mangalia), 
AI. Tirboi (Farul), C. Chira- 
cu (B. C. Galați), D. Jende 
(R. D. Germană) și I. Dascălu 
(Farul).

• ECHIPA DE TENIS A 
ITALIEI a învins cu 4—1 se
lecționata Angliei in meciul 
desfășurat la Londra contînd 
ca finală a zonei europene 
(grupa B) a „Cupei Davis", 
în ultima partidă de simplu 
Zugarelli l-a întrecut cu 4—6, 
6—8, 6—1, 6—1, 6—1 pe John 
Lloyd. Echipa Italiei va juca 
în continuare în compania 
formației Australiei (semifi
nalele interzonale).

Nicclae Lupu este un poet la 
care temperamentul dramatic 
se exteriorizează liric, imbră- 
cind caracterele unei poezii a 
cimpiei. Descriptivă prin exce
lență. regionalistă prin limbaj, 
monocordă prin temă și expre
sionistă prin atmosfera magică, 
arhaică, hieratică, de sursă fol
clorică, această poezie exaltă 
fondul autohton în imagini de 
un idilism nedisimulat mai ales 
cînd este vorba în mod direct 
de comunitatea țărăneasca. A- 
ceste trăsături se regăsesc în 
diferite proporțif în poezia Iul 
Nicolae Lupu la care nota dis
tinctivă ar fi descrierea pate
tică și șocantă a unui univers 
marcat de osmoze neobișnuite.

De la un volum la altui ver
surile sale beneficiază de ima
gini tot mai cantabile in care 
se infiltrează discret viziunea 
profetică. directiva etică și 
scenografia bucolică. Lirica se 
cempiică cu grațiozități și sua
vități de baroc folcloric. Ce se 
cuvine (editura Eminescu, 1976) 
adaugă la cele semnalate o 
stare de spirit surprinzătoare 
pentru Nicolae Lupu. Poetul 
neguros, lezat de fiece mutație 
a materiei, autorul unei stranii 
banalizări a curgerii univer
sale. trăiește exaltarea înaintea 
roadelor și a pămintului. Lu
mea e o ..grădină", unde gu
vernează „legea sămînței", îm
podobită cu flori și riuri de 
miere. Cîmpia. pămîntul, co
tropesc orizontul poeziei : 
„Cum să n-aduc pământului 
cîntare / Roadele cum să nu i le 
slăvesc ? / Fierbinte bucurie-i 
și lumină mare / Pe trupul 
meu, sub soarele ceresc ! / / 
Beat sînt iubito, de atita viață, 
/ De stupul florii lingă mine 
zumzăind. / Cum să cinstesc 
această dimineață / Ce mă-n- 
vesmîntă-n straie de argint ?(...) 
//Slăvit să fii pămîntule, tu 
soare / Mai luminos ca nici
odată ești. / Se-ngînă păsări 
blinde la izvoare / Și unduie 
luceferii în pești. / / Cît sînt 
de fericit că lingă mine. / 
Iubito, arzi de strălucire. / că 
brațele ni-s de cîntare pline / 
Si tot n&mîntul fierbe de iu
bire", (Slăvire). Poetul își evocă

rădăcinile (Glasul părinților, 
Străbunii), îndeletnicirile pas
torale (Pastorală) sau muncile 
clmpului (Vița de vie, Laudă). 
Extazele florale alternează cu 
tablouri terifiante pentru că 
poetul nu părăsește încruntarea 
izvorîtă din nemulțumirea de 
sine : „Scapătă ape le-n scor
buri, / Fără glas mă întunec 
de mine / Printre pînzele lor și 
pe drumuri / De grăsime săl
batică pline. / / lartă-mă. tată, 
că nu știu / Liniștea cui este 
cîntec, / Aripi de miere-i gră
dina, / Zările, stîncî cu descân
tec. / Iau doar un fluier cu 
mine / Sub coroane păuni se 
ucid. / Sîngele peste tot. înflo
rește. / Soarele se-adincește 
c-un rid". (Grădină). Imaginea, 
cînd e subordonată unei idei, 
capătă dulceața naivă și rigoa
rea fastului spiritualizat al 
tablourilor bizantine : „Făclia

zilei curge' peste vale. Blindă 
răcoarea tremură de pace. / Se 
string la vatra apel'or vestale, / 
Din mîlul fraged focul se des
face. / / Sub ramuri grele iarba 
dă în clocot. / Pămîntul lunecă 
pe cer, / Fără puteri se năruie 
un clopot, / Din sat gonit în 
veșnicul oier".

în ultima sa carte Nicolae 
Lupu pare să își supravegheze 
temperamentul dramatic dar nu 
prin reflexivitate ci printr-o 
diafanizare a imaginii., mișcare 
care îl ține pe mai departe 
prizonier al descriptivului atita 
timp cît nu se schimbă de fapt 
decât culoarea densă și unifor
mă pe tonuri pastelate.

MIRELA ROZNOVEANU

*) Nicolae Lupu : Ce se cuvi
ne, Ed. Eminescu, 1976.

II.TX.
• Principala problemă a 

organizației U.T.C. de la 
I.M.U.A. București este a- 
ceea a ridicării calificării ti
nerilor. Ca urmare, a prins 
viață inițiativa formării unor 
cursuri de ridicare a califi
cării în care au fost cuprinși 
aproape 500 de tineri. Lec
tori sînt ingineri, maiștri și 
tehnicieni — cadre U.T.C. 
Cursurile se țin o dată pe 
săptămînă în secțiile între
prinderii, adică acolo unde 
problemele teoretice pot fi 
abordate practic prin demon
strații ce vizează lucrări de 
o complexitate tot mai ridi
cată. Circa 1 600 de tineri au 
participat la concursuri pe 
meserii. Toate inițiativele 
vaioroase pornite de la ti
neri, pasiunea, ingeniozitatea 
și puterea lor de creație au 
dus la economisirea în pri
mul semestru al anului a 
peste 500 000 lei valută, deci 
la consolidarea prestigiu
lui cucerit de produsele 
I.M.U.A.B. (Maria Glielase)

• Peste 2 500 de tineri au 
efectuat în cinstea zilei de 
33 August prin muncă patri
otică lucrări de sezon în a- 
gricuîtura județului Vrancea. 
Rezultatul este elocvent : în
treținerea a 36 ha cu cul
turi de porumb și a 121 ha 
viță de vie. (loan Chirilă)
• Zilnic pe șantierul local al 
tineretului din comuna Bă- 
nișor, județul Sălaj, lucrează 
circa 130 de tineri la recoltai, 
încărcat și transportat fura
je, la construcția grajdului 
de la C.A.P. și la construcția 
blocurilor de locuințe din 
comună. (Lucreția Cristea)
• Brigada de tineret de ’a 
secția Turnătorie a între
prinderii „Victoria" din Că- 
lan, condusă de Ioan Avram, 
a lansat recent inițiativa „Să 
realizăm 2 lingouri . pe zi 
peste plan", preconizîndu-se 
astfel ca pînă Ia sfîrșitul a- 
nului să se realizeze peste 
prevederi 500 tone produse 
turnate. (loan Vlad).

...CltVILllATOGRâricA

„Călătorie „Romanță 
în Anglia“ pentru

în ..Călătorie in Anglia" (pro
ducție s studiourilor maghiare) 
na este vorba, cum s-ar crede, 
de un voiaj punctat de peripeții 
extraordinare. Vedem, in realita
te. un film despre părinți și co
pii. un film despre problema de
licatelor raporturi dintre un bă
iat aflat în pragul adolescenței 
și cițiva „oameni mari" care au 
uitat că au avut cindva și ei 
aceeași virstă.

Pretextul filmului — excursia 
in Anglia, pe care o ciștigă 
Balogh Tibor (Tibi) ca răspla
tă pentru rezultatele sale la în
vățătură — oferă spectatorului 
posibilitatea de a urmări trans
formările produse în modul 
de a gîndi al oamenilor tre- 
cuți de mult de anotimpul ado
lescenței, cît și cazurile izolate, 
ce-i drept, de inacceptare a 
noului. Tibi, fiul unor oameni 
de la țară, nu va pleca în că- 
lătoria-premiu datorită părin
ților săi. oameni ce nu mai 
înțeleg tinerețea, dispunind de 
fiul lor in modul cel mai în
gust. li iau dreptul la bucuria 
călătoriei în Anglia numai de 
teama că necunoscutul le-ar 
putea aduce un fiu cu o altă 
comportare, poate chiar cu un 
alt mod de a înțelege viața. 
Tibi va rămine acasă pentru că, 
așa cum se mai intimplă in via
ță, mentalitățile oamenilor nu 
pot fi schimbate dintr-o dată. 
Este, de fapt, ceea ce încearcă 
întreaga obște a satului, dar fără 
nici un rezultat.

O mențiune specială se cu
vine regizorului filmului Istvân 
Dărday, pentru modul in 
care a reușit să facă din per
sonajul principal, băiatul de 
13—14 ani, un mic actor, cu 
numele său adevărat lozsef 
Borsi.

o coroană”
Aproape cu desăvirșire lip

sit de story, filmul lui Zdenek 
Brynych este, de fapt, un pre
text pentru a oferi spectatori
lor estivali trei „showa-uri, in
tr-adevăr, de mare valoare cu 
Helena Vondrachkova, Nadia 
Urbankova și Karel Gott. Ce 
s-ar putea spune, totnși, despre 
ecranizări?' „Am avut o zi fer
mecată" — mărturisește la un 
moment dat eroul principal al 
filmului, Pida. Ucenic la o în
treprindere din Praga, Pida se 
îndrăgostește de Maruna, una 
dintre colegele sale de muncă. 
Invitînd-o' la teatru, aceasta 
acceptă cu condiția de a-și plă
ti biletul — o coroană. Este 
tocmai moneda care ii va aduce, 
după multe întîmplări hazlii, 
mai mulți bani ; va merge la 
spectacole în cluburile pentru 
tineri, unde va cîștiga priete
nia unor cintăreți renumiți ca- 
re-l vor ajuta să-și realizeze 
visul de a deveni sunetist la 
televiziune. Desigur, totul ter- 
minindu-se cu happy-end „ziua 
fermecată" se va sfirși lingă 
fata iubită. Un film banal, dacă 
nu ar fi susținut — și aceasta, 
subliniem, constituie meritul său 
de un adevărat spectacol oferit 
pe ecran de cele trei mari 
stele ale muzicii ușoare ceho
slovace. De reținut, insă și in
terpretarea plină de farmec, dez
involtură, a celor doi tineri ac
tori — Miroslava Safrenikova 
și Erik Pardes — deținătorii ro
lurilor principale.

ANGELA CHIȚU

La Rotonda scriitorilor

UN SPECTACOL 
UE SUNET Șl LUMINI

De cîteva zile, la Rotonda 
scriitorilor din parcul dișmigiu 
are loc, în fiecare seară (ora 
20,30), spectacolul de sunet și 
lumină Sînt suflet in sufletul 
neamului meu. In ambianța 
frumosului parc, la lumina re
flectoarelor ce cade.' succesiv, 
pe bustul fiecărui scriitor sint 
evocate momente din istoria 
neamului oglindite în creația 
acestora. Versuri, cugetări, frag
mente din povestiri redau lup
tele duse veacuri de-a rîndul 
pentru neatîrnare. celebrează 
eroismul străbunilor daci, legă- 
mințul de luptă al celor trei 
viteji Horia, Cloșca și Crișan. 
—, înfăptuirea Unirii, zorile lu
minoase ale unei noi istorii.

Apreciați actori ai Teatrului 
Mic — Ion Manta, Olga Tudo- 
rache, Dinu Ianculescu, Florin 
Vasiliu, Maria Potra, Ion Cos- 
ma, Jean Lorin Florescu, Doina 
Șerban, Constantin Dinescu, An
drei Codarcea, Monica Ghiuță, 
Mitică Popescu, Alexandru D. 
Luhgu, Ileana Dunăreanu, Sta- 
mate Popescu, Carmen Galin, 
Dan Condurache, Vasile Pupeza 
și Andy Ștefănescu — recită 
cu o voce gravă, timbrată, ex
celent înregistrată, versuri și 
cugetări nemuritoare, creații 
ale Jui Mihai Eminescu. B. P. 
Hașdeu,- Al. Odobescu, George 
Coșbuc, Alexandru Vlahuță, 
I. L. Caragiale, Octavian Goga, 
Titu Maiorescu. '

Pentru adincirea semnifica
ției unor momente, poezia, tex
tul, colaborează inspirat cu mu
zica. Fondul muzical al specta
colului il constituie cunoscutele 
balade „Sint suflet în sufletul 
neamului meu" și „Țara mea" 
interpretate de Tudor Gheorghe 
și Mircea Vintilă. Maniera re
gizorală în care spectacolul a 
fost gindit de Sorana Coroamâ 
și Constantin Dinescu, jocul de 
lumini proiecțat cu măiestrie de 
Titi Constantinescu, coloana so
nora de o mare acuratețe reali
zată de Timuș Alexandrescu și 
Mihai Bengeanu conferă spec
tacolului o înaltă ținută și se
riozitate.

Din colaborarea lor rezultă un 
spectacol cu o profundă vibra
ție patriotică și mesaj educativ.

SILVIA CHIȚU

Asigurarea de accide*nte
Printre formele de asigu

rare, pe care ADAS le pune 
la indemina cetățenilor, se 
află și „Asigurarea de acci
dente

Ea se poate încheia pen
tru sume fixe sau pentru 
sume convenite.

Asigurările de accidente 
pot fi încheiate de orice 
persoană in virstă de la 16 
ani împliniți, indiferent de 
profesia și de locul de mun
că. Persoanele care reali
zează venituri din. muncă 
proprie pot încheia asigu
rări de accidente de la vîr- 
sta de 14 ani. Dintre eveni
mentele neprevăzute pentru 
urmările cărora ADAS plă
tește sumele asigurate, a- 
mintim : explozia, lovirea, 
căderea, alunecarea, prăbu
șirea de teren, trăsnetul, 
electrocutarea, arsțura, ac
cidentele produse de func
ționarea sau folosirea mași
nilor, instrumentelor, scule
lor sau armelor, cele întim- 
plate ca urmare a circulației 
mijloacelor de transport sau 
din cauza accidentelor întîm- 
plate acestora etc.

Asigurările de accidente 
pentru sume fixe (15 000 de

lei pentru cazurile de vă
tămări corporale produse 
prin accidente) se 
încheie pe durate de 3 sau 
6 luni (in funcție de profe
sia asiguratului și de felul 
întreprinderii în care lucrea
ză) sau pe durate consti
tuind multiplul acestora, 
pînă la 2 ani.

Asigurările de accidente 
pentru sume convenite se în
cheie pe durata de la 1 an 
la 5 ani, la alegerea cetățe
nilor.

Primele de plată, la 
ambele forme de asigurare, 
se stabilesc in funcție de 
mărimea sumei pentru care 
solicitantul dorește să se a- 
sigure, de profesia și felul 
unității în care acesta lu
crează, precum și de durata 
contractului (de exemplu : 
la asigurarea cu sume fixe, 
primele de plată reprezintă 
de regulă 12 sau 15 lei pe 
3 ori 6 luni, putîndu-se 
încheia pe aceeași perioadă 
și două sau trei asigurări cu 
sume fixe : la asigurarea cu 
sume convenite, primele de 
plată reprezintă, de regulă, 
1,60 lei pînă la 4 lei pe an,

pentru fiecare 1 000 de 1/i 
din suma asigurată, acestea 
putîndu-se achita și în rate).

Asigurările de accidente 
oferă și avantajele că, prin 
aceleași polițe sint cuprinse 
și bunurile casnice și gos
podărești, pentru o sumă a- 
sigurată de 5 000 de lei, iar 
în cazurile de invaliditate 
permanentă parțială, ca ur
mare a accidentelor cuprin
se în asigurare, suma cuve
nită în raport cu gradul de 
invaliditate permanentă sta
bilit se plătește majorată cu 
25%, în limita sumei prevă
zute pentru cazul de invali
ditate permanentă totală.

De aceste avantaje oferite 
recent beneficiază și asigu- 
rații care au încheiat astfel 
de asigurări și sint în vi
goare.

★
Pentru relații suplimen

tare și pentru încheierea de 
asigurări, vă puteți adresa 
responsabililor cu munca 
ADAS din unitățile socialis
te, filialelor A.C.R., agenți- 
lor și inspectorilor de asi
gurare sau oricărei unități 
ADAS.

In concediul dumneavoastră
puteți participa la acțiunile turistice organizate de întreprin

derea de Turism, Hoteluri și Restaurante București,

în perioada 21—24 august a.c. :
La munte :

cabana Bolboci
cabana Scropoasa 
cabana Padina

Plecarea cu trenul 3001 din stația București Nord în 
21.08.1976 la orele 11,15. înapoierea cu trenul 3006 in 24.08.1976 
la orele 19,45.
La mare : cu autocarul sau cu trenul pe litoral : 

la Mangalia — excursii de 4 zile cu trenul ; 
la Costinești — excursii de 3 zile cu autocarul ; 
la Mangalia — excursii de 3 1/2 zile cu autocarul.

în zone pitorești :
București — Pitești — Curtea de Argeș — Rm. Vîlcea — 
Călimănești — Cozia — Voineasa. Plecare din Piața Uni- 
rii-Hațe în 21.08.1.976 orele 13,00. înapoierea în 24.08.1976 
în jurul orei 20,00.
București — Pitești — Rm. Vilcea — Govora — Horezu 
Mănăstirea Polovragi — Cheile Oltețului — Baia de Fiei 
— Voineasa — Cozia — Călimănești. Plecare din Piața 
Unirii — Hale în 21.08.1976, orele 13,00. înapoierea in 
24.08.1976 în jurul orelor 20,00.
București — Ploiești — Predeal — Brașov — Bălăușeri — 
Sovata — Tg. Mureș — Turda — Cluj — Sighișoara — 
Mediaș — Sibiu — Călimănești. Plecare din Piața Unirii 
— Hale în 21.08.1976 orele 7,00. înapoierea în 24.08.1976 in 
jurul orelor 20,00.
București — Pitești — Văleni — Cislău — Covasna — Tg. 
Secuiesc — Brețcu — Borzești — Slănic Moldova — Bra
șov — Poiana Brașov. Plecare din piața Unirii — Hale in 
22.08.1976 orele -7,00. înapoierea în 24.08.1976 în jurul ore
lor 20,00.

înscrieri la filialele întreprinderii' de Turism, Hoteluri .și 
Restaurante București din Bd. N. Bălcescu nr. 35 A și Bd. 
Republicii nr. 68.
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După o suită de bogate manifestări menite să contribuie la dezvoltarea pe mai departe
a raporturilor de prietenie frățească și strînsă colaborare între tinerii din cele două țări

lUiEXDA

S-A ÎNCHEIAT INTILNIREA PRIETENEASCA A REPREZENTANȚILOR
TINERETULUI RUMÂN SI Al TINERETULUI SOVIETIC

Sîmbătă. 7 august, s-a în
cheiat Intilnirea prietenească a 
reprezentanților tineretului ro
mân și ai tineretului sovietic, 
manifestare grăitoare a legătu
rilor statornicite intre tinerii 
din cele două țâri, intre orga
nizațiile lor revoluționare, ra
porturi ce se înscriu in cadrul 
bunelor relații care se dezvoltă 
rodnic între partidele, statele și 
ponoarele noastre.

intilnirea s-a desfășurat sub 
semnul mesajului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și salutului 
tovarășului Leonid Ilici Brej
nev, secretar general al Comi
tetului Central al .Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
adresate participanților, îndem
nuri generoase primite cu sen
timente de profundă recunoștin
ță și gratitudine de reprezen
tanții tineretului român și ai 
tineretului sovietic.

Cu prilejul întilnirii, mem
brii delegației tineretului so
vietic, împreună cu membrii 
delegației tineretului român au 
fost primiți la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 

ăftomân, după care C.C. al 
<P.C.R. a oferit o recepție.

In aceste zile, cele două de
legații au avut largi schimburi 
de opinii și experiență privind 
activitatea U.T.C. și a U.T.C.L., 
au examinat noi căi și moda
lități de amplificare, în diverse 
forme, a conlucrării reciproce, a 
relațiilor dintre 
revoluționare ale 
român și sovietic.

în timpul șederii in țara 
noastră, reprezentanții tinere
tului sovietic au vizitat institu
ții, unități industriale și agrico
le, institute de invățâmînt, așe
zăminte social-culturale, cu 
care prilej au putut cunoaște 
realizările poporului român in 
multiple domenii de activitate, 
participarea activă și responsa
bilă a tineretului român la în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al Xl-lea al P.C.R. și a 
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. Pretutindeni, 
oaspeții au fost întimpinați cu 
multă căldură, tinerelul român 
reafirmindu-și simțămintele de 
prietenie frățească față de ti
neretul sovietic, care își aduce 
o contribuție însemnată la în
deplinirea hotăririlor Congresu
lui al XXV-lea al P.C.U.S., in 
opera de înfăptuire a comunis
mului pe pămîntul patriei șale.

organizațiile 
tineretului

Caldă manifestare a sentimentelor de stimă
și prietenie

Sîmbătă după-amiază 
Floreasca din Capitală

sala 
avut

în
_ __ __ _ a____

loc Adunarea festivă de înche
iere a întilnirii prietenești din
tre reprezentanții tineretului 
român și ai tineretului sovietic, 
întilnire care a permis realiza
rea unor valoroase schimburi 
de opinii și experiență privind 
activitatea U.T.C. și U.T.C.L. și 
a reprezentat o nouă $i impor
tantă manifestare a prieteniei 
dintre tineretul român și sovie
tic. o contribuție proprie Âa dez
voltarea pe mai departe a ra
porturilor de prietenie frățeas
că și strinsâ colaborare dintre 
țările noastre.

La adunarea festivă au par
ticipat tovarășii Ion Dincâ. 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R-, prim secretar al Com.- 
tetului Municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Ca
pitalei, Ion Traian Stefâr.escu. 
prim secretar al C.C. al U.T.C.. 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.. ai Consiliului U.A.S.C.R.. 
alți membri ai delegației tine
retului român-

A luat parte delegația tinere
tului sovietic.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Festivitatea a fost deschisă de 
Ion Sa«u. președintele Consiliu
lui U.A.S.C.R.

In continuare, a luat cuvintul 
tovarășul Radu Enache. secre
tar al C.C. al U.T.C.. care, in 
numele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
al întregului tineret din Româ
nia socialistă, a adresat mem
brilor delegației U.T.C.L.. în
tregului tineret sovietic, un cor
dial salut prietenesc și cele mai 
fierbinți urări de succes in ac
tivitatea pe care o desfășoară, 
alături de popoarele Uniunii 
Sovietice, pentru propășirea pa
triei lor. pentru făurirea socie
tății comuniste.

Sintem cu toții — a spus în 
continuare vorbitorul — sub 
puternica impresie a caldelor 
cuvinte adresate participanților 
la intilnirea noastră prieteneas
că de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și de tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. 
general al Comitetului ___
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice — expresie a do-

secretar 
Central

kspect de la intilnirea cu presa romană și sovietică

întilnire cu presa română
în cursul aceleiași zile, mem

bri ai conducerii celor două de
legații au avut o întilnire cu 
presa română și sovietică- La 
întilnire au participat numeroși 
redactori ai ziarelor centrale, 
ai presei de tineret, ai radio
difuziunii și televiziunii româ
ne, corespondenți și trimiși 
speciali ai presei sovietice la 
Intilnirea prietenească a repre
zentanților tineretului român și 
ai tinerețului sovietic.

în acest cadru. tovarășii 
Vladimir V. Grigoriev, secretar 
al C.C. al U.T.C.L.. și Radu E- 
nache, secretar al C.C. al 
U.T.C., au subliniat semnificația 
deosebită a întilnirii prietenești 
a reprezentanților tineretului 
român și sovietic, manifestare 
onorată de mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și de salu
tul tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Referindu-se la 
ția și importanta 
Vladimir V. Grigoriev

semnifica- 
întîlnirii.

Si

Radu Enache au prezentat 
bogatul conținut de manifestări 
al întilnirii. subliniind că a- 
ceasta a avut un pronunțat ca
racter de lucru și se încheie cu 
un bilanț rodnic. Ea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească. reprezentind o 
nouă contribuție la adincirea 
prieteniei dintre tineretul ro
mân și tineretul sovietic, dintre 
popoarele și țările noastre. Ea 
a contribuit, de asemenea, la 
mai buna cunoaștere a activi
tăților desfășurate de tinerii 
români pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al Xl-lea 
al P.C-R. și de comsomoliști 
pentru transpunerea in viață a 
documentelor celui de-al XXV- 
lea Congres al P.C.U.S. In cadrul 
discuțiilor avute cu acest prilej 
la C.C. al U.T.C.. au afirmat 
vorbitorii, au fost depistate noi 
forme și posibilități de colabo
rare intre U.T.C. și U.T.C.L., 
cele două organizații fiind de 
acord să acționeze și pe viitor 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor lor.

Reprezentanții tineretului so
vietic au exprimat cuvinte de 
înaltă apreciere pentru marile

Plecarea delegației tineretului sovietic
In cursul nopții de simbătă 

spre duminică, a părăsit Capi
tala delegația sovietică de ti
neret care a participat la intil
nirea prietenească a reprezen

tanților tineretului român și ai 
tineretului sovietic.

La plecare, pe peronul Gării 
de Nord oaspeții au fost salutați 
cu deosebită prietenie și căldu
ră de numeroși tineri bucu- 
reșteni. Erau prezenți membri 
ai BirOului C.C. al U.T.C. și 
Consiliului U.A.S.C.R. Urind 
drum bun delegației, Radu E- 
nache. secretar al C.C. al U.T.C., 
a subliniat încă o dată impor
tanța întilnirii pentru dezvolta
rea in continuare a legăturilor 
de prietenie dintre tinerelul 
român și sovietic, dintre po
poarele celor două țări. Mulțu
mind pentru primirea caldă și 
sentimentele de prietenie cu 
care au fost înconjurați în

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Singapore, 
BENJAMIN HENRY SHEARES, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore am deosebita 
plăcere să vă adresez cele mai sincere felicitări precum și urări 
de sănătate și fericire dumneavoastră personal, de progres și pros
peritate poporului singaporez prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea că bunele relații dintre țările 
noastre vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor român $i 
singaporez, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

românești și sovieticede gali al formațiitbr artisticeSpectacolul comun

rinței partidelor noastre de a 
asigura intensificarea activită
ții tinerelului consacrata unei 
mai bune cunoașteri reciproce, 
amplificării legăturilor de cola
borare. in spiritul bunelor ra
porturi româno-sovietice. a! re
lațiilor tradiționale de prietenie 
dintre cele două țări și popoa
re. Actuala vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ia Uniunea 
Sovietică, convorbirile cu tova
rășul Leonid Ilici Brejnev. se 
înscriu ca evenimente de im
portanță deosebită, pentru întă
rirea. în continuare, a relațiilor 
de prietenie dintre popoare.? 
noastre, obiectiv la înfăptuirea 
căruia tineretul român și tine
retul sovietic aduc o însemnată 
contribuție.

In cadrul discuțiilor pe care 
le-am avut in aceste zile, aes- 
iășurate intr-o atmosferă cor
dială. intr-un spirit prietenesc, 
de lucru, s-au relevat și concre
tizat noi căi și posibilități de 
extindere a colaborării dintre 
U.T-C. și U.T.C.L.. dintre tine
retul român și tineretul sovie
tic. Sintem hotăriU sâ acționăm 
consecvent pentru aezvbgtarea 
pe mai departe, in diverse for
me. a relațiilor noastre de prie
tenie și colaborare.

Dupâ ce s-a referit la contri
buția tineretului român ia în
făptuirea Programului adoptat 
de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R.. de făurite a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a Românie: spre 
comunism, la ampla activitate 
desfășurată de U.T.C. pentru 
formarea unor tineri cu o înaltă 
conștiință comunistă, vorbitorul 
a spus in încheiere : In curind 
veți părăsi, dragi prieteni so
vietici, pâminvul României. Vă 
rugăm sâ duceți cu dumnea
voastră sentimentele de priete
nie frățească ale tinerei genera
ții a României socialiste, ură
rile tale de a obține noi și mari 
realizări in înfăptuirea hotâri- 
nlor Congresului al XXV-lea

al P.C.U.S.. pentru edificarea 
șodetâțn comuniste.

A luat apoi cuvintul tovară
șul Vladimir V. Grigoriev, se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S.. care a 
spus : Popoarele si tineretul din 
Uniunea Sovietică si Republica 
Socialistă România sint legate 
printr-o prietenie 
trainică.
multilate

irîntr-o 
l Fiec

triKli
colaborare 

in noi 
ent de 
oștînță

am primit cu un sent 
mare mulțumire și rec 
cuvintele salutului cordial adre
sat de tovarășul L-L Brejnev

intilni

dată sâ exprim din toată inima 
cele mai fierbinți si sincere cu
vinte de recunoștință și mulțu
mire Tați de iovar*»ul Leonid 
Ilici Brejnev și de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru gnja 
lor părintească fată de tineret- 
Comsomoliștii. tineretul sovie- 
t.r au primit eu mare satisfac-
tie rezultatele întilnirii din 
Crimeea dintre tovarășul 
L.I. Brejnev și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care vor servi la 
consolidarea in continuare a 
frăției revoluționare și solida
rității popoarelor țărilor noastre.

Relațiile prietenești dintre 
U.T.C.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a transmis o 
telegramă de felicitare ministru-

SPECTACOL

DE GALĂ
în încheierea turneului pe 

care l-a întreprins in tara noas
tră. Ansamblul folcloric național 
din Cuba a susținut, duminică 
seara, in Capitală. la sala ..Rap
sodia română’*, un spectacol de 
gală.

Au participat loan Jinga^ vice
președinte al Consiliului - Culturii 
si Educației Socialiste, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor

lui afacerilor externe «îngapo- 
rez, S. Rajaratnam, cu ocazia 
Zilei naționale â Republicii Sin
gapore.

Externe, oameni de artă și cul
tură. ziariști, un numeros public.

Erau prezenți Jesus Mendizâ- 
bal. însărcinat Cu afaceri ad-iri- 
terim al Republicii Cuba la 
București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diploma
tic. i

Solii artei populare cubaneze 
au prezentat cu acest prilej o 
suită din cele mai frumoase dan
suri și cîntece provenite din di
ferite zone folclorice ale țării 
lor. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

(Agerpres)

FESTIVAL
La Corabia s-a încheiat du

minică, cea de-a 3-â ediție â 
feătivalului-Concurs interjude- 
țeân de muzică ușoară și popu
lară „Corabia de aur".

Tineri, reprezentind 24 de ju
dețe ale tării, au prezentat în 
fața juriului și a unui numeros 
public, unele dintre cele mai 
valoroase piese de muzică ușoa
ră românească și melodii popu
lare specifice zonelor folclorice 
în care trăiesc și muncesc.

Premiul și trofeul „Corabia de 
âuf“. a revenit lui Ștefan As
pru, (Caracal), la muzică ușoară. 
$i Dorinei Drăghici (Corabia), 
la muzică populară.

Primul festival interj udețean 
al teatrelor populare, manifes
tare organizată la Slănic-Praho- 
va, (je Comitetul județean Pra
hova de cultură și educație so
cialistă, a luat sflrșit duminică. 
Timp de aproape trei săptămini, 
pe scena casei de cultură din 
localitatea-gazdă, au evoluat Cu 
piese românești-contemporane 
formații ale teatrelor populare 
din Ploiești, Cîmpina, Mizil, 
Deva, Focșani, Călărași, Mediaș, 
Caracal și din alte așezări.

încheierea lucrărilor celui de-al V-Iea
Forum National al Pionierilor

Duminică s-au încheiat, la 
Galați, lucrările celui de-al 
V-lea Forum Național al Pio
nierilor. desfășurat in acest an 
sub deviza ..Creștem odată cu 
țara1’. Delegații la Forum și in
vitații — pionieri și uteciști — 
au analizat și dezbătut modul 
cum s-a acționat pentru îndepli
nirea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
deschiderii Forumului tineretu
lui, a hotăririlor celei de-a III-a

Conferințe Naționale a Organi
zației Pionierilor, stabilindu-se 
totodată sarcinile ce revin con
siliilor și comandamentelor pio
nierești pentru înfăptuirea mă
surilor stabilite de Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste. S-a realizat un larg 
schimb de experiență asupra 
formelor și * modalităților din 
activitatea grupelor. detașa
mentelor și unităților, a consi
liilor și comandamentelor pri

vind educarea comunistă, revo
luționară, prin muncă și pentru 
muncă, a pionierilor și școla
rilor.

Forumul a ales Consiliul Na
țional al Organizației Pionie
rilor.

In încheierea lucrărilor, parti- 
cipanții la cel de-al V-lea Fo
rum Național au trimis o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU, irt 
care se spune, intre altele :

și sovietică
realizări obținute de poporul 
român, de tinerii din țara noas
tră sub conducerea partidului, 
in construirea societății socia
liste și au adresat calde mulțu
miri pentru ospitalitatea de 
care delegația sovietică s-a 
bucurat in timpul șederii sale 
in România.

Răspunzind la întrebările 
puse de ziariștii români, oaspe
ții de onoare ai întilnirii, Tatia
na V. Fedorova, director ad
junct al întreprinderii de con
strucții de metrou din Moscova. 
Erou al Muncii Socialiste, și 
Iuri P- Artiuhin, pilot-cosmo
naut, Erou al Uniunii Sovietice, 
au arătat că au fost deosebit 
de plăcut impresionați de tine
rii români pe care i-au întîlnit, 
relevind interesul viu pe care 
l-au manifestat pentru întilnire, 
orizontul larg. profunzimea 
cunoștințelor tehnice de care 
dispune.

In încheiere. Dan Nicolae 
Fruntelată, redactor șef al zia
rului „Scinteia tineretului**. a 
mulțumit membrilor celor două 
delegații de tineret pentru a- 
mabilitatea cu care au răspuns 
la întrebările ziariștilor.

____prietenești 
Comsomolul leninist și 
se întăresc și se dezvoltă in 
spiritul relațiilor frățești, tovă
rășiei și înțelegerii reciproce 
care s-au statornicit intre par
tidele și statele noastre. O do
vadă convingătoare a acestui 
fapt o constituie și intilnirea 
prietenească a tineretului so
vietic și român care se încheie 
astăzi.

Allindu-se in țara dumnea
voastră — a spus in continuare 
vorbitorul — reprezentanții 
Comsomolului leninist, ai tine
retului 
tir.ță 
viața, 
retului __  ________
răm din tot sufletul de realiză
rile dumneavoastră in constru
irea societății socialiste multila
teral dezvoltate, in îndeplinirea 
hotăririlor celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. și al celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C.

Bucurindu-se sincer și profund 
de succesele Republicii Socialis
te România, care sint o contri
buție importantă la consolidarea 
forțelor socialismului, comsomo- 
liștii sovietici, tineretul din Tara 
Sovietelor adresează tineretului 
român un salut cordial și ii u- 
rează din toată inima noi victo
rii in muncă, succese excelente 
Ia învățătură in numele trium
fului idealurilor comunismului.

Succesul întilnirii este. în pri
mul rind. un succes al priete
noaselor noastre gazde — orga
nizațiile de partid și de tineret 
din Republica Socialistă Româ
nia. Permiteți-mi, in numele Co
mitetului Central al U.T.C.L.. al 
participanților sovietici la întîl- 
nire să exprim cea mai cordială 
recunoștință Comitetului Central 
al P.C.R., guvernului si Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia pentru ampla și rodnica ac
tivitate de care s-au bucurat 
pregătirea și desfășurarea întil
nirii prietenești a reprezentan-

sovietic, au luat cunoș- 
cu viu interes de 
munca și arta tine- 
din România. Ne bucu-

România reprezentanții tinere
tului sovietic, Vladimir V. Gri
goriev, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., și-a exprimat convin
gerea că și in viitor se vor ex
tinde raporturile prietenești 
dintre organizațiile U.T.C.L. și 
U.T.C., dintre tinerii sovietici și 
români.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

La sosirea trenului în Garâ 
Iași, delegația sovietică' de tine
ret a fost întîmpinată cu multă 
cordialitate și prietenie de un 
mare număr de tineri ieșeni. 
Din Gara Nicolina-Iași și pină 
la frontieră delegația sovietică 
de tineret a fost condusă de 
Mihai Hirjău, secretar al C.C. 
al U-T.C., și Dumitru Nagiț, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Iași al U.T.C. La plecare, pe peronul Gării de Nord

ților tineretului sovietic și ai ti
neretului român.

Cuvintările celor doi reprezen
tanți ai tineretului român și so
vietic au fos: subliniate cu vii și 
îndelungi aplauze.

în încheierea adunării festive, 
tovarășul Iuri Artiuhin. pilot
cosmonaut. Erou al Uniunii So
vietice. a inminat» tovarășului Ion 
Traian Stefânescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. un fanion pur
tat în Cosmos. A fost inminat. 
totodată, un medalion cu efigia 
lui Iuri Gagarin.

Cu acest prilej, oaspetele so
vietic a spus : Oriunde ne-am 
aflat, am simțit atenția profundă 
a tineretului român, a poporului 
român față de noi. Acest spirit 
de înțelegere reciprocă ne-a în
soțit pretutindeni in vizita noas
tră. in timpul căreia am făcut 
cunoștință cu satele și cu orășel^ 
României, am aflat cum trăiesc 
și cum muncesc prietenii noștri 
români. Faptul cel mai impor
tant este că am făcut cunoștință 
cu oamenii din România, cu mi
nunatul tineret român. Sincer 
vorbind, ne este foarte greu să 
ne despărțim de prietenii noștri 
români, deoarece din primele 
minute ale aflării pe pâmintul 
dumneavoastră, am simțit căl
dura dumneavoastră. De prieteni 
buni este totdeauna greu să te 
desparți. Dați-mi voie, in înche
iere. să vă doresc mari succese 
in muncă, in învățătură, in sport, 
in viață, sănătate și multă fe
ricire.

Adresind sincere mulțumiri 
pentru fanionul primit, tovară
șul Iun Traian Stefânescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. a adus 
un omagiu tinereții revoluționa
re. eroismului pus in slujba 
cauzei științei, a progresului u- 
manității și a transmis piloților 
cosmonauți ai Uniunii Sovietice 
expresia gindurilor prietenești 
ale tineretului român, urările 
sale de mari și noi succese in 
activitatea lor.

In continuare, primul secretar 
al C.C. al U.T.C. a subliniat cu 
satisfacție caracterul deosebit de 
rodnic al întilnirii prietenești 
dintre reprezentanții tineretului 
român și ai tineretului sovietic 
și a mulțumit delegației sovie
tice. tuturor participanților la a- 
ceasîă reuniune. îngăduiți-mi sâ 
vă spun că gindurile noastre, ale 
tinerilor români prezenți la a- 
ceastâ adunare, ale întregului 
nostru tineret se îndreaptă către 
Comitetul Central al partidului 
nostru, către secretarul general 
a! Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
sentimente de profundă dragoste 
și atașament, asigurindu-1 că 
vom face totul pentru înfăptui
rea hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al partidului nostru, că 
vom acționa pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești cu Comso
molul leninist, cu organizațiile 
de tineret din țările socialiste, 
cu forțele revoluționare, progre
siste și democratice ale tineretu
lui din întreaga lume.

Spectacolul comun de gală al 
formațiilor românești și so
vietice oferit în continuare par- 
ticipanților la festivitatea de în
cheiere a întilnirii a constituit 
incă un prilej de afirmare a 
sentimentelor profund priete
nești. pe care tinerii din cele 
două țări le nutresc reciproc. Ti
neri artiști români și sovietici 
au înscris în programul oferit 
spectatorilor momente corale, 
muzical-coregrafice și din folclo
rul celor două țări.

Am putut urmări tineri inter
pret afirmați pe primele scene 
ale celor două țări, prestigioase 
formații (ansamblurile sovietice 
,.Skaz*‘. ..Mziuri**. ..Joc“. Corul 
popular din Ohrenburg. Ansam
blul-artistic al U.T.C., Ansamblul 
de balet âl Operei Române. For
mația Casei pionierilor din Bucu
rești etc.).

Acest spectacol care a cucerit 
aplauzele sălii. în care se găsea 
un numeros public bucureștean. 
a încheiat seria manifestărilor 
din cadrul întilnirii prietenești 
dintre reprezentanții tineretului 
român și ai tineretului sovietic, 
desfășurată sub semnul priete
niei. al dorinței de mai bună cu
noaștere a tinerilor din cele două 
țari.

Reprezentanții celor peste 
două milioane de purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor, în
truniți la Galați, in cel de 
al V-lea Forum Național al 
Pionierilor, adresăm condu
cerii partidului, dumnea
voastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai apropiat 
părinte, prieten și îndrumă
tor al tinerei generații, al 
tuturor copiilor țării, gindu
rile și sentimentele de ne
țărmurită dragoste și recu
noștință pentru grija perma
nentă pe care ne-o purtat! 
în făurirea prezentului și 
viitorului nostru fericit.

Forumul Național din acest 
an, desfășurat sub genericul 
„Creștem odată cu țara", în 
climatul de puternică anga
jare a întregului nostru po
por, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului adoptat 
de cel de-al Xl-lea Congres 
al P.C.R., a prevederilor cin
cinalului afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice a 
realizat un amplu bilanț al 
modului în care se înfăptu
iesc indicațiile cuprinse în 
strălucita dumneavoastră Cu- 
vintare rostită la ședința de 
deschidere a Forumului tine
retului, a consemnat cu ne
spusă mindric participarea 
entuziastă a celei mai tinere 
generații — pionierii — la 
eroica muncă desfășurată de 
părinții și frații noștri mai 
mari, in frunte cu comuniștii,

pentru continua înflorire a 
patriei noastre socialiste.

Vă raportăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, noi, asemenea tuturor 
pionierilor și școlarilor 
ne-am angajat in această pe
rioadă pe frontul muncii pa
triotic*?. participind sub de
viza „Spic cu spic patriei 
snop“, la vasta acțiune de 
strîngere și depozitare a re
coltei ; totodată, în toate ju
dețele țării am acționat mai 
bine pentru realizarea activi
tăților de muncă în cadrul 
microcooperativelor agricole 
de producție, al loturilor și 
fermelor școlare, ne-am or
ganizat tabere de muncă și 
odihnă ale pionierilor și șco
larilor. în același spirit sîn- 
tem hotărîți să participăm la 
pregătirea și amenajarea 
prin munoă a laboratoaoelor, 
atelierelor și sălilor de clasă 
în vederea deschiderii nou
lui an școlar, precum și 
la campania agricolă de 
toamnă.

Puternic stimulați de în
demnurile calde pe care ni 
le-ați adresat în repetate rin
ei uri. de a îndeplini cea mai 
importantă îndatorire patrio
tică pe care o avem — în
vățătura, realizăm o temei
nică analiză a activității po
litico-educative desfășurată 
timp de un an, noi. partici- 
panții la Forumul Național, 
ne-am angajat să facem to
tul pentru sporirea contribu
ției Organizației noastre la 
educarea prin muncă și pen

tru muncă, în spirit revolu
ționar a tuturor copiilor tă
rii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
să învățăm cu pasiune și 
perseverență pentru cuceri
rea celor mai înalte cote ale 
științei și tehnicii, pentru a 
ne dezvolta imaginația, crea
tivitatea și inventivitatea și 
a ne însuși cele mai nobile 
virtuți ale omului de tip nou 
care luptă pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Înflăcărați de apelul pe 
care ni l-ați adresat de la 
tribuna Congresului educației 
politice și al culturii socia
liste. însuflețiți de luminosul 
exemplu al vieții și activită
ții dumneavoastră de adevă
rat patriot și revoluționar, 
de neînfricat luptător și apă
rător al idealurilor comu
niste, ne angajăm, în fața 
partidului și poporului, a 
dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în numele tuturor pionieri
lor țării, să învățăm și să 
muncim in așa fel incit să 
merităm dragostea, grija pă
rintească și încrederea pe 
care dumneavoastră, parti
dul, întregul nostru popor ni 
le acordați, să răspundem 
prin fapte minunatelor con
diții de muncă și viață ce ne 
sînt create, să contribuim 
din plin, pe măsura puteri
lor noastre, la înfăptuirea 
politicii interne și externe, a 
hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.

Grupaj realizat de 
GH. SPRINTEROIU 

BAZIL ȘTEFAN
Fotografii î 

GHEORGHE CUCU

Cu cine
(Urmare din pag. I)

ticol care-i scoate in eviden
ță realizările, calitățile mo* 
rale. Soția și copiii sint rugați 
să treacă prin fabrică, să cu 
noască condițiile de muncă ale 
soțului, sâ se întrețină cu tova
rășii săi. Vizita rămine memo
rabilă, dobindește profunde sen
suri educative, contribuind la 
amplificarea afinităților sufle 
tești dintre muncitor și unitatea 
in care-și desfășoară activitatea.

Cinstindu-i pe cei cu care se 
mîndrește, obștea ii arată necru
țătoare cu degetul pe cei care 
nu se integrează in ritmul și 
tradițiile sale de hărnicie : pe 
'trindavi și paraziți care zac toa
tă vara la umbră „de se usucă 
iarba sub ei11, pe cei care fug

c

î

se mîndrește satul
după ciupeală și clștig fără 
muncă, pe risipitori și pierde- 
vară. Sint incriminate cu tărie 
atitudinea înapoiată față de 
muncă și avutul obștesc, abate
rile de la normele de conduită 
in familie și societate, tendința 
de a da cit mai puțin societății 
și de a cere cit mai mult de la 
aceasta, toate viciile și moravu
rile care întunecă profilul mo
ral al omului.

„Să-i izolăm, să-i abando
năm ? — se întreba primarul 
comunei Galda de Jos la o ast
fel de întilnire cu fiii satului. 
Nu se poate ! Printr-o opinia 
de masă, printr-o critică tovă
rășească, trebuie să-i ajutăm să 
înțeleagă că locul lor este prin
tre cei harnici, că numai mun
ca le poate da satisfacții, ii poa

te face să se simtă oameni în
tre oameni":
. După mai multe ediții, 
putem afirirțp că manifestarea 
cultural-educativă „Cu cine se 
mîndrește satul?", organizată in 
comunele județului Alba, consti
tuie un autentic și fructuos dia
log cu conștiințele oamenilor, 
un sfat Cu profunde semnifica
ții etice despre omenie, cinste, 
demnitate, care pune in dezba
tere, pe baza unor exemple con
crete, activitatea pe care o des
fășoară sătenii pe ogoare, in 
fabrici, pe șantiere, responsabi
litatea lor față de munca pro
prie și- a colectivului, spiritul de 
solidaritate și întrajutorare to
vărășească, modul de respecta
re a normelor de conviețuire 
socială, integrarea lor in preo
cupările cele mai stringente ale 
marii familii sătești.

Pentru o vacanță agreabilă... 
pentru o relaxare eficientă

magazinele și raioanele spe
cializate aie comerțului de 
stat vâ pun la dispoziție va
riate articole pentru turism.

Pentru popasuri turistice :
- corturi tip ALPIN, pen

tru 2, 3 și 4 persoane Core
țul intre 900 și 1 509 lei) ;
- cort izoterm tip LITO

RAL, pentru 3 persoane (pre
țul 3 094 lei) ;
- cort tip DACIA, pentru 4 

persoane - prețul 1 445 lei ;
- mobiliere pliante (mese, 

scaune, paturi) ;
- termose tip A, pentru 

lichide ;
- aragaz tip TURIST ;
- spirtiere de voiaj ;
- lămpi cu baterie, tip 

LUCEAFĂRUL ;
- rachete tip PLUTO, NEP- 

TUN, pentru tenis de cîmp.
. — huse și prese de lemn 
pentru rachetele de tenis de 
cimp.

PENTRU VACANTA Șl 
EXCURSIILE DV., ECHIPA- 
ȚI-VA CIT MAI CONFOR
TABIL I
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IRAN Vedere din orașul Teheran, capitala țării

Scînteia tineretului"

înainte de Convenția

Republican din S.U.A
La Kansas City încep luni pre

gătirile in vederea desfășurării 
Convenției naționale a Partidu
lui Republican, care urmează a 
desemna candidații partidului la 
funcțiile de președinte și vice
președinte. între primele acțiuni 
pregătitoare figurează întrunirea 
comitetului însărcinat' cu elabo
rarea platformei electorale re
publicane. De asemenea, urmea
ză a fi examinate o serie de pro
bleme de procedură, legate de 
modalitățile de votare și posibi
litatea ca delegații să-și schimbe 
preferințele anunțate în momen
tul desemnării lor.

Convenția republicană va în
cepe la 16 august. La obținerea 
.învestiturii, candidează actualul 
președinte al S.U.A., Gerald Ford 
și Ronald Reagan. Pentru obți
nerea victoriei la primul tur de 
scrutin sînt necesare 1130 voturi.

Convenția Partidului Democrat 
s-a desfășurat, după cum se știe, 
luna trecută la New York, con
sfințind succesul fostului guver
nator al statului Georgia, Jimmy 
Carter, la alegerile preliminare. 
Convenția a aprobat, de aseme
nea, candidatura senatorului 
Walter Mondale la funcția de 
vicepreședinte.

I

• REGELE HUSSEIN AL 
IORDANIEI, aflat într-un tur
neu prin mai multe state din 
zona Golfului, a avut convorbiri 
la Riad cu regele Khalid al Ara- 
biei Saudite. Discuțiile s-au re
ferit Ia evoluția relațiilor bilate
rale si Ia situația din Orientul 
Apropiat*

Singapore
Poporul singaporez 

sărbătorește la 9 august 
ziua sa națională, împli
nirea a 11 ani de cînd, 
prin retragerea din Fe
derația Malayeză, Sin
gapore și-a dobîndît in
dependența și s-a pro
clamat republică.

Republica Singapore (581 
kmp, 2 milioane de locuitori) 
este un oraș-stat, în compo
nenta sa intrînd insula cu a- 
celași nume, situată la extre
mitatea sudică a Peninsulei 
Malacca, precum și alte 40 de 
insule mai miei; 1 aflate în a- 
propierc. Nu se poate vorbi 
de Singapore fără a mențio
na în primul rînd așezarea și 
importanța sa ca centru deo
sebit al navigației comerciale 
internaționale. Poartă la două 
oceane — Indian și Pacific — 
Singapore găzduiește circa 
200 de linii de navigație și 
peste 40 000 de nave, de la 
cele de coastă pînă la petro
lierele gigantice. Unele sta
tistici clasifică Singapore ca 
al patrulea port al lumii.

în ultimii ani sectorul con
strucțiilor și al reparațiilor 
navale s-a dezvoltat intens, 
guvernul alocînd sume im
portante și pentru moderni
zarea radelor portuare, exis- 
tînd cinci șantiere cu un e- 
feciiv de peste 30 000 de mun
citori.

Efortul pentru relansarea 
economică a tării, întreprins 
în perioada de la obținerea 
independenței, s-a concretizat 
in structurarea unei economii

fflncma
LUNI, 9 AUGUST

MELODIILE CARTIERULUI: Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

CÎNTECUL COLONADELOR:
Arta (ora 15,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Arta (orele 17,45; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Gră
dina Arta (ora 20). .

FILIERA II: Scala (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Grădina 
Dinamo (ora 2Q); București (ore
le 8,45; 11: 13,15; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina București (ora 20).

PISICILE ARISTOCRATICE: Ca
pitol (orele 9,45; li,45: 14; 16,15; 
18,30: 20,30); Grădina Capitol (ora 
20); Eforie (orele 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20J.5); Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MUNTELE ASCUNS: Floreasca 
(orele 15,30;

PROGRAM
MATE; Doina 
16,30; 18,15).

Imperativele reuniticării independente
și pașnice a Coreei

Un memorandum al Guvernului R. P. D. Coreene

Guvernul R. P.. D. Coreene a 
dat publicității un memorandum 
in care se menționează că, dato
rită acțiunilor S.U.A. și regimu
lui sud-coreean, în Peninsula 
Coreea s-a creat o situație peri
culoasă care amenință pacea in 
Coreea, în Asia și in întreaga 
lume. Documentul menționează 
că S.U.A. și-au sporit efectivele

Demonstrație 
antiapartheid 
în localitatea 
sud-africană 

New Brighton

Necesitatea intensificării acțiunilor 
tuturor statelor in vederea 

interzicerii totale a armelor nucleare
Rezoluția adoptata la Conferința Gensuikyomilitare în sudul Coreei, au în

zestrat trupele regimului sud-co
reean cu armament modern, au 
introdus in Coreea de Sud o 
mare cantitate de, arme nucleare. 
Declarația condamnă provocările 
militare din zona liniei de de
marcație militară.
' Guvernul R. P. D. Coreene, 
poporul coreean adresează un. 
apel guvernelor și tuturor po
poarelor iubitoare de pace de a 
condamna aceste acțiuni pericu
loase, care vizează împiedicarea 
reunificării independente și paș
nice a Coreei.

Guvernul R. P. D. Coreene 
consideră că pentru soluționarea 
pașnică a problemei coreene se 
impune ca S.U.A. să înceteze i- 
mediat manevrele' și actele ile
gale îndreptate. împotriva R.P.D. 
Coreene, să retragă imediat ar
mele de exterminare in masă, in
clusiv armele nucleare, și echi
pamentele militare introduse în 
Coreea de Sud. S.U.A. trebuie 
să renunțe, la ideeâ menținerii 
„a două Coree“. să pună in aoli- 
care rezoluția celei de-a XXX-a 
Sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. care prevede .dizolvarea 
..Comandamentului N ațiunilor 
Unite“ din sudul Coreei, retra
gerea tuturor trupelor străine 
staționate în Coreea de Sud .sub 
drapelul’Națiunilor Unite și în
locuirea acordului de armistițiu 
printr-un acord de pace.

Reunificarea Coreei, arată în 
încheiere memorandumul, tre
buie să fie realizată de poporul 
coreean însuși, fără nici o imix
tiune străină, pe baza formării 
unei Mari Adunări Naționale, 
unde voința întregii națiuni să 
fio exprimată pe deplin, pe baza 
celor trei principii ale indepen
denței, reunificării pașnice și 
marii unități naționale. înscrise 
în Declarația comună dintre 
Nord și Sud.

Generale a O.N.U., care să a- 
dreseze acestui forum o scrisoa
re cerînd adoptarea unei rezolu- 

■ ții în, favoarea realizării unui 
tratat internațional' în vederea 
interzicerii totale a armelor nu
cleare.

Conferința Gensuikyo cere tot
odată Organizației. Națiunilor U- 
nite să convoace o sesiune spe
cială a Adunării Generale pen
tru a dezbate problemele dezar
mării, incluzînd, între punctele 
principale ale agendei .de lucru, 
încheierea unui tratat interna
țional pentru interzicerea arme
lor nucleare. ■

Rezoluția celei de-a 22-a con
ferințe împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen, adoptată la 
încheierea sesiunii principale de 
la Hiroșima, subliniază necesita
tea intensificării acțiunilor tutu
ror statelor în vederea interzice
rii totale a armelor nucleare și 
cheamă la realizarea unei con
venții internaționale caro să de- 

- clare utilizarea armelor nucleare 
drept o crimă împotriva umani
tății și o violare a dreptului in
ternational.

Conferința Gensuikyo a hotă- 
rît să trimită o delegație la cea 
de-a XXXI-a sesiune a Adunării

în Africa de Sud, con
tinuă acțiunile antiaparthe- 
id ale populației africane. 
La New Brighton, pe 
coasta estică a țării, 5 000 
de persoane au participat 
Ia o demonstrație cerînd 
autorităților sud-africane 
să procedeze fără întîrzie- 
re la eliberarea cetățeni
lor de culoare arestați în 
timpul evenimentelor din 
luna iunie, de la Soweto, 
lingă Johannesburg.

Poliția a intervenit, tră- 
gînd mai multe focuri de 
armă și aruneînd grenade 
cu gaze lacrimogene. Au 
fost rănite mai multe per
soane.

• MEXIC: Program intens de cercetări in domeniul 
petrochimiei

Institutul mexican al petrolu
lui realizează un intens program 
de cercetări în domeniul petro
chimiei, pină în prezent fiind 
înregistrate 56 de patente teh
nologice în acest domeniu de ac
tivitate —' relevă agenția Inter 
Press Service.

După cum a precizat directo-

• Importante lucrări

hidrotehnice in Nigeria
Planul cincinal de dezvoltare a 

Nigeriei (1976—1980) cuprinde 
importante lucrări hidrotehnice 
orientate, în primul rînd, către 
ameliorarea sistemelor de iriga- 

,ții existente și construirea unor 
rețele noi. Investițiile necesare 
realizării acestui program — 
estimate la peste 400 milioane 
de naira — vor fi asigurate \ in 
cea mai mare parte din bugetul 
federal.

Cel mai important proiect este 
cel de la Bakolori, de pe rîul 
Sokoto, care va necesita inves
tiții de 170 milioane naira. Acest 
important obiectiv va cuprinde 
un baraj, o rețea de canalizare, 
mai multe stații de pompare și 
o centrală electrică. Lucrările se 
vor termina, potrivit proiectului, 
în 1980. Alte proiecte prevăd 
dezvoltarea irigațiilor în zona 
din jurul lacului Chad, construi
rea a 32 de baraje mici în cadrul 
programului .,Katsina", amena
jarea unor terenuri neproducti
ve, efectuarea de expertize teh
nice pentru determinarea posibi
lităților privind amplasarea unui 
sistem de irigații in bazinul rîu- 
rilor Ogun, Oshun, Imo, Anam
bra și Cross.

rul general al acestui institut. 
Bruno Masacanzoni, gradul înalt 
de comercializare internă și ex
ternă a patentelor tehnologice e- 
laborate de I.M.P. demonstrează 
cu pregnanță utilitatea cercetă
rilor șființifice desfășurate pe 
plan național pentru impulsio
narea procesului de dezvoltare a 
diferitelor ramuri economice. în 
speță a petrochimiei. Multe din
tre produsele chimice elaborate 
după patente realizate de I.M.P. 
— a spus el — erau pînă acum 
importate ; astăzi, prin fabrica
rea lor în cadrul industriei pe
troliere mexicane, se realizează 
importante economii de devize, 
în timp ce, în 1969, fabricarea 
de produse chimice pe bază de 
tehnologie mexicană atingea abia 
295 tone, anul trecut a fost înre
gistrată cifra de 5 000 tone. Pen
tru anul în curs se estimează că 
„Petroleos Mexicanos“ (PEMEX) 
va depăși nivelul de 12 000 tone, 
grație intrării în funcțiune a 
marelui complex petrochimic de 
la San Martin Texmelucan, din 
statul' Puebla.

• Extinderea rețelei

electrice în Burundi
In cadrul unui program dc ex

tindere a rețelei electrice din 
Burundi au început lucrările la 
o serie.de proiecte din acest do
meniu. Vor fi instalate noi li
nii electrice in lungime de 50 
km, precum și 2 stații de trans
formare principale și-7 stații 
intermediare și vor fi efectuate 
lucrări de racordare a noi abo
nați.

• Joi centre turistice
în Salvador

Institutul național salvadorian 
de turism (I.S.T.U.) va beneficia 
în 1976 de un buget de peste c-pt 
milioane coloni (3,2 milioane do
lari), in vederea finanțării lu
crărilor de construire a unor noi 
centre turistice, 
de lâ Cueva“, 
San Miguel, și 
zaltepeque".

• COMUNICATUL COMUN 
dat publicității la încheierea vi
zitei efectuate în Sudan, La in
vitația președintelui Gaafar El- 
Numeiry. de șeful statului Ciad, 
Felix Malloum, subliniază între 
altele hotărîrea celor două țări 
de a sprijini în continuare miș
cările de eliberare națională din 
zona australă a continentului a- 
frican. Comunicatul reafirmă ho- 
tărîrea celor două părți de a 
menține și dezvolta relațiile de 
bună vecinătate și de a coopera 
în procesul de valorificare a re
surselor lor naționale.

9 Dezvoltarea transporturilor
în cadrul planului pe anii 

1976—1980, elaborat de guvernul 
libian, dezvoltarea transporturi
lor ocupă un loc important : sînt 
în curs de realizare lucrările țle 
asfaltare pe 1 850 km de șosoa 
și a început construirea drumu
lui național Jalou-Koufra (625 
km), precum și a cîtorva tron
soane ale altor drumuri.

în ce privește transportul fe
roviar a fost elaborat studiul 
pentru realizarea stației Tripoli- 
Vest și se află in fază de elabo
rare studiile pentru stația fero
viară Tobruk-Est.

Declarație a președintelui

Poporul venezuelean este ferm 
hotărit să-și ia viitorul in pro
priile sale miini, angajîndu-se 
îrttr-o operă capitală de con
strucție — a subliniat președin
tele Carlos Andres Perez în cu- 
vîntul său rostit cu prilejul fes
tivităților care au marcat ani
versarea a 400 de ani de la fon
darea orașului Grita, din statul 
Tachira.

După ce a arătat că principa
lele bogății ale țării — petrolul 
și fierul — au revenit poporului 
venezuelean, președintele Perez 
a menționat că progresul țării

sale la scară națională este un 
fapt de necontestat.

Pentru a marca aniversarea o- 
rașului Grita. guvernul 'venezue
lean a aprobat opt decrete în 
favoarea promovării dezvoltării 
statului Tachira. între acesfc 
măsuri se număra crearea unor 
fonduri de dezvoltare, a unei 
companii pentru dezvoltarea zo- 

’ nei industriale a statului respec
tiv, formarea unei comisii care 
să studieze posibilitățile de ex
tindere a traficului fluvial pe 
Orinoco-Apure și Arauca și al
tele.

cum ar fi ..Altos 
în apropiere de 
„Toma d^ Que-

in Libia
Peste 25 milioane dinari au 

fost alocați numai anul acesta 
pentru realizarea programului 
general de construire a noi aero
porturi. Eforturile principale sint 
îndreptate către construirea nou
lui aeroport Tripoli, care urmea
ză să fie dat în funcțiune in oc
tombrie. Se află în fază de rea
lizare proiectul extinderii aero
porturilor locale Sebha. Ghat. 
Ghadames. Totodată, se află in 
fază de execuție un centru de 
informații pentru transportul ae
rian avind servicii de cercețare 
și salvare.

PREȘEDINTELE
R. S. VIETNAM 
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Continuă experiențele in laboratorul
(I

diversificate. Pilonii acestei 
structuri sînt rafinăriile de 
petrol cu o capacitate anuală 
de prelucrare de 50 milioane 
tone țiței, băncile, unitățile 
indiiskiale și, bineînțeles, 
portul. Mîndria singaporezi- 
lor este marele complex in
dustrial de la Jurong, înălțat 
la cîteva mile de port. Aici 
funcționează peste 500 de fa
brici care folosesc mina de 
lucru a 70 000 de angajați. în 
prezent se depun eforturi in 
vederea dezvoltării unor ra
muri industriale noi. cum ar 
fi electronica, construcțiile de 
mașini, petrochimia, mecani
ca fină.

Mai mult de jumătate din 
locuitori nu au atins încă vîr- 
sta de 20 de ani. De aceea, 
programelor de învătămînt lt, 
sc acordă o mare atenție în 
Singapore. Sistemul de invă- 
tămînt. recent reorganizat, a 
dispus anul trecut de 10,5 mi
lioane de dolari. Accentul se 
pune pe pregătirea profesio
nală a elevilor, estimîndu-se 
că în perioada următoare in
dustriile constructoare de 
nave, de platforme petrolie
re și petrochimică vor soli
cita un număr mare de spe
cialiști.

Pe plan extern, Singapore 
promovează o politică (le co
laborare cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor so- 
cial-politică. între România 
și Singapore există relații de 
prietenie și cooperare, care 
s-au adîncit și diversificat de 
Ia an la an. Contactele la ni
vel guvernamental, care au 
avut loc, acordurile bilaterale 
semnate cu aceste prilejuri au 
marcat jaloane de seamă in 
evoluția pozitivă și amplifi
carea legăturilor româno-sin- 
gaporeze.

După ce plasarea pe orbita 
marțiană a sondei spațiale „Vi- 
king-II“ s-a desfășurat fără sur
prize, specialiștii de la Pasadena 
și-au concentrat din nou aten
ția asupra tulburătoarei ipoteze 
privind posibilitatea existenței 
unor forme de viață pe Marțe, 
cu atît mai mult cu cit, în a- 
cest sens, au apărut noi ele
mente. încă neexplicate. Labo
ratorul biologic al sondei spa
țiale „Viking-1“ a indicat sim- 
bătă că eșantioanele de sol mar
țian pe care le conține par să 
fi fixat carbon, cum ar face de 
pildă, pe pămint. plantele prin 
asimilare. Anterior, intr-o unita
te a laboratorului. în urma stu
diilor biologice efectuate, a apă
rut o' emisiune de oxigen, iar 
într-o alta a fost identificat bio
xid de carbon. Toate aceste e- 
lemente au condus la ipoteza e- 
xistenței vieții pe Planeta roșie, 
dar specialiștii N.A.S.A., reuniți 
la centrul spațial de la Pasade
na, rămin foarte prudenți, ară- 
tînd că. în actuala fază a cer
cetărilor. cind informațiile sint 
incomplete, nu se poate formula 
o concluzie certă. „Nu înseamnă 
că am găsit' viață pe Marteu — 
a declarat în acest sens, dr. 
Norman Horovitz, precizînd că, 
în ultimă instanță, ar putea fi 
vorba și de rezultatul unor re
acții chimice banale. Pentru 
elucidarea acestei probleme, noi 
experiențe de control urmează 
să se desfășoare atit în labora-

toarele sondei 
pămint, unde 
cialiști a început deja repetarea 
analizelor efectuate de .,Vi- 
king-l“, pină în prezent, utili- 
zind materiale geologice aproa
pe similare celor găsite pe
Marte. Vor fi, de aceea, necesa
re, cîteva săptămîni, dacă nu
chiar și luni, pentru a preciza, 
fără riscul unei erori, dacă for
me de viață există sau nu pe . 
Planeta roșie — apreciază bio
logii echipei de la Pasadena.

spațiale, cit si pe 
o echipă de spe

Președintele Republicii So
cialiste Vietnam. Ton Duc 
Thang, l-a primit pe Hă Dam. 
trimis special al președintelui 
R. P. D. Coreene, Kim Ir Sen, 
vieepremier al Consiliului 
Administrativ și ministru de 
externe al R.P.D.C., care a e- 
fectuat o vizită in Vietnam. 
Hă Dam a avut, de aseme
nea. convorbiri cu Nguyen 
Duy Trinh, vieepremier și 
ministru de externe al R. S. 
Vietnam, cu care a discutat 
probleme privind promovarea 
in continuare a relațiilor de 
solidaritate și cooperare din
tre cele două țări, precum și 
alte probleme de interes co
mun.

Anterior. Hă Dam a efec
tuat o vizită in Republica De
mocrată Populară Laos, unde 
a fost primit de Kaysone 
Phomvihăne; secretar general 
al Partidului Popular Revo
luționar din Laos, primul mi
nistru al guvernului laoțian, 
și a avut convorbiri cu Phoun 
Sipaseuth, vieepremier si mi
nistru de externe al Laosului.

• ÎN CAPITALA AUSTRIEI 
s-a deschis reuniunea Consiliu
lui guvernatorilor Organizației 
Țărilor Exportatoare de Petrol. 
Ea este consacrată stabilirii mo
dalităților concrete de .utilizare 
a fondului constituit de O.P.E.C. 
pentru ajutorarea țărilor în curs 
de, dezvoltare, care a avut cel 
mai mult de suferit ca urmare 
a repetatelor majorări ale pre
țului petrolului pe piața mon
dială.

Această reuniune are loc în 
continuarea lucrărilor Conferin
ței miniștrilor de finanțe ai 
O.P.E.C., desfășurată, de aseme
nea, la Viena in zilele prece
dente.

CONVORBIRILE 
KENYANO-UGANDEZE

în cadrul unor ceremonii _ 
parate, desfășurate la Kampala 
— capitala Ugandei — și în por
tul Mobassa — de pe coasta Ke- 
nyei —. președintele Kenyei. 
Jomo Kenyatta, și președintele 
Ugandei. Idi Amin, au semnat 
documentele elaborate de dele
gațiile celor două țări în cadrul 
convorbirilor purtate la Nairobi 
vizind normalizarea relațiilor 
kenyano-ugandeze.

Prin acest act, prevederile do
cumentelor intră in vigoare ime
diat.

se-

CREȘTEREA ȘOMAJULUI 
IN AUSTRALIA

în cursul lunii trecute, în Aus
tralia s-a înregistrat o nouă 
creștere a șomajului. Potrivit 
datelor oficiale, in iulie a.c. 
și-au pierdut locurile de muncă 
circa 18 500 persoane, 
total al șomerilor 
această țară la 
316 000.

, numărul 
ajungind in 

aproximativ

18 000 de an- 
publice new-

• GREVA celor 
gajați ai spitalelor 
yorkeze, declanșată la începutul
acestei săptămîni, s-a încheiat 
cu succesul greviștilor. Autorită
țile au acceptat să reintegreze in 
muncă aproximativ 3 000 cadre 
medicale concediate recent. De 
asemenea, s-a căzut de acord a- 
supra angajării de discuții in ve
derea rezolvării problemelor le
gate de programul de austeritate 
al metropolei.

• REPUBLICA POPULARĂ 
ANGOLA și Republica Arabă 
Egipt au stabilit relații la nivel 
de ambasadă, s-a anunțat oficial 
la Luanda.

Această hotărire a fost luată 
în vederea stimulării cooperării 
între cele două popoare pe baza 
respectului suveranității, egalită
ții. și neamestecului în treburile 
interne.

R. AVRAM

PROGRAMUL II

PIEDONE
Feroviar-

muncim în chip comunist. 21,20 
Roman-foileton: ȚĂRANII. Episo
dul VI: „Focul4*. 22,10 24 de ore.

R. D. GERMANA : Imagine

întărirea aparatului
REPRESIV SUD-COREEAN

Refcrindu-se la informații pro
venite din Seul, agenția A.C.T.C. 
relatează că regimul sud-coreean 
intenționează să sporească anul 
viitor cu circa 8 000 de persoane 
efectivele forțelor polițienești 
sud-coreene și să înființeze, tot
odată, numeroase noi comisaria
te. subcomisariate și posturi de 
politie. Măsurile preconizate au 
drept scop întărirea, în conti
nuare. a aparatului represiv sud- 
coreeân. ale cărui efective tota
lizează deja cîteva sute de mii 
de angajați ai forțelor poliție
nești, între care se află un 
măr considerabil de agenfi

• ÎN CADRUL aplicării 
programului de instituire a 
controlului de stat asupra bo
gățiilor naționale, guvernul 
indonezian a cerut companii
lor petroliere străine să sem
neze pînă la data de 15 au
gust noile acorduri revizuite 
care stabilesc cuantumul 'cp 
revine Indoneziei din venitu
rile realizate de acestea. Di
rectorul companiei petroliere 
de stat, „Pertamina". Piet 
Harjono, a anunțat că. pînă 
în prezent, doar trei din cele 
26 companii care activează în 
Indonezia au semnat noile a- 
corduri.

Prin aceste măsuri, autori
tățile de la Djakarta speră să 
obțină majorarea cu aproxi
mativ 340 milioane dolari a 
veniturilor ‘anuale realizate 
prin .participarea statului la. 
operațiunile de exploatare a 
petrolului.

• DUPĂ cum informează a- 
genția China Nouă, a fost repara
tă și redată traficului feroviar 
importanta linie Pekin — Șanhai- 
kuan. grav avariată în urina cu* 
tremurului care a afectat la 28 
iulie zona Tangșan — Fengnan. 
Trecînd prin orașul Tangșan, 
această linie leagă regiuni din 
nordul si nord-estul R. P. Chi
neze. iar violentul cutremur i-a 
provocat numeroase stricăciuni 
pe porțiuni însumi nd circa 230 
kilometri. Seismul a Avariat, de 
asemenea, o serie de poduri fe? 
roviare de pe acest traseu, care 
au fost și ele reparate. A fost, 
totodată, redată traficului gara 
Tangșan. prin care au putut 
trece, dinspre Pekin și alte lo
calități. trenuri încărcate cu aju
toare ’ destinate regiunilor care 
au avut de suferit de pe urma 
seismului. ,

Au mai fost, de asemenea, re
deschise traseele . feroviare 
Tientsin — Cihsiqn și Tungh- 
sien — Totzuțou.

COMUNICAT COMUN 
FRANCO-GABONEZ

Președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estainx, și-a încheiat 
vizita oficială efectuată in Re- 
publica Gabomeză. Comunicatul 
comun dat publicității la Libre
ville informează că președintele 
țărn-găzdă, Albert Bernard Bon
go, și șeful statului francez au 
procedat la un ‘larg schimb ele 
vederi asupra relațiilor bilatera
le și a problemelor regionale și 
internaționale.

18; 20,15).
DE DESENE ANI- 

(orele 9,30; 11,15;

• BANCA DE INVESTIȚII A 
C.E.E. a acordat Italiei două noi 
împrumuturi in valoare totală 
de 6 milioane unități de cont (a- 
proximativ 5,6 miliarde lire ita
liene) destinate finanțării unor 
proiecte economice in Mezzo- 
giomo.

Combinatului Siderurgic

TAIFUNUL „BELLE”
Taifunul „Belle“ atinsese, 

minică dimineață, viteza de 
mile (160 km) pe oră, a anunțat 
Serviciul național de meteorolo
gie din Statele Unite, Frontul de 
înaintare al ciclonului, care se 
îndreaptă spre țărmurile statelor 
Georgia și Carolina de Nord, se 
afla, duminică dimineață, la o 
distanță de 450 km est de loca
litatea Meolbourne (Florida).

Dată fiind viteza de înaintare 
a formațiunii de nori din care 
este format nucleul ciclonului, 
autoritățile de resort se pregă
tesc să avertizeze populația din 
zonele amenințate.

Au fost alertate, de asemenea, 
vasele care navighează în apro
pierea arhipelagului Bahamas, 
ambarcațiunile mai mici fiind 
rechemate in porturi.

Sezonul de uragane al Atlanti
cului începe Ia 1 iunie și ia sfir- 
șit la 30 noiembrie.

CĂLĂTORIE IN ANGLIA: Doi
na (orele 13; 14,45; 20).

CĂLĂREȚUL "" -----------
ALBĂ:

CU EȘARFA 
Lira (orele 16; 18,15);

Grădina Lira (ora 20.30).
ORĂȘENII: Central (orele 9,15; 

11,30; 13.45; 16; 13.15; 20.30).
ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Bu- 

eegi (orele 16; 18).
AMORUL VRĂJITOR: Grădina 

Bucegi (ora 20).
LUPTĂTORUL DIN NEW OR

LEANS : Luceafărul (orele 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30); Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45). ;■■ Grădina Festival (ora 
19.45); Parc Hotel (ora 20,30).

ROMANȚĂ PENTRU O 
ROANĂ: Excelsior (orele 9; ” 
13,30; 16: “ .............
(orele 
20.30);
20).

DOI BĂRBAȚI 
PORT: Buzești 
13.30: 16: 18;15).

HAIDUCII: Cotroceni (orele 10 
12; 14; 16; 18; 20).

co- 
----------- 11,16;
18,15; 20,30) : Victoria 

9,15; ll¥30; 13,45; 16; 18,15; 
Grădina Luceafărul (ora

IES LA 
„(orele .9;

RĂ
II,15;

COMISARUL
HONG-KONG:
8,30: 11; 13.30: 16; 18: 21): Melodia 

- (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30); Modern (orele 8.30: 11: 

. 13,30; 16: 18,30: 20,45)Grădina
Modern (ora 20).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
Ferentari (orele 10.30; 16:.19).

' INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA: Flacăra ‘ ’ ------ *“

?20)/u .
OPERAȚIUNEA

Lumjna (or,ele 
15,45; 13.;’ 20,15).

DOUA BUNICI_______ _
CÂNTĂ: Flamura (ora 9):

TEXAS DINCOLO DE RÎU: Fla- 
. mura (orele 15,45; 18; 20) ;• Aurora 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20); Grădina Aurora (ora 20,15); 
Tomis (orele 9: 11.15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Grădina. Tomis ' (ora 
20).

CIRC ÎN CIRC: Timpuri Noi 
orele 9: 12; 15,15 : 19) ; Volga
(orele 9,30; 12,30; 16; 19).

(orele 15,30; 18;

PENTRU O VA-

PAPILLON: Miorița (orele 9:
12.15; 16; 19,15); Giulești (orele 10; 
16: 19).

CAPRICIILE MĂRIEI: Gloria 
(orele 9; 11: 13: 15; 17.15; 19,30); 
Grădina Titan (ora 20.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Cosmos (orele 14.30; 16,30).

DINCOLO DE POD: Dacia (ore
le 9, 11,15; .13,30; 15,45; 18: 20,15).

EVADAREA: DruniUl Sării (o- 
rele 15.30; 18: 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ZIDUL: Moșilor (orele 15,30; 18; 
20).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE: 
Grădina Moșilor (ora 20). ’

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Popular (orele 16; 
18; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII: Munca 
(orele 15,45; 18; 20;15)..

CONVERSAȚIA : Viitorul (oit- 
le 15,30; 19; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI

JERRY: Pacea (orele 14.30: 16.30). 
MISIUNE PRIMEJDIOASA: Pa

cea (orele 18,30; 20.30).
EXPLOZIA: Unirea (orele 16: 

18); Grădina Unirea (ora 20).
MIHAI VITEAZUL: Rahova (ora 

16.30).
FRAȚI DE CRUCE: Progresul 

(orele 15.30: 17,45; 20).
CAVALERII TEUTONI: Vitan 

(orele 15; 18); Grădina Vitan (ora 
20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Cringași (ora 17).

17.00 Telex. 17,05 Cura de fructe. 
.15 Publicitate. 17.20 Festivalul 

filmului muzical la TV. „Nu sînt 
demn de tine“. Premieră TV. 19.05 
Sculptorul Anghe) Film' docu
mentar. 19,20 1001 de seri. 19.30
Telejurnal. 20.00 Film serial pentru 
copii: „Blindul Ben“ (reluare).
20.25 Viața economică a Capitalei. 
20,45 Ce știm și ce nu știm des
pre... 21.15 Telex. 21,20 Orchestre 
simfonice. 22,10 Variațiuni 
teme... vînătorești.

PROGRAMUL I
le,oo Teleșcoală. 16.30 Emisiune 

în limba maghiară. 19.00 Teleglob. 
Pe drumurile Siriei. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Steaua 
fără nume. 20,50 Să trăim și să

Teatrul Mic (la Rotbnda scrii
torilor) : “* “ —’
FLETUL 
spectacol - , ______ .
ora 20.30; Teatrul Giulești (Sala 
Columnei de la Muzeul de istorie 
a R.S.R.): DE LA STRĂBUNI
PÎNĂ I.A TINE — orele.11 și 12; 
Ansamblul „Rapsodia Română*4: 
FRUMOASA EȘTI, PATRIA MEA 
— ora 18,30.

SlNT SUFLET IN SU- 
NEAMULUI MEU •— 

de sunet și lumină t—

• DESCOPERIREA UNOR SCHIȚE CARE APARȚIN LUI 
MICHELANGELO. în cursul lucrărilor du restaurare ’ a sacris
tiei bazilicii San Lorenzo, din Florența, au fost descoperite mai 
multe schițe aparținînd lui Michelangelo. Potrivit experților, ar 
fi vorba de schițe datînd din 1530, cînd Michelangelo a venit 
la Florența pentru a executa crochiuri pentru biblioteca Lau- 
renziana. In cursul lunii mai, alte 56 de schițe de Michelan
gelo au fost descoperite tot la Florența. Ele urmează să fie 
expuse publicului mcepînd cu luna septembrie q O NOUA 
TEHNICA DE PROGNOZA METEOROLOGICA privind Căderile 
de ploaie asupra regiunilor bîntuite de uragane, va fi testată 
in acest an în Statele Unite. Administrația națională pentru 
oceane și atmosferă a anunțat că va utiliza în acest scop unul 

-dintre sateliții geoșțaționari, „NOAA--4“ sau „NOAA-5“, pentru 
fotografierea norilor antrenați de urâgane. Aceste clișee vor 
permite observarea densității formațiilor de nori, putîndu-se 
determina astfel anticipat cantitatea de precipitații care va că
dea asupra regiunilor spre care se îndreaptă uraganul respectiv. 
Aceste informații vor fi transmise serviciului național de me
teorologie, ale cărui ordinatoare vor calcula consecințele aces
tor precipitații asupra nivelului nurilor din zonele afectate, 
avertizînd din timp pericolul de inundații 0 BANCNOTE 
FALSE ÎN VALOARE DE 1,1 MILIOANE DE DOLARI au fost 
descoperite de poliția canadiană la Vancouver. Operațiunea a 
constituit punctul culminant al unei investigații care a durat 
trei luni, șoldîndu-se cu arestarea a trei persoane. Bancnotele, 
în emisiuni de 10, 20 și 50 de dolari, erau fabricate la Toronto, 
fiind distribuite în zona orașului Vancouver • CIVILIZAȚIE 
PREINCAȘĂ ? Cu peste o mie de ani in urmă', în junglele din 
America de Sud a existat o veche civilizație cu un nivel rela
tiv înalt de dezvoltare — aceasta este concluzia unor'arheologi 
bolivieni, care efectuează cercetări de specialitate într-o zonă 
din nord-estui Boliviei. Ei afirmă că în regiunea Înconjurătoare 
au existat în vechime, răspîndite pe o suprafață de circa 
500 000 kilometri pătrați, peste 20 000 de sate, legate între ele 
printr-un sistem de canale și o rețea de drumuri. Locuitorii 
acestor așezări, spun arheologii, știau să confecționezi topoare 
din piatră și diferite alte unelte, precum și ambarcațiuni flu
viale. iar sistemul de canale creat de ei slujea atît ca mijloc 
de comunicație, cit și pentru irigarea ■ ogoarelor. Specialiștii bo
livieni apreciază că descoperirea lor este cea mai 'importantă 
făcută în acest domeniu, în America de Sud, în ultima peri
oadă. Cercetările sînt continuate, arheologii fiind convinși că 
vor găsi noi dovezi care să ateste existența unei civilizații' nre- 
incașe @ GANGSTERI-FEMEI. De multe ori, greutatea aprecia
bilă a unui seif nu constituie un impediment pentru spărgă
tori. Această „regulă4* a fost aplicată și- în cazul unei ease de 
bani aflate în apartamentul unui cetățean din orașul* italian 
Spoleto. Numai că autorii jafului sînt. de data-aceasta, autoare, 
în număr de patru. Ele au pătruns în încăperea unde se afla 
seiful și l-au transportat, evident cu destulă greutate,, pînă la 
intrare. Aici au așteptat un taxi, comandat în prealabil prm 
telefon tot din apartamentul cu pricina, după care au placat 
cu seiful, care conținea, potrivit declarațiilor ulterioare ale pro
prietarului, nu mai puțin de 300 milioane lire. Polițiștii porniți 
în urmărire nu au găsit decît casa dă bani, golită de conținut, 
una din concluziile lor fiind că apariția în această „branșă4* u 
gangsterilor-femei este de natură să ie creeze noi necazuri pe 
viitor.
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