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Prioritățile acestor zile pe ogoare:

Arăturile de vară, 
întreținerea culturilor, 
recoltatul legumelor

La C.A.P. Stoicănești, județul Olt, operativitatea cu care coo
peratorii au trecut la eliberarea terenurilor de paie a permis 
crearea unui larg front de lucru tractoarelor. Ca urmare, în pre
zent, lucrările de pregătire a ogoarelor în vederea însămînțâ- 
rilor de toamnă se desfășoară 
rile prevăzute.

Fertilizarea solului și arătu
rile de vară- Majoritatea atela
jelor cooperativei sînt reparti
zate in această perioadă la 
transportul gunoiului de grajd 
în cîmp. „Experiența anilor tre- 
cuți — ne precizează inginerul 
Nicolescu — ne-a demonstrat că 
de la pămîntul bine îngrășat, 
lucrat la timp, se pot obține 
producții sporite. Pentru» aceas
ta am luat toate măsurile în 
vederea transportării și admi
nistrării în sol a întregii canti
tăți de gunoi rezultat de la sec
toarele ‘
Pină în 
tiat pe 
gunoi".

din plin, înscriindu-se în ritmu-

" zootehnice și agricole, 
prezent am și împrăș- 
cimp peste 10 000 tone

Realizat peste plan"
V
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La fața locului ne-am con
vins că. imediat ce această lu
crare este încheiată, din urmă 
vin tractoarele care ară și pre
gătesc terenul pentru viitoarea 
recoltă. Așa cum se întîmplă de 
altfel și in punctul „Comuna 
nouă“, unde 14 mecanizatori — 
printre care și fruntașii în în
trecerea organizată de S.M.A. 
pentru desemnarea, celui mai 
harnic mecanizator, Constantin 
Dogaru, Chiriță Gilceavă. Aristo- 
tel Spătaru și Florea Manea — 
efectuau arăturile de vară pe 
ultimele 40 hectare.

întreținerea culturilor. în urma 
schimbului de experiență ce a 
avut loc pe raza consiliilor in- 
tercooperatiste Vișina, Olari, 
Dobrun, Babiciu, unde s-a con
statat că este absolut necesară 
încă o prașilă la porumb, Comi
tetul județean Olt al P.C.R. a 
indicat să se treacă de urgență 
la efectuarea celei de-a patra 
prașile la această cultură. Și 
cooperatorii din Stoicănești au 
înțeles acest lucru. De la Geor- 
gel Prună, șeful fermei nr. 4, 
aflăm că zilnic sînt prezenți pe 
cîmp pentru efectuarea acestei 
lucrări peste 400 membri coo
peratori. Pină acum, cea de a 
patra prașilă a și fost execu
tată pe aproape jumătate din 
cele peste 1 400 hectare cultiva
te cu porumb. Paralel cu aceas
ta însă, se efectuează și prașila

întîi mecanică și manuală la 
culturile duble. Mecanizatorii 
Dumitru Pițigoi și Nicolae To- 
loș ne asigură că în cel mult 
două zile vor încheia prașila 
mecanică pe întreaga suprafață 
semănată cu cea de-a doua cul
tură. La rîndul ei, Ioana Ne- 
delcu, șefa unei echipe la fer
ma nr. 1, aflată în cîmp, la pra
șilă împreună cu 60 coopera
toare, ne asigură că și prașila 
întîi manuală la cultura dublă 
poate fi încheiată în 4—5 zile. 
Pentru aceasta ne aduce și cî- 
teva argumente. „Avem în 
această perioadă, ne spune, bra
țe suficiente de muncă pentru 
că, alături de cooperatoarele 
mai în vîrstă, cu experiență, lu
crează și foarte multe fete afla
te în vacanță sau în concediu, 
Numindu-le pe Floarea Negru 
și Ecaterina Preoteasa, am dat 
doar două din multele exemple 
de tinere care au înțeles că aju
torul lor ne este de mare folos".

Recoltatul legumelor. Cunos- 
cînd că orice întîrziere în cu
lesul și transportul tomatelor se 
poate solda cu însemnate pier
deri, în grădinile de legume se 
acționează energic pentru res
pectarea întocmai a graficelor 
de recoltare. Numeroși coopera
tori cărora li s-au alăturat in 
aceste zile și peste 100 tineri, 
elevi și studenți, aflați în va
canță, urgentează strîngerea ro
șiilor de pe cele 20 de hectare 
astfel ca acestea să ajungă în 
stare proaspătă Ia consumatori. 
Concomitent cu aceasta ei re
coltează ceapa de pe 96 hectare 
și pepenii de pe 20 de hectare.

DUMITRU DUCA

HUNEDOARA:
Pe benzile de montaj ale Sec

ției a IV-a. a uzinei „Unio" din 
Satu Mare, se află in stadiul 
finisărilor locomotiva de mină 
cu nr. 2 750 și mașina de în
cărcat minereu cu nr. 2 200. 
„Pentru noi — ne spunea loan 
Rus. secretarul comitetului 
U.T.C. pe secție — fiecare ma
șină ce iese pe poarta unității 
este un’serios examen, o proba 
de încercare. Tocmai de aceea 
ne-am obișnuit "că fiecărei ma
șini să-i întocmim un adevărat 
„certificat de naștere", in care 
trecem și unele date, cum Ie 
spunem noi. ..mai de inimă". 
Astfel, in dreptul cifrelor 2750
— locomotivă de mină — și 2 200
— mașină do încărcat minereu — 
vom scrie : „Realizate peste plan 
în cinstea celei dc-a XXXlT-a 
aniversări a eliberării patriei".

„Unio“- Satu Marc împlinește 
în acest an 55 de ani de exis
tență. aniversare pe care oame
nii de aici vor să o cinstească 
prin realizări cit mai presti
gioase. no măsură talentului si 
priceperii lor. ..An de an uzina 
a crescut și odată cu ca au 
crescut și oamenii. Dacă nu cu 
mulți ani în urmă specialiștii 
se puteau număra pe degete, 
astăzi avem un institut de sub- 
ingineri. Avem de asemenea 
oameni crescuți de noi. formați 
în spiritul unei inalte discipline 
muncitorești. Trecerea de la 
producția de vagoneti la fabri
carea locomotivelor de mină, in 
anul 1&50. nu a fost o treabă 

îoară. Că ani reușit, o arată 
cel mai bine două exemple, 
după părerea mea, edificatoare : 
întreaga producție a anului 
1948, la valori comparabile, o 
realizăm, în prezent. în numai

UNITATEA SOCIALISTA
A POPORULUO

Ilustrată de creșterea comple
xității și amplorii problemelor 
dezvoltării sociale, de rata înal
tă a dinamicii progresului ge
neral. etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre 
comunism' consacră creșterea 
rolului conducător al partidului 
și prin aceea că. din exercitarea 
acestui rol. emană întărirea 
unității indestructibile a po
porului nostru, factor important, 
hotăritor, care asigură îndepli
nirea obiectivelor pe care ni 
le-am propus. Experiența acu
mulată în edificarea socialis
mului pe pămîntul românesc 
dovedește că toate marile suc
cese pc care le-am dobândit, 
materializarea minunatei pers
pective deschise de hotărârile 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
au fost și sint posibile numai 
prin unitatea de acțiune a în
tregului popor, unitate de care 
depind prezentul și ’viitorul pa
triei. Ea este garantată .de par
tidul nostru prin politica pe care 
o promovează, politică bazată 
pe conducerea și viziunea uni
tară, clarvăzătoare, a mersului 
înainte al societății, definită de 
soluționarea științifică a tuturor 
problemelor specifice construc
ției și perfecționării neîntrerupte 
a noii orânduiri.

Cuprinzând toate nivelurile 
vieții sociale, unitatea socialistă 
a poporului se afirmă simultan 
ca unitate politică, economică, 
socială și ideologică. Unitatea 
socialistă este o operă complexă 
care se înfăptuiește în mod 
conștient, sub conducerea par
tidului — centrul vital în jurul 
căruia s-au format și .se consoli
dează permanent etapele pro
cesului de creare și întărire a 
acestei unități fiind organic le
gate de oolitica și întreaga ac
tivitate desfășurată de partid în 
organizarea si conducerea so
cietății. in educarea socialistă a 
maselor.

Privind retrospectiv anii re
voluției și construcției socia
liste petrecut! după 23 August 
1944. se evidențiază faptul că 
«-a realizat o condiție socială 

6.5 ore. în timp ce valoarea 
unc-i tone de metal prelucrat a 
crescut de la 5 250 lei in 1950. 
la 27 230 Iei in 1976“. Cel care 
ne făcea această declarație este 
tocmai unul din oamenii care 
a crescut odată cu uzina — Ale
xandru Coroiu. secretarul comi
tetului de partid. Fostul lăcătuș 
Alexandru Coroiu- este astăzi 
inginer. Asemenea lui sînt mulți 
alții, intre care se înscriu si 
numele tinerilor Miha: Lodiva. 
sub inginer. sau loan Bumb, stu
dent la cursurile fără frecvența 
ale Institutului de subingineri, 
însușirea de noi cunoștințe, ri
dicarea măiestriei profesionale 
a fiecărui muncitor se desfă
șoară neîntrerupt.

— Concursul cu caracter per
manent ..Cel xrfai bun strungar", 
inițiaf- de- organizația UJT.C. 
a Secției a IV-a — ne spunea 
tinărui maistru Gheorghe Mu- 
reșan — avi nd în vedere lucră
rile de mare complexitate ce le 
avem de realizat, a permis ob
ținerea unor rezultate dintfe 
cele mai bune. In momentul de 
fată, in secția noastră avem un 
avans substanțial față de plan, 
prin aceasta creind condițiile 
desfășurării unui flux normal 
celor de la montaj.

Alături de măsurile și acțiu
nile întreprinde in direcția ri
dicării nivelului de calificare, 
o serie de alte inițiative uteciste 
cum sînt : ..Grija fată de ma
șini". ..Valorificarea Ia maxi
mum a metalului” au avut un 
rol hotăritor in depășirea pla
nului pe primele 7 luni ale 
anului cu 9 milioane lei la pro
ducția globală și cu 17.5 mili
oane lei la producția marfă.

ION CtJCU

calitativ nouă, caracterizata de 
omogenitatea ei extinsă la. scara 
întregului popor, a avut loc un 
proces complex de constituire a 
unității social-politice, econo
mice și ideologice a națiunii. 
Caracterizată astăzi prin matu
ritate și trăinicie, unitatea so
cialistă a poporului reprezintă 
trăsătura fundamentală a orân
duirii noastre, probată plenar 
prin adeziunea profundă la sis
temul socialist de organizare a 
vieții sociale, prin înalta res
ponsabilitate socială cu care

32 DE ANI DE
MĂREȚE CUCERIRI 

ISTORICE,

REVOLUȚIONARE

masele muncitoare de Ia orașe 
și sate — români, maghiari, ger
mani și de ajțe naționalități — 
înfăptuiesc neabătut pontica 
partidului. Ea constituie un pu
ternic catalizator Social și poli
tic specific orânduirii socialiste, 
forța motrice principală a dez
voltării societății. „L’nitatea dc 
nezdruncinat a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deo
sebire dc naționalitate — subli
niază tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU — este forța care 
asigură trăinicia de granit a 
orînduirii noastre, progresul și 
prosperitatea patriei".

Acest tip de unitate socială 
reprezintă în fapt sinteza trans
formărilor revoluționare petre
cute în toate sferele vieții so
cietății și care au dus la victo
ria definitivă a socialismului in 
țara noastră. Cucerirea deplină 
a puterii de stat de către clasa 
muncitoare — clasă care, prin 
misiunea ei istorică, eliberîn- 
du-se pe sine de exploatare, e- 
liberează întreaga societate — a 
creat condițiile formării unității

Nu numai despre cei trei 
tineri din fotografiile de față 
aprecierile sint dintr? cele 
mai bune. Ei reprezintă, de 
fapt, tot atitea organizații 
U.T.C. fruntașe in întrece
rea desfășurată in intimpina- 
rea zilei de 23 August ia ca
drul Combinatului chimic 
Rm. Vâlcea. unitate cu suc
cese notabile in îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Vorbindu- 
ne despre activitatea și rea
lizările lor, tinărui Nicolae 
Al măriei, electrician întreți
nere. reparații și stații, de 
la secția ofco-alcooli 2 — in

politice a poporului, a revolu
ționarii bazei economice și su
prastructurii societății, a între
gii vieți sociale.

Raporturile interumane, înte
meiate pe proprietatea socialis
tă. se exprimă astăzi ca rapor
turi de colaborare și ajutor re
ciproc. concentrind întregul po
por intr-o colectivitate unitară 
de efort și ideal. Dezvoltarea si 
perfecționarea democrației so
cialiste. afirmând și stimuiiad 
energia creatoare a maselor, 
participarea lor efectivă la con
ducerea societății contribuie, de 
asemenea, ca un factor de mare 
importanță la accelerarea pro
cesului de apropiere continuă și 
sudare a forțelor sociale care 
compun poporul nostru, la trăi
nicia și viabilitatea orânduirii 
socialiste.
. Reflectarea acestor prefaceri 

în planul conștiinței sociale a 
concus la armonizarea profilu
lui spiritual al oamenilor mun
cii. la existența unor concepții 
și convingeri politice și ideolo
gice unitare. înflorirea vieții 
spirituale a poporului, a cultu
rii socialiste, afirmarea ideolo
giei marxist-leniniste ca ideolo
gie dominantă in societatea 
noastră, formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, aplicarea 
principiilor eticii și echității so
cialiste sint. așa cum a arătat 
secretarul general al partidului 
la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, de na
tură să cimenteze tot mai pu
ternic unitatea și coeziunea în 
muncă și viață a tuturor cetă
țenilor patriei.

Unitatea socialistă a poporu
lui este pusă în lumină în mo
dul cel mai pregnant și de 
noua fizionomie pe care o con
feră socialismul dinamicii și 
structurii claselor și păturilor 
sociale. Structura socială a 
României este in prezent alcă
tuită din clase și categorii de 
oameni ai muncii animați de 
interese fundamentale comune.

' PAMFIL NICHIȚELEA

(Continuare in pag. a ll-a) 

stalație nouă in combinat — 
aduce exemple din activita
tea organizației de aici. Ti
nerii de la oxo-aicooli 2 
și-au asumat răspunderea să 
obcină suplimentar. pină la 
măreața sărbătoare. 3» tone 
octanal și 22 tone normal bu- 
tanol. O bună parte din al
ea jam ent a fost deja reali
zata. In același timp, opera- 
torul chimist Gheorghe Li
sam. ne aduce la cunoștință 
eâ organizația de la secția 
Electroliza III. al cărei se
cretar U.T.C. este, va obține, 
pină la data respectivă, un

■ t ,,»■ ■■ ■     r 

țarajn august
S-a întâmplat sc vizitez ulti- 

; ma dată întreprinderea de meca- 
j nică fină din București cu ns 

mai puțin de 18—20 ani in urmi. 
I Era to*  intr-un august. Deși cu

noșteam destul de bine uzina 
| (pină atunci o vizitasem frec-
• rent, spre a reîntâlni citiră mun-
• citori și maiștri ce realizau cu 

mare iscusință lucrări de-a 
dreptul îndrăz
nețe pentru a- 
cea vreme), imi 
amintesc că în
totdeauna plă
cerea mea era 
umbrită de fap
tul că talenta
tul colectiv de 
aici nu se bu
cura de condiții 
de activitate pe

I măsura neobiș
nuitelor sale

I vreri și posibilități. Uzina 
| arăta ca ua conglomerat de 
; ateliere și magazii inghe- 
' taite intr-un spațiu strimt, 
! și întortocheat. mașinile la ca-
• re se lucra erau cam înaintate 
■ in virstă. ca dealtfel și cei ce 
] le minuiau. O moștenire deloc
. generoasă a trecutului !

Am revenit in cartierul între
prinderii intr-una din zilele tre
cute ; mi-a fost ușor să caut 
unitatea și s-o aflu : anii care 
au trecut, mai ales ultimii ani. 
au făcut să dispară labirintul de 
străduțe și ulițe in rețeaua că
rora vechea uzină părea capti
vă, cartierul a împrumutat- rit
murile largi și deschiderile lumi
noase ale gindirii urbanistice 
ale socialismului, între înaltele 
construcții industriale și blocu

INfcPAGINA A II-A

• FIECARE TINĂR SĂ PRESTEZE 
O ACTIVITATE UTILĂ SOCIE
TĂȚII
în dezbatere „Proiectul Legii 
privind recrutarea ți reparti
zarea forței de muncă" și 
„Proiectul Legii privind înca
drarea într-o muncă utilă a 
unor persoane apte de muncă"

ÎN PAGINA A IV-A

In fiecare colectiv de muncă, în fiecare localitate 
preocupare susținută pentru formarea omului nou

SPIRITUL CREATOR AL CULTURII DE MASA
• Mișcarea de amatori : • LITERATURA IN UZINA

o GENEROASA SURSA (La Reșița, un cenaclu
DE VALORI muncitoresc explorează

miezul incandescent al
• Un film văzut și comentat vieții)

de uteciștii din Oradea : • LUNGUL DRUM AL
„MIHAI VITEAZUL" VORBEI CĂTRE FAPTA

spor de 50 tone de clor lfe- 
chid și 60 tone de acid clor- 
hidric. In paralel, tinerii 
chimiști din secția amintită 
iși vor îndrepta eforturile și 
in direcția recuperării res
tanțelor la hipoclorit dc so
diu si leșie de sodă. „Orice 
angajament, ne spune Maria 
Popescu. laborantă C.T.C., 
trece, ca și produsul respec
tiv pe care-1 exprimă, prin 
filtrul sever al controlului 
interfazic in fiecare secție, 
al analizei competente la ex
pediție".

R. VASILE 
Foto : GH. CUCU

rile de locuințe din jur, noile 
hale și pavilioane ale întreprin
derii formează o imagine dintre 
acelea ce fermecau, de prin pros
pecte. de prin reviste și filme, 
(din țări intens industrializate) 
ochiul meu visător de tinăr. 
Spectaculoasă creștere, impre
sionantă realizare a constructo
rilor noștri, care merită toate 
laudele, demnă haină de sticlă

TINEREȚEA 
UNEI UZINE

Mircea Horia Simionescu
și oțel pentru vechea uzină 
bucureșteană !

Firește. înnoirile, ritmurile ci
vilizației industriale imprimate 
de socialism se simt și mai ac
celerate in vastele interioare ale 
întreprinderii. Noile hale și ate
liere sint expresia pregnantă a 
cuceririlor întregii noastre indus
trii, pregătită să rezolve punct 
cu punct, strălucit, sarcinile cin
cinalului revoluției tehnico-ști
ințifice. Nu e atelier, nu e la
borator al uzinei care să nu tră
iască și să muncească perfect 
conectat la rețeaua acestor te
merare sarcini.

Întrecerea socialistă în .întâm
pinarea marii sărbători de la 23 
August este in aceste zile în 
plină desfășurare și este greu

GRIUL JĂRII
La miez de vară peste mine griul 
Trezește-năltătoare noi porunci 
țara îmbracă omul, omul țara, 
de flacără e duhul Iui atunci 
și urmele i le sărută rîul

în miez de vară eu înalț un semn ’ 
mi-e via(a-n graiul țării ca griul un 
și dragoste cunosc și patimă dc bine 
cum țara-n țări de grîne și-n porțile

îndemn

de lemn.

să cuprinzi varietatea și, mai a- 
les, biruințele numeroaselor ei 
colective. Dar; cum există chiar 
și între învingători un campion, 
mă opresc la atelierul de scule 
diamantate. dealtfel pion de a- 
vangardă al întreprinderii.

Nu cunosc cum arată făbricu- 
țele ceasornicarilor elvețieni, 
imi închipui că e un fel de far
macie a tehnicii de extremă fi

nețe. Aceasta e 
impresia pe care, 
ți-o provoacă a- 
telierul (mai po
trivit : salonul) 
în care am in
trat : un subțire 
sunet muzical/ 
un calm de 
concentrare gra
vă caracterizea
ză mișcările și 
chipurile tineri
lor — pentru că 

95 la sută din muncitori sînt tineri 
pină-n 30 de ani ! — o ordine, 
o curățenie exemplară. Mașinile, 
toate sub sarcină, lucrează in
tens, urmărite îndeaproape, mi-, 
nuite atent, îndrumate inteli
gent să-și execute fără reproș 
operațiunile. Sint serii de ma
șini de foarte înaltă precizie, 
minuni ale inteligenței umane, 
care realizează unele dintre cele 
mai scumpe unelte necesare in
dustriei prelucrătoare : sculele 
de tăiere cu vîrf de atac din 
diamant.

— Industria modernă, indus
tria viitorului nu poate fi con
cepută fără aceste scule miracu
loase, îmi dă explicații șeful a- 
telierului, Nicolae Lambă, cel

(Continuare In pag. a ll-a)

S-A ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL GRÎNELOR
într-o telegramă adresată

C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Co
mitetul județean de partid 
Hunedoara anunță încheie
rea recoltării grinelor de pe 
ogoarele întreprinderilor a- 
gricole de stat și cooperati
velor agricole de producție 
din cuprinsul județului.

Odată cu recoltarea păioa- 
selor s-a acordat atenție pre
gătirii condițiilor pentru 
viitoarele recolte. A fost de
pășit planul de însămînțare

Cum este pregătit
NOUL AN ȘCOLAR

O PRIVIRE ÎN 
„GARDEROBA 
ELEVULUI"

Peste o lună începe un nou 
an de învățămînt, primul din. 
cincinalul . revoluției tehnico-; 
științifice. Statisticile consem
nează creșterea numărului de 
elevi și studenți cu 5,3 la sută. 
Vom avea aproape un milion 
de preșcolari. Comerțul are de 
rezolvat, ■ ca atare, o gamă mai 
largă de probleme. Cum reu
șește ? O vizită în magazine 
este edificatoare. Comparativ cu 
anul școlar treCut. se desfac mai 
mult cu 200 000 uniforme pentru 
băieți, 300 000 uniforme pentru 
fete, 100 000 sarafane din stofă, 
100 000 bluze de olandină etc. 
Sint asigurate toate uniformele 
necesare pregătirii tineretului 
pentru apărarea patriei. Avem 
la ora actuală 62 de magazine 

la culturi duble, s-au efec
tuat toate prașilele prevă
zute la culturile de sfeclă, 
cartofi și porumb, s-au sțrîns 
importante cantități de fu
raje. In aceste zile, se spune 
în telegramă, se acționează 
energic pentru strîngerea și 
depozitarea furajelor, ferti
lizarea terenului, efectuarea 
arăturilor și pregătirea se
mințelor pentru culturile de 
toamnă, recolfârea și valori
ficarea’ legumelor și fructe
lor.

ION IUGA

în care se vînd confecții pentrv 
școlari. Dintre acestea jumătatt 
sint cu caracter sezonier*  orga
nizate în centrele'mai impor
tante din țară. București. Timi
șoara, Iași. Craiova, Galați etc 
S-a avut în vedere creștere? 
numărului de școlari de virsti 
mică. 6 ani, magazinele s-au al 
provizionat cu confecții nr. 28-30 
șorțulețe, bluze, cămăși. S-au 
avut în -vedere și articolele 
complementare : lenjerie dl 
corp, ciorapi, teriiși, bascheți 
papuci pentru sală, articole a 
însemne pionierești. Exist! 
toate condițiile ca pină în jul

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a ll-a) I
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CÎTEVA PUNCTE
DE VEDERE

UNITATEA SOCIALISTA 
A POPORULUI

în prima decadă a acestei 
luni, la Tîrgu Mureș a fost or
ganizată de către Comitetul Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.C.R. 
Tabăra națională a studenților 
cercetători. In rîndul studenți- 
mii, acest gen de manifestare 
științifică a devenit deja tradi
țională, ea desfășurindu-sc 
anual in diferite centre univer
sitare ale țării. Reunindu-i, de 
regulă, pe cei mai buni studenți 
cercetători, remarcați in sesiu
nile științifice cu caracter local 
și național, in concursurile de 
creație tehnico-științifică, și pe 
activiștii de asociație care lu
crează în domeniul profesional- 
științific, acest gen de tabără 
iși propune să ofere cadrul pro
pice dezbaterii aprofundate a 
unor probleme care privesc for
marea studenților în spiritul pe 
care-l reclamă rolul jucat de 
știință și tehnologie in societa
tea noastră, participarea directă 
a acestora la activitatea de cer
cetare desfășurată in institute- 
le de invdtimint tuperior. Și. de 
la an la an. odată cu dobindirea 
unui plus de experiență organi
zatorică. aceste tabere au reușit 
să răspundă din ce in ce mai 
mult așteptărilor participanților.

Ediția din acest an — prima 
desfășurată in acest cincinal al 
revoluției tehnico-științifice și 
după Congresul U.T.C. și Con
ferința U.A.S.C.R., care, printre 
alte sarcini de largă perspectivă 
și mare amploare, au stabilit 
declanșarea in rîndul întregului 
tineret a mișcării de masă 
„Știință-tehnică-producție" — a 
reușit în bună măsură să se 
înscrie, prin programul său, 
în noul curent de idei și 
noua atitudine față de știință 
care domină perioada ce o par
curgem.

Printre elementele pozitive ale 
acestei ediții, trebuie să sem
nalăm marele număr, de intilr 
niri cu personalități, ale vieții 
noastre științifice și social-po- 
litice (academicieni, rectori, 
profesori universitari, repre
zentanți ai unor organe centrale 
sau locale). Ele au oferit stu
denților cercetători posibilita

Cum este pregătit noul an școlar

Cînd doi se ceartă, 
cine, ce cîștigă?

• BACĂU
La Faraoani. In județul Ba

cău. a fost începută construcția 
a încă 8 săli de clasă pentru 
extinderea spațiului școlar.

în 1973. în 1974, la 1 septem
brie, urma să fie dat in folo
sință parterul. în 1975, la 23 Au- 
Rust, întreaga construcție. Este 
Eugust 1976 și... trebuie refăcut 
parchetul, trebuie făcută insta
lația electrică, văruitul, desfun- 
Idarea streșinilor etc.
I Am cerut tovarășului Andrei 
IMoraru — președintele Consi
liului popular comunal — să ne 
cea lămuriri în legătură cu 
■acest stadiu al lucrărilor.
I Răspunsul „aruncă**  întreaga 
rină asupra constructorului, 
cooperativa „Muncă și artă**,  
tare a tărăgănat lucrările, a fă
cut lucrări de proastă calitate, a 
tchimbat deseori echipele de 
lonstructori, cooperativă care 
r.u acordă suficient interes pen
tru acest obiectiv.

universitare, bazate pe referate 
și intervenții, pe probleme pri
vind : sarcinile cercetării știin
țifice universitare și ale cerce
tării științifice studențești in 
acest cincinal ; organizarea fi 
funcționarea cercurilor de meto
dologia cercetării, destinate stu
denților din anii mitt : partici
parea studenților la cercetarea 
contractuală a catedrelor, di
recțiile și obiectivele actuale ale 
integrării invățămintului cu 
cercetarea și producția etc. Dacă 
însă aceste dezbateri nu gu atins 
întotdeauna eficiența maximă, 
este și datorită faptului că or
ganizațiile A.S.C. din multe fa
cultăți, institute și centre uni
versitare nu s-au îngrijit de o 
selectare corespunzătoare a 
celor pe care i-au trimis in 
această tabără Așa se face că 
intr-o tabără a studenților cer
cetători au venit; și membri ai 
comisiilor sociale, culturale, de 
cenzori, ai comitetelor de că
mine și cantine ba chiar... ca
sieri, pentru a se număra printre 
cei mai reprezentativi studenți 
cercetători.

strucție. din cauza ..situației fi
nanciare cam grele-.

La rîndul său. primarul co
munei reclamă ..distrugerile- 
provocate de' muncitor-. In ca
mera oficială unde au stat ia 
-inoepuL asa mai departe—

Ir. aceste condiții de nemul
țumire reciprocă ne-am între
bat de ce nu a fost ales drept 
constructor Trustul de construc
ții ori Șantierul de constructs: ri

• reparații. Explicație venită d.a 
partea inginerului Varie Dum:- 
traș. ajjxlorul setului secției 
tehnico-inveriții a Comitetului 
executiv al Consiliului pocufar 
județean : ..Lucrarea a fost În
cepută in regie proprie dar. din 
cauza lipsei forței de muncă fa 
comună, a trebuit să fie acor
dată unei instituții specializate. 
Cum T.C. și S.C.R. nu prea ac
ceptă să lucreze in mediul ru
ral din cauza productivității 
scăzute si a distanțelor prea 
mari, a fost contractată lucrarea 
cu cooperativa „Muncă și artă- 
care execută lucrări de bună 
calitate. Apoi, construcțiile șco
lare executate pe baza Legii 20 
nu pot figura In planul de pro
ducție al constructorului. De 
aici, lipsa cointeresării—■ (? !)

Și totuși, cooperativa, fa alte 
locuri. execută lucrări fa timp 
și de bună calitate. Rezultă că 
ceea ce împiedici realizarea 
obiectivului școlar din corn una 
Faraoani este stabilirea unor re-

I La aceeași întrebare, tovară- 
lul Ion Grăjdeanu — preșe±n- 
lele cooperativei, „aruncă" vina 
Isupra comunei lor în care .jiu 
Ixistă interes" pentru cor.struc- 
lia școlară. Arată diferitele di
ficultăți pe care le-a întimpinat 
lin cauza neasigurării frontului 
|e lucru cu forță de muncă ne- 
Balificată, cu materiale de con

tea de a cunoaște în aspectele 
lor de detaliu și finețe pro
blemele care se pU,n în acest 
cincinal și în perspectivă în fața 
cercetării științifice și dezvoltă
rii tehnologice din țara noastră, 
în particular în fața tnvățămin- 
tului superior, declanșînd, tot
odată, discuții vii asupra for
melor de lucru prin care stu
dențimea. organizația lor re
voluționară iși pot aduce con
tribuția mai directă și in mai 
mare măsură la realizarea sar
cinilor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării. Astfel, un loc 
important l-au ocupat schim
burile de experiență intre centre

TABĂRA NAȚIONALĂ 

A STUDENȚILOR 
CERCETĂTORI

De asemenea, considerăm noi, 
reușita generală a taberei a 
mai fost limitată și de men
ținerea concepției tradiționa
le asupra scopului și progra
mului său — aceea de a se re
zuma, în principal, la întilniri 
și dezbateri pe teme foar
te generale. Cele două ele
mente de noutate introdu
se in program n-au avut șan
se de reușită : proiectatele 
microsesiuni de comunicări, deși 
organizate pe domenii foarte 
largi (tehnic, medical, agrono
mic etc.) s-au transformat de 
fapt in picosesiuni (in tehni
că „pico" este un prefix care 
indică o mărime și mai mică 
decit cea determinată de pre
fixul „micro* *4). de vreme ce a- 
ceste secțiuni n-au putut reuni 
decit două, una sau chiar... nici 
o lucrare științifică ; încercarea 
salutară de a introduce in 
program o serie de prelegeri 
— dezbateri pe probleme mo
derne ale metodelor și tehnici
lor de cercetare științifică a 
fost lipsită de succesul scontat 
datorită planificării acestora 
la concurență eu activitatea 
sportivă și recreativă. in
fine, trebuie să mai sublini
em că. pină acum, nici -o ediție 
a acestei tabere n-a reușit să 
pună in centrul său activitatea 
creatoare a participanților care, 
spre exemplu^ s-ar putea con
centra de-a lungul celor zece 
zile asupra dezbaterii și contu
rării unor soluții pentru o te
matică de cercetare nouă, com
plexă și interdisciplinară. care 
trebuie rezolvată in perspecti
vă pentru zona respectivă sau 
la nivelul unor sectoare social- 
economice Sint numai citeva 
concluzii care merită a fi avute 
în vedere, cu atit mai mult cu 
cit în viitor se preconizează in 
cadrul mișcării „Știință-tehnîcâ- 
producție“ organizarea, de că
tre Comisia de creație tehnico- 
știțnțifică a C.C al U.T.C., a 
unor tabere similare ce urmea
ză a reuni tineri de diverse 
categorii care au preocupări și 
rezultate in acest domeniu.

VIRGIL SIMION

lații care nu au deloc caracte
rul unei co-Laborâri intre doi 
parteneri cointeresați.

D n partea constructorului am 
primit totuși asigurarea că in ; 
condițiile fa care li se dau ma- I 
te riale de construcție, la 30 au
gust. minus exterioarele, con
strucția va fi gata. Din partea 
comunei nu se manifestă fașă f 
același optimism.

Ascuitird cei do». parteneri ' 
«Fi tentat să le da*  dreptate, 
fiecăruia fa parte. Dar—

• VRANCEA
în județul Vrancea. pregăti- 

rile pentru bou! an școlar sfat 
pe sfirșite. Pfaă la 15 septem
brie vor fi efectuate reparațiile 
cap: ta le la 18 obiective școlare, 
vor fi terminate reconditionă- 
rlle tuturor sălilor de clasă fi 
ale atelierelor școlare. Tot 
arunc*  se vor pune în circuitul 
școlar 34 săli de clasă — lucrări 
începute fa 1975 fa comunele 
MileovaL Dumbrăveni. Garoafa. 
Vxzantea etc. 5: 27 săli de clasă, 
lucrări din 1976. fa comunele 
Bog.-.eșri. Brofteni. Gura-Calițit. 
Răcoroasa. Slobozia. Ciorăști etc. 
De asemenea, vor fi create con
diții pentru facă 180 de locuri fa 
grădinițe. dintre care. 60 de 
locuri, lucrări începute fa 1975.

MIOARA VERGU

Fabrica de mobilă d:n Cimpulunq Moldovenesc : ARTIZANAT 
LA SCARA INDUSTRIALA

Primim in fiecare zi la redacție scrisori prin care tinerii ne 
fac cunoscute satisfacțiile și bucuriile, succesele lor in muncă, 
recunoștința față de partid pentru viața pe care o duc, ne în
fățișează fapte petrecute in colectivele întreprinderilor sau sec
țiilor unde lucrează, iși exprimă mulțumirea pentru ajutorul pri
mit din partea redacției intr-o împrejurare sau alta, aprecieri 

, asupra paginilor ziarului nostru. Am ales astăzi trei asemenea 
; scrisori pentru frumusețea sentimentelor cuprinse în rîndurilc 
1 lor, definitorii pentru hotărirea întregii generații tinere de a 
J avea o preocupare utilă societății, de a-i înconjura cu dragoste 
I și respect pe cei harnici.

PE ADRESA REDACȚIEI

Scrisoare 
de pe dig

Plouă. Mă adăpostesc in cabi
na autoscreperului alături de 
tinărul comunist Ioan Neuman, 
șeful brigăzii de mecanici din 
cadrul întreprinderii de con
strucții C.F. Cluj-Napoca. îi ur
măresc comenzile de încărcare, 
descărcare și așezare a pâmîn- 
tului ințelenit pe dimbul inalt 
de cițiva metri și pe care noi, 
constructorii, ii numim digul de 
apărare împotriva inundațiilor.

De aproape șase luni sintem 
prezenți pe malul Mureșului de 
la răsăritul pină la apusul soa
re’ iâ^\Auto«creperele. buldozere
le și^utocrederele lucrează con
tinuii’Ne-am angajat să termi
năm de construit digul înainte 
de termenul planificat și. iată, 
e aproape gata.

Sintem intr-o permanentă în
trecere. Si totul a pornit de la 
o vorbă a buldozeristului Ion 
Istvan, care ’-a spus lui Dumi
tru Gheorghe într-o zi : ..Ghi- 
tă. fumăm un pachet de ..Car- 
pați- pină ne prindeți voi din 
urmă ! I-a spus in glumă dar 
Ghiță l-a întrecut în ziua aceea 
cu 300 m c. de pămint așe
zat pe dig.

Alături de noi. mecanizatorii, 
lucrează pc dig elevi și studenți 
afiati in vacanță. tineri din uni
tățile economice ale municipiu
lui Alba Iulia. Astfel, uteciștiî 
de Ia întreprinderea „Porțela
nul- au efectuat aici peste 8 000 
de ore de muncă patriotică, cei 
de la Turnătoria de fontă — 
peste 4 000 ore. tinerii de la .Ar
deleana*  — peste 2 000 ore. iar 
uteăștii de la „Refractara*  — 
peste 3 600 de ore. S-a inserat 
Intr-unui din dormitoarele ame
najate sub sălciile pletoase de 
pe malul apei, tînărtil Petre Do
boș. venit aici din comuna Săl- 
cuța. jud. Dîmbovița, aplecat 
peste o coală de hirtie. scrie a- 
casă : ..Dragii mei. fa curind voi 
veni să vă văd. Ne-a spus ingi
nerul că am ajuns cu digul la 
cota finală, că orașul Alba Iu
lia este de acum apărat de pe
ricolul inundațiilor. Sint fericit 
că am lucrat și eu la înălțarea 
lui-.

Si avea un motiv cu adevărat 
temeinic să fie fericit. Digul în
seamnă pentru noi mai mult de
cit acei metri cubi de pămint 
stjruit. înseamnă dragoste de 
muncă, responsabilitate și. mai 
ales, solidaritate muncitorească. 

De fapt, despre toate aceste sim
țăminte ale noastre, tinărul din 
Sâlcuța scria acasă. Iar eu 
m-am gindit să scriu ziarului.

AUREL MUNTEANU

Să faci din 
meseria ta o artă

Tinăra despre care vreau să 
vă scriu se numește Elisabeta 
Țintoiu. Are 20 de ani și este 
țesătoare la întreprinderea 
..Dorobanțul" din Ploiești. Este 
fruntașă in activitatea profesio
nală. o foarte bună utecistă și 
cu o activitate remarcabilă oe 
l aie de partid. Avea numai 16 
ar. rind a pășit pe poarta fa- 
brieiL Venea din comuna Că
tina. județul Buzău. Auzise de 
cursurile de calificare organiza
te in întreprinderea noastră, 
auzise chiar de bresticiul între
prinderii. dorea să devină țe
sătoare și— a venit la npi. La 
început a lucra*  - xjț- lfaaă o 
muncitoare cu o foarte bună 
pregătire si cu*  experiență _in 
muncă. Npmai /Jună un Tfad 
s-a constatat'că și-a însușit 
bine meseria, a fost lăsată să 
lucreze singură. I s-au încre- - 
dințat patru războaie/ Cînd a 
terminat ucenicia, la numai 18 
ani, numele Elisabetei Țintoiu 
era de ’ a cunoscut și stimat de 
colegele de muncă. La scurt 
timp, datorită rezultatelor fru
moase pe care le obținea zi de 
zi, Elisabeta figura printre 
muncitoarele fruntașe din sec
ție. Datorită acestor succese a 
fost aleasă în biroul organizației 
U.T.C. și recent a fost primită 
în rfadurile organizației de 
partid. bucurîndu-se deci de 
știma fi încrederea întregului 
colectiv. Activitățile la care 
participă, cu însuflețirea și en
tuziasmul virstei. nu au lmnie- 
d;cat-o să-și continue studiile. 
Frecventează liceul seral. Sint, 
într-adevăr. aceste realizări ale 
tinerei noastre colege, argumen
te temeinice pentru a merita 
stima colectivului. ..La noi — 
spune adesea Elisabeta — 
dacă-ți cunoști bine meseria 
incit să poț: face din ea o artă, 
dacă respecți cu strictețe toate 
normele de disciplină a muncii, 
colegii te iubesc și te respectă". 
Și. alături de Elisabeta. în a- 
cest climat de muncă și dăruire 
care s-a creat în întreprinderea 
noastră, ne străduim cu toții să

(Urmare din pag. I)
Pe măsura maturizării societă
ții noastre, în procesul edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate se va accentua 
apropierea dintre clase și cate
gorii sociale, vor dispărea trep
tat deosebirile esențiale dintre 
munca fizică și cea intelectua
lă, dintre munca agricolă și cea 
industrială, dintre sat și oraș. 
„Aceste transformări, ce se vor 
accentua pe măsura edificării 
societății socialiste multilateral, 
dezvoltate — se arată în Pro
gramul partidului — vor gene
ra o tot mai mare apropiere în
tre muncitorime și țărănime, în
tre toate categoriile sociale, vor 
determina întărirea unității și 
coeziunii întregului popor, omo
genizarea crescîndă a societății 
noastre".

Toate aceste prefaceri s-au 
realizat într-un ritm mai înalt 
și o amploare deosebită după 
Congresul' ăl IX-lea al P.C.R., 
și se vor realiza in continuare, 
ca urmare a înfăptuirii obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, printr-un 
amplu proces de modernizare a 
forțelor de producție, de perfec
ționare a relațiilor sociale, de 
ridicare a conștiinței oamenilor, 
de înflorire a științei și cultu
rii și, firește, pe baza unui ni
vel superior de bunăstare ma
terială și spirituală. Procesul 

ridicăm prestigiul întreprinde
rii. competitivitatea produselor 
noastre.

GEORGETA STANESCU

Pandurii luminii
Aici, unde mai dăinuie urma 

legendarului Iorgu Iorgovan, și 
unde a răsunat pentru prima 
dată cornul lui Tudor Vlâdi.mi- 
rescu, se muncește ca pe orica
re alt șantier al țării, cu aceeași 
abnegație și eroism muncitoresc. 
„Pandurii luminii", statorniciți 
de cinci ani pe aceste melea
guri de legendă și istorie, vor 
să aprindă o nouă stea a ener
geticii românești : Complexul 
hidrotehnic și energetic Cerna- 
Motru-Tismana. Aproape 600 de 
energeticienr sint prezenți. in 
toate momentele zilei, pe marile 
tronsoane de lucru în dialog 
„viu" cu granitul, muntele, pe 
viitoarele magistrale de lumină 
ale unui șantier de peste 50 de 
km. Pretutindeni se vorbește 
despre faptele de hărnicie ale 
celor care lucrează la aducțiune, 
la baraj sau la conducta forța
tă. la centrala electrică, la deri- 

’ vație sau la stația de compre- 
soare.

Gheorghe Stroe. Marin Cucu, 
Ion Pooescu. Constantin Olaru, 
Voicu Blanovschi. Silvestru Ca- 
tană și Victor Catană sint nu
mai cițiva din cei peste 200 de 
comuniști de numele cărora se 
-leagă înălțarea barajului în ca- 

au fost încorporați 320 000 de 
anrocamente. Pe șantierul de la 
Valea Mare sosesc mereu oa
menii’Ton Unguru din Gureni— 
Peștișani a venit să lucreze ca 
dulgher. Are 7 ani de meserie 
și știe bine că munca entuzias
tă. tenace, cutezătoare este iz
vorul tuturor satisfacțiilor. Pe 
coridorul principal al derivației 
Motru-Pocruia excavează ortacii 
conduși de comunistul Gheorghe 
Mazilu. veteran de la Bicaz. dis
tins cu Ordinul Muncii clasa a 
IlI-a. La 3 050 metri. în subte
ran. lucrează minerii Gheorghe 
Cutie. Ion Dorneanu. Ion Dă- 
nuț. Ion Lascu și Ion Mitrofan.

La Scărișoara, tinerii comu
niști pregătesc albia In care, 
peste un an. va curge rîul Cer
na. înscriind de pe acum un a- 
vans de peste zece luni față de 
indicatorii planului. Tinerii mi
neri și artificieri Ion Anghel, 
Luca Ciobanu. Marin Predescu, 
Ion Manait mai au 70 de metri 
pînă vor străpunge muntele. A- 
cum. în preajma marii noastre 
sărbători naționale, eforturile 
tinerilor constructori s-au inten
sificat. reușind să-și îndeplineas
că exemplar angajamentul asu
mat

ION ELENA 

omogenizării societății noastre 
socialiste comportă un caracter 
dialectic, nefiind vorba de o 
uniformizare socială, ci de o 
acumulare treptată de elemente 
calitative care vor duce la o tot 
mai mare apropiere a oamenilor 
muncii în privința trăsăturilor 
esențiale ale existenței, con
științei și relațiilor dintre ei. 
Această apropiere între clasele 
și grupurile sociale se înteme
iază pe scopurile istorice ale 
clasei muncitoare, pe conver
gența și contopirea intereselor 
proprii diferitelor categorii so
ciale cu interesele fundamenta
le ale clasei muncitoare, care 
sint în mod obiectiv și intere
sele întregii națiuni.

Sub conducerea partidului, în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de cel de al XI-lea Congres al 
P.C.R. va crea în viitor condi
țiile consolidării unității oame
nilor muncii, îmbogățirii ei cu 
noi elemente, cu noi trăsături, 
transformînd-o în perspectivă 
într-o unitate superioară de tip 
comunist — poporul unic mun
citor, operă a cărei. posibilitate 
reală de înfăptuire a fost ger

TINEREȚEA
UNEO UZINE

(Urmare din pag. I)
mai vlrstnic dintre cei ce lu
crează aici (43 de ani !). Nu
cleul acestui atelier a luat fi
ință în 1973, a pornit de la zero, 
și-a format actualul colectiv în 
1975, din tineri ce se pregătiseră 
pentru meserii tradiționale^,. 
Dar noua specialitate, aș nu
mi-o specialitate de șoc, i-a cu
cerit in asemenea măsură că as
tăzi, cînd obțin alături de ei 
scule de o înaltă tehnicitate, cu 
calități excepționale (la nivelul 
realizărilor celor mai bune din 
lume), nu pot să-i numesc decit 
specialiști.

— Citeva nume ?...
— Colectivul e atit de legat, 

incit, citind pe unii, i-aș ne
dreptăți pe alții. Conducerea în
treprinderii aprec iză că este un 
colectiv exemplar in disciplină, 
seriozitate, pricepere, rivnă de 
a stăpîni noul, de a învăța... Cu 
toate acestea, nu pot să nu des
prind dintre tinerii mei specia
liști, toți uteciști, pr Tuligă 
Constantin, pe Iancu Gheorghe, 
pe Piron Valentin, pe Costache 
Marin, pe fratele meu Lambă 
Ion, pe lonescu Jean... Un cu- 
vint special pentru Nicolae Va- 
sile, printre altele câștigătorul 
„Olimpiadei frezorului11 ce a 
avut loc recent in Capitală...

— Ideea de ceasornicărie, 
mărturisesc, mi-a fost sugerată 
de mulțimea aparatelor de mă
surători din atelier...

— Operațiunile pe care le e- 
fectuăm — de degresare, bra- 
zare, șlefuire etc. — sint atit de 
delicate, incit ochiul și micro- 
metrul se șiint de. mult depă
șite... Se lucrează sub controlul 
microscopului, al aparatelor de 
proiecție (tu putere de mărire 
de 200 de- ori), cu balanța frac
țiunilor de miligram— Impor
tant este că fiecare tinăr din a- 
telier se dovedește, cum ați ob
servat, un adevărat bijutier...

CEA MAI BUNA PATRULA DE CIRCULAȚIE
40 de formații școlare — re

prezentând județele patriei șl 
municipiul București — s-au 
întrecut, ieri, la Liceul mecanic 
din Alba Iulia, în finala pe 
tară a concursului „Cea mal 
bună patrulă de circulație". 
Probele practice — mersul pe 
bicicletă și dirijatul circulației 
rutiere — ca și cea teoretică — 
răspunsurile la chestionarul 
specific, desfășurate în pre
zenta unui numeros public, au 
fost dominate de patrula Școlii 
generale nr. 3 din localitate, re
prezentativa județului Alba, 
condusă de prof. Ironim Vîntu. 
cîștigătoare a locului I. Pe ur
mătoarele două locuri s-au cla
sat reprezentativele municipiu
lui București și județului Cluj, 
în afara concursului propriu- 

minată de gloriosul act elibera
tor săvîrșit. acum 32 de ani, în 
August 1944.

Importantă forță socială a na
țiunii noastre socialiste, viitorul 
însuși al patriei, tinăra genera
ție se află efectiv angajată în 
opera pe care o făurim cu con
știința că prin aceasta iși rea
lizează propriul destin, iși face 
datoria față de poporul căruia 
îi aparține. Eforturile de astăzi 
ale tineretului țării sint legiti
mate de o viguroasă tradiție în 
care a știut să dea nenumărate 
probe de asumare responsabilă, 
practică, a idealurilor societății. 
Participînd la realizarea neabă
tută a politicii partidului, ani
mată de spirit revoluționar în 
îndeplinirea răspunderilor ce-i 
revin față de destinul comunist 
al patriei, tînăra generație se 
afirmă în viața societății ca un 
factor de întărire a unității so
cialiste a poporului, contribuind 
prin aceasta la înfăptuirea pro
gramului de înflorire a patriei, 
a cărei temelie este constituită 
de unitatea de efort a tuturor 
membrilor societății noastre 
socialiste.

— Beneficiarii au aceeași pă
rere ?

— Printre obiectivele întrece
rii noastre, cele mai importante 
sint .• asigurarea cu scule dia- 
mantate a întreprinderilor 
„Tractorul" și „Steagul Roșu" 
din Brașov, a ..întreprinderii de 
autoturisme" din Pitești. Bene
ficiarii, și nu numai cei amintiți,' 
nu deosebesc produsele noastre 
de cele cindva aduse din import. 
Ba, uneori, găsesc calități pe 
care nu le atribuie șculelor ob
ținute de industrii cu îndelun
gat stagiu și renume... Realiza
rea e o adevărată performanță, 
gindiți-vă la termenul scurt in 
care lăcătușii^ frezorii, rectifica
torii și-au însușit meseria de... 
bijutieri.

Prin calitatea dar, mai ales, 
prin „scumpetea" și importanta 
sculelor diamantate, atelierul 
are o pondere valorică de 45 la 
sută din producția totală a în
treprinderii, așadar e in avan
gardă nu numai prin viteza cu 
care înaintează in noile tehno
logii — în virstele viitorului — 
dar și prin contribuția la utila
rea modernă a .industriei țării.

— Cum se explică faptul că 
aici lucrează ătiția tineri ?

— Neîndoios, meseria ar fi 
fost prinsă bine și de muncitori 
virstnici, cu experiență, poves
tește șeful atelierului. Dar in 
selecție, ne-am orientat să pre
gătim specialiști care să aibă in 
față mulți ani de activitate. 
Tehnica nouă descoperă în fie
care zi alte procedee. O imensă 
acumulare de cunoștințe. Or, ti
nerii mei sint mai receptivi la 
nou; rrțai plini de. fantezie (a 
lucra cit didiriantul, la minuția 
cu care se lucrează, presupune' 
fantezie, răbdare; temeritate^ 
perseverență în urmărirea 
scopului). Organizația U.T.C. ș*  
colectivul i-au format ca o faml-' 
lie unită.

zis, organizatorii — Direcția 
circulației din Inspectoratul 
General al Miliției, Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor și C.C. al U.T.C. — au in
clus în programul respectiv în
tâlniri ale participanților cu ac
tiviști de partid. excursii pe 
diverse itinerare în Munții 

"Apuseni, un marș prin orașul 
Alba Iulia pentru cunoașterea
realizărilor ultimilor ani, acțiuni 
cultural-sportive etc. Astfel, 
concursul s-a dovedit nu numai
o verificare a cunoștințelor si 
deprinderilor, practice, de circu
lație rutieră, ci si o acțiune cu 
valențe educative multiple.

R. VASILE

55
(Urmare din pag. I)

11 datei de 20 august 90 la 
ită din mărfurile destinate 
rolarilor să fie în magazine. 
i perioada următoare se vor 
ice resortări și completări de 
lărimi. Anul acesta se rezolvă 

problema bascurilor albe 
are se găsesc în magazine. 
Ldăugăm la cele spuse citeva 
putăți legate de calitate : 
hiforme pentru băieți rea- 
zate după procedeul tehnic 
e termocolare, la gulerele 
amășilor s-a introdus inserția, 
buzele pentru pionieri vor fi 
|n relon, bumbac, dar și din 
icot. Așadar, costume elegan- 
L cămăși cu gulere impecabile 

toate din abundentă.
în stabilirea structurii re- 
Lizitelor necesare pentru 
evi și studenți s-a ținut sea- 
a de mutațiile survenite în 
leșterea numărului de elevi pe 
lase cu accente spre învăță- 
lîntul primar/ unde creșterea 
Ite, de 10.4 la sută, la clasele 
ll și IV majorarea este de 41 
I sută. Avind în vedere gene- 
lizarea treptei I pentru in
țămîntul liceal creșterea ia
ridul de marfă este de 10.5

sută. S-au dat și se
iu spre vin zare cu 6.5
sută mai multe caiete, cu 20 
sută mai multă hirtie albas- 

1 în afara celor circa 9 mi- 
►ane de coperți din vinilin, de 
ate tipurile, peste 2 500 000 sti- 
uri, peste 10 milioane de pi- 
iri cu pastă, cantități suficien- 
1 de rezerve de pastă, peste 6 
Llioane de rechizite din lemn 
| mase plastice. 1,5 milioane 
Impasuri.

între sortimentele noi — cre
ionul pic pentru corecturi 
(șterge cerneala) stilouri fi fihx 
(creioanele numite carioca) cu 
caracteristici superioare, o gamă 
largă de marochinărie. circa 50 
de sortimente : mape, serviete 
școlare, studențești, ghiozdane 
în diferite culori decorate cu 
desene atractive și cu plăci re
flectorizante.

Se întrevăd insă dificultăți la 
unele rechizite, cerneală, acua
rele. plastilină realizate de 
I.I.L. Victoria $i la rechizitele 
injectate din mase plastice (li
niile. echerele) contractate cu 
Grupul de industrie locală Cluj. 
Este necesar să se ia neintir- 
ziat toate măsurile pentru re
cuperarea restantelor și onora
rea integrală a contractelor în
cheiate. Din punct de ve
dere organizatoric. în jur de 
23 August se va termina 
aprovizionarea unitățiloY. S-au 
stabilit cu inspectoratele șco
lare listele de rechizite 
pe clase. S-au pregătit (și 
sint în curs de pregătire) 
pachete destinate elevilor, pe 
clase. Este un lucru nou. efi
cient. Se vor crea în continuare 
noi puncte de desfacere a rechi
zitelor. standuri în fața libră
riilor și a școlilor mai mari. Se 
pot cumpăra rechizite în tutun
gerii. în magazine alimentare 
cu autoservire.

Comerțul a luat startul. Este 
necesar ca încă de acum pă
rinții să recurgă la serviciile 
sale, economisind timp, avind 
astfel posibilitatea să aleagă în 
voie produsele ce le sfat ne
cesare.

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Nimic tna: ușor și- fa ace

lași timp. Bhnic nc-ai greu decit 
a vorb; despre prietenie.

Dificultatea cocsrâ și în ma
rea diversitate âe accepții a 
euvfatului. diversitate care face 
posibilă folosirea lui și pentnf 
legitimarea unor relații de cu 
totul altă natură, determinate 
de interese sau ambiții de mo
ment. Care este criteriul de di
ferențiere ? Fără a avea pre
tenția de a da un răspuns de
finitiv. să recunoaștem totuși 
că principalul argument fa fa
voarea existentei unei adevăra
te prietenii îl constituie înte
meierea e: pe muncă. Asor.e- 
rile fatimp'.âtoare. ivite din- 
tr-un capriciu al ceasuri>5r de 
inactivitate sau din cov.nta de 
a-i leza pe cei din jur se des
fac cu ușurință la primul im
pas. „Prietenii- care Is: făceau 
cu larghețe complimente sau. 
pur $i simplu, iși treceau eu 
vederea erorile tocmai pentru 
că nu se simțeau deloc impli
cați se abandonează atunci fără 
nici o remușcare. Ei se „utili
zează" reciproc doar atit timp 
cit sint unul altuia profitabili. 
Dacă insă preocupările și as
pirațiile comune se formează in 
si prin muncă, prietenia nu nu
mai că supraviețuiește momen
telor dificile, dar iese de fie
care dată mai întărită. Depăși
rea împreună a unor asemenea 
momente constituie amintiri 
prețioase în istoria unei adevă
rate prietenii.

Pentru a ilustra această di
ferență de fond dintre prietenii 
de muncă u prietenii de stradă 

am ales citeva secvențe dia 
viața unor tineri.

RITM COMUN

Intr-un singur minut. Intre- 
pnnderea de aluminiu din Sla
tina consumă energia electrică 
necesară pentru alimentarea a 
100 000 de becuri de 100 de wați 
r.mp de 24 de ore. Uriașul flux 
de electricitate trebuie distri
bui: cu promptitudine și finețe 

PRIHEM BE mai PKIETEnil BE SJMBÂ
prin mii și mii de fire, astfel 
incit in funcționarea utilajelor 
să nu intervină nici o sincopa 
și. totodată, să nu se irosească 
nimic din rezerva de energie.

Intelegind că în asemenea 
condiții instalarea noii apara
turi electronice de comandă și 
dirijarea automată reprezintă 
un imperativ de prim ordin și 
implică o deosebită răspunde
re. cițiva dintre tinerii muncitori 
electroniști. cărora li s-a încre
dințat executarea lucrărilor — 
Dumitru Văduva. Marin Cris- 
tea. Constantin Troacă. Eugen 
Pătru, Ion Scarlat și alții — au 
format, fără fast organizatoric, 
dar cu mult entuziasm și cu 
acea rapidă sincronizare a ac
țiunilor pe care numai existen
ța unui scop comun o poate 
determina, un adevărat „cerc" 
de specialitate. Departe de-a ac 

limita la activitatea din timpul 
orelor de program, ei rămineau 
adeseori pfaă seara tirziu in 
întreprindere pentru a căuta 
împreună cele mai bune solu
ții. Apoi, plecind acasă, obse
dați de problemele discutate, 
iși continuau munca de docu
mentare pe cont propriu. Multe 
nopți, luminile din camerele 
lor de lucru au veghea: p:r.â 
la ivirea zorilor.

„In tot acest timp — îmi po

vestește Dumitru Văduva — 
eram dornic să descifrez cit 
mai repede secretele noilor in
stalații nu atit pentru a mâ e- 
videnția. cit pentru a mă face 
util tovarășilor mei. pentru a 
veni cu cite o noutate care să 
le lumineze chipurile".

Acum, după ce lucrările s-au 
încheiat și instalațiile funcțio
nează fără greș, ei au rămas 
buni prieteni. Deși au fost re
partizați la secții diferite, se 
simt în continuare alături și 
nimic nu-i bucură mai mult 
decit să se întîlnească. să-și 
împărtășească ultimele eveni
mente din viața lor. să se a- 
jute.

PRIMII PAȘI

Elena Avramescu, o tîn&ră al 
cărei părinți s-au dasp&rtit »i 

care nu-gl aduce aminte să fi 
cunoscut vreodată armonia 
v.e:.. de familie, a venit intr-o 
zi printre oamenii de pe ma
rea platformă industrială a Sla
tinei. Voia un loc de muncă, 
voia «ă înceapă, prin propriile 
ei forte, o existență demnă. A- 
nimația din jur. proporțiile ne
obișnuite a'.e clădirilor și ma
șinilor. mulțimea de tineri — 
totul o dezorienta. Se simțea 
singură și i se părea că a pă
truns fatr-o lume nouă, pasio
nantă. dar guvernată de legi 

• care ii râmineau străine. Cui
să 1 se adreseze, cum să facă 
primul pas ?

în asemenea momente a cu
noscut-o pe Maria Vasilca, se
cretara comitetului U.T.C. al 
întreprinderii „Textila". Și nu 
numaidecit ca secretară, adică 
într-un cadru „oficial", ci, 
înainte de toate, ca tovarășă de 
generație. Ca și cum ar fi aș
teptat-o de multă vreme și s-ar 
fi bucurat că în sfirșit a venit 
— ceea ce înseamnă cu mult 
tact —. Maria Vasilca a ajutat-o 
să-și găsească un loc de mun
că și să se integreze din mers 
in sistemul de pregătire pro
fesională. Cu aceasta, nu și-a 
considerat datoria încheiată. 
Văzînd că tînăra, din cauza 
vieții pe care o dusese pină 
atunci, nu are încredere în ea 
însăși și se izolează de cei din 
jur. a continuat să se intere
seze de ea îndeaproape. Ii ex
plica —* Ură aerul acela de iu- 

perioritate pe care îl au unii 
inițiați — în ce constă cite o 
operație mai dificilă sau o în
treba, ca din întîmplare. ce va 
face sîmbătă seara și dacă pri
mea drept răspuns o stinghe
rită ridicare din umeri, îi dă
dea ea o sugestie. Ori de cite 
ori avea prilejul îi evidenția 
meritele, dar totodată nu evita 
s-o și dezaprobe cînd i se pă
rea că greșește. fiindcă ..in 
fond, nimic nu-i mai jignitor 
decit să lauzi mereu pe cine
va. ca pe un neajutorat*'.

Elena Avramescu și-a cîști- 
gat astfel nu numai o prietenă, 
ci și o mare familie, de două 

mii de uteciști, în mijlocul că
rora își construiește viața.

ÎNVINOVĂȚIRI reciproce

„Am fost la film la cinema
tograful „30 Decembrie" și am 
văzut filmul producție italiană 
în care se vorbea de o gașcă 
Mafia albă și al doilea film 
Jeri traficantul. Și denumirea 
găștii noastre a fost Mafia 
albă. Mafia din film se ocupa 
cu droguri. Scrie și pe cuțitul 
meu aceeași fatitulație. Persu 
Dănuț".

Am reprodu# această decla
rație în redactarea el grotescă 
pentru a divulga de la început 
natura „prieteniei" care i-a le
gat pe mai mulți adolescenți 
din Craiova — Dănuț Titi Per
su. Ionel Zamfirescu. Gheorghe 
MltricosUf David Bizdoacâ, Io

nel Viorel Tunaru, primii doi 
fără ocupație, ceilalți, elevi fu
giți de la școală — și care este 
foarte bine definită prin terme
nul argotic de „gașcă". Cunos- 
cindu-se pe stradă și neș'tiind 
ce să facă cu timpul lor nu li
ber. ci steril, toți acești trneri 
s-au constituit într-un grup și 
au început; să fure din maga
zine. locuințe, depozite, autobu
ze și mașini parcate obiecte de‘ 
care, practic, nu aveau nevoie, 
dar prin care sperau să-și a- 
lunge plictiseala.

înțelegind deformat semnifi-, 
cația unor filme (care, s-o re
cunoaștem. nici nu se prea re
marcă printr-o mare valoare 
educativă), ei și-au făcut o 
imagine denaturată despre 
prietenie. Cînd Gheorghe Mi- 
tricosu. cel mai mic dintre ei, 
a refuzat să-i mai însoțească, 
l-au legat într-un subsol si 
l-au lăsat acolo, ca să nu-i 
„trădeze".

Identificați, membrii grupului 
ș-au desolidarizat repede. Am 
stat de vorbă cu cițiva dintre 
ei și. poate mai mult d?cit 
„dosarul" lor. m-a contrarie*  
abilitatea cu care își aruncau 
unul asupra altuia vina.

Dealtfel, e și firesc. Dispre
țul față de muncă, față de oa
meni nu-i poate uni niciodată 
pe cei care îl profesează, fi- ‘ 
indcă mai devreme sau mai 
tirziu se infiltrează și in pro
priile lor relații. Doar efortul 
comun, constructiv, doar senti
mentul apartenenței la o mare 
colectivitate a muncii realizea
ză acea coeziune incandescentă 1 
care merită numele de prie
tenie.

ALEX. ȘTEFANESCU
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In spiritul exigent
AL DISCIPLINEI

-

MUNCITOREȘTI
La Tașca. șantierul dobindeș- 

te încă o dimensiune. Cuprin- 
zind intre cele două extremități 
ale sale peste 32 de kilometri 
din vecinătatea apei Bicazului, 
șantierul viitorului combinat de 
ciment a reușit în aproape un 
an să adune tineri din toate 
comunele megieșe — Tarcău, 
Fărcașa. Hanguri. Tașca. Bica- 
zul Ardelenesc, Bicaz Chei — 
devenind cu adevărat o prezen
ță activă în viața acestui colț 
de țară. Dar nu numai prezen
ta in sine a unui șantier de 
amploarea și importanța celui 
de față reprezintă aici un ele
ment inedit, ci înseși noile rit
muri, noul puls al muncii care 
au și început să lucreze asupra 
acestor tineri care pînă mai 
ieri luau drumul Bicazului. al 
Tirgului Neamț sau al Pietrei, 
dacă nu chiar și mai departe, 
ca să-și facă un rost în viață și 
acum se întorc în comunele lor. 
învestiți cu o nouă identitate, 
cea de constructor.

Se află aici, pe șantierul de 
la Tașca, o lume diversă : multi 
dintre tinerii constructori sint 
la prima lor confruntare cu as
prele rigori ale muncii. Acesta 
e intiiul lucru pe care a ținut 
să mi-1 spună secretarul comi
tetului de partid pe platformă, 
maistrul Gheorghe Bucelea, su
pranumit și „omul. în luptă cu 
Termenele", cel care nu de mult 
declara unui confrate de la zia
rul județean că nu e mulțumit 
de ritmul actual al construcției ; 
..puteam reaUza mai mult, dar 
— pe ici, pe colo — își mai face 
loc comoditatea". își reia acum 
ideea și îmi spune că esențiale 
i a meseria de constructor sint 
disciplina, lupta cu orice formă 
de delăsare. ..Pînă acum, adau- 
Eă. prima problemă era a re
crutării și încadrării forței de 
muncă. Acum avem deja consti- 

un detașament de lucru și 
majoritatea sint tineri, deci va 
«Irebui să ne concentrăm în con
tinuare eforturile pentru sL reuși 
sâ-i educăm pe acești tineri in 
spiritul exigent al disciplinei 
muncitorești. Aceasta e. cred 
ou. și principala sarcină ce stă 
în fata organizațiilor U.T.C. 
nou constituite pe platformă".

L-am cunoscut la Tașca pe 
Erou1. Muncii Socialiste, dulghe
rul Alexandru Fodor. omul care 
de mai bine de 15 ani cutreieră 
(>.■ ia oap la cap șantierele

țării, care a ridicat atîtea zidiri 
ale industriei românești, care a 
crescut atîtea generații de con
structori. ..Dintre toate mese
riile șantierului — îmi spune — 
dulgheria e și cea mai grea, dar 
și cea mai complexă. E adevă
rat. se cîștigă bine, tinerii vin 
atrași și pentru bani, dar cei 
care vin numai din această 
cauză renunță repede și pleacă 
la meserii mai ușoare. Este un 
fel de examen pe care îl trec 
numai cei cărora le place să se 
lupte cu greutățile, cei care — 
muncind — prind dragoste de 
meserie". Maistrul Fodor. spe
cialistul numărul unu în gli
sări. se miiidrește cu faptul că 
in numai două zile echipa lui,

care, la cei 26 de ani ai săi. se 
află de un deceniu pe șantier. 
Debutul și l-a făcut la construc
ția secției poliamid III de la 
C.F.S. Săvinești unde a și fost 
ales pentru prima dată secre
tar de organizație. El mi-a po
vestit că atunci cind a început 
acțiunea de constituire a orga
nizațiilor U.T.C. de pe platfor
mă (pînă in prezent în număr 
de 9) mulți erau de părere că 
problema clarificării evidenței 
este deosebit de dificilă. In
tr-adevăr. se știe din experiența 
altor șantiere cite greutăți se 
ivesc și de cite eforturi este 
nevoie pînă să se realizeze o 
evidență clară și exactă a ute- 
ciștilor. Ei bine. aici, la Tașca,

TINERETUL MARILOR

PLATFORME INDUSTRIALE
• ACOLO UNDE TOATE PROBLEMELE SINT 

PRIORITARE • LA 26 DE ANI, UN DECENIU PE 
ȘANTIER • FIII SATULUI S-AU ÎNTORS CON
STRUCTORI • ZIDIND O CONSTRUCȚIE TINERII 
SE CONSTRUIESC PE El ÎNȘIȘI.
dintre care nu putini sint ti
neri, a reușit să ridice cel mai 
dificil pilon din construcția 
viitoarei hale. El însuși a stat 
acolo mai bine de o zi a - 
tate fără să inchidâ ochii, fără 
să se plîngă de oboseală și. 
cind l-am întrebat dacă :oa:e 
acestea nu ne-ar da drep'ui’. să 
verbim și despre fona exem
plului personal, maistrul mi-a 
tăiat-o scurt : „Era pur si sim
plu de datoria mea. Eu sint 
omul care din 1949 am trecut 
prin mai toate șantierele țări: 
și nu puteam acum, după ati- 
ția ani. să închid ochii și să 
las să treacă de La mine-.

Acest sentiment al onoare! și 
răspunderii de a aparține unui 
detașament muncitoresc începe 
sâ se regăsească din ce in ce 
mai puternic și printre tinerii 
șantierului. Iată-1 Gheorghe 
Veniamin.

SEMĂN C1ONOFF

Recoltatul legîimebr

de »

ta- 
ale 
Is-

în prezent, peste 3 600 de ti
neri iși desfășoară activitatea 
in cele 17 tabere de muncă pa
triotică ale tineretului organiza
te în principalele unități agri
cole ale județului Constanța, ia 
recoltatul legumelor și .fructe
lor iar în comunele Ostrov și 
Cogealac, la recoltatul strugu
rilor de masă. După cum ne 
informează tovarășul Ion. Voicu, 
președintele consiliului tineret 
sătesc de la Comitetul județean 
Constanta al U.T.C., lucrările 
efectuate de tineri depășesc va
loarea de 3 milioane lei. S-au 
remarcat în mod deosebit 
berele de muncă pat.riot’că 
tineretului din localitățile 
tria. Oltina și Nazarcea. (Viorel 
Varga).

tea care nu își pot afla ami- 
nare. Proaspătul secretar al or
ganizației U.T.C. de la Lotul 14 
îmi arată o gazetă de perete, 
ce-i drept modestă, pe care sint 
afișate primele fotografii ale 
fruntașilor lotului, a dulgherului 
Ghfeorghe Dânuc și a sudorului 
loan Nefirici. cel mai tinăr dar 
și cel mai bun sudor, deasupra 
cărora cineva a scris cu carioca 
cuvintele : „Cinste lor. să le 
urmăm exemplul !“.

Dar exemplul acesta pozitiv 
nu se urmează de la sine, ca 
prin minune. Am întikut aici pe 
șantier și tineri care nu-și prea 
cunosc rostul încă, in goană 
după ceva ușor. De pildă, dul- 
.gnerul Aurel Chelaru a venit 
aici cu gindul să mai siringă in 
vara asta un ban și la iarnă, 
cine știe, să se retragă ia el 
acasă, pe lingă Roman : cam la 
fel gindește și Vincentiu Măr- 
țișcă care îmi spune că nu e 
membru U.T.C.. nici nu vrea să 
devină aici pe șantier pentru că 
tot o să plece ia toamnă. „A- 
cesta este șantierul — îmi spune 
inginerul Cimpu. Sint oameni și 
oameni, dar noi. organizația, 
avem datoria să lucrăm cu fie
care. sâ nu renunțăm și mai 
ales să nu ne pierdem încrede
rea in tineri".

Intr-adevăr, „acesta este șan
tierul". vin tineri 
diferite locuri, cu 
ferite concepții, 
pentru că ..acesta 
rui" răspunderile 
U.T.C. sint foarte 
activitatea educat 
susținută, atunci șantierul 
vine o școală a muncii 
jului și a bărbățieL T 
vin aici cu gtnd 
pot Hi trebuie) 
meni hotărit: « 
construiască

Cind plet 
de mu!: s: 
trat in pacea semnă a ocfchrc 
In-coio. ri:e ua crup de une 
:u dă. după rovimțâ. bană «ea 
ra. iar ghxtu’ meu. dalgbc 
Guzrasina mă iarttâ să re 
e.1. spre toamnă cind aici 
s jgur eâ se va Sorma un s: 
tier ai tmcretului. -Girxfcti- 
inu strat. c. fiecare r v» să 
se anxajeze 5* —• de tineri. « 
munca, no glumă, fiecare trea 
=ă-Si facă un rost sa -.Tată 
incewrui nu e deloc us 
Nu-1 întrerup și înțeleg 
glasul kn că. dtocoio de acest 
început. £JD$tă certitudinea unet 
conxxnuări. a unei alte perxiade 
intense de muncă și sasmr.-e 
in care fieeare ±r. aeeyti 
zSdyod o coastrorpe.

d insufi.

STRINSUL FRUCTELOR

C.A.P. Remetoa si Bucovăț, 
I.A.S. Periam. Giarmata și Ti
mișoara sint doar citeva din 
unitățile agricole unde în aces
te zile, peste 2 500 tineri din 
județul Timiș au venit în spri
jinul lucrătorilor ' ogoarelor. 
Prezenți. ‘ zi de zi, în fermele 
legumicole și în livezile de pomi 
ei își aduc o prețioasă contri
buție la recoltarea și expedie
rea către consumatori și unită
țile beneficiare a Unor cantități 
însemnate de legufrie si fructe. 
(Stela Albuț).

din cele mai 
cele mai di- 
Dar tocmai 
este sanue- 

organizației 
mar.. Dacă 

ivă este bine 
de- 

a cura-

LA CULESUL CELEI DE-A DOUA 
RECOLTE DE CĂPȘUNI

în comuna Seini, județul Ma
ramureș. funcționează de peste 
două luni un șantier al tineretu
lui. la recoltatul căpșunilor. 
Pînă acum Ia culesul gustoase
lor fructe de pădure au partici
pat peste 300 de elevi și stii- 
denți din Baia Mare. urmind 
ca strîngerea acestei de-a doua 
recolte să fie asigurată de ute- 
ciștii din comunele învecinate. 
(Al, Bălgrădean).

lucrurile s-au petrecut exact 
invers. Cind doi activiști ai co
mitetului județean. Nicolae P5- 
răuanu și Mihai Burlacu. au 
ir.ceput activitatea de clarificare 
a evidenței, tinerii au fost pri
mii care au sprijinit această 
acyune ; tot ei au sprijinit si 
activitatea de organizare a adu
nărilor de constituire a organi
zațiilor Este drept că nu totui 
merge de ia început btrx. De 
p.Idâ. intr-un plan de munca, 
parcă anume pentru a respecta 
niște ucxin birocratice, am des
coperit formula ^Biroul sâ se 

de sahni—>rea pro- 
prioritare" (1 ?>. Dar 
aceste probJeme, cum 

anume să Le rezolva:*  nu se 
mai spune. Ș: cite probLeme 
prioritaie r.u apar la deschide
rea unui $actier. Dacă probSema 
cazării esie ir întregime rezol-

T

GEOMETRIE INDUSTRIALA — Pe șantierul Combina, 
din Arad

i Chimic

Foto: O. PLECAM

Din cronica 
întrecerii socialiste

Concomitent cu îndeplinirea și depășirea ritmică a sarcini
lor de plan, numeroase colective raportează, in cinstea zilei 
de 23 August, însemnate economii de materii prime și mate
riale.
• UNITĂȚILE INDUS

TRIALE DIN SECTORUL 
PETROL-CHIMIE ALE JU
DEȚULUI PRAHOVA au 
realizat de la începutul anu
lui și pină în prezent o eco
nomie de materii prime care 
Pot asigura procesele tehno
logice ale platformei petro
chimice de la Brazi timp de 
o decadă. Prin recuperarea 
și utilizarea în procesul teh
nologic a unor cantități spo
rite de gaze de cocs și de 
furnal, aburi și energie calo
rică, rezultate de la agrega
tele cu foc continuu, side- 
rurgiștii hunedoreni au eco
nomisit 13 000 tone combus
tibil, în timp ce colectivele 
întreprinderilor de transport 
din Ploiești, Tirgoviște și 
Buzău au diminuat consu
murile cu o cantitate de 
combustibil și lubrifianți cu 
care unitatea din Cimpina 
poate lucra timp dc o lună.

• REZULTATE APRECIA
BILE AU OBȚINUT in urma 
reducerii normelor de con
sum și __  , ’
confecții din Rimnicu Sărat 
și Ploiești, care in cinstea 
marii sărbători de la 23 
August au economisit țesă
turi și alte materiale din 
care se pot confecționa 12 000 
uniforme școlare.

întreprinderile de

tcrocr

FIECARE TINAR SĂ PRESTEZE O ACTIVITATE UTILĂ SOCIETĂ

In dezbatere „ 
forței de muncă"

ELIBERATUL TERENURILOR 
DE PAIE

Peste 10 000 tineri participă 
în aceste zile*  la urgentarea lu
crărilor agricole în județul 
Sălaj. Bilanțul âcestei săptămini 
consemnează rezultate eloc
vente : tinerii au strîns paiele 
de pe. 830 hectare și au traspor- 
tat baloții de pe 800 hectare. In 
paralel cu aceste lucrări, o con
tribuție la fel de importantă se 
înregistrează și la recoltatul le
gumelor și al fructelor. (Ioan 
Brindea).

Proiectul Legii privind recrutarea și repartizarea
„Proiectul Legii privind încadrarea

• PRIN REPROIECTA- 
REA UNOR REPERE, mo
dernizarea tehnologiilor de 
turnare, forjare și prelucrare, 
constructorii de utilaj pe
trolier, chimic și tehnologic 
din Ploiești, Tirgoviște, Bu
zău, Moreni, Găești și Cîm- 
pina au redus consumul dc 
metal pe unitatea de produs 
cu 120 kilograme obținind în 
acest an o economie de me
tal echivalentă cu greutatea 
a cinci instalații pentru foraj 
geologic.

• COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR PRODUCĂ
TOARE DE BUNURI DE 
LARG CONSUM și-au in
tensificat eforturile pentru 
transpunerea in practică a 
programelor privind sporirea 
producției și diversificarea 
gamei sortimentelor. Unități
le de specialitate au realizat 
noi tipuri de mașini de gătit 
cu gaze și electrice, cuptoare 
tipuri de mașini de gătit cu 
gaze și electrice. cuptoare 
electrice și alte articole de 
acest fel cu caracteristici 
superioare. întreprinderea 
Flacăra Roșie din Ploiești, 
de exemplu, a introdus in 
fabricație noi modele de 
vase din fontă emailată, cea 
din Mediaș seturi complete 
de tacimuri, tăvi pentru păs
trarea alimentelor in frigi
dere și alte produse. De ase
menea, Inox-București oferă 
cumpărătorilor noi modele 
de oale de fiert electrice si 
sub presiune, rotisoare de 
diferite mărimi și alte arti
cole necesare în gospodărie.

• COLECTIVELE COMBI
NATULUI PENTRU PRE
LUCRAREA LEMNULUI 
DROBETA-TURNU SEVE
RIN au găsit soluții tehnice 
pentru reintroducerea in cir
cuitul productiv a unor can
tități de deșeuri care repre
zintă în acest an echivalentul 
masei lemnoase rezultate din 
exploatarea a 250 hectare de 
pădure. Totodată, prin dimi
nuarea consumurilor spe
cifice, aceleași colective de 
muncitori și specialiști au 
economisit o cantitate de 
material lemnos din care se 
pot confecționa 230 garnituri 
de mobilă.

® AU FOST REALIZATE, 
DE ASEMENEA, o serie de 
articole destinate întreținerii 
mediului ambiant și curățe
niei in locuințe, printre care 
hote absorbante, perii pentru 
curățat parchetul si covoa
rele etc. Preocupările pentru 
ridicarea gradului de confort 
al locuințelor își găsesc ex
presia și în realizarea în 
acest an a peste 30 tipuri de 
corpuri de iluminat, dintre 
care se remarcă modelele 
pliante, globuri, aplice, cîteva 
tipuri de accesorii pentru 
instalațiile electrice și alte 
bunuri folositoare în fiecare 
casă.

intr-o muncă utilă a unor persoane apte' de
ADEVĂRATĂ

Pe traiectui 
înscrie ca o eLapă de maxim 
dinamism. De aceea, pentru ti
neri. lipsa de activitate apare 
ca o abatere de la legile firii : 
este to: atit de surprinzător să 
intilnești tineri care cultivă le
nea. ca și bătrinî care merg pe 
bicicletă, fac alpinism sau par
ticipă la concursuri atletice.

Dar inactivitatea este in ace
lași timp și o atitudine. un 
mod de a te raporta. Munca 
este valoarea supremă a socie
tății socialiste și de aceea toti 
tinerii trebuie să facă efortul 
autoperfecționării și al autode- 
pâșirii prin muncă. Principiul 
marxist al retribuției implică 
imperios sporirea continuă a 
contribuției fiecăruia la crește
rea avuției naționale, la progre
sul social. Deviza socialismului 
și a comunismului : „De la fie
care după capacitate, după posi
bilitățile sale" nu îndeamnă la 
automulțumire. la împăcarea cu 
argumentul „capacităților limi
tate". la comoditate, delăsare și 
lene, ci cheamă la dezvoltarea 
capacităților creatoare și la spo
rirea puterii de muncă pusă în 
slujba asigurării bunăstării în
tregii societăți. „Dacă acest lu
cru este valabil pentru toți ce
tățenii patriei, — spunea secre
tarul general al partidului cu 
prilejul Congresului al X-lea al 
U.T.C. — cu atît mai stringent 
se pur.e problema pregătirii, 
autodepășirii. sporirii capacității 
de muncă, de creație, atunci 
cind este vorba de tinăra gene
rație".

Dată fiind forța cu care tine
retul patriei noastre aderă la 
valorile socialiste ale muncii, 
este mai mult decit surprinză
toare și social condamnabilă in
terpretarea pe care o dau unii 
tineri principiilor socialismului, 
dorind să primească de la so
cietate cit mai mult și să ofere, 
în schimb, cit mai puțin, dacă 
se poate chiar sustrăgindu-se 
muncii.

Intr-o anchetă sociologică pri
vind opțiunile profesionale, am 
întîlnit tineri — este adevărat, 
puțini la număr — care au de
clarat că vor să urmeze ..S.U.L.“ 
(Soare, umbră și lumină !?!), 
care-și doreau profesiunea „P- 
(Pensionar !). Glumind, se în
cearcă chiar teoretizarea atitu
dinii afișate : „Este adevărat că 
munca l-a creat pe om. dar nici 
de lene nu a murit nimeni**.  Nu 
a murit de tot — s-ar putea 
adăuga — pentru câ. la limită, 
încetarea mișcării înseamnă 
moarte. Leneșul nu întrerupe 
total mișcarea, ci o reduce. Ac
tivitatea lui este diminuată, si- 
tuîndu-se la nivelul „vieții apa
rente". (Dacă acceptăm terme
nul de „moarte aparentă", tre
buie să-1 acceptăm si pe cel de 
„viață aparentă").

Diminparea activității intelec
tuale se traduce mai degrabă

„Soluții care vor
Lr.ereîea se

Lene;

Pentru el hi-

mic na fao 
dese alții

apuci 
lăsat se lasă 
crează alții !

Faptul muncii nu este trans
ferabil ; și nic: gindirea. Lene
șul se privează de satisfacții : 
el pierde, pentru că munca in 
sine este izvor de bucurie. In
tr-o ancheta, in care au fost cu
prinși 21196 de tineri din toate 
județele țării. 52 la sută au de
clarat că cea mai mare satisfac
ție a muncii le este dată de 
munca însăși. (Ovidiu Bădir-a. 
coordonator. Tineret idustriaL 
București. Editura Academiei 
R.S.R.. 1972).

Ca și munca, gindirea crea
toare produce, prin sine însăși, 
nemărginită satisfacție. Nu este 
vorba numai de ginditorii de ge
niu pentru care viata se con
fundă cu actul creației artistice, 
științifice sau tehnice, ci și de 
numărul mereu mai mare al 
inovatorilor și’ al rationalizato- 
rilor producției, de toti cei care 
muncesc.

Bucuria muncii și aprecierea 
colectivului nu pot fi preluate 
de cei ce se dedau lenei, care 
reușesc doar pentru scurt timp 
să-și însușească, prin inactivi
tate, o parte din produsul gin- 
dirii și muncii altora și nimic 
mat mult. Societatea are insa 
dreptul să sancționeze aceasta.

Proiectul legii privind înca
drarea intr-o muncă utilă a unor 
persoane apte de muncă, pus 
in dezbatere publică, preve
de un sistem complex de 
acțiuni — de la încercarea 
de conștientizare a situației 
nefirești a traiului parazitar, 
prin obligativitatea înscrierii la 
direcția pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, la pu
nerea in discuție in fata colec
tivității de oameni ai muncii in 
vederea influențării și determi
nării pentru încadrarea in 
muncă. In acest context, orga
nizației U.T.C. ii revine înda
torirea de o deosebită impor
tanță socială și umană, ca. în 
colaborare cu consiliile oa
menilor muncii, cu organiza
țiile de sindicat, să asigure 
calificarea și integrarea în 
colectivele de muncă, să desfă
șoare o permanentă activitate de 
educare, pentru a reda celor 
care vor cădea sub incidența 
legii bucuria muncii și viața au
tentică. Acesta este sensul uma
nist al proiectului de lege supus 
dezbaterii publice.

Dr. SEPTIMIU CHELCEA
— sociolog —

deschide tinerilor cel
mai scurt drum către o
profesie utilă societății"
în primul rind. mi se pare că trebuie 

relevat cu precădere următorul fapt : Re
centele proiecte de legi preconizează ini
țierea unor noi relații intre instituțiile de 
invățâmint și unitățile productive. Con
lucrarea lor de pinâ acum viza un singur 
aspect — practica in producție a elevilor, 
și se știe bine că, uneori, aid se aluneca 
lesne pe povirnișul formalismului. Clari- 
fidnd obligațiile retiproce ale școlii și ale 
unităților economice față de problemele 
referitoare la pregătirea și încadrarea for
ței de muncă, actualele proiecte de legi 
stabilesc in privința aceasta responsabili
tăți cu mult mai mari de ambele -părți. 
In primul rind. insituției de invățâmint i 
se cere să se preocupe de soarta elevilor 
săi nu numai atît timp dt aceștia poartă 
o matricolă pe braț, ci și pe mai departe, 
dincolo de poarta școlii, adică pinâ omul 
devine om.

în aceeași măsură se vor amplifica in
teresele unităților economice pentru orgaT 
nizarea practicii in producție, potrivit 
prevederilor noilor proiecte de legi care 
subliniază că elevii nu sint simpli nave
tiști de o vară pe culoarele întreprinderii, 
d virtuali muncitori, maiștri sau ingineri.

în sfirșit, eu vreau să mai remarc un 
lucru : proiectele de legi în dezbatere 
presupun existența unor relații mult mai 
trainice in virtutea atingerii unui scop 
comun intre instituțiile de învățămînt, 
direcțiile pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale și unitățile produc
tive. Pentru mine este limpede că funcțio
narea eficientă a acestor legături va fi 
in măsură să determine aplicarea acelor 
soluții practice acordate cel mai bine la 
specificul și condițiile locale, să simpli
fice și să deschidă tinerilor cel mai scurt 
drum posibil că,tre o preocupare utilă so
cietății.

I de sudori, strungari, frezori. Am ale'ș 
I strungâria și, m 6 luni, m-am calificat, in. 

această meserie. Dorința de a fi utilă 
j societății, de a contribui la propășirea ei, 
, mi-a înzecit forțele. - - a

Sint mindră că am reușit să-mi însușesc 
repede și bine o meserie, și .mai sint 
mindră că sint prima — deocamdată — 
femeie din întreprindere care lucrează la 
strung. Credeți-mă, trăiesc o mare satis
facție că pot lucra cot la cot cu bărbații 
intr-o meserie considerată, pînă nu de
mult. numai a lor, și că, de multe ori, 
reușesc să-i întrec. Faptul că m-am rea
lizat ca om se datorește mediului munci
toresc in care trăiesc. Aici am înțeles și 
mai mult ce însemnătate are munca, aici, 
am trăit mari satisfacții, și tot aici mi 
s-au oferit cele mai multe dovezi de apre- 

I ciere a activității mele. Iată riteva din
tre ele : am fost aleasă in comitetul U.T.C. 
pe întreprindere, am primit, de curjnd, p.. 
garsonieră și mi s-au creat condiții să 
urmez liceul seral, pe 
cu brio.

Tot în întreprindere 
drăznesc mai mult, să 
cu minimum de cunoștințe. Astfel că' am 
dat examen la Facultatea de electroteh
nică, la seral. Nu am reușit să depășesc 
acest examen, insă mă pregătesc pentru' 
anul viitor și sint convinsă că voi reuși. 
Se poate, deci, să muncești, și, totodată, 
să urmezi o instituție de invățâmint su
perior. Spun aceasta pentru cei care ani 
de-a rindul, sub motivul că se pregătesc . 
pentru examenul de admitere, trăiesc din 
salariile părinților și își petrec vremea 
prin restaurantele și barurile orașului. Am 
convingerea că cele două legi — ale că
ror proiecte au fost supuse dezbaterii ce
tățenești — vor lichida asemenea aspecte 
anacronice pentru societatea noastră so
cialistă căreia, mai ales noi, tinerii, avem 
datoria să-i dăruim forțele noastre crea
toare, răsplătind 
partidul le face 
viață luminoasă, 
zilei de mîine.

care l-am absolvit

am învățat să in- 
nu mă mulțumesc

astfel eforturile pe care 
pentru a ne asigura o 

fericită, lipsită de grijile

ELISABETA CSOKA 
strungăriță la ■ întreprinderea 

„6 Martie“, Timișoara

n1

CONSTANTIN PREDA 
laborant la Institutul de cercetări 
pentru materiale de construcții

M-am realizat ca om
intr-o citadelă
muncitoreascăll

8

muncă"
Tovarăș ne este doar»!

acela care muncește
alături de noi“

Cu ani în urmă m-am aflat și eu în 
situația multor tineri din țara noastră 
care, încheind o etapă a vieții lor, tre
buie să decidă asupra drumului pe care 
vor păși în continuare. Ca să fiu sincer, 
la început nu știam ce cale să aleg. Pen
tru un tînăr ca mine, abia venit în Ca
pitală. apăreau destule posibilități ten
tante cărora lipsa de experiență nu le în
trezărea consecințele nefaste. în. .cele din 
urmă m-am hotărit sâ aleg meseria de 
sudor. Nu spun că totul a' fost din capul 
locului foarte ușor, dar cu stăruință am 
reușit. întreprinderea m-a ajutat și am 
reușit să mă calific la locul de muncă 
intr-un timp scurt — doar 8 luni de zile.

Am povestit propriul meu caz. tocmai 
pentru a înțelege și alți tineri care șe 
află, poate, intr-o situație ca a mea, că 
important este să fii conștient de ceea ce 
trebuie să dai societății, că nu este sufi
cient numai să ceri. Bizuindu-mă pe ceea 
ce am trăit eu însumi, nu pot fi de acord 
cu acei tineri care mai invocă motivul că 
nu au avut posibilități sau că nu li s-au 
croat condiții. In țara noastră, tinerilor le 
sjnt create cele mai bune concțiții pentru 
a desfășura o muncă utilă, pentru a se 
afirma în orice domeniu. Important este 
ca fiecare să dorească aceșt lucru. Iată 
de ce consider că cele două proiecte, de 
legi, care se află in dezbaterea oamenilor 
muncii din întreaga țară, ii vor ajuta, prin 
prevederile lor, pe toți tinerii să înțelea
gă cu mai multă limpezime că pentru noi 
munca este o mîndrie, că noi prețuim și 
considerăm tovarăș numai pe cei care, in
tr-adevăr, ne sint tovarăși la muncă, la 
realizarea tuturor bunurilor, la făurirea 
unui trai fericit.

CONSTANTIN TĂRÎȚĂ 
sudor, secția aparataj

Uzina' de mașini electrice București

în anul 1970, după absolvirea celor 
clase, am venit la Timișoara. Aflasem de 
cursurile de calificare de la întreprinderea 
„6 Martie". Erau Cursuri pentru meserii

E minunat sentimentul că ești un om folositor
Nu știu dacă vă mai amintiți de mine : gia fiecăruia din noi. Nici nu știți cit 

mă numesc Tudor Badea și v-am scris 
prima oară anul acesta, pe la jumătatea 
lunii februarie. Vă rugam atunci să mă 
ajutați intr-o problemă foarte spinoasă 
pentru mine. Absolvisem Școala profe
sională specială din Rimnicu Sărat și pen
tru că' nu semnasem la înscriere nici un 
contract, cu nici o întreprindere, ■ n-am 
primit o repartizare precisă la absolvire. 
Cum infirmitatea de care sufăr mă îm
piedică să fac față exigențelor normale 
intr-o serie întreagă de locuri de muncă, 
eram pus în situația să revin la 
Oficiul forțelor de muncă din Caracal. 
Vă mai spuneam atunci că la 18 ani e. 
foarte greu să vezi că alții muncesc iar' 
tu stai acasă și nu produci nimic. Nu 
puteam suferi să trăiesc așa, astăzi mai 
ales, cind știu că e.atita nevoie de ener-

ii

m-am bucurat cind, datorită sprijinului 
primit din partea redacției ziarului, 
pentru care adresez mulțumiri, am 
fost încadrat ca manipulant la Fabrica 
mixtă de industrie locală din Caracal. 
Mă simt excepțional de bine și sint 
foarte mulțumit de condițiile de muncit 
în care lucrez. Mă străduiesc să fiu un 
bun muncitor, să fiu de folos țării. E 
minunat sentimentul că ești un om folosi
tor, că faci ceva pe măsura energiei de 
care dispui pentru binele și prosperitatea 
noastră, a tuturor, că nu stai cu brațele 
încrucișate, spectator la sirguințele ce-- 

c lorlalți. Iată, deci, experiență mea pe 
care o. împărtășesc ca o opinie in legă
tură cu cele două proiecte de lege supuse 
in dezbatere. :

TUDOR BADEA
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iN FIECARE COLECTIV DE MUNCĂ, IN FIECARE LOCALITATE-PREOCUPARE SUSȚINUTĂ PENTRU FORMAREA OMULUI NOU

SPIRITUL CREATOR 
AL CULTURII DE MASĂ

„în cadrul tuturor unităților economice și sociale trebuie să 

asigurăm îmbinarea armonioasă a producției cu educația, a mun

cii cu organizarea plăcută și educativă a timpului liber, făcînd 

din întreprinderile și instituțiile noastre puternice centre de 

formare a omului nou, cu un larg orizont de cultură, cu o înaltă 

conștiință socialistă"

NICOLAE CEAUSESCU

E
veniment Intrat In Istorie prin a- 
doptarea unui program unitar de 
făurire a omului nou, constructor 
devotat al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, al viitorului 
nostru comunist, Congresul educa- 
ției politice și al culturii socialiste 

reprezintă punctul de plecare af unui amplu și 
convergent efort de pregătire pentru muncă și 
viață a tinerei generații. In programul adoptat 
de acest epocal forum, tineretul patriei identifică 
propriul său program de acțiune, propriile 
idealuri de devenire pe verticala unui timp co
munist. Un nou tip de personalitate umană nu 
se edifică pornindu-se de la imponderabile, de la 
utopii solitare. Modelarea lui implică in chip ne
cesar o viziune coerentă, o perspectivă științifică 
asupra evoluției societății, o estimare riguroasă, 
lucidă, revoluționară a necesităților spirituale 
ale oamenilor muncii. Sînt trăsăturile definito
rii ale programului prezentat de secretarul ge
neral al partidului, program ce stabilește o rela
ție directă, ambivalență, intre educația politică 
Si cultura socialistă, între aspirațiile de reali
zare plenitudinară ale tineretului și posibilită
țile vaste — create de socialism — de transpu
nere a acestora in faptă.

Viitorul țării înseamnă șl viitorul tinerei ge
nerații. Acesta începe azi, fiind marcat de un 
patos constructiv fără precedent in milenara 
noastră istorie, de egala afirmare a cetățenilor 
României socialiste atît în planul producției de 
valori materiale, cit și in cel al vieții spirituale. 
Fenomen firesc, fiindcă noul om pe care și-l 
propune ca model societatea noastră nu este o 
entitate abstractă, o proiecție teoretică fără fun
dament în realitatea vieții, ci, prin excelență, un 
om al muncii. De aceea opera complexă de for
mare a lui presupune, așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „conlucrarea strînsă a 
activiștilor, a intelectualilor cu oamenii înain
tați din toate categoriile sociale, cu masele largi 
ale celor ce muncesc și, pe această bază, crea
rea unei ample mișcări populare in domeniul 
educației și culturii44.

în acest proces istoric de îngemănare a ener
giilor națiunii, un rol de prim ordin revine ti
neretului. organizației sale revoluționare che
mate să-și redimensioneze efortul educativ, să-și 
regindească activitatea politică, educativă, pro
pagandistică intr-o viziune nouă. Prin însăși na
tura ei, organizația U.T.C. poate și trebuie să 
creeze in rindul tuturor categoriilor socio-pro- 
fesionale un climat de receptivitate maximă la 
valorile culturii, ale umanismului socialist, de 
hotărîre de a contribui fără preget la îmbogăți
rea acestora, la propășirea patriei pe noi culmi 
de civilizație și pjogres. Clubul de întreprindere,

căminul cultural, casa de cultură, iată tot atitea 
focare ale educației comuniste, în care iniția
tiva utecistă creatoare trebuie să-și găsească un 
mai larg orizont de afirmare. Ceea ce presupune 
cultivarea sistematică a dialogului cu tinerii, cu
noașterea cerințelor lor spirituale în continuă 
ascensiune, venirea cu promptitudine în intîm- 
pinarea lor. Această receptivitate exclude insă 
plasarea activității cultural-educative la un ni
vel 'modest, al minimei exigențe ideologice, ar
tistice. Munca educativă, fie că se desfășoară în 
mari unități industriale sau in noi citadele mun
citorești, in orașe sau la sate, in rețeaua de așe
zăminte culturale ale U.T.C.-ului sau în acelea 
ale sindicatelor. Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, devine operativă, efi
cientă, captează entuziasmul, interesul tine
rilor. cind se refuză formalismului, rutinei, 
Inerției, cind vizează la un nivel superior crea
ția. fapta. Căci umanismul socialist este uma
nismul faptei, al cutezanței revoluționare. El are 
o etică implicată — aceea a acțiunii, a efortului 
concertat, in cadrul căruia flecare tînăr este a- 
preciat pentru ceea ce săvîrșește la locul său de 
muncă, pentru energia, dăruirea creatoare cir 
care se consacră însușirii valorilor culturii, ar
tei. Acestea sînt Însemnele distinctive ale edu
cației socialiste, educație bazată pe un sistem 
armonios de valori ideologice, politice, etice, 
eultural-artistice. Adică acele valori a căror ma
ximă extensie este asigurată de transformarea 
fiecărui colectiv de muncă, a fiecărei localități 
într-o unitate de educație In spiritul patriotis
mului militant.

Efervescenta, amploarea activității cultural- 
educative de masă, descoperirea și promovarea 
a noi și noi valori din rindurile poporului de
monstrează justețea politicii noastre culturale 
care nu acceptă cultivarea solitară a individului 
„total44, ci iși propune să realizeze la scara în
tregii națiuni socialiste afirmarea multilaterală 
a tuturor membrilor acesteia. Creația de valori 
spirituale, asimilarea competentă a valorilor — 
cele două laturi, inseparabile, ale culturii de 
masă — sînt modalitățile prin care tînăra genera
ție contribuie la construirea unei societăți noi, 
construîndu-se totodată pe sine. Cuvintele se
cretarului general al partidului : „Dezvoltarea 
personalității umane, formarea omului epocii 
socialismului și comunismului nu se pot reduce 
numai la cunoașterea unor hotărîri sau teze ge
nerale, ci implică în mod necesar lărgirea con
tinuă a orizontului de cunoștințe profesionale, 
politice, științifice și de cultură generală. însu
șirea țot mai temeinică a tezaurului de gîndire 
și experiență umană, a valorilor spirituale create 
de umanitate de-a lungul istoriei44, slnt cuvinte- 
vli, cuvinte-indreptar pentru tînăra generație. '

OPERA DE ARTĂ IN DEZBATEREA TINERILOR Un film văzut
și comentat de uteciștii din Oradea

„MIHAI VITEAZUL"
„OPERELE DE INSPIRAȚIE 

ISTORICĂ - CELE MAI 
APRECIATE DE PUBLIC*

Ghcorghe Horgea, tehnician, 
I.A.M.T. Oradea : Aș prefera, în 
loc să încep prin a-mi spune 
părerea despre filmul Mihai 
Viteazul realizat de Sergiu 
Nicoiaescu după scenariul lui 
Titus Popovici, să vă semnalez 
un fapt care mi se pare semni
ficativ : ați observat că pe tot 
timpul proiecției sala aceasta de 
spectacole a Casei de cultură a 
sindicatelor a fost arhiplină. Iar 
marea majoritate a publicului 
era constituită din tineri. Am 
convingerea că mulți dintre ei, 
ca și mine, mai văzuseră filmul 
o dată. Ce vreau să spun ? Că 
este evident marele interes pe 
care publicul îl poartă filmului 
istoric, operei de artă inspirate 
din trecutul glorios al poporului. 
Există, cred, o extraordinară 
sete de cunoaștere, de descifra
re a istoriei neamului in rindul 
tineretului.

Valentin Slovan Turea. mun
citor, Arta : Și tocmai din a- 
ceastă cauză cred că revine o 
mare responsabilitate creatorilor 
de artă, mai ales celor care-și 
propun să trateze în operele lor 
teme de inspirație istorică. Pu
terea educativă, formativă a a- 
cestor creații este imensă, iar 
respectarea adevărului, abor
darea istoriei din unghiul de ve
dere al gîndirii noastre mate- 
rialist-dialectice, marxiste des
pre lume trebuie să reprezinte 
un dat esențial al lor. Revenind 
la film, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU spunea in Expu
nerea sa la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste că 
„in munca educativă o pondere 
deosebită o are arta cinemato
grafică, cu largă audiență în 
rindul cetățenilor, cu mare pu
tere agitatorică, capabilă sâ asi
gure pătrunderea in conștiința 
spectatorilor a ideilor avansate 
ale epocii noastre4*.  în ceea ce 
privește filmul in discuție, după 
opinia mea, el e marcat de o 
esențială calitate : aceea că este 
străbătut de un adine fior pa
triotic ce ajunge, indiscutabil, la 
sensibilitatea spectatorului. I- 
deea de unitate și libertate na
țională, de independență, atît de 
strîns legată, pentru oricare din
tre noi, de figura lui Mihai Vi
teazul, respiră din fiecare sec
vență a peliculei.

„NU MERGEM LA FILME 
ISTORICE DOAR PENTRU 

SPECTACULOSUL LUPTELOR*
Maria Horge, elevă an V, Li

ceul industrial : Orice creator 
care-și propune să realizeze o 
operă avind ca subiect un epi
sod din istoria neamului sau 
personalitatea unui erou are de 
întîmpinat o mulțime de greu
tăți care țin, cred eu, în prin
cipal, de două lucruri. In pri
mul rînd de multitudinea izvoa
relor și referințelor istorice, a 
înseși evenimentelor petrecute 
pe care el trebuie să le cunoască 
în profunzime, să le ordoneze și 
să le selecteze după o idee uni
că ce corespunde adevărului, 
sensului istoriei. Pe de altă 
parte, imaginea creată în opera 
sa vine să dialogheze, tinde 

chiar să se Impună Imaginii 
preconcepute pe care publicul 
o are deja asupra respectivului 
moment Filmul, mai mult decit 
oricare altă artă, vrea să impu
nă o imagine, să arate ceea ce 
înainte ne închipuisem doar. De 
aici și marele interes pentru 
cea de-a 7-a mă. dar fi marile 
sale responsabilități. In ceea ce 
mă privește, imaginea adusă de 
Titus Popovici. Sergiu Nicolaee- 
cu și Amza Pel 1 ea pe ecran co
respunde, Intr-o bună măsu
ră, celei pe care mi-o dăduse 
cartea de istorie sau. poate. în 
prea mare măsură. Iată de ce 
spun așa : ca și intr-o lecție de 
istorie in film ni se înfățișează 
cronologic viața lui Mibai. Se 
insistă asupra bătăliilor purtate, 
sînt arătate principalele momen
te ale luptei sale pentru domnie, 
pentru unirea țârii. Dar eu aș
tept de la opera de artă mai 
mult decit atît : aștept motiva
ții psihologice, incizii fine in 
conștiința personajului.

Valentin Slovan Turea : Cred 
că s-a atins acum principala 
deficiență a filmelor noastre 
istorice : acea înclinație pentru 
aglomerarea cit mai multor fap
te și mai puțin pentru anali
zarea și dezvăluirea resorturilor 
lor celor mai intime. Adică acea 
exagerată preponderență a ac
țiunii — e adevărat, foarte spec
taculoasă adeseori — In detri
mentul analizei psihologice, 
ideatice. Noi nu mergem insă la 
filme istorice pentru a vedea 
doar lupte, ci și de ce au fost 
ele necesare, să vedem nu nu
mai cum a acționat Mihai Vi
teazul la un moment dat, ci de 
ce a acționat așa și nu altfel. 
FILMUL ISTORIC - O VOCAȚIE 

A CINEMATOGRAFIEI 
ROMÂNEȘTI

Constantin Marinaș, directorul 
Casei de cultură a sindicatelor : 
De fapt, cred că au fost niște 
limite de început ale filmului. 
Regizorului Sergiu Nicoiaescu îi 
plac, este clar, lucrurile specta
culoase și nu arareori în detri
mentul adevărului psihologic. 
Există în Mihai Viteazul — fapt 
care se întimplă și în alte peli
cule istorice românești — o in
sistență obositoare asupra sce
nelor de bătălie, unele excese. 
Este o părere falsă a creatori
lor care-și închipuie că operele 
lor au nevoie de „cîrlige*  la 
spectatori. Problema este, după 
opinia mea, aceasta : nu mai 
cred în filmul istoric-mono- 
grafic, in care o aglomerare de 
fapte și de date ia locul expli
cării sensului adine al istoriei. 
Sau. ca să nu fiu exclusivist : 
cred că și asemenea filme au 
fost binevenite într-o anume eta
pă a dezvoltării cinematografiei 
noastre. Acum, cind este certă o 
maturizare a ei, am convingerea 
că avem scenariști și regizori 
care au capacitatea de a pătrun
de mai adine sensurile istoriei.

Dorel Lugoj an, educator, Li
ceul agro-industrial : Am vizio
nat, cred, toate filmele istorice 
românești. De la Dacii pînă la 
Cantemir sau Mușchetarul ro
mân toate au contribuit la for
marea in conștiința spectatorului 
a unei imagini asupra istoriei, 
asupra trecutului măreț al po

porului nostru. Sentimentul de 
adine patriotism, glorificarea 
marilor personalități ale istoriei, 
relevarea trăsăturilor celor mai 
nobile ale neamului au stat la 
originea acestor opere cinema
tografice. Cred, însă, că nu tre
buie să ne mulțumim doar cu 
atit Noi dorim să vedem si 
opere care să trateze alte mo
mente din istoria noastră, pre
cum și figura altor personalități 
sau eroi ai neamului. De aseme
nea. nu cred că ne putem decla
ra mulțumiți dacă am văzut un 
film, unul singur, despre daci, 
de pildă. O revenire asupra a- 
celeiași perioade, prezentarea ei 
din alte unghiuri n-ar face decit 
sâ ne îmbogățească spiritual. 
M-am bucurat cind am aflat că 
se lucrează acum — dacă nu mă 
înșel e vorba de ui tinăr regi
zor. Constantin Vaeni — la un 
alt film despre Mihai Viteazul. 
Realizarea epopeii naționale 
presupune chiar abordarea ace
lorași momente din mereu alte 
unghiuri, prin intermediul sen
sibilității, talentului, capacității 
altor creatori.

Constantin Marinaș : Eu sînt 
convins că filmul istoric repre
zintă o vocație a cinematografiei 
noastre. Dacă ar fi să ne gîndim 
numai Ia faptul că primul film 
românesc a fost Războiul de 
independență.

Nu ne propunem «ă antici
păm. teoretic, ceea ce ar putea 
însemna un club în viața unui 
șantier de construcții aflat 
undeva in munți. Nu e greu 
de imaginat că un astfel de 
club ține loc — dacă alăturăm 
comparativ existența dintr-o 
mică așezare muncitorească și 
dintr-un oraș. — de teatru, de 
operă, de cinematograf, de bi
bliotecă. Aici, la club deci, se 
„centralizează", ca să zicem 
așa. informațiile, se concentrea
ză In mare măsură viata spiri
tuală a colectivității. In conse
cință. cu un interes. credem, 
justificat ne-am apropiat de 
activitatea culturală a unui ast
fel de club muncitoresc aflat 
în munții Sebeșului, aparținînd 
Grupului de șantiere de con
strucții și amenajări hidroener
getice. Primul contact, adică 
discuția cu tovarășul Ion Stan- 
cu, președintele comitetului 
sindical al grupului, ne-a făcut 
de-a dreptul optimiști. Fără 
greșeală, sigur de sine, tovară
șul președinte „ne dicta44 con
cluziile privind activitatea cul
turală. firește superlative, buna 
dotare materială a clubului, pe 
care noi o trans cri am conștiin
cios în carnetul de reporter : 6 
televizoare. 6 stații de amplifi
care, numeroase aparate de ra
dio și magnetofoane. 4 aparate 
de proiecție pentru film, cărți 
— 10 000 de volume. 15 jocuri 
de remy, 15 de șah. instrumen
te muzicale etc., etc. Cum să 
nu-ți imaginezi că televizoarele 
șl aoaratele de proiecție nu au 
spectatori. ziarele, revistele și 
cărțile — cititori, aparatele de 
radio — ascultători, diversele 
jocuri distractive — amatori pa-

Din expoziția de pictură
a artiștilor amatori „Luminile lui August44

RADU TURTUREANU - „Muncitorii GEORGETA TURIGA - „Flori* EMIL PAVELESCU - „Atelier mecanic*
apârâ uzina” 

"!“i o GENEROASĂ SURSĂ DE VALORI
Omul tehnic — omul creator 

de bunuri spirituale — iată 
dimensiunile fundamentale ale 
devenirii noastre, permanențe a- 
le spiritualității noastre din cele 
mai vechi momente ale istoriei și 
pină astăzi în spirala acestei 
evoluții, contemporanul nostru, 
omul multilateral dezvoltat al 
societății socialiste, reprezintă un 
punct de referință, un model, o 
culme.

Așa după cum se sublinia la 
tribuna Congresului educației 
politice și al culturii socialis
te, scopul întregii noastre ac
tivități educative il constituie 
crearea condițiilor celor mai 
propice ca omul să se poată 
manifesta plenar in toate dome
niile vieții sociale, fiecare cu 
capacitățile, personalitatea și 
felul lui de a fi, în spiritul co
mun întregii societăți, al dra
gostei de dreptate și adevăr, al 
curajului și cinstei, al hotăririi 
de a lucra împreună cu semenii 
săi. pentru fericirea proprie ca 
și a întregii societăți. Iar cind 
spunem „a lucra". ne gindim 
deopotrivă la creativitatea ma
selor atît în domeniul valori
lor materiale cit și al celor spi
rituale.

„în general, trebuie să stimu
lăm mai mult spiritul de crea
ție al maselor in sfera cul
turii. dezvoltind cenacluri li
terare, cercurile artistice, cercu
rile cu caracter științific și 
tehnic" — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secre
tarul general al partidului, în 
cuvintarea rostită la Congres.

Pornind de la această sarcină 
limpede formulată, sintern con- 
știenți că eforturile trebuie cu 
consecvență îndreptate în 
direcția încurajării aptitudini
lor creatoare ale întregului po
por. în special ale tineretului, 
prin intermediul activității cul
tural-educative de masă. Spi
ritul său creator poate fi 
identificat în întregul ansam
blu de manifestări, indiferent 
de specificul acestora, de așe- 
zămintul de cultură care le 
găzduiește. O disociere ni se 
pare însă absolut necesară. Cul
tura de masă constituie în 
același timp o sursă care ge
nerează valori, dar și un cadru 
optim pentru facilitarea recep
tării valorilor tradiționale, con
sacrate. de către un public 
larg, divers ca pregătire și pre
ocupări.

Ca producătoare nemijlocită 
de valori, cultura de masă se 
înscrie pe linia tradițională a 
artei noastre populare, o artă 
care prin definiție are un ca
racter ..de masă". De curind, 
sala Dalles din Capitală a 
găzduit o amplă și reprezenta
tivă expoziție națională de ar
tă populară, artizanat și artă de

ZWZ DRUM AL VORBEI 
CĂTRE FAPTĂ

sionați. instrumentele muzicale 
— tineri de talent care să le fo
losească ? Nu am pus la îndo
ială toate acestea. Ne-am inte
resat mai îndeaproape de soarta 
lor și a tinerilor cărora le erau 
destinate.

— Bibliotecă ziceți ?! Nu am 
văzut nici o carte a șantieru
lui. ne-a mărturisit tînărul 
muncitor Nicolae Bula cu. sur
prins de existența unui inven
tar de volume atît de bogat.

Cu „n-am văzut", „n-am asis
tat", „n-au ajuns pînă la noi", 
ne-au răspuns spre stupefacția 
noastră numeroși tineri. Acum, 
cu totul alte rosturi ne îndem
nau să continuăm cercetarea. 
La Șantierul Dobra, televizorul 
clubului, care de o lună de zile 
nu a mai fost deschis nici mă
car pentru vizionarea unui film, 
se afla intr-unui din birourile 
grupului de șantiere. Sub, cheia 
administratorului se afla des
completat și cel de la Șantierul 
Tău. Despre aparatele de radio 
și magnetofoane nici atît n-am 
putut afla. Tot inventarul des
pre care ni se vorbise (mai co
rect care ne-a fost recitat), și 
care ar fi trebuit să-i atragă 
sîmbăta și duminica pe tineri 
este intact, aflat sub două la
căte... cel real, de pe ușa încă

corativă. Au fost expuse cu a- 
cest prilej sute de obiecte — 
piese de port popular, sculpturi 
in lemn, ceramică, țesături și 
cusături etc. — care ar face 
cinste oricărui muzeu. Căci, fapt 
demn de reținut, marile și 
inestimabilele valori expuse nu 
erau aduse din vitrinele nici 
unei instituții muzeale, ci erau 
rodul „producției" curente, de 
ultimă oră. a unor creatori

populari, cîțiva din miile de ar
tiști anonimi prin a căror stră
danie pecetea atît de originală 
a spiritualității noastre se păs
trează neștirbită.

Delimitindu-se de această fi
lieră tradițională, cultura de 
masă produce valori și în al
te domenii ale artisticului. Ur
mașii neștiuților autori ai 
„Mioriței", de pildă, au azi 
la dispoziție cerneala stilou
lui sau tușul literei tipărite 
pentru, a lăsa înscrise izvodi
rile lor poetice. Se vorbește 
din ce in ce mai mult, in' vremea 
din urmă, despre țăr/mi-poeți 
sau muncitori-poeți : Dumitru 
Enaru, Emilia Iercoșan sau 
Dumitru Bălău sînt nume de 
acum cunoscute iubitorilor de li
teratură. Versurile ciobanului- 
poet Gheorghe Nistor Ungurea- 
nu sînt citate de acum 

Din expoziția de pictură

IONITA DIMITRIE - „Peisaj industrial* NICOLAE VINTILA - „Holde bogate*

perilor care adăpostesc apara
tele, și cel al nepăsării. Singu
rele locuri unde i-am întîlnit 
simbăta și duminica pe ținerii 
șantierelor din Dobra și Tău

• O formă mai ciu
dată de grijă față de 
avutul obștesc : o bogată 
bază materială sub lacăt 
• Fotbal pe terenuri în 
pantă I • Tenisul se 
poate juca numai din 
priviri I? • Invitație la 
dans prin fereastră sau 
distracție ilicită cu 
happy-end

erau cîteva terenuri improvi
zate pe pante, printre pietre, in 
tovărășia unei mingi. Iată că 
nici în ceea ce privește organi
zarea activităților sportive, lu
crurile nu stau mai bine. Tere
nurile de tenia, frumos amena

cu o insistență care le atestă 
popularitatea. Oameni de profe
sie tehnicieni, maiștri, învăță
tori etc. scriu piese de teatru 
(in ultimii ani, peste 50 de a- 
semenea lucrări au fost accep
tate și oferite diferitelor co
lective teatrale pentru montări 
experimentale) Sculpturile lui 
Neculai Popa, picturile lui Ion 
Stan Pătraș, Ghiță Mitrăchiță, 
Ion Niță Nicodim au fost încu-

de Radu Constantinescu
director adjunct în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 

nunate cu premii la expoziții 
interne și internaționale.

Cea de a doua fațetă a spi
ritului creator al culturii de 
masă este cel puțin la fel de Im
portantă, de semnificativă. Și nu 
am vrea să apelăm în primul 
rînd la limbajul cifrelor, căci 
de această dată este vorba des
pre formarea și desăvîrțirea u- 
nui gust artistic sigur, a unui 
spirit critic ferm în recunoaș
terea și promovarea adevărate
lor valori —adică trăsături 
care practic sînt imposibil de 
tălmăcit în limbaj matematic. 
Și totuși nu putem să nu in-, 
vocăm — fie și in treacăt — ce
le peste 2 000 de cercuri artistice 
(cenacluri literare și plastice, ci- 
necluburi și cercuri de balet, de 
instrumente muzicale), zecile de 
mii de formații de amatori de 
cele mai diferite profiluri, care 

jate. se aflau în incinta benefi
ciarului. Există aici și 18 rache
te, dar ele nu ajung in mina 
tinerilor. Sînt minuite de per
soane din conducerea șantieru
lui și reprezentanți ai benefi
ciarului. Tinerii. posesorii de 
drept ai întregii baze, au acces 
numai pînă la gard și, prin 
bunăvoința „jucătorilor" posibi
litatea de a privi dincolo.

— Aveți dreptate, tot ceea ce 
constatați este real, ne declara 
tovarășul Iosif Fabian, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Șantierul din Tău. cu o senină
tate dezarmantă, de parcă noi 
ne tntîlniserăm acolo ca să 
cădem de acord asupra unor 
evidente ori de parcă simpla 
acceptare a situației de fapt ar 
fi explicat și justificat totul.

Discuțiile nu erau totdeauna 
limpezi și tranșante. Uneori 
se sugera cu o remarcabilă 
știință a insinuării că tinerii nu 
sînt receptivi față de activită
țile culturale ale clubului ori 
față de activitățile sportive. E 
drept, în această direcție n-am 
mai întreprins un sondaj de 
opinie printre jucătorii de fot
bal de pe terenurile In pantă 
ori printre microbiștii de tenis 
care priveau jocul altora pînă 
le pioau genele de osteneală.

înglobează în rindurile lor sute 
de mii de oameni ai muncii. Fă
ră îndoială că toți aceștia, in 
mediul deosebit de stimulativ o- 
ferit de așezămintele culturale, 
sint și producători de valori spi
rituale Dar. mai mult decit atit, 
aici ei găsesc cadrul prielnic 
pentru a-și clarifica ideile pri
vitoare la valoare și nonvaloa- 
re in artă, aici ei se intîlnesc 
cu regularitate cu oameni de 
cultură — actori și regizori, 
pictori, compozitori. scriitori,
critici — pentru a dezbate pro
bleme de cea mai stringentă ac
tualitate artistică. Și astfel poe
tul sau pictorul amator, in
terpretul neprofesionist de tea
tru, dansatorul acumulează in
formații, date, iși îmbogățeș
te cunoștințele, își nuanțează a- 
titudinile devenind un priceput 
și exigent „receptor" al adevă
ratelor valori culturale.

Așa cum se reliefa și în lu
crările Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
mai sînt încă multe de făcut 
în acest domeniu, al creativității 
maselor. Succesele înregistra
te pină acum vor trebui ex
tinse și consolidate ; avem da
toria să stimulăm participarea 
unor mase din ce in cea mai 
mari de oameni ai muncii la 
procesul de producere a bunurilor 
spirituale ale anilor noștri ; 
avem datoria să milităm consec
vent pentru primatul calității, să 
încurajăm adevăratele valori, să 
promovăm tot ceea ce e mai 
semnificativ pentru a ilustra în
florirea artei și culturii în orîn- 
duirea socialistă.

Am preferat să înregistrăm, în 
continuare. fapte. Iată numai 
un exemplu în fața căruia orice 
sondaj devine de-a dreptul 
superfluu.

Sîmbătă seara, la Tău, în timp 
ce ne apropiam cu secretarul 
comitetului U.T.C. și Ivanov 
Sandru, activist al Comitetului 
județean Alba al U.T.C., de clu
bul cufundat în întuneric, am 
văzut cîțiva tineri forțînd fe
reastra. să intre înăuntru. Au 
deschis apoi și ușa de la intra
re, au aprins lumina, au insta
lat un magnetofon pe care-1 
aduseseră de-acasă, după care 
unul dintre ei s-a adresat ce
lorlalți : „Gata băieți, se poate 
dansa. Chemați și fetele". Ceva 
mai tîrziu dansul este însă în
trerupt de „omul cu cheia". 
„Cine v-a dat voie ? Ar trebui 
să aduc miliția I" La insistența 
tinerilor, în fața imbatabilei lor 
dorințe, seara a decurs totuși 
cu bine. Adică s-a putut cînta, 
dansa, într-un cuvînt tinerii au 
petrecut un final de săptămînă 
eît de cit plăcut.

Deci, o distracție „ilicită*  eu 
happy-end. Deloc paradoxal, 
însă de o mare tristețe șl amă
răciune. Pentru că dreptul la o 
distracție plăcută, civilizată, nu 
trebuie dștigat sărind ferestre
le, luptînd cu reaua credință 
(și euvîntul e încă prea blînd 1) 
a celor ce trebuie să ofere ti
nerilor o instructivă și plăcută 
petrecere a timpului liber, să 
stimuleze energiile lor crea
toare.

LITERATURA 
ÎN UZINA

Cenaclul literar Făurarul al 
muncitorilor reșițeni de la In? 
treprinderea de construcții de 
mașini a împlinit numai cinci 
luni de existență. Cinci luni 
dense și rodnice, echivalînd, 
fără exagerare, cu ani în exis
tența și activitatea altor forma
ții similare. Despre ședințele 
lor de lucru șl despre ședințele 
„festive", adevărate spectacole 
cu public la care își dau con
cursul și înzestrați tineri cîn- 
tăreți amatori de muzică ușoară 
din oraș, despre deplasările lor 
la sate și întîlnirile cu publi-i 
cui, în sfîrșit, despre calitatea’ 
creației promovate și talentul 
real al acestor entuziaști mun
citori reșițeni, ziarul nostru a 
relatat pe larg, nu cu multă 
vreme în urmă. Recent, cena
clul Făurarul a editat o foaie 
volantă. în chip de supliment 
al ziarului „Flamura", căreia li 
parcurgem cu deosebit interes și 
satisfacție paginile. Reîntîlnim. 
aici, poezia avîntată. directă, 
lipsită de artificiile rutinei, sus
trasă tiparelor și cadențelor în
vățate, poezie dedicată patrief. 
frumuseții morale și spirituale 
a omului nou („Imn tînăr44, de 
Constantin Chiotan, „Crez", de 
A. Szilagy, „Pămîntul țării" de 
Ion Avram). Ori delicata și mu
zicala poemă a debutantei Ana 
Bela (frezoare), căreia cenaclul 
și foaia îi consacră un întreg 
grupaj („Gînduri", „Seara", 
„împliniri"). Reținem, de ase
menea. schița lui Marin Dobre, 
„Veteranii", inspirată de un 
episod-chele din viața între
prinderii, ce impune prin acui
tatea observațiilor și fina intui-
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ție psihologică. Este de-a drep
tul remarcabilă caracterizarea 
unor personaje (și implicit, a 
unor mentalități), prih posibili
tățile oferite de utilizarea anti
tezei. Astfel prozatorul reține pe 
de o parte, ampla desfășurare a 
dialogurilor, adevărate lamen
tări în registru patetic. Iscate în 
jurul necesității remedierii w- 
gente a unei defecțiuni (#3^ 
cînd pentru cititori, cu fin 
„zgomotul muncii", altfel, opti
mist și principial din punct de 
vedere sonor), subliniind, toto
dată, efortul încordat al celor 
care tac, muncesc încet și bine, 
remediind în timp util defecți
unea. Observăm, și cu această 
ocazie, orientarea tinerilor cre
atori către aspecte semnificative 
relevate de viața uzinei, de 
procesul productiv, care mode
lează personalitatea umană, 
deci realismul și oportunitatea 
căutărilor (caracteristici regăsite 
pregnant și în reportaj. unde 
am putea cita : „Două flori și-o 
primăvară" de Ion Mihiileanu 
și „Frumosul în uzină" de 
R. Radicek), lipsa veleitarismu- 
lui, maturitatea atitudinii și 
gîndirii, autenticitatea senti
mentului (în poezie) și a obser
vațiilor (în proză), ce salvează 
uneori inerentele imperfect:ur.. 
stilistice. Toate la un loc nu fac 
decit să demonstreze practic, ți 
în acest caz. certa înzestrare ar
tistică, valențele creatoare ale 
maselor, ale asa zișilor ..oa
meni simpli". Se mai impure 
remarca că actul creației nu 
pentru cei mal multi dintre 
membrii acestui cenaclu un art 
spontan, o manifestare aproape 
involuntară a talentului. Mod-’, 
pertinent în care în cîteva ar
ticole discută creația vădește 
tendința unei înțelegeri pro
funde a acesteia (căci e vizibC 
efortul unei consecvente și se
rioase reflecții, al adîncirii pro
blemelor ei prin numeroase lec
turi). Putem vorbi chiar, fără 
teama de a greși, de conturarea 
unui spirit critic. Comentariul 
poetului Constantin Hahui des
pre poezia lui Gheorghe Azap fi 
a Iui Gheorghe Jurma. despre 
sculptura amatorului reșițean 
Gheorghe Pîrvu, însemnarea lui 
Ion Lazăr privind calitatea tex
telor de brigadă, ca și necesi
tatea exemplificărilor concrete, 
sînt elocvente în acest sens.
Fără a mai aminti excelenta 
dezbatere Prezența literaturii si 
artei In mediul muncitoresc, 
demnă de paginile celor mal 
prestigioase publicații, la care 
au participat numeroși membri 
al cenaclului, în cadrul căreia 
■-au conturat interesante și per
tinenta puncte de vedere, s-au 
avansat sugestive propuneri.

Așadar, și în această între
prindere din Reșița, literatura a 
pășit cu dreptul. Așadar, și în 
Cetatea de Foc, creația explo
rează miezul Incandescent al 
vieții.

Pagină realizată de :
L ADAM, M. IONESCU, N. 
COȘOVEANU. C. R. CON
STANTINESCU
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ELE E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU. prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășului comandant-șef 
FIDEL CASTRO RUZ. prim-secretar al Comitetului Central aj 
Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, următoarea telegramă :

VIAȚA BATE LA UȘĂ Olimpiada
la ora analizelor

mtrliUan'

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere ne oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai sincere urări de 
sănătate, viață îndelungată si noi succese în activitatea dumnea
voastră de înaltă răspundere consacrată construirii socialismului, 
prosperității și înfloririi Republicii Cuba.

Ne exprimăm, șl cu acest prilej, convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba se vor dezvolta necontenit, spre binele 
popoarelor noastre. In interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

Primiți asigurarea înaltei noastre stime și considerații.

loan Eparu, Strejești, Olt. 
La facultățile de medicină, po
trivit informațiilor noastre, n-au 
rămas locuri după concursul de 
admitere din iulie. Iți rămîne 
soluția să urmezi o școală post- 
liceală sanitară. în București 
există o asemenea școală pe șo
seaua Fundeni, nr. 39 și pregă
tește : asistenți medicali, asis
tenți medicali de pediatrie, a- 
sistenți 
sistenți 
tehnică 
caii de 
locuri

medicali dieteticieni. a- 
medicali de laborator, 

dentară, asistenți medi- 
farmacie. Numărul de 

____ încă nu este cunoscut 
Broșura, după cum 
format, n-a apărut, 
apariția ei.

am mai in- 
Urmărește

Brezoi. Vîl-
afacerilor externe

Socialiste Romă-
Ministrul 

al Republicii 
nia. George Macovescu, a pri
mit o telegramă de mulțumire 
din partea ministrului relațiilor

externe al Republicii Ecuador. 
Armando Posantes Garcia. pen
tru felicitările transmise cu 
ocazia Zilei naționale a acestei 
tari.

AI'Mlkl
SIMPOZION MANIFESTARE

Georgeta Cintu, 
cea : Am avut numai o broșură 
de rezervă pe care am oferit-o 
unui corespondent. Pentru că e 
vorba să candidezi anul viitor, 
te sfătuim să te adresezi secre
tariatului liceului ori unei bi
blioteci și să consulți acolo bro
șura „Admiterea în invățămin- 
tul superior — 1976“. urmind ca. 
în primăvară, la data apariției 
noii broșuri, p ți-o procuri pe 
aceea. Probele de concurs la 
biologie sint cele pe care le-am 
indicat corespondentului la care 
te-ai referit.

cut concursul de admitere a a- 
vut loc începînd cu data de 
5 septembrie. Nu avem spațiu 
să te informăm asupra conținu
tului programei de admitere la 
disciplinele amintite. Așteaptă 
apariția broșurii.

La întrebările de la „P.S.“ îți 
răspundem că nu are dreptul la 
bursă in situațiile precizate.

Vasile Antip. Slatina : .,Mai 
normal este să urmezi anul doi 
de liceu la seral ca, apoi, să treci 
in treapta a doua. Concurs pen
tru treapta a doua de liceu la 
seral se organizează numai în 
cazul în care sint mai mulți can
didați decit numărul locurilor 
planificate pentru liceul respec
tiv. Liceul seral are durata de 
cinci ani.

C. Anton. Iași : Deocamdată 
după rețeaua cunoscută anul tre
cut. școli de specializare postli- 
cealâ de informatică există aco
lo unde ai indicat — la Suceava 
și Constanța. Disciplinele de 
concurs : matematică și fizică. 
Concursul de admitere a avut 
loc anul trecut incepind cu data 
de 5 septembrie, iar înscrierile 
au început cu șase zile înaintea 
acestei date. Se dau numai pro
be scrise.

„PENTRU CE NADIA...“
Evenimentele, rezultatele Olimpiadei de la 

Montreal continui si fie comentate in Întreaga 
presă mondială. în acest cadre se remarcă 
firesc și succesele sportivilor români. in mod 
deosebit marea senzație produsă de cimnastele 
noastre, in frunte eu Nadia C«mineri. într-o 
pagină speeială care face analiza marilor re

corduri olimpice, ilarul „I’Unita*,  publică sub 
semnătura corespondentului său, Silvano Go- 
ruppi, un amplu articol în care se relevă pre
misele ascensiunii și afirmării spectaculoase a 
sportivei românce. Iată un extras din articolul 
amintit :

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România a avut loc vineri di
mineața un simpozion consa
crat împlinirii a 70 de ani de 
la centralizarea mișcării sindi
cale și crearea Comisiei Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia.

La manifestare, organizată 
de Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din. 
România și Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.. au luat 
parte vechi militanți ai miș
cării muncitorești, activiști de 
partid, ai organizațiilor sindi
cale și de tineret, cercetători 
științifici.

In cadrul simpozionului au 
fost prezentate si dezbătute 
referatele ..Centralizarea miș
cării sindicale (august 1906) si 
semnificația sa pentru dezvol
tarea luptei revoluționare a 
clasei muncitoare din Româ- 
nia“ și „Sindicatele, participan
te active la înfăptuirea Pro
gramului P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism". 
Evocînd momentul aniversat, 
participanții la dezbateri au 
scos in evidență vechimea 
mișcării noastre muncitorești, 
legăturile trainice dintre miș
carea sindicală și partidul re
voluționar al clasei muncitoa
re din România., contribuția 
organizațiilor sindicale la uni
ficarea mișcării muncitorești 
din tara noastră; la procesul 
istoric de formare a statului 
național român, toiul activ al 
sindicatelor în lupta P.C.R. 
pentru- -unitatea- de acțiune a 
clasei
bertate si independentă națio
nală.
de asemenea, la 
revin sindicatelor în etapa ac
tuală a construcției socialiste, 
în lumina hotăririlor Congresu
lui al XI-lea. preeum și pe li
nia intensificării activității în 
direcția unirii eforturilor tu
turor oamenilor muncii pentru 
realizarea cu succes a obiecti
velor planului cincinal 1976—• 
1980, pentru înfăptuirea politi
cii statului nostru de ridicare 
a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, 
pentru formarea omului nou, 
constructor conștient al socia
lismului și comunismului în 
patria noastră. S-a relevat, 
totodată, solidaritatea militantă 
a sindicatelor din România cu 
lupta oamenilor muncii de pre
tutindeni pentru progres, inde
pendență națională și socialism.

CULTURALA
pro-Cu ocazia aniversării 

clamării independenței Repu
blicii Gâboneze. Institutul ro
mân pentru, relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat vi
neri o manifestare culturală.

loan Milescu. consilier în 
Ministerul Economiei Forestie
re și Materialelor de Construc
ții, a împărtășit celor prezenți 
impresii de călătorie din a- 
ceastâ țară.

în continuare. Maurice Yoc- 
ko. ambasadorul Republicii 
Gâboneze la București, a vor
bit despre importanța acestui 
eveniment pentru poporul ga- 
bonez.

La manifestare au participat 
reprezentanți a. I-R.R-C.S.., ai 
Ligii române de prietenie cu 
poDoarele din Asia si Africa. 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. Cort-.’i:?2. Cj - " • i '
cariei Socialiste, oam.er.i de 
artă și cultură, un 
public.

Gh. H., comuna Dărnâșești, 
Suceava : La școala de speciali
zare postliceală de secretariat, 
stenodactilografie și comerț ex
terior probele de concurs con
stau în : a. limba și literatura 
română și b. limba și literatu
ra română și o limbă străină 
modernă : pentru comerț exteri
or : o limbă străină modernă, 
geografia (geografia R.S.R.) și 
geografia economică generală. 
La școala de specializare post
liceală care pregătește depana
tori aparate de radio și televi
zoare materiile de concurs sint: 
matematică și fizică. Anul tre-

Mihail Din. Prehova : La con
cursurile fără frecvență ale fa
cultății de drept te poți înscrie 
cu condiția să fac: dovada că 
lucrezi de doi ani in specialita
te. incit nu există posibilitatea 
ca. imediat la lăsarea la vatră, 
să concurezi Ia Drept din mo
ment ce înainte de incorporare 
ai lucrat doar cite va luni și nici 
acelea in specialitate. Poți can
dida la cursurile de zL avir.d 
recomandarea din partea orga
nizației U.T.C. a linitâții milita
re unde ți-ai făcut stagiul mili
tar.

Nadia, care va împlini 15 ani 
în noiembrie, reprezintă. tn- 
tr-un fel. imaginea ttaărahii 
român de astăzi. F^ră a unei 
familii de muncitori. această 
copilă se dedică de perte rec» 
ani. cu incâpătinare. 
ticii.

La Olimpiadă. Nadia a învins 
dar. găsim printre cjisiCcate și 
pe Ungureanu. o altă sportiră- 
revelație trimisă Montreal de 
România. Nadiei presa din toa
tă lumea i-a dedica: meda.;- 
oane“ cu biografia ei r. eu lau
de și elogia S-a vorbit de un 
fenomen, dar nimeni bu a în
cercat sâ „interpreteze*  arest 
..fenomen-, nimeni m a încer
cat sâ înțeleagă de ce a obrinut 
acest succes, cheia acestei mi- 
burăioare afirmăr. a tinerei 
sportive românce, care S--a fă
cut palmaresul pe baza noeejcr 
de zece.

Pentru a putea ințe><e. .pen
tru ce a iz’.nns Nacna*  este ne
cesar să vii aicL ia B r 
sau. ta carul mea. sâ te
după a anumitâ per.oadâ de 
absență. Eu. înainte. am 
trăit mai muiți am in capitala

RomirJei fi am cunoscut-o per
sonal pe mica Nadia, dar nu 
nu-am puni: imagina o aseme
nea ..explozie-. In schimb, răs- 
punsul la atitea întrebări ce mi 
'.e-am pui l-am găsit chiar lingă 
casa mea, la patinoarul unde 
e de z: se intilneau. din noiem-

Un articol din „l'Unita" 
relevă puternica 

dezvoltare a mișcării 
sportive din țara noastră

LUCREȚTA LUSTIG

TG. JIU Șl TI5MANA, 14-15 AUGUST 1976

Festival-concurs al cinfecului,
jocului și portului popular

muncitoare, pentru li

Vorbitorii 6-au referit, 
sarcinile ce

CONFERINȚĂ

Profesorul • Federico Brito 
Figueroa de la Universitatea 
din Caracas, care ne vizitează 
țara ca oaspete al Asociației 
de Drept Internațional și Rela
ții Internaționale (A.D.I.R.I.) 
și al Ministerului Educației și 
Invățămintului, a vorbit vineri 
la Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga“ al Academiei de științe 
sociale și politice, despre „Un 
secol de frămîntări sociale în 
Venezuela 1876—1976“.
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brie pini în aprilie, sute de 
țineri.

Răspunsul la întrebarea „de 
ce a învins Nadia-, ii ai aflind 
numărul instalațiilor sportive 
construite din 1947 și pinâ as- 
tir. ș. sprijinul pe care statul 
îl că tineretului pentru a prac- 
rira sportuL cjnoscind rezulta
tele obținute in acești ani. $i 
toate acestea pentru că. în 
timp ce pină ia eliberare, spor- 
tu. era rezervat unei elite

„CUPA TINERETULUI"'
in faza finală

PLECARE

oamer.i
numeroi din

Naționale.
timpul șederii in Româ- 

oaspetele a avut intreve
la Marea Adunare Națio- 

Ministerul Afacerilor

Vineri a părăsit Capitala se
na torul brazilian Leite Chaves, 
care a făcut o vizit^ in țara 
noastră la invitația Marii Adu
nări

In 
nia. 
deri
nalâ, la 
Externe și la Consiliul popu
lar al municipiului Brașov 
vizitat obiective economice 
social-culturale din București 
și din județele Prahova și 
Brașov.

Mhr.e (14 august 1976) ti 
Mawinxeâ. '.t Tg. Jiu f: Tu- 
vuum. se desfășoare cea de~e 
XI-a ediție • Festivcluhn- 
concurs al cntecultsu jocului 
fi portului popular din Gorj. 
autentică sărbătoare a tradi
țiilor popula re gorjene. La 
ediția din acest an vor par
ticipa interpret! vocali si in
strumentiști. formațti de 
jocuri popuhre. grupuri vo
cale. rapsozi popular., tineri 
artiști amatori. continuatori 
ai tradițiilor oorjene. ai tra
dițiilor de luptă pentru drep
tate si libertate, de muncă a- 
vintată a locuitorilor acestor 
meleaguri românești. Ca un 
fapt inedit, ediția din acest 
an a festivalului va fi pre
cedată de o sesiune de co-

restrinse, acum sportul este con
siderat un mijloc de ameliora
re și întărire a procesului de 
educație a tineretului, o acti
vitate fundamentală, de interes 
social.

Datorită acestui excepțional 
impuls al mișcării sportive ro
mânești — arată în continuare 
autorul articolului — s-a mers 
constant înainte. Astăzi, în 
tară există peste 10 000 asociații 
sportive, în fabrici, în școli, în 
universități, la sate, cu peste o 
sută de centre de specialitate și 
școli sportive in toate județele. 
Chiar și în sport, în România 
nu există diferențe între regiu
nile țării. Iși desfășoară activi
tatea 6 000 de antrenori, tot a- 
tîția profesori de educație fizică, 
27 000 de instructori sportivi 
pentru diferite discipline.

In acești ani, sportul românesc 
a obținut numeroase afirmări, nu 
numai la Olimpiade, dar și în 
cadrul altor întreceri sportive 
mondiale, europene, la campio
natele balcanice. Printre atîția 
campioni care au obținut succe
se înainte de Comăneci, amintim 
pe Iolanda Balaș — medaliată 
la Roma și Tokio — pe luptă
torul Dumitru Pîrvulescu — me
daliat la campionatele mondia
le. la atletism pe Viorica Visco- 
poleanu și Lia Manoliu — meda
liate la Ciudad de Mexico, la 
scrimă pe Olga Orban și Eca- 
terina Tencîc... La aceștia se 
poate adăuga și tenismanul Ilie 
Năstase.

Sportul românesc a cunoscut 
în acești ultimi ani o mare dez
voltare in toate sectoarele. Chiar 
ș: in cele ca tenisul, canotajul 
si oatinajul artistic, unde în 
urmă cu ani erau practic necu
noscute. Acum, relevă în înche
iere comentariul, pe baza entu- 
zza«m*ilui  pentru succesele de 
la Montreal, există condiții pen
tru un nou avint. pentru noi ini
țiative. care vor duce la acțiuni 
eficace în favoarea sportului.

A 60-A EDIȚIE
A CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE 
DE ATLETISM 
ASTĂZI DE LA ORA 

15,30 ȘI MIINE, DUMINICA, 
CU ÎNCEPERE de la ora 
16.00, pe stadionul Republicii 
se vor desfășura finalele ce- 
lei de-a 60-a ediții a cam
pionatelor naționale de atle
tism. La actuala ediție se 
întrec, printre alții, o serie 
de sportivi care ne-au re
prezentat la J. O. de la 
Montreal, în frunte cu sulița- 
șul Gh. Megelea, medaliat cu 
bronz, fondistul Ilie Floroiu, 
discobola Argentina Menis, 
Valeria Ștefănescu (100 m 
garduri), Carol Corbu (tri
plu salt), Cornelia Popa 
(înălțime), Natalia Mărășescu 
(1 500 m) și alții.

ETICĂ SPORTIVĂ

SCRISOARE CĂTRE FEDERAȚIA ROMANA
DE AUTOMOBILISM Șl KARTING

DAN VASILESCU

CITITORUL" 
DE CONTOARE

Interesul lui Viorel Rus, de 
la Grupul școlar al 
prinderii de vagoane 
pentru aparatele de măsură 
s-a dovedit a fi de cu totul 
altă natură decit cea pe ca
re ar lăsa sâ o înțelegem ca
litatea lui de elev. Organele 
de miliție au definitivat cer
cetările in cauza penală pr<- 
vindu-1 pe acesta, stabilind 
că lipsa contoarelor electrice 
de la mai multe unități de 
alimentație publică din mu
nicipiul Arad se datorește 
infracțiunii sale de furt in 
paguba avutului obștesc. 
Drept pentru care i-au îna
intat dosarul organelor de 
procuratură. Aparatul justi
țiar va ști să-i măsoare exact 
fapta, iar colegii iui și consă
tenii din Pincota să aprecie
ze comportarea celui care ar 
fi trebuit să înceapă, alături 
de ei, calea cinstită a muncii 
in profesia pe care abia și-a 
dobindit-o.

Intre-
Arad

TALCIOC PE PERON

Trei tineri erau 
frecvent pe peronul 
Ciulnita. oferind spre

Concursuri

I

«snmnui uvu a »

la wwi it Draw 
,'DotjL Pares TV 
n RereCîa Mrfaă-

văzuti 
fârii 
vin-

de admitere
in instituțiile militare 

de invățămint
In perioada 5-15 septembrie 1976, Ministerul Apărârii Na

ționale organizează un nou concurs de admitere, pentru anul 
școlar 1976-1977, la următoarele instituții militare de invă
țămint :
- ACADEMIA MILITARĂ - facultățile tehnice ;
- INSTITUTUL DE MARINA „MIRCEA CEL BATRIN” - sec

țiile de marină militară ;
- ȘCOLILE MILITARE DE OFIȚERI ACTIVI j
- ȘCOLILE MILITARE DE MAIȘTRI Șl SUBOFIȚERI.

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții militare de invățămint vor depune 
cereri de înscriere, pină la 20 august 1976, la centrele mili
tare județene (de sector) pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații suplimentare, coi interesați se pot adresa co
mandanților centrelor militare județene (de sector) pe raza 
cărora locuiesc.
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zare diverse obiecte. Postul 
de miliție al stației Căi Ferate 
i-a surprins zilele trecute io 
timp ce încasau suma de 7W 
lei de la Niculina Constantin 
din Dragalina, pentru circa 
10 m de material mouton- 
dore. Nici cumpărătoarea, 
care se bucurase de aseme
nea chilipir, nici cei trei 
..negustori- — Mitică Turliu. 
Ion Mirșu și Vasile Lungu 
(toți din județul Ialomița) — 
n-au încheiat tirgul. deoa
rece s-a constatat că oferta 
lor provenea din unul 
furturile săvîrșite din 
goanele care staționau 
Beneficiul va fi stabilit 
trivit legii.

COMISIONARUL 
ȘOFERULUI

din

aici, 
po-

1*  CAP Dă- 
Ceatrul de le- 
f r a e t e Cra-

SOMNUL $1 
ALCOOLUL

CĂLATORIE 
ÎNTRERUPTA

într-unul din troleibuzele 
liniei 4 din Brașov a fost 
prinsă, in timp ce sustrăgea 
un portmoneu eu acte și bani 
unui cetățean. Bila Covaci 
din județul Vrancea. N-a a- 
pueat să-și ducă Ia capăt ac
țiunea, pentru că a fost re
ținută imediat de organele 
postului de miliție transport 
feroviar Brașov. încă de la 
primele investigații s-a do
vedit că B. C„ care invoca

S-A GINDIT LA 
CIȘTIG Șl A 

CTSTIGAT... PAGUBA
Bloc V 4, Sc. A. ap. ?, 

strada Maramureș. Slobozia. 
Adresa de mai sus nu este
* unui hotel. Numai Gheor- 
ghe Sofia, locatarul de aici,
* confundat apartamentul

91 Aureli an OU**,  șef- 
•ervicie personal $i invâtâ- 
mim la U.G.CX. Argeș, ftia 
că oboseala ti eoasumni de 
alcool tint dușmani de ae- 
im păcat ai readueătoreUi 
auto. încrezător in soartă ti 
sperind in slăbirea vigilentei 
organelor de circulație pe 
timpul nopții, a plecat ta 
miez de noapte spre Slatina, 
după ce a băut zdravăn la 
restaurantul ..Argeș- din 
Pitești. Cit de mult s-a În
șelat. s-a dovedit foarte eo- 
rind, cind. la kilometre! 111 
(pe D.N. 65). pe raza roma
nei Albota. adormind la vo
lan, a fost proiectat Intr-un 
copac de pe marginea străzii. 
Atit conducătorul auto eit și 
însoțitoare*  lui au decedat 
ia accident.

V. BAVESCV

; acerto" rinduvi 
•te syrir. de per^o^menți, 
uxzccnobaLfti autitipiiccm- 
pmas ti CTftipdtari de d - - 
te competiții ți trb'ee inter- 
națsonz'.e. E.e exprimi, deci, 
o opmie colectivă intr-o pro- 
blemă de o deosebită im- 
portență peatn promovarea 
apartshd ta țara noastră — 
asigurarea unei etici spor
tive pptnrria idealurilor etice 
genemase care dammă în
treaga viață scnaJă in țomă- 
•_a «oeia'rtiâ- A-zzcmobshs-
o*  ponWrfn dfoarte» pea- 
rre edicrm fi for-mena

irxrreî aradro». 
paseze^. « last confruntat cu 
«*  eez de rzcilcs^e c nor
melor :ocmxt aspect etu. 
Este vorba de ninvz.~i cere 
pot .fi teEviza H di» ptirix- 
p rare n trebz.-.e să-n 
•'srd toc faa aemrztatee

Tottr. rcr-x să 
e» cmce preț- trua- 

efo—ctada-aa n moderm 
gladistom n der^nnsind orice 
scrap*. le n pmapn modale, 
unu practici zreme^.ez ni- 
ranm. Erie fard c'irtneția 
aoaxtrd, dar iezi faptele : La 
ul'.zma curai de mtezi H 

de Is Cluj-Napoca, 
etapa a IV-a a Campionatu
lui acționai pe 1976. drumul 
tpre oăetorie in clcsa națio- 
-.ald Dacic-13b0 gr. 11 a lui 
Dorin Motoc a fost asigurat 
de gestul nesportiv al frate- 
.’ui eeesfitia — Comei Mo
toc — care nu i-a permis 
p—.ncipalului adversar, multi
pli campion național Eu- 
fen Ionescu-Cristea, să-și va
lorifice posibilitățile, așezin- 
du-si mașina în fața aces
tuia pnntr-un start „furat" 
ti neingiduindu-i să-l depă
șească, deși mergea voit eu 
viteză redusă, la încercările 
da depășire silindu-l să urce 
pe bordură pentru a evita 
coliziunea ti producerea uncr 
catastrofe pe traseul populat 
eu spectatori. Cornel Motoc

este un recidivist in materie, 
fiind in 1975 pen
tru o faptă similară la con- 
nml de la Brăila. îndepăr- 
Tsrea Tui <fin~~vîafa sportivi 
este astfel o măsură care 
se impune. Dar conducerea 
federației se mulțumește cu 
sancțiuni mărunte, ca des
calificarea in cursa respecti
vi ți... ații. Iar împotriva lui 
Dorin Motoc, In înțelegere 
cu care fi in folosul căruia 

comise aceste fapte re
probabile, nu se iau nici 
mârer aceste măsuri ! Atitu
dinea fraplor Motoc este cu 
etit mai condamnabilă cu cit 
contrastează cu titlu! de 
„meestru al sportului" care 
le-a fost acordat, dar pe care 
a*  U oaoreozd printr-o com
portare intr-adevăr sportivă, 
exemplară. Efectul asupra 
generației tinere de automo- 
biliști este semnificativ, dacă 
m dintre ei. deosebit de 
talentați ca, I. Udrea din 
Brașov sau Vasile Ștefan 
dtn București, ne întreabă 
pe cei cu experiență dacă 
Si ei trebuie să practice ase
menea tertipuri fi șâ-și pre
gătească in acest scop cite 
un om ! Fără sâ mai vorbim 
de pericolul direct și 
diat al unor accidente 
ve, care ar determina, 
odată, moartea acestui 
mos și util sport.

Pentru toate acestea 
numele idealurilor 
înalte care animă 
sportivii autentici, cerem să 
se pună capăt, o dată pentru 
totdeauna, unor astfel de 
practici, sd se întreprindă 
măsuri care să contribuie la 
înflorirea sportului româ
nesc.

ime- 
gra- 
tot- 
fru-

și in 
sportive 
pe toți

căpriță cornel 
VOICU ION 
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IONESCU CRISTEA

• UNIUNEA EUROPEA
NA DE TENIS DE MASA a 
stabilit clasamentele celor 
mai buni jucători și jucătoa
re pentru sezonul 1975/1976. 
Iată cum arată aceste cla
samente : masculin : 1. Jac
ques Secretin (Franța) ; 2.
Dragutin Surbek (Iugosla
via) ; 3. Kjell Johansson
(Suedia) ; 4. Stellan Bengts
son (Suedia) ; 5. Milan Or
lowski (Cehoslovacia) j 6. 
Anton Stipancici (Iugosla
via) ; 7. Anatoli Strokatov 
(U.R.S.S.) etc. feminin : 1.
Jill Hammersley (Anglia) ;
2. Ann Hellman (Suedia) ;
3. Ilona Unlikova (Cehoslova
cia) ; 4. Maria Alexandru
(România) ; 5. Erszebet Pa- 
latinus (Iugoslavia) etc.

• ÎN TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE ȘAH de la 
Polianica, după 5 runde în 
clasament conduc Filip (Ce
hoslovacia), Knezevici (Iu
goslavia) și Timofenko 
(U.R.S.S.), cu cite 3,5 punc
te, urmați de Șubă (Româ
nia) și Averbach (U.R.S.S.), 
cu cite 3 puncte.

• PE POLIGONUL DE LA 
TUNARI au început vineri 
întrecerile competiției in
ternaționale de tir pentru 
juniori „Concursul Prietenia" 
Ia care participă sportivi din 
8 țări : Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, Polonia, Iugo
slavia. U.R.S.S., R. D. Ger
mană și România. Proba de 
armă standard 60 focuri a 
revenit Iui Marian Oncică 
(România) cu 597 puncte. La 
pistol liber pe primul loc s-a 
clasat sovieticul S. Gume- 
niuk cu 560 puncte. După 
desfășurarea primei „manșe“ 
în proba do „skeet“ pe pri
mul loc se află la egalitate 
Al. Botilă (România) și W. 
Hochwald (R. D. Germană) 
cu cite 73 puncte.

• VINERI, LA TBILISI a
început finala zonei europe
ne (grupa A) din cadrul 
„Cupei Davis“, in care se 
întilneso echipele U.R.S.S. și 
Ungariei. După prima zi, 
seorul este egal : 1—1. în 
prima partidă, Metreveli 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 6—3, 
7^—5, 6—3 pe Benik (Unga
ria). Taroczy (Ungaria) a 
ciștigat cu 6—3, 6—3, 6—4
jocul cu Kakulia (U.R.S.S.), 
Astăzi are loc proba de du
blu.

• IERI. IN CAPITALA 
ș-a disputat a doua intilnire 
internațională masculină de 
aandbal dintre echipele Stea
ua și S.K.A. Kiev. Handba- 
liștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 25—21 
(12—10). Iu prima partidă, 
Steaua terminase învingă
toare cu 16—10.

• SELECȚIONATA SE
CUNDA DE RUGBY A 
ROMÂNIEI a obținut a 4-a 
victorie consecutivă în tur
neul de la Lvov, întrecînd cu 
scorul de 19—7 (7—3) repre
zentativa Poloniei. Cel mai 
bun jucător al formației ro
mâne a fost Dumitru Ale
xandru, autorul a 8 puncte. 
S-au mai remarcat Matei Lu
cian și Octavian Corneliu. 
Corespondentul sportiv al a- 
gențîei TASS evidențiază jo
cul foarte bun practicat de 
tinerii rugbiști români. Alte 
rezultate ale turneului : Ce
hoslovacia — Selecționata de 
tineret a U.R.S.S. 6—4 (0—0); 
U. R. S. S. — Selecționata 
R. S. S. Ucrainene 15—6 
(12—0). In clasament con
duce echipa secundă a Româ
niei, cu 8 puncte, urmată de 
U.R.S.S. și Cehoslavacia, cu 
cite 6 puncte.

• ECHIPA DE BASCHET 
QUINCY COLLEGE „HA- 
WAKS“ din S.U.A. și-a în
cheiat aseară turneul între
prins în (ara noastră, jucînd 
din nou, la Brașov în com
pania selecționatei divizio
nare. Baschetbaliștii români 
au obținut victoria după 
prelungiri cu scorul de 
101—94 (41—39 ; 83—83).

In luna august întreprinderea de turism, hoteluri
și restaurante București vă recomandă:

Drumeții — în masivul 
Făgăraș de la 19 la 28.08 î 
in masivul Retezat de la 21 
la 29.08 ; in masivul Ceahlău 
de la 21 la 28.08.

Odihnă la munte — în 
perioada 22—28.08 : la cabane 
(Piatra Mare, Postăvarul, 
Bolboci) ; la căsuțe (Lacul 
Roșu, Padina, Popasul Pă
duchiosul ; la hanul turistic 
Zârăfoaia—Pucioasa.

Excursii în munți la caba
nele din Valea Ialomițel 
Intre 21 și 24 august 1976. 
Excursii de o zi cu trenul 
pe Valea Prahovei și pe 
litoral în 22 și 23 august a.c. 
Cu autocarul, pot. fî vizitate 
zone pitorești, in excursii de 
3—4 zile. în intervalul de la 
21—24.08. Biletele pot fi pro
curate de la filialele din 
Bd N. Bălcescu nr. 35 A fi 
Bd Republicii nr. 68.
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0 măsură de prevedere: ASIGURAREA 
PENTRU CAZURILE DE AVARII AUTO

La Administrația Asigurărilor de Stat se pot încheia diferite 
feluri de as.gurăn facultative auto care acoperă evenlualele 
cazuri de pagube ce se pot produce in diverse situații in care 
se utilizează autoturismele :
- asigurarea pentru avarii ;
- asigurarea suplimentară pentru furt ;
- asigurarea suplimentară pentru cazurile in care autove

hiculul este condus de alte persoane decit asiguratul ■
- asigurarea autoturismelor pentru cazurile de incendiu si 

alte calamități ;
- asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme 

ți a altor persoane aflate în autoturisme ;
- asigurarea autovehiculelor in legătură cu utilizarea aces

tora la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru 
acestea ;

- asigurarea autovehiculelor, cu valabilitate numai in afara 
teritoriului R. S. România.

DE REȚINUT:

Costul asigurărilor pentru avarii, respeetiv al eelor de in
cendiu ți alte calamități si al asigurărilor suplimentare pen
tru furt a fost redus cu 10%, respeetiv cu cite 33%.

La asigurările pentru avarii (inclusiv la cele de incendiu ți 
de furt), in funcție de vechimea in asigurare, se acordă — 
succesiv - importante reduceri de prime, alungind pină la 
35% din prima anuală de asigurare.



IN CADRUL REUNIUNII DE LA COLOMBO

ROMÂNIEI l-A FOST ACORDAT 
STATUTUL DE INVITAT LA

MIȘCAREA TARILOR NEALINIATE 
Adoptînd prin tonsens această hotărire participantii la reuniune au reliefat 

politica externă dinamică, activă, promovată cu consecvență de țara noastră, 

contribuția remarcabilă a președintelui Nicolae Ceaușescu la reglementarea 

problemelor importante care confruntă omenirea
Reuniunea miniștrilor de ex

terne ai țârilor nealiniate întru
nită la Colombo in vederea 
pregătirii conferinței șefilor de 
stat sau de guvern din aceste 
țări a luat în discuție problema 
participării la mișcarea de ne
aliniere a țărilor care și-au ex
primat această dorință. în acest 
cadru, reuniunea a hotărît prin 
consens să acorde Republicii 
Socialiste România, statutul de 
invitat Ia mișcarea nealiniaților. 
Același statut a fost acordat 
Filipinelor și Portugaliei. Tot
odată s-a hotărît. prin consens, 
să fie invitate numai la cea de 
a V-a Conferință de la Colombo 
a țărilor nealiniate. Austria, 
Finlanda, Suedia și Elveția.

Participarea României la acti
vitățile mișcării dc nealiniere a 
fost salutată cu vie satisfacție 
de numeroase delegații. Luind 
cuvîntul, reprezentanți a nu
meroase țări au reliefat poli
tica externă dinamică, activa, 
promovată cu consecvență de 
țara noastră. contribuția re
marcabilă a președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, la reglemen
tarea problemelor importante 
care confruntă omenirea.

După adoptarea deciziei, nu
meroase delgații au ținut să fe
licite delegația română pentru 
hotărirea luată de reuniunea 
miniștrilor1 de externe ai țărilor 
nealiniate subliniind că aceasta 
reprezintă o nouă dovadă a ra-

porturilor trainice de prietenie 
și solidaritate statornicite între 
țara noastră și țările nealiniate, 
de celelalte țări în curs de dez
voltare, în eforturile pentru de
mocratizarea relațiilor interna
ționale. pentru instituirea unei 
noi ordini economice interna
ționale. pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Lucrările reuniunii miniștrilor 
de externe continuă. accentul 
fiind pus acum pe definitivarea 
proiectelor de declarații politică 
și economică, a programului de 
acțiune și 
rezoluții 
meroase 
conferință-

a altor proiecte de 
prezentate de nu- 
țări participante la

Manifestațiile populației împotriva

Scînteia tineretului”

AFRICA DE SUD

apartheidului s-au extins
pe întreg teritoriul țării

Africa de Sud continuă să cu
noască un puternic val de ma
nifestații antiapartheid ale 
populației africane majoritare, 
manifestații care — potrivit re
latărilor agențiilor internaționa
le de presă — s-au propagat 
practic pe întreg teritoriul tă
rii. Forțele polițienești ale regi
mului rasist de la Pretoria au 
primit noi întăriri, fiind răspîn- 
dite în numeroase localități 
pentru a împiedica organizarea 
și desfășurarea demonstrațiilor.

în noaptea de joi spre vineri, 
poliția a intervenit pentru îm- 
prăștierea demonstranților Ia 
Guguletu, în apropiere de Ca
petown, în orașul vecin Tiervlei, 
precum și la Heideveld, o su
burbie a Capetownului. Situația

Conferința O.N.U. asupra dreptului ÎN LUMEA CAPITALULUI

mării
Cuvîntul reprezentantului țării noastre

în cadrul dezbaterilor Confe
rinței O.N.U. asupra dreptului 
mării privind sistemul de bază 
al prospectării, explorării și ex
ploatării resurselor minerale ale 
zonei internaționale, majoritatea 
țărilor, s-au pronunțat pentru 
îmbunătățirea textelor supuse 
dezbaterilor. în sensul reflectării . 
In mod corespunzător a dezide
ratelor și intereselor lor . fun
damental^

Reprezentantul țării noastre, 
prof. dr. Dumitru Mazilu a ară
tat că soluțiile juridice ce ur
mează a fi adoptate trebuie să 
dea expresie exigențelor demo
cratice consacrate în Declarația 
de principii privind zona inter
națională a teritoriilor subma
rine, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N-U., care proclamă 
această zonă „patrimoniu comun 
al întregii umanități”, 
a subliniat vorbitorul, 
că noile reglementări 
domeniu trebuie să
ceașcă caracterul unic și indi
vizibil al zonei internaționale a 
teritoriilor submarine, astfel 
Incit explorarea și exploatarea

bogățiilor existente să se efec
tueze în folosul tuturor țărilor 
și, în primul rind, al celor în 
curs de dezvoltare.

Act de terorism pe 
aeroportul din Istanbul

0 cifră explozivă

România, 
apreciază 
în acest 
statorni-

, După ce âu, eșuat în tentativa 
de a deturna de pe aeroportul 
internațional . din Istanbul un 
avion aparȚinihd companiei ae- 

’ riene isrâ’enene „El Al”, doi te
roriști au atacat' cU grenade și 
focuri de arme automate grupul 
de pasageri care urma să se îm
barce pentru Tel Aviv. Teroriș
tii, după un schimb de focuri 
cu forțele de ordine. ale aero
portului, s-au predat in cele din 
urmă poliției. în urma atacu
lui teroriștilor au fost ucise 
patru persoane, iar alte 26 au 
fost rănite — a precizat postul 
de radio Istanbul. Autoritățile 
turcești au anunțat că, în cursul 
interogatoriului care a urmat, 
teroriștii s-au declarat membri 
ai Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei.

♦
Un purtător de cuvint al 

O.N.U. a declarat că secretarul 
general ai Organizației Națiu
nilor Unite,- Kurt Waldheim, 
condamnă cu tărie aces: act de 
violență comis pe aeroportul din 
Istanbul.

Congresul Comitetului democrat
al A.K.F.M. pentru sprijinirea

Cartei Revoluției Malgașe
în capitala Republicii Demo

cratice Madagascar au început 
lucrările primul Congres 
„Comitetului democrat

al 
al

Madagascarul iși
va consacra eforturile

cauzei construirii
societății social ste
Noul prim-ministru al Re

publicii Democratice Mada
gascar. Justin Rakotoniaina, 
a declarat că guvernul con
dus de el iși va consacra e- 
forturile cauzei construirii 
societății socialiste. El a sub
liniat că noul guvern, ce va 
fi format intr-un viitor a- 
propiat. va continua linia 
politică a fostului guvern, 
condus de Joci Rakotomalala, 
care. după, cum se știe, și-a 
pierdut, viața intr-un acci
dent. Guvernul, a spus noul 
premier, va fi călăuzit în 
permanență de tezele Cartei 
Revoluției Malgașe — do
cument ce definește orien
tarea socialistă a țării, 
adoptat printr-un referen
dum național desfășurat la 
finele anului trecut.

A-K.F.M- pentru sprijinirea 
Cartei Revoluției Malgașe-.

La lucrări participă și repre
zentanți ai unor partide $i or 
ganizații de peste hotare.

Luind cuvîntul. tovarășul Iii 
Cișu, membru al C.C. a! P.C.R-, 
care participă la lucrări, a adre
sat delegaților. tuturor oameni
lor muncii malgași un salut 
cordial, prietenesc, din partea 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și a 
prezentat unele probleme ac
tuale ale activității 
internaționale ale 
Comunist Român și 
Socialiste România, exprimind, 
totodată, convingerea că rela
țiile de prietenie și conlucrare 
dintre cele două partide și țări 
se vor dezvolta in continuare.

SIMBATA, 14 AUGUST
PROGRAMUL I
10.00 — Festivalul filmului mu

zical la TV. Sunetul muzicii (re
luare) 12.35 — Telex. 12.40 — La 
Poalele ZarandUlui — cîntece și 
jocuri populare : 13,05 — Publi
citate. 13,10 — Drumuri pe cinci 
continente. 14,10 — Un disc pe 
625 de linii. 14,40 — Caleidoscop 
cultural-artistic. 15,05 — Club T 
vă prezintă... orele vacanței la 
Costinești. 16,05 — Un chip al 
nostru zilnic, România — versuri, 
16,25 — Vîrstele peliculei. Un 
august de foc. 17,30 — Cupa Eu
ropei la natațle (grupa B). 19,oo 
— Publicitate. 19.05 - Eroi îndră
giți de copii : Heidi. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 — Teleenciclopedia. 
20.30 — Film serial : Columbo. 
22,05 24 de ore; Sport. 22,20 — 
Cîntecul e viața mea — spectacol 
cu public susținut /de Gică Pe
trescu.

DUMINICĂ, 15 AUGUST

PROGRAMUL I
8,30 — Deschiderea programu

lui. Avanpremiera zilei. 8,40 —

„A devenit șomajul în 
— se întreabă alarmată 
grijorarea este generată 
situația de pe piața muncii : 
luna iulie afectind in prezent 
7,4 milioane de americani nu 
ce reprezintă eu 280 000 mai 
adică cea mai ridicată cifră 
torii economici apreciază că șomajul ar putea oscila in jurul 
a 7 procente de-a lungul restului acestei decade (1970—80).

Sub genericul „Un procentaj exploziv”, presa americană 
înscria observații privind situația in rîndul tinerilor. Rata 
șomerilor printre tinerii negri este de 40.3 la sută (16.1 la 
suta printre tinerii albi) în comparație cu 26.2 la sută in 1965 
și 15,8 Ia sută in 195J5. Pe piața muncii există in prezent cu 
4 milioane tineri mai mult decit in 1960 și majoritatea nu au 
nici o calificare sau experiență. ..Problema spinoasă a șoma
jului poate fj combătută cu programe speciale de asigurare 
a slujbelor și calificare, dar chiar și cea mai bună calificare 
nu va fi de mare ajutor dacă economia nu poate produce 
destule slujbe” — scria ..Newsweek”.

Administrația americană speră ea pinâ la începutul anului 
1978 noile proiecte in domeniul construcțiilor sâ ofere noi 
locuri de muncă, dar temerile privind creșterea inflației (rit
mul actual fiind de 6.1 la sntâ anual) descurajează orice pre
viziuni optimiste. Perspectiva înființării unor noi locuri de 
muncă în industrie este la fel de întunecată, intrucit doar 73 
la sută din capacitatea de producție a fost folosită in al doi
lea trimestru al acestui an și estimările pentru lunile urmă
toare raportează o cifră asemănătoare.

S.U.A. o problemă socială cronică ?“ 
revista americană ..Newsweek”. în
de statisticile oficiale care prezintă 

numărul șomerilor a crescut in 
7,8 lâ sută din populația activă: 
aveau slujbă luna trecută, ceea 
mulți șomeri decit în iunie a.c., 

din decembrie 1975. Observa-

se menține extrem de încordată 
și în localitățile Langa-și Nyan- 
ga. în pofida măsurilor drastice 
ale poliției sud-africane, o serie 
de demonstrații antiapartheid 
au fost organizate de studenții 
africani la Daveyton și Benoni, 
la circa 50 km est de Johannes
burg. 137 persoane — în majori
tate tineri între 17 și 20 de ani 
— au fost arestate. Printre 
arestați figurează 19 femei și 9 
minori.

La Soweto și Alexandra con
tinuă să se mențină o atmosferă 
de puternică tensiune, în timp 
ce în localitatea Kasigo au fost 
arestate joi 76 persoane ce ur
mează să fie trimise în judecată 
în termen de o zi- Alți 76 de 
studenți albi de la Universitatea 
din Capetown au fost reținuți 
de poliție sub acuzația de a fi 
organizat o manifestație „ilega
lă” pe străzile orașului. Tot joi 
după-amiază, poliția a procedat 
la arestarea a 17-studenți de la 
universitatea rezervată metișilor' 
din aceeași localitate, ale cărei 
cursuri sînt boicotate. Din sursă 
oficială s-a anunțat că 1050 
muncitori africani din Soweto 
participanți la demonstrațiile 
din iunie au fost concediați.

Deși surse ale poliției sud- 
africane afirmă că bilanțul ul
timelor ciocniri s-ar ridica la 
27 de morți și circa 100 de ră
niți. agențiile de presă relevă 
că numărul victimelor ar fi în 
realitate de aproximativ 50. iar 
cel al răniților de 150. mulți 
dintre aceștia în stare gravă.

Secretarul general al
O.N.U. condamnă 

politica de apartheid a
R.S.A,

revista 
titlul 

- - 2 fe- 
culoare 
sută in 

femei 
la sută

Graficul reprodus după 
^îei:sicee'<“ precizează, sub 
„Unde mușcă șomajul". că ..aceet 
nomen lovește populația de ' 
mai mult decit pe albi (13J la 
comparație cu 6.8 la suta) pe 
mai mult decit pe bărbați (7J 
in comparqție cu 6 la sutâ). Dar cea 
mai afectată categorie rămine tinere-

îNATIONAL j 
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WHERE UNEMPLOYMENT BITES
i-R strikes tr aces more than whites. women r-.cre than 
rren and DIM teen-agers mon than any one:

Sub nivelul sărăciei
interne $i 
Partidului 
Republicii

Situația din Liban
Tabăra palestiniană de la Tal 

El Zaatar. situată in apropierea 
Beirutului, a fost ocupată după 
lupte puternice care s-au purtat 
timp de 52 de zile, anunță poe
tul de radio „Amchit”, citind un 
comunicat al Armatei Libanului 
fidelă președintelui S. Frangieh, 
relatează agențiile internațio
nale de presă. O declarație a 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, citată dc agenția 
MEN, confirmă căderea taberei.

Tot înainte. 9,25 — Film serial 
pentru copii. Blindul Ben. 10,00 — 
Viața satului. 11,25 — Ce știm și ce 
nu știm despre... 11,55 — Bucu
riile. muzicii. Epopeea națională 
în muzica românească contem
porană. 12,30 — De strajă pa
triei. 13,00 — Telex. 13,05 — Albujn 
duminical. 15,40 — Drum de glo
rii, concurs pentru tineret dedi
cat aniversării a 100 de ani de la 
cucerirea Independenței de stat 
a României. 17.00 — Film serial. 
Din tainele mărilor. Episodul VI : 
Comori dispărute. 17,50 Cupa 
Europei la natație, (grupa Bj; 
Ziua a Il-a. 19,00 — Delhi — film 
documentar. 19.10 — Micul ecran 
pentru cei mici. 19,30 Telejurnal. 
Comentariul sftptămînii. 20,00 — 
Baladă pentru acest pămînt. Răz- 
boieni 1476. 20.20 — Film artistic. 
Fugarul. Producție a studiourilor 
engleze. Premieră TV„ cu Lau
rence Harvey. Lee Remick. 21,55 
— Divertisment muzical. 22,15 )— 
24 de ore. Sport.

PROGRAMUL II

10,15 — 11,45 — Matineu simfo
nic. 20,00 — Eroi îndrăgiți de co
pii. 20,25 — Arte vizuale. 20,45 — 
Film serial. Columbo.

Ur. raport recent 
al O.E.C.D. intitu
lat ..Cheltuielile pu
blice destinate pro
gramelor de garan
tare a resurselor*  
se referă la dimen
siunea sârâdei in 
țările industrializa
te : ..Mai multe 
zeci de milioane de 
occidentali trăiesc 
încă sub nivelul să
răciei. Mărimea 
absolută a fenome
nului sărăciei ră- 
mine considerabi
lă-.

Potrivit raportu
lui O.E.C.D. feno
menul sărăciei a- 
fecteazâ 10—15 la 
sută din populația 
țărilor membre, a- 
dică aproximativ 73

milioane persoane ; 
el variază de Ia ța
ra la țară, fiind de 
3 la sută in R-F.G- 
3,5 la- sută în Sue
dia. 5 la șută in 
Norvegia. 7.5 la su
tă in Marea Brita- 
nie. 11 la sută în 
Canada, 13 la sută 
in S.U.A. și 16 la 
sută in Franța. El 
a progresat în Ca
nada și Marea Bri- 
tanie. Se constată, 
de asemenea, că a- 
ceste țări ..nu con
sacră decit circa 
2—3 la sută din bu
getul lor luptei îm
potriva sărăciei”. 
Comentînd con
cluziile raportului 
O.E.C.D.. ziarul
Grupaj realizat de

„Le Monde” scria : 
..Paradoxul sărăciei 
in „societatea a- 
bundenței” apare 
ca un veritabil 
scandal”, și-și ex
prima rezerve față 
de soluțiile sugera
te de raport : ame
liorarea posibilită
ților de a găsi o 
slujbă și întărirea 
luptei împotriva in
flației. ..în condi
țiile actuale — 
scria. în continua
re. ziarul parizian 
— polarizarea bo
găției și sărăciei 
determinată de in
flație. recesiune și 
șomaj va continua 
asprind inechitatea 
socială și econo
mică”.
DOINA TOPOR

LUNI, IC AUGUST
PROGRAMUL I
16,00 — Teieșcoală. 16.30 •— E- 

misiune în limba maghiară. 19,00
— Teleglob. Indonezia. 19.20 —
1001 de serL 10.JO — Telejurnal. 
20.00 — Cel mai bun continuă... — 
concurs de cultură generală și 
pregătire multilaterală. 20.50 — Sâ 
trăim și să muncim în chip co
munist. 21,15 — Publicitate. 21,20
— Roman foileton. Țăranii — e- 
pisodul VII — Pădurea. 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL H
17,00 — Telex. 17.05 — Tineret, 

mindria țării, emisiune muzical- 
literară. 17,25 — Film artistic. Cu 
bicicleta spre lună; — produc
ție a studiourilor olandeze. 18,55
— Melodii populare. 19,15 — Pu
blicitate. 19,20 — 1001 de-seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 . Film serial pen
tru copii. Blindul Ben. 20,25 — 
Viața economică a Capitalei. Rea
lizările oamenilor muncii din Ca
pitală în cinstea zilei de 23 August. 
20,45 — Telerama. Cascadori și 
trucaje cinematografice. 21.15 — 
Telex. 21,20 — Ritm și grație.

MARȚI, 17 AUGUST
PROGRAMUL I
9.00 — Teieșcoală. 10.00 — Film 

artistic. Dansez cu tine — pro
ducție a studiourilor austriece. 
11,40 — Muzeul memorial pictor

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. 4 și-a exprimat 
preocuparea si a condamnat 
acrele de violență, represiunile 
si atacurile armate întreprinse 
de forțele armate sau poliție
nești din Rhodesia si Africa de 
Sud.

în ce privește atacul forțelor 
rhodesiene împotriva Mozambi- 
&.• 
damna 
flagrantă 
autorii săi 
ritoriale a 
Națiunilor 
pierderile 
provocate 
arată intr« 
la O.N.U.

în legătură cu situația din 
Africa de Sud. Kurt Waldheim 
si-a exprimat preocuparea față 
de continuarea actelor de vio
lentă și a pierderilor de vieți 

că „aceste 
dovedesc 

necesar sâ 
6e pună capăt cit mai curînd 
posibil politicii de apartheid și 
discriminare rasială”.

.secretarul general al 
Kurt Waldheim, con- 

violarea prin forță — 
și recunoscuta de 

i — a suveranității te- 
i unui stat membru al 
• Unite si deplingc 

de vieți omenești 
de acest act” — se 

-o declarație difuzată

omenești, subliniind 
evenimente tragice 
incă o dată că este

IUGOSLAVIA. Șantierul naval din Split

La Manila s-au încheiat vi
neri lucrările celei de-a 13-a 
Conferințe regionale ministeria
le a Organizației Națiunilor V- 
nite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). După cinci zile 
de dezbateri a fost adoptată o 
declarație care subliniază nece
sitatea făuririi unei noi ordini 
economice internaționale, în spi
ritul înțelegerii reciproce și ega
lității și in interesul țărilor în 
curs de dezvoltare. Documentul 
cere, pe de altă parte statelor 
industrializate să coopereze 
pentru „eliminarea constrînge- 
rilor externe” care împiedică ță-

rile participante să-și folosească 
potențialul economic la nivelul 
cel mai înalt. Declarația cheamă 
statele din regiune să-și întă
rească eforturile pentru crește
rea productivității în agricul
tură. pentru dezvoltarea unor 
instituții cu caracter agrar.

Președintele conterinței. Ar
turo Tanco, ministrul filipinez 
al agriculturii, a informat că 
documentul adoptat va fi tran
smis Conferinței la -nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Co
lombo și Conferinței anuale a 
F.A.O., care va avea loc în no
iembrie 1977, la Roma.

Atac armat al forțelor militare 
rhodesiene împotriva teritoriului 

mozambican
Un comunicat oficial difu

zat de postul de radio Mozam- 
bic și reluat de agențiile de 
presă internaționale, a anunțat 
că forțe militare ale regimului 
rasist rhodesian au lansat un 
atac armat împotriva teritoriu
lui mozambican. Postul de ra
dio precizează că ținta acestui 
raid, organizat cu care blindate 
și alte vehicule, a fost localitatea 
Nhagomia. situată Ia 40 kilo
metri in interiorul Mozambicu- 
lui. în cursul operațiunii au fost 
uciși numeroși civili, femei, co
pii. Totodată, unitățile care au 
participat la atac au distrus un 
pod rutier peste fluviul Pungwe.

Bostwana a acuzat armata 
rhodesiană că a pătruns de trei- 
ori. săptămina trecută, pe teri
toriul său național. procedind 
la maltratarea și interogarea 
populației locale.

Intr-un comunicat dat publi
cității Ia Gaberones de către 
Biroul președintelui republicii. 
Botswana apreciază aceste fapte 
ca „acte de provocare care nu 
pot fi tolerate4’. Soldații rhode- 
sieni, precizează comunicatul, 
s-au introdus in mod ilegal, cu 
ajutorul elicopterelor. în nordul 
Botswanei. in regiunea Main- 
tengwe. la 800 km de Gaberones.

Evoluția stafiei orbitale
„Saliut-5“

pe scurt
• TUDOR ZAMFIRA, amba

sadorul României în Republica 
Democrată Populară Laos, a fost 
primit la Vientiane de tovară
șul Kaysone Phomvihane, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Lao
țian, prim-ministru al Guver
nului Republicii Democrate 
Populare Laos. In cadrul între
vederii, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, 
au fost abordate unele probleme 
ale relațiilor româno-laoțiene.

• PREȘEDINTELE GAB CI
NULUI, Albert Bernard Bon
go, a inaugurat oficial Palatul 
conferințelor internaționale de 
la Libreville, care va adăposti 
cea de-a 14-a conferință la ni
vel înalt a Organizației Unității 
Africane din 1977.

Clădirea, a cărei suprafață to
tală este de 5 300 metri pătrați, 
a cărei construcție a fost finan
țată in întregime de statul ga- 
bonez, cuprinde un auditoriu de 
2 000 locuri, echipat cu sisteme 
de sonorizare și traducere si
multană, un studio de televiziu
ne, un saloii ăl presei și un cen
tru de documentare.

• AGENȚIA A.D.N. informea
ză că secretarul general al C.C. 
al P.S.U.G., Erich Honecker, l-a 
primit, joi, pe conducătorul re
prezentanței permanente a R.F. 
Germania in R.D.G. în timpul 
întrevederii au fost discutate 
probleme de interes reciproc.
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• ALIMENTAȚIA MAMELOR ȘI FETUȘII. Doi cercetători de 
la universitatea americană Columbia au ajuns la concluzia că 
mamele care nu se alimentează în suficientă măsură în pri
mele șase luni de graviditate nasc copii ce devin obezi Ia 
virstă adultă. Pe de altă parte, fetușii lipsiți de o hrană adec
vată în ultimele trei luni de viață intrauterină și un timp 
după naștere au ulterior o greutate inferioară celei normale. 
Explicația fenomenului rezidă în aceea că privarea mamelor de alimentație în perioada de sarcină afectează dezvoltarea 
hipotalamusului fătului — parte a creierului care controlează 
apetitul. In perioada lor de dezvoltare — afirmă cercetătorii — 
celulele hipotalamusului dobîndesc funcțiuni noi care le In
fluențează apoi activitatea de regulator al apetitului • ORAȘE 
PE INSULE ARTIFICIALE. Kinori Kikutake. un arhitect japo
nez, a elaborat un ingenios proiect de construire a unor orașe 
in Golful Tokio pe insule plutitoare din mari „șlepuri” de 
beton, „șlepurile” avînd fiecare 200 metri lungime și 50 metri 
lățime. Pe cîteva asemenea insule, unite între ele cu poduri 
din beton, s-ar putea construi locuințe, școli și spitale. Sis
temul de insule poate fi ancorat în orice loc al litoralului ni
pon care să nu întreacă adîncimea de cțnci metri • „NAR- 
COLEPSIA" — O GRAVA BOALA DE NERVI. Victimele aces
tei boli, care sînt persoane normale în celelalte privințe, ați
pesc de trei-cinci ori pe zi în situații din cele mai bizare: la 
slujbă, asistind la un spectacol sau la volanul automobilului. 
Persoana care suferă de o astfel de boală nu este un leneș 
și nici nu duce lipsă de somn; ea suferă de „narcolepsie”, o 
boală de nervi care face victime în lumea întreagă. Cauza 
acestei boli este o deficiență necunoscută a funcției cerebrale 
care reglementează durata perioadelor de somn și stare de 
veghe. în majoritatea cazurilor, primele semne se produc cu- 
rînd după pubertate, la fete pe la 12 ani, la băieți pe la 
14 ani • RECHIN „REMORCAT". Cîțiva pescari din Sardinia 
au prins în năvoadele lor un rechin alb, lun^ de 4 metri, care 
cîntărea 1100 kg. Prea greu pentru a fl tras in barca vreu
nuia dintre norocoșii pescari, rechinul a trebuit să fie pur 
și simplu „remorcat” pînă la țărm • ARBUȘTI INVADATORI. 
La începutul secolului nostru, din Australia a fost adus în 
Florida arbustul decorativ „melaleika”, care s-a dezvoltat cu 
perseverența și viteza proprie buruienilor. prezent, sînt atît 
de mulți arbuști de acest tip, îneît botaniștii se tem că ei 
vor elimina în întregime flora existentă acolo. Melaleika re
zistă ia căldură și frig, la secetă și probabil la incendii, se 
dezvoltă și pe teren conținînd multă sare. „Invadatorii" nu 
au putut fi distruși nici cu erbiclde, nici prin defrișare, întru- 
cît din fiecare ciot apar anul următor alți patru arbuști. în 
Australia planta crește destul de încet. Cauzele dezvoltării sale 
impetuoase în Florida rămîn neelucidate • ORDINATORUL 91 ntDTTJDt-. «mrenr ♦_ într-o zonă cu diame-

ceput la 7 august. Spre deosebi
re de primul experiment, în so
luția preparată pentru cristali
zare a fost adăugat acum un co
lorant ce va permite studierea 
modului în care are loc feno
menul de difuzie în procesul 
formării cristalelor în condițiile 
zborului cosmic.

Totodată, a fost început un 
nou experiment biologic privind 
dezvoltarea semințelor în condi
țiile de la bordul stației în 
funcție de durata intervalului în 
care se află in spațiul cosmic.

Starea sănătății celor doi cos
monaut! este bună.

Vineri. la ora 12, ora Bucu- 
reștiului. stația științifică orbi
tală sovietică „Sallut-5” efectua
se 830 de rotații în jurul Pă- 
mintului. dintre care 587 cu echi
paj la bord. în ziua preceden
tă. cosmonauții Boris Volînov 
și Vitali Jolobov au efectuat 
fotografieri ale unor zone 
Uniunea Sovietică. în scopul 
ținerii de date utile pentru 
ferite . ramuri ale economiei 
ționale a U.R.S.S.

La bordul stației continuă 
de-al doilea experiment 
ca obiect formarea cristalelor în 
condițiile imponderabilității. în-

In atmosfera planetei Marte 
a fost detectat ozon

noi 
din 
ob- 
di- 
na-
cel 

avînd

Ca urmare a observațiilor 
efectuate cu ajutorul unor tele- 
scoape foarte puternice. în at
mosfera planetei Marte a fost 
detectat ozon — se arată într-un 
comunicat al Administrației 
naționale pentru oceane și at
mosferă din Statele Unite. 
Identificarea ozonului s-a făcut 
prin studierea efectelor acestuia 
asupra altor gaze din atmosfera 
marțiană. Totodată. în comuni
cat se precizează că sondele 
spațiale „Viking**.  dintre care 
una se află deja pe solul „Plane
tei roșii”, nu vor putea efectua 
studii speciale în această direc
ție. Intrucit nu au fo6t dotate 
cu aparatura tehnică adecvată.

nierl. 18.55 — Din pădure adunate 
și din nouă pădurii date — film. 
19,20 — 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal; In cinstea zilei de 23 
August: — cronică de întrecere. 
20.00 -—-Locuri rămase numai în 
arhivă — reportaj, 20,20 — Seară 
de teatru. Tache, Ianke și Cadîr

ĂFTĂMÎNA T.V.
14 — 20 AUGUST 1976

Gh. Tattarescu. 12,00 — Telex. 
16,00 — Matineu de vacanță. Prie
tenii ursulețului Yogi (VII). .16-30
— Curs de limbă franceză. 17,00
— Telex. 17,05. — Ateneu popular v 
TV. 17,35 — Ora de consultație ‘ 
medicală. Cabinet de oftalmologie. 
17,45 — Cabinet juridic. 18,05 — 
Lecții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,35 — Publicitate 
18,40 — Telecronică pentru pio-

de Victor Ion Popa. Premieră TV. 
22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,09 — Film serial. Olga Ser- 
gheevna. Episodul VII. 21,10 — 
Telex. 21.15 — Melodii compuse și 
interpretate ;de Ion Fălculete. 
21,35 — Viratele peliculei (re
luare).

Se relevă. în același timp, că 
sonda ..Mariner-9” a detectat 
în 1971 ozon în atmosfera mar
țiană fără să determine cu pre- i .
cizie dacă se prezenta sub for- •
mă de gaz sau era conținut în 
gheața de la polii planetei.

Cîteva eșantioane de sol mar
țian, au fost, recoltate joi de 
sonda spațială „Viking-l**  și 
plasare în laboratoarele spe
ciale pentru analiza elemente
lor " organice" — a anunțat im" 
purtător de . cuvint al Centrului 
spațial de la Pasadena (Califor
nia). Analiza elementelor or
ganice din solul de pe „Planeta 
roșie” ar fi run indiciu impor
tant în confirmarea ipotezei că 
pe Marte există forme de viață.

MIERCURI, 18 AUGUST
PROGRAMUL I
9.00 — Teieșcoală. 19.06 — In

scripții pe celuloid. 10,20 — Con
cert de muzică populară. 10,50 — 
Teatru scurt. La Colorado, a- 
proape de stele de Doru Moțoc. 
11,55 — Telex. 16,00 — Teieșcoală.
16.30 — CUrs de limbă rusă. 17,00 
— Telex. 17,05 — Enciclopedie 
pentru tineret. 17,30 — Tragerea 
pronoexpres. 17,40 — Pasiuni pe 
16 mm. 18,15 — Iubesc această lu
me — emisiune de cintece șl 
versuri. 18,45 — Tribuna TV., re
vistă social-politică. 19,15 — Pu
blicitate. 19,20 — 1001 de seri.
19.30 — Telejurnal; în cinstea zi
lei de 23 August — cronică de 
întrecere. 20,00 — Revista econo
mică TY, 20,30 — Telecinemateca. 
Ciclul „Mari actori”: Gene Hack
man în. filmul artistic „N-am cîn- 
tat niciodată pentru tata” — pro
ducție a studiourilor americape. 
Premieră TV. 21,55 — Publicitate. 
22,00 Cantată anilor., lumină — 
poem coregrafic. 22,14) — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20,00 — O viață pentru o ide-e : 

Constantin Popovici — militant

)
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] trul de 50 km care cuprinde mai multe porțiunf de autostradă } 
li^legate.. prin noduri de. circulație,- se experimentează dirijarea - I.’ circulației cu ajutorul ordinatorului. 600 detectoare dispuse în 4

*I
**. x iw.xua lauun uttiUUlU,

l DIRIJAREA CIRCULAȚIEI. în R.F.G.. 
trul de 50 km care cuDrinde mal mul

' circulației cu ajutorul ordinatorului. 600 detectoare dispuse în 4 
\ partea carosabilă ... transmit _ In permanență valorile circulației * 
/ din această zonă de ambuteiaje la ordinatorul din centrală. I 
i Ckeva tablouri informează _ln permanență cu privire la nu- • mflrn! ei „î — — prOdUC i

------ ,--------------, ------- ---- trasee 1 de ocolire care vor fi afișate pe indicatoarele rutiere alternative.
( 1 mărul, densitatea și viteza autovehiculelor. Dacă se produc 
ț blocări pe anumite porțiuni, ordinatorul va recomanda trasee ................... ......
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de seamă al mișcării muncitorești 
din țara noastră. 20,30 — Treptele 
afirmării. 20,50 — Publicitate. 20,55
— Carte românească de învă
țătură (partea a Il-a). 21,15 — 
Telex. 21,20 — Roman-foileton. 
Țăranii.

JOI, 19 AVGUST
PROGRAMUL I
16.00 — Matineu de vacanță.

16,30 — Campionatele balcanice 
de sărituri de la trambulină. 17,30
— Campionatele balcanice de na- 
tație. 18,45 — La volan — emi
siune pentru conducătorii auto.
18,55 — Vetre folclorice. 19,20 — 
1001 de seri. 19,30 — Telejurnal — 
în cinstea zilei de 23 August — 
cronică de întrecere. 20,00 — Bio
grafii contemporane. Curajul în
ceputului. 20,30 — Ecran TV. ’76. 
21,05 — Cadran mondial. 21,30 — 

> Revista llterar-artlstică TV. 22,10
— 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Concert de muzică ro- 

■ niânească contemporană susținut 
de corul și orchestra Radiotelevi- >’ ziunii. Telex.

VINERI, 16 AUGUST
16,00 Teieșcoală. Criterii con

temporane. 16,30 — Campionatele 
balcanice de sărituri de la 
trambulină. 17,00 — Emisiune în 
limba germană. 18,30 — Tragerea 
loto. 18,40 — Campionatele bal
canice de natațle. Ziua a Il-a. 
19,20 — 1001 de ssri. 19,30 — Te
lejurnal. In cinstea zilei de 23 
August — cronică de întrecere. 
20,00 — Reportaj de scriitor. Iz
voare șl ctitorii. 20,10 — Mai aveți 
o întrebare ?. 20,40 — Film artis
tic. Oțelarii. Produi 
rilor de televiziune 
Premieră pe țară, 
ore.

PROGRAMUL7 H
17.00 — Telex. 17,05 — Biografii 

contemporane. Curajul începutu
lui, 17,35 — Șah-mat în... 15 mi
nute. 17,50 — Drumuri pe cinci 
continente. 18,50 — Pagini de 
umor: Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea. 19,19 — Publicitate. 
19,20 — 1001 de seri. 19,30 — Te
lejurnal. 20,00 — Teatru liric TV. 
Dreptul la dragoste de Teodor 
Bratu. 21,20 ■— Telex. 21,25 — A- 
ventura cunoașterii.: Noi surse de 
energie. 21,55 — Muzică ușoară cu 
Cornel Constantiniu.

țle a atudiou- 
din Bratislava. 
12,18 — 24 de
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