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In ziua de 3 .septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă româno-iugosla
vă de colaborare economică, 
care, în fruntea unei delegații 
economice, participă la lucrările 
acestei comisii.

JURNAL DE ÎNTRECERE
Depășiri substanțiale ale sarcinilor de plan

OBIECTIVE $1 RĂSPUNDERI
La întrevedere a luat parte

tovarășul Gheorghe Oprea,
vi ceppim -m i nistru al guver-
nului.

A fost de față Petar Dodik,

ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

In cursul întrevederii, a fost 
reafirmată dorința comună de a 
amplifica și întări relațiile de 
bună vecinătate și cooperare 
dintre România și Iugoslavia. în 
acest cadru, s-au evidențiat re
zultatele pozitive obținute în 
domeniul colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-științi- 
fice, ca urmare a 
în viață a 
măsurilor ; 
torii de 
României ț 
apreciată. î 
ția activă ț 
tă a adus-o 
mai intensă

transpunerii
i recomandărilor, a 
stabilite. de conducă- 

partid și de stat ai 
și Iugoslaviei. A fost 
în context, contribu- 
pe care Comisia mix- 

la promovarea tot 
a conlucrării fruc-

1
tudase româno-iugoslave. la 
nerea in valoare a largilor 
sibilități existente în acest s( 

S-a relevat, totodată, rc 
sporit ce revine și în viitor ( 
misiei, în extinderea ariei 
cooperare, in identificarea u 
noi sfere, forme și modalii 
de conlucrare, corespunzător i 
tențialului actual și perspectiv 
lor de dezvoltare a economii 
naționale ale celor două ț 
prietene. în interesul acceler; 
construcției socialiste în Ron 
nia și Iugoslavia, al. 
bunăstării popoarelor 

întrevederea s-a
într-o atmosferă de 
tenie. .

ridică 
noast 

desfășui 
caldă pri

Folosind cu 
sporit mașinile, 
si spatiile 
menii muncii __ _____
tria județului Alba și-au 
depășit substantial sarcinile 
de plan pe opt luni. Ca ur
mare. colectivele industriale 
din acest județ au pus la 
dispoziția unităților benefi-

randament 
instalațiile 

productive, oa- 
din indus-

1 ooo 
calci- 
14 ooo 
spălat

ciare, peste prevederi, 
tone sodă caustică și 
nată. 18 00(1 tone sare, 
mașini electrice de ____
rufe, 9 200 mc cherestea. în
semnate cantități de. cără
mizi refractare, plăci fibro- 
lemnoase. utilaje pentru in
dustria lemnului și alte bu
nuri materiale.

In avans-cea de-a 70000 tonă de fontă
• Hotâriti să asigure eeo- 

nomiei cantități sporite de 
metal, furnaliștii de pe ma
rea platformă siderurgică — 
Galați au adoptat măsuri 
complexe, tehnice și organi-

zatorice. Ca urmare a aces
tui fapt ei au elaborat cea 
de-a 70 000-a tonă de fontă 
peste prevederile planului 
aferent perioadei care s-a 
scurs de la începutul aces
tui an.

Mai multe bunuri de consum destinate

Industria județului Timiș 
a realizat in cele opt luni 
care au trecut din acest an 
o producție globală supli
mentară în valoare de peste 
307 milioane Iei, depășind 
substantial angajamentul 
asumat în întrecerea socia
listă pe 1076. Din acest spor.

aproape jumătate s-a mate
rializat in produse destinate 
direct populației, cum ar fi 
textile. tricotaje, țesături, 
încălțăminte. îmbrăcăminte 
din piele, articole din mase 
plastice și alte bunuri li
vrate de întreprinderile in
dustriei ușoare din județ.

Darul constructorilor din județul Timiș

CONCRETE IN ACȚIUNEA Ambasadorul Uniunii Sovietice

DE PROMOVARE A NOULUI
La data de 13 august 1976. industria județului Vrancea a ra

portat îndeplinirea sarcinilor pe 8 luni la export. Patru zile 
mai tirziu au fost realizate și sarcinile de plan la producția 
globală industrială, creindu-se astfel condițiile ca pină la sfîr- 
șitul lunii august să se obțină o producție globală industrială 
suplimentară in valoare de 132 milioane iei. cu 82 milioane lei 
mai mult decit angajamentul 
socialiste.

anual asumat în cadrul întrecerii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. ‘ președintele 
Republicii Socialiste România, a

primit. vineri după-amiază. pe 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, V.I. Drozdenko, la 
cererea acestuia.

Cu /acest prilej, a 
convorbire care s-a 
într-o atmosferă caldă, tovăr 
șească.

avut loc 
desfășur

Constructorii din județul 
Timiș au pțedat, înainte de 
termen, mai' multe blocuri 
de locuințe. cămine pentru 
tineri nefamiliști, creșe și 
alte obiective social-cultu- 
rale. Cu acestea, de la înce
putul anului si pină acum, 
s-au ridicat blocuri de lo
cuințe cu 2 864 aparta
mente, 19 cămine muncite-

rosti cu o capacitate totală 
de 4112 locuri, o cantină, 
liceul cu 24 săli 
din comun?, 
facultate de 
a Institutului politehnic Ti
mișoara. unități comerciale 
de prestații, insumind aproa
pe 3 500 mp spatii utile, 
precum și alte construcții 
edilitar-gospodăreșli.

de clasă 
Recaș. noua 
electrotehnică

„Pădurarii" și-au • onorat, prin noi succese,
angajamentele asumate

• Tnregistrind pină Ia a- 
ceastă dată o producție glo
bală si marfă suplimentară 
evaluată la aproape 11 mi
lioane lei, care reprezintă, 
intre altele, 4 600 mc buș
teni pentru industrializare

și 1 250 mc lemn de mină, 
colectivul întreprinderii fo
restiere de exploatare si 
transport din Rîmnicu Vîlcea 
și-a îndeplinit și depășit 
angajamentele anuale asu
mate în întrecere.

O contribuție de seamă în 
realizarea acestor succese și-a 
adus-o și colectivul întreprin
derii de dispozitive, ștanțe. ma
trițe și scule așchietoare din 
Focșani, una dintre cele mai 
puternice unități economice 
vrincene, care și-a realizat sar
cinile pe 8 luni cu o depășire 
la producția globală de 5,2 mi
lioane lei.

Tovarășul Nicolae Militaru, 
inginerul șef al întreprinderii, 
ține să sublinieze că tot ceea 
ce s-a realizat se datorește in 
mare parte tinerilor, acelor ti
neri ce s-au calificat la locul 
de muncă, în întreprindere, prin 
cursuri de scurtă durată, ace
lor tineri veniți, în majoritate, 
din agricultură, să pătrundă 
tainele unor meserii frumoase 
și pretențioase. în septembrie 
1973. cind au intrăt în funcțiu
ne primele capacități producti
ve. întreprinderea se bizuia 
doar pe cițiva oameni cu expe
riență și mai ales pe puterea 
de asimilare și intrare, din 
mers, in focul producției a ti
neretului proaspăt calificat. Că 
a foSt greu începutul, că s-a 
desfășurat o .muncă intensă, 
uriașă, de introducere a disci
plinei la fiecare loc de muncă, 
do integrare rapidă a fiecărui 
tinăr muncitor in p/ocesul pro
ductiv. secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Mihalache Ște
fan, ne încredințează ..numai 
așa tangențial, pentru că orice 
început e greu și e greu și mai 
tirziu cind sarcinile cresc, cind 
întreprinderea se extinde și 
cresc și pretențiile". Mai bine 
ar fi — ne spune — să vor
bim despre acești tineri, des
pre munca lor, despre preocu-

pările pentru asimilarea de noi 
produse, despre raționalizările 
și inovațiile tinerilor specialiști, 
despre comisia tehnico-științi
fică a uteciștifor.

Desigur, cel mai indicat in
terlocutor pe această temă este

La IDSMSA

chiar președintele ei. tinărul in
giner Traian Melinte. membru 
al comitetului U.T.C.: ..înfiin
țată la începutul anului, comi
sia tehnico-științifică și-a pro
pus din capul locului să-și adu
că contribuția la promovarea 
noului, la proiectarea și exe
cutarea unor repere din planul 
tehnic al întreprinderii, la ma
terializarea tuturor ideilor teh
nice ale tinerilor uteciști. For
mată la început din 7 tineri ute
ciști și comuniști: rectificatorii 
Vasile Văleanu. Costicâ Otavă, 
frezorii Gheorghe Ciocan și Va
sile
dru
Ion 
tori
a reușit să atragă în această

Baciu, strungarul Alexan- 
Păscuci și sculerul-matrițer 
Leau, cei mai bUrtUmund?- 
din întreprindere, comisia

:. „Admis" si nu oricum,
la medicină

Ieșirea galeriilor Ex
ploatării miniere Ploștina 
din bazinul carbonifer al 
Motrului se află undeva, 
la poalele unui deal ce-ți 
bucură și-ți incintă privi
rea cu verdeața ierbii și 
frumusețea florilor. Aici, 
la gura minei, aștept un 
tinăr. Un tinăr a cărui 
biografie, de o simplitate 
desăvîrșită, poate fi re
dată intr-o singură frază. 
Pe cartea lui de muncă 
este înscrisă o singură în
treprindere : întreprinde
rea minieră Motru. 
constituim împreună 
drum. De muncă și 
viață. Un sfirșit si 
odată un început de drum. 
Pentru că viața acestui 
tinăr este marcată 
multe asemenea , 
muri'1 deși nu are 
28 de ani.

Astăzi începe un 
din aceiași neostoită sete 
de a cunoaște mai mult, 
de a fi și mai folositor 
oamenilor, societății. în 
urmă cu 14 ani, după ab
solvirea școlii generale 
din comuna natală. Po
iana 
mul

î de 
,.dru- 
decît

altul Devenind din această toamnă 
la I.M.F. Cluj-Napoca, minerul 
Criveanu este decis să revină 
tru, acolo unde a muncit și 

zece ani
draMare — Dolj, lua 

cetății Băniei pentru a 
deveni electrician de mină. 
Termină in 1966 Școala pro
fesională energetică din Cra
iova și vine la Motru unde ră- 
mine timp de 10 ani. Zece ani 
de muncă în subteran, acolo 
unde cărbunele se extrage cu 
trudă și transpirație, cu trudă și 
dragoste de meserie și de oa
meni. asigurând. în calitatea sa 
de electrician, buna funcționare 
a utilajelor fără de care mine
ritul n-ar mai fi,minerit, ci o 
luptă oarbă cu străfundurile pă
mântului. între timp, alte date 
biografice conturează viața tâ
nărului miner. în 1973 termină, 
la seral, liceul real-umanist din 
Motru. Patru ani în care n-a 
cunoscut altceva decit. drumul 
casă-mină-școală. împlinirea vi
sului era aproape. Se înscrie la 
Facultatea de electromecanică. 
Eșec. Primul eșec care, poate, 
pe alții i-ar fi dezarmat. Se 
întoarce în mijlocul ortacilor 
săi hotărît să se pregătească țt 
mai bine. Tovarășii ele muncă îl 
încurajează. O întimplare îi 
schimbă insă in ultimul mo
ment hotărîrea. Povestește : 
„într-o zi, unul din colegii de 
muncă a suferit un accident. în 
timpul unei lucrări, i-a sărit un 
șpan in ochi. Era să rămână fără 
vedere. L-au salvat medicii din

pasionantă activitate de crea
ție tehnico-științifică un mare 

’număr de -tineri, muncitori, teh
nicieni, maiștri. ingineri sta-^ 
giari. Printre temele rezolvate 
se numără crearea dispozitivelor 
pentru agregatele de frezare. 
elaborarea tehnologiilor pentru 
asimilarea a cinci noi tipuri de 
cuțite de strung. executarea 
unor noi matrițe de ambuțisat".

Neobosiți căutători de soluții 
tehnice noi, care să contribuie 
la creșterea productivității mun
cii, la reducerea consumurilor 
de materiale și manoperă, tine
rii de la I.D.S.M.S.A. Focșani, 
printre care inginerii Gheorghe 
Boancă. Tinel Constantinescu, 
Gheorghe Secuiu, subinginerii 
Gheorghe Stan. Burei Lavren- 
tie, inginerii Liviu Livescu și 
Laurențiu Veber. mulți dintre 
ei stagiari, nu numai că s-au 
integrat rapid și eficient in via
ța și munca colectivului, dar 
prin activitatea de creație teh
nico-științifică. prin rezultatele 
acestei activități au adus și aduc 
întreprinderii importante bene
ficii materiale.

Cei care execută, aici, la Foc
șani. dispozitive și matrițe, ac
cesorii pentru mașinile unelte 
și sculele așchietoare necesare 
producției multor întreprinderi* 
sînt tineri și foarte tineri. Foc- 
șâniul n-a avut tradiție în acest 
domeniu. Nici experiență. Dar 
tinerii, cei calificați la locul de 
muncă, din mers, au crescut 
odată cu întreprinderea. S-au 
împlinit profesional.; s-au 
turizat.

ma-

v. DAN

Membrii conducerii coloniei române

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
■crctar general al Partidului 

t>—Av. președintele
România, 

pe 
președin-

secretar j. Ț
Comunist Român.
Republicii Socialiste
a primit, vjfrieri dimineață. 
Vinzenz Przypolski.
tele coloniei române din Aus
tria. și. pe Ștefan 
vicepreședinte al coloniei.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In timpul întrevederii, oaspe
ții au vorbit despre activitatea 
și preocupările membrilor colo
niei — români, germani și de

Loghigan,

din Austria
alte naționalități, născuți în 
România — de a face cunoscute 
in Austria limba și cultura ro
mânească. de a contribui la 
adîncirea raporturilor tradițio
nale româno-austriece. Ei au 
adresat, totodată, calde mulțu
miri pentru întrevederea acor
dată. pentru posibilitatea oferită 
de a vizita România, subliniind 
că sînt deosebit de impresionați 
de marile realizări obținute de 
poporul român în înflorirea 
patriei. în creșterea bunăstării 
sale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
ă apreciat faptul că cetățenii

austrieci de origine română cor 
tinuă să. păstreze legături cu țar 
si doresc să aducă o contribute 
la extinderea și aprofundare 
relațiilor de prietenie dintr 
România și Austria.

In încheierea întrevederi 
președintele Nicolae Ceaușescl 
a rugat pe oaspeți să transmiți 
un salut prietenesc membrilo 
coloniei române din Austria 
împreună cu cele mai bum 
urări de noi succese si prospe
ritate.

întrevederea s-a desfășura 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

CA MP A NI A AGRI COLA
Continuînd o frumoasă tradiție a muncii uteeiste pe ogoare

Tinerii satelor o prezență activă,
responsabilă la recoltarea 

culturilor de toamnă
Un deziderat pentru înfăptuirea căruia organizația U. T. C

SPIRITUl DE CREAȚIE Al TINERILOR
județele Tulcea
și Constanța

Perioadă de vîrf, toamnă 
acumulează pe ogoare o mullr- 
tudine de lucrări, din care re
coltatul culturilor de porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr. legume, fructe și struguri, 
concentrează atenția in princi
pal. Erste vremea in care orga
nizațiile U.T.C. de la sate, dar 
și din centrele orășenești și 
municipale, din întreprinderile 
industriale. își înscriu pd agen
da activităților lucrări în agri
cultură, prin înființarea unor 
tabere de muncă, prin consti
tuirea detașamentelor în spri
jinul lucrătorilor de pe ogoare. 
Am notat din calendarul lumi 
septembrie cîteva dintre preo
cupările tinerilor din județele 
Tulcea și Constanța.

La S.M.A. Mahmudia. județul 
Tulcea. unitate complexă care 
deservește 9 cooperative agri
cole. tinărul inginer Nicolae 
Oană. șef al producției și orga
nizării muncii, ne face un scurt 
sumar al lunii septembrie : ..în

CONDUCĂTORI DE 
INSTITUȚII DE ARTĂ 

RECOMANDĂ FORMAȚII 
ARTISTICE DE TINERET

SPECTACOLUL POPULAR
O mare direcție fertilizatoare 

a teatrului contemporan

Colegii i se adresează 
de pe acum cu „doctore" 
și deslușesc în glasul lor 
o duioșie aspră și băr
bătească ca și meseria lor 
aspră și bărbătească, și 
simt in același timp in 
glasurile lor o umbră de 
mândrie, „uite că de aici, 
din mijlocul nostru, plea
că un om, un coleg de 
muncă care iși va dedica 
viața unei profesiuni a 
cărei menire este aceea 
de a ajuta oamenii, de 
a-i vindeca și a le .reda 
sănătatea".

„Doctorul", care astăzi 
și-a încheiat, intr-un fel,, 
ultima zi de muncă în 
mină, e stingherit și emo
ționat. Ca in povestea 
aceea frumoasă ce ne-a 
încântat copilăria, parcă 
plinge cu un ochi și ride 
cu celălalt. E fericit, ne 
mărturisește, că a deve
nit, chiar și la 28 de ani, 
student. Și nu oricum, ci 
printre primii, cu media 
8,87. Dar îi vine greu sa 
se despartă pentru șase 
ani de zile de cei în mijlo

cul cărora și alături de care 
a pășit timp de un deceniu pe 
drumul curat al muncii și al 
împlinirii datoriei față de sine 
și de semeni. De aceea îmi mai 
spune că astăzi și-a încheiat, 
doar într-un fel, ultima zi de 
muncă în mină, pentru că se va 
reîntoarce precis la Motru, prin
tre minerii săi, ca medic la. spi
talul din oraș sau la policlinica 
a cărei construcție a început 
deja, pentru a-și dedica viața 
sănătății minerilor, oamenilor 
acestora de omenie care i-au fost 
întotdeauna alături, încurajin- 
du-l bărbătește atunci cind 
era mai greu.

Mă gândesc, ascultîndu-l, 
exemplu de voință, ambiție 
curaj, dorință de continuă per
fecționare poate oferi acest ti
năr miner, care după un dece
niu de muncă neîntreruptă iși 
începe viața de student, acelor 
tineri ce aleargă după himere, 
fugind de muncă și încercind 
marea cu degetul la o facultate, 
indiferent care, unde sînt locuri 
mai multe și candidați mai 
puțini.

Peste cîteva zile, printre dis
cipolii lui Hypocrat din Alma 
Mater Napocensis, se va număra 
și tinărul miner Nicolae Cri- 

.veanu, cel intrat printre primii, 
,la Cluj-Napoca cu media 8,87.

student 
Nicolae 
la Mo- 
învățat

București. M-a impresionat 
mult această întimplare care din 
fericire pentru noi toți s-a sfir
șit cu bine datorită abnegației 
oamenilor în halate albe. Dar 
atunci, in acele momente dra
matice, am simțit pentru prima 
dată născindu-se în mine do
rința de a deveni medic. Am 
început să învăț pentru exame
nul de admitere la Facultatea 
de medicină din Iași. N-am reu
șit. Nu m-am pregătit suficient, 
mi-am zis. Colegii au găsit' re
surse să mă încurajeze din nou. 
Gestul lor mi-a dat tărie și pu
tere. Am continuat să învăț. Cu 
renunțări, cu ambiție. Anul a- 
cesta m-am dus la Cluj-Napoca. 
Auzisem că 
multă carte", 
cesta, tânărul 
omul a cărui 
tă de sfârșituri și începuturi de 
drum pornește spre un nou țel.

L-am așteptat aici, la gura 
minei Ploștina pentru că, deși a 
trecut mai bine de o lună de 
cînd și-a citit numele pe lista 
candidaților admiși la Faculta
tea de medicină din Cluj-Napo
ca,-a continuat să muncească 
alături de tovarășii săi, coborând 
zi de zi în adâncurile minei, 
pentru că ii vine greu să se des
partă de locul său de muncă, de 
cei alături de care a cunoscut 
bucuria muncii.

acolo se învață 
Și astfel, anul a- 
miner din Motru, 
viață este marca-

DAN VASILESCU

ii

ce 
și

însemnări despre arta 
creatorilor populari

GRAVITATE Șl PROFUNZIME

Un puternic focar de 
educație și cultură 

CINECLUBUL

In

TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

Cui deschidem ușa

(Continuare în pag. a U-a)

ȘTEFAN DORGOȘAN

cînd lipsim de acasă ?
de 

doi
Urcase la etaj să vadă 

unde vin loviturile. Cei 
nu-1 auziseră, continuau sâ iz
bească ritmic, parcă jucîndu-se. 
în tăblia ușii de 
tul 24. Locatarii, 
lipseau. Cei din 
luat cu asalt se 
cediu. A trebuit 
umăr pe unul dintre vizitatorii 
insistenți ca să își semnaleze 
prezenta. „Nu-i* nimeni a- 
câsă...“, a mai apucat să ingai- 
me și s-a prăbușit pe preșul 
așternut de la un capăt- la altul 
al holului. L-a găsit, spre no
rocul lui. o funcționară de la 
poștă care aducea cuiva un
mandat telegrafic. Fusese lovit 
cu sălbăticie, peste obraz. in
cap. pe tot corpul. Primul gest 
al post ăriței a fost să sune la 
ușa din fața căreia îl gă-sise în
tins pe bătrin. După cîteva a- 
peluri. din. interior a apărut o 
fată. Inregistrînd tabloul de pe 
culoar s-a retras, trîntind cu 
putere ușa. Femeia a insistat, a- 
vea nevoie de un telefon, omul 
culcat la pămînt abia mai res
pira. Ușa a rămas însă închisă. 
Peste un sfert de oră o ambu
lanță se îndepărta in viteză de 
blocul P 2 din Intrarea Voievo
zilor, nr. 6. Omul purtat de ea 
a părăsit spitalul după trei luni

la apartamen- 
cei mai multi- 

apartamentul 
aflau în. con- 
să îl bată pe

de la dimineața cind se intîm- 
vlau cele relatate.

Cine erau bătăușii, cum putea 
fi explicată prezența lor in bloc, 
de ce o asemenea reacție față 
de un om necunoscut ? A în
ceput investigația, munca a- 
ceea epuizantă pentru strân
gerea alături a sute de amă
nunte. din care numai cileva 
se dovedesc pină la urmă folo
sitoare. au fost ascultate 
răbdare toate persoanele 
au văzut sau ar fi putut 
ceva în legătură cu cele 
trecute...

Locatarii apartamentului 
au fost căutați pe litoral, unde 
iși petreceau concediul. Lăsa
seră pe cineva în lipsa lor. a- 
casă ? Pe nimeni, a declarat 
fără să ezite 
Iul pe nimeni — a 
chiar puțin supărat, tatăl, 
nimeni — a spus și fiica 
in vîrstă de 16 ani. 
rentina. ..Atunci trebuie 
vă întoarceți in București 
verificați ce vă lipsește din lo
cuință — le-a spus ofițerul, 
înseamnă că în absența dum

neavoastră a pătruns un hoț...“ 
Mai exact, o ho-țoaică. decla
rația poștăriței era categorică 
în acest sens : din apartament 
ieșise pentru o clipă o tînărâ

in jur de

cu 
care 

ști 
pe-

24

a
mama, abso- 

înlărit.
pe 
lor 

Flo- 
să 
să

care ..părea să aibă 
douăzeci de ani“.

Familia M. a fost 
își întrerupă 
vină in Capitală. Din casă nu 
lipsea .nimic și. totuși, existau 
indicii că ar fi intrat cineva 
acolo. Din nou întrebări, cer
cetarea iși urma cursul de ru
tină. dar fiecare pistă părea 
să se înfunde la întrebarea 
fundamentală cine fusese ..ocu
panta" apartamentului.

încă o dată. Florentina se 
afla in fața celui care condu
cea cercetările. „Printre 
tenele, 
voastră, 
care să 
mentelor 
din nou _______ . .___
că bătrânul acela putea fi 
morit !" — i s-a adresat în con
tinuare interlocutorul, fără să 
pară că ar fi auzit negația fe
tei. „Am dat cheia unei prie
tene — a recunoscut după o 
lungă ezitare Florentina. Am 
fost colege de liceu și m-a ru
gai... Se numește Viorica Sasu, 
locuiește in Bulevardul Arma
ta Poporului... !

nevoită să 
odihna și să re-

cunoștințele 
nu se află 
corespunda 
acestea ? — 
întrebată. 1

prie- 
dumnea- 
nici una 
semnal- 

- a fost 
Gindiți-vă 

o-

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare in pjg. a V-a)

Cine a parcurs cu atenție 
și în întregime bogata pre
să internațională care a co
mentat apariția de excepție 
a echipei feminine de gim
nastică a României la recen
ta Olimpiadă de la Montreal 
și-a putut da seama că. de 
fapt, evenimentul în jurul 
căruia s-a concentrat inte
resul tuturor iubitorilor 
sport depășește cu 
nițele unei per
formanțe spor
tive. Nu întim- 
plător cei ce au 
circumscris fe
nomenul au fost 
ziariștii greci, 
veniți din pa
tria Jocurilor O- 
limpice. Prin 
Nadia Comăneci, 
dora Ungureanu și 
legele de echipă 
pe toate pornite din același 
loc — s-a ridicat pe o cul
me aproape fără precedent 
in epoca modernă sensul ini
țial al olimpiadei, care a 
fost unul cu mult mai pro
fund decît 
recordurilor.
— aceasta

Jocurile 
imn adus 
și morale 
continuu 
sublimului 
stranie ființă 
ror degradărilor și pasibilă 
de toate transfigurările. 
Erau un mijloc de a păstra

de 
mult gra-

COPIII DE PE TROTUȘ
mereu aprinsă în conștiința 
lumii imaginea omului în
treg, a omului plenar, a 
omului — Om. Ca în toate 
manifestările geniului grec, 
eminamente umanist. Jocu
rile olimpice constituiau una 
din pirghiile conștiinței u- 
maniste a lumii grecești, la 
fel ca splendida statuarie a 
lui Fidias sau Praxitele. sau 
tragediile lui Eschil și Sofo- 

cle. Olimpiada 
era menită a 
dezvălui, 
gestul
încărcătura mo
rală a ființei 
umane, capaci
tatea ei de a 
se înălța pe 
culmi, de a se 

depăși necontenit, de a as
pira spre un ideal (idealtil 
insuși este grecesc!). Or, 
ceea ce a izbutit Nadia Co
maneci, Teodora Ungureanu 
și colegele din „echipa de 
aur“ a României, a fost toc
mai înfăptuirea uluitor de 
exactă, reînvierea deplină a 

i sensului adine al Jocurilor 
olimpice, decojirea miezu
lui viu, umanist, luminos, de 
toate adstraturile ambițiilor 
obscure, calculelor subtera
ne, manevrelor de culise, ce 
nu lipsesc, din păcate, chiar 
și din asemenea ocazii. Ele 
au realizat, în salturile și 
gesturile lor, idealul uman

de Dan Zamfirescu

Teo- 
co- 

aproa-

mania doborârii 
manie proprie 

— vremii noastre, 
olimpice erau un 
frumuseții fizice 

a omului, erau un 
memento asupra 
ascuns în această 

supusă tutu-

(Continuare în pag. a IV-a)
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UNCA valoare fundamentală a socialismului, datorie 

de onoare a fiecărui membru al societății

TOTI CEI CARE IIJCREAZA AICI 
SINT, IN EELIJI LOR, NIȘEL EROI
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Cerindu-i să-mi recomande 
cîțiva tineri care s-au distins 
prin fapte deosebite, tovarășul 
Ion Anghel, secretarul comite
tului de partid de, la Combina
tul petrochimic Pitești, a pus 
mina pe telefon și a dat dispo
ziție maistrului de la „cloruri 
de cianurii" să găsească, urgent, 
doi-trei băieți care. în momen
tele acelea, „nu erau indispen
sabili procesului de producție". 
Așa m-am trezit, față in față, 
cu doi tineri nerăbdători să știe 
de ce i-am chemat...

— Mă numesc Gheorghe Că
lin și sint lăcătuș mecanic la 
instalația acrilo-nitril 1 ! mi se 
adresează cel mai virstnic. Do
riți să aflați unele lucruri con
crete despre noi ?

— ...cum vă desfășurați acti
vitatea in producție ?...

— Activitatea noastră, a lăcă
tușilor, constă în reparații de 
pompe și întreținerea instala
țiilor.

— De exemplu ?
— Duminica trecută, pe la 

prinz. ca să dau un exemplu, 
mașina de serviciu a combina
tului mi-a clacsonat la poartă. 
„A căzut o pompă" mi-a spus 
șoferul. M-am îmbrăcat in gra
ba și după cîteva minute am 
fost in secție. Am început să 
repar pompa. Cînd să-mi string 
sculele un operator mă anunță 
că între timp au căzut alte 
pompe...

■— S-a oprit instalația ?
— Era in pericol o producție 

de cîteva sute de tone. M-am 
apucat din nou de treabă. Pe 
la miezul nopții pompele erau 
repuse în funcțiune.

— V-ați reîntors noaptea...
— N-am ajuns bine acasă 

c-am fost nevoit să fac cale în
toarsă : se fisurase un vas cu 
acid sulfuric la instalația acrilo
2. Noi lucrăm cu substanțe co- 
rozive, procesul tehnologic este 
dirijat prin mii și mii de bu
toane. aparate etc. Este normal 
ca. din cînd în cînd, să ne mai 
dea cite unul de furcă. S-a de
teriorat. deci, vasul cu acid sul
furic. înlocuirea lui nu era po
sibilă pentru că ne lipsea vasul 
de rezervă. Chiar dacă-1 aveam 
tot nu realizam mare lucru de
oarece montarea lui ar fi durat 
pe puțin o lună de zile, timp 
in care instalația ar fi. stațio
nat. Ce mi-a trecut prin minte? 
Să pompăm din vasul de la a- 
cril 1 in amindouă instalațiile ! 
Ideea a fost unanim acceptată.

•L- Cînd ai venit la combinat ?
— în 1965 am terminat școala 

profesională, specialitatea pre
paratori minereuri. la Deva. 
Am fost repartizat la Exploata
rea minieră Teliuc, unde am 
stat pină in... noiembrie. Nu 
mi-a plăcut cum se purta mais
trul cu oamenii. M-am dus la 
Moldova Nouă. tot la mină, 
unde am rămas pină în ’70. cînd 
am venit lâ Pitești, la instala
ția la care lucrez și astăzi. Nu 
sînt. însă, un plimbăreț. Am 
vrut. doar, să ajung mai aproa
pe de casă.

— In ce constă munca unui 
operator ?

— Noi le facem pe toate : 
supraveghem instalațiile, ur
mărim fazele de- fabricație iar 
de multe ori intervenim pentru 
a remedia unele defecțiuni. Cea 
mai frecventă este cristalizarea 
cianurilului și depunerea lui pe 
fundul vasului. Lucrăm in cos
tume speciale, cu masca pe fi

gură și cu furtunul de aducțiu- 
ne a aerului legat la brîu. Cia- 
nurilul este foarte toxic. Stăm 
în vas cam 4—6 ore. Locul e 
strimt, de-abia încape un om. 
Stai aplecat, dai cu dalta pe 
centimetru patrat. De sus ești 
supravegheat în permanență. 
Dacă apare vreo primejdie ești 
tras cu fringhia. După 4 ore lași 
locul altuia.

— La ce te gîndești in mo
mentele acelea ?

— în momentele acelea, am 
impresia că-1 văd pe maistrul 
meu de la Teliuc : „îți place 
cum arată instalația asta, meș
tere ?“ îl întreb. „îi faină, zău, 
răspunde el, parcă-i o brode
rie". „Dacă o admiri pe dina
fară. zic. pune-ți masca și hai
de s-o vezi și pe dinăuntru". 
„Fără mască nu se poate ?“ — 
întreabă. „Cum să se poată ? 
zic. Și nici fără costum de pro
tecție". „Dar furtunul ăla la 
ce-i bun ?“ mă descoase el. 
„Prin ăsta trag aer. Nu se poa
te trăi fără el". „Dacă-i așa, 
zice maistrul, tot mai bine-i la 
mină. Acolo ai măcar aer cu
rat"... în momentele acelea simt 
că mi se ridică de pe umeri o 
povară, care m-apasă de ani de 
zile : văzind in ce condiții lu
crez. maistrul nu va putea spu
ne că am fugit de muncă.

A apărut tovarășul Anghel. se
cretarul comitetului de partid.

— La treabă, băieți ! li s-a a- 
dresat el. Vă caută maistrul. 
Are mare nevoie de voi...

După o scurtă pauză, adaugă :
— E mereu nevoie de ei. Toți 

cei care lucrează in secția asta 
sint, în felul lor. niște eroi.

AL. BALGRADEAN

Tinerii Maramureșului
Filatura de bumbac din Ba- 

ia-Mare este o întreprindere 
tînără, funcționează abia de 
4 ani, dar se poate deja mîn- 
dri cu rezultate remarcabile. 
„Este o fabrică pentru noi, 
fetele*1, îmi spune muncitoa
rea Maria Cicioc, și, lntf-ade- 
văr, cele 1 300 de tinere iși 
gospodăresc „împărăția1* cu 
toată hărnicia și puterea vîr- 
stei lor.

„Fetele noastre au înțeles că 
timpul nu este o mare fără 
țărmuri11, îmi spune Marga
reta Polbaci, secretara organi
zației U.T.C., în timp ce mă 
conduce prin sălile spațioase 
unde tinerele muncitoare su
praveghează mii de fuse din 
care firul se desprinde ca 
raza de lumină lină.

Stăm de vorbă cu cîteva 
dintre fruntașe. Pentru Maria 
Cicioc, prima satisfacție a fost 
atunci cînd a legat întiiul 
fir. „Puținul dat de mine, a- 
dunat cu al altui tinăr, apoi 
cu al altuia, începe să cape
te o semnificație, o valoare".

Ileana Pașca are 20 de ani. 
O fată cu ochi albaștri, veni
tă dintr-un sat sălăjean. Ce 
înseamnă pentru ea satisfac
ția ? Că a îndeplinit și depășit 
planul lună de lună, că In iu
lie a fost primită în partid, că 
se află în pragul unei căsă
torii (pe care i-o dorim fe
ricită), că, pentru ea, cultul 
muncii nu se rezumă numai 
la activitatea din întreprin
dere.

Lidia Cardoș. lucrează aici 
de la înființarea filaturii. A 

participat la primele probe 
tehnologice. „Lucram ca niște 
bărbați, perioada de montaj se 
definitiva în februarie, era 
frig, trebuia să curățăm uti
lajul, de multe ori țevile se 
înfundau, era treabă, nu glu
mă ! Greul a fost ’ ușor însă 
(dacă se poate spune așa), 
pentru că știam c‘ă lucrăm 
pentru fabrica noastră și o ve
deam cum se ilaște și crește 
sub ochii și, mai ales, sub 
mîinîle noastre".

Anișoara Andreica lucrează 
la filatură de la 17 ani. îmi 
vorbește despre atmosfera cal
dă de colegialitate cu care 
este înconjurat fiecare nou 
venit. Organizația U.T.C. se 
ocupă cu seriozitate și de 
timpul liber al tinerelor fila
toare. Există un cabinet de 
științe sociale, o stație de 
radioficare, un club „Femina11, 
prin care tinerele fete sint pre
gătite pentru muncă, pentru 
viața de familie. Stația de ra
dioficare are două emisiuni 
permanente : „Să învățăm din 
experiența fruntașilor11 și „1 001 
de satisfacții11.

Majoritatea fețelor sint ve
nite de la țară, mai păstrea
ză încă puțin din timiditatea 
începuturilor, dar se simt bine 
în noul mediu. Cele două că
mine de nefamiliști le oferă 
300 de locuri, unde fetele se 
întorc după fiecare zi de lu
cru ca la un nou și primitor 
„acasă".

GABRIELA HUREZEAN

Am cunoscut și am vorbit cu mai multi tineri a căror muncă 
înseamnă, înainte de orice, creație. Apoi vine dăruirea și, in 
sfîrșit, starea aceea de riebdlhriâ din care se împlinesc visele. 
Temperamente diferite, caractere diferite, întâ, undeva, legătură, 
un liant mai rez.stent ca orice, care-i unește și ii face UNU nu
mit colectivul secției »,Proiectare". Liantul poarta și el nume. Sim
plu. Atît de simplu încît a intrat pentru 

wJJ. L___ numeșteîn ordinea firescului. Liantul se 
prindere I

oamenii zilelor noastre
Dragoste pentru intre-

proiectanțil să coboare din 
..turn" $i să urmărească execu
ția proiectelor lor. Zilnic, timp 
de o oră, ei se află alături de 
maiștri și muncitori intervenind 
direct, ori de cite ori apar difi
cultăți, sfătuindu-se cu aceștia 
pentru găsirea unor soluții teh
nice corespunzătoare și nece
sare corectării unor erori de pro
iectare"...

vă dau un

,.TURNUL" PROIECTANȚILOR I 
LOCUL UNDE SE NASC 

NUMAI PROTOTIPURI...
Inginerul Costi Anastasie, șe

ful secției ;,proiectare“. Masiv. 
Tîmple albite. Părintele recunos
cut al prdiectanților. Omul care 
știe totul despre munca din... 

’ turn. Un turn, dar nu de fildeș, 
ci doar cea mai înaltă clădire 
a întreprinderii și. totodată, lo
cul de unde iau drumul spre ha
lele de producție proiectele. 
..Sîntem o întreprindere pusă in 
funcțiune în cincinalul trecut. O 
întreprindere singulară în țară. 
Producem tehnologii Speciale, 
scule și matrițe pentru industria 
electrotehnică.’ Utilaje speciale, 
complexe, de mare productivita
te. Sînt, în majoritatea cazuri
lor, unicate. Rareori executăm 
și serii mici. Prin ce se deose
bește întreprinderea noastră de 
altele ? în celelalte întreprinderi 
se execută un prototip și se tre
ce la producția sa în serie. Pe 
parcurs există posibilitatea per
fecționării, a remedierii unor de
fecte. în întreprinderea noas
tră executăm numai prototipuri, 
âdică numai „unicate". De obi
cei, nu este admisă eroarea. 
Cind totuși apare, o corectăm pe 
loc „din mers", astfel că pro
dusul final este fără cusur. în 
secția de proiectare lucrează pes
te 200 de specialiști. Majoritatea 
tineri, cu un an doi vechime în 
producție. Doar eu cred că le 
stric media de vîrstă... Am vrut 
să ajung aici pentru a vă face 
să înțelegeți că acești tineri au 
fost puși în situația de a exe
cuta proiecte grele și pentru 
proiectanți cu experiență de zeci 
de ani. Spre marea mea satisfac
ție, au reușit. întotdeauna au reu
șit ! Să nu vâ mire că mulți dintre 
ei au fost promovați șefi de co
lective și că acum, la rîndul lor. 
coordonează zeci de tineri pro
iectanți. Iar dacă'ăr fî. să cău
tăm resortul comportării, ar tre
bui să amintim în primul rînd 
dragostea lor pentru între
prinderea care le-a oferit

condiții _
a personalității lor... La băieții 
aceștia țin ca la fiii mei !".

ACȚIUNEA 
„ASISTENȚĂ TEHNICĂ"... 

SAU LUPTA CONTRA 
COMODITĂȚII I

Inginerul Adrian Trofin, 
ani. Locțiitorul secretarului

optime de afirmare „NIMENI NU NE OBLIGĂ, 
DAR MUNCA DE PROIECTARE 

REFUZĂ PROGRAMUL 
DE... 8 ORE 1“

30 
de

Inginerul Corneliu Rădulescu, 
30 de âni, membru de partid. 
Școală profesională. Liceu seral. 
Primul an de facultate (Faculta-

tăm de timp. Am să . ________
exemplu al unei „curse contra- 
crOnometru". Trebuia să modifi
căm un produs. Beneficiarul ce
rea o reproiectare. Dorea pro
iectul cît mai repede. Am pri
mit eu sarcina. Mi-am constituit 
un colectiv format din inginerul 
Eugen Holdea (sosit abia de trei 
luni $i jumătate în întreprinde
re) și din tehnicienii Alice Zi- 
gan și Iuliana Cosma. împreună 
am început ..cursa contracrono- 
metru". Intr-un timp record, am 
realizat reproiectarea. Apoi, par
că continuind cursa noastră, e- 
chipa condusă de Ladislau Stas- 
ny a construit, tot intr-un timp 
record, utilajul. Valoarea lui : 
900 000 lei. Două săptămini de 
muncă cîte 12—14 ore, două săp- 
tămîni în care am venit și du-

Creatorii de unicate
și planșetele lor minunate
partid. Conduce, de două luni, o 
grupă de tipizare. „Sîntem per
manent în căutarea celor mai 
bune soluții pentru scurtarea 
timpului de execuție a proiecte
lor noastre. Ținem mult la „mar
ca" fabricii, la prestigiul ei. Ti
nerii comuniști ai organizației 
noastre încearcă. Zi de zi, să 
imprime activității lor un spirit 
constructiv, de totală dăruire, 
intereselor întreprinderii. Așa 
s-a declanșat acțiunea numită 
banal „Asistență tehnică". Bana
lă este doar denumirea. însă ce 
presupune această acțiune este 
departe de a fi... banal. Pînă 
acum uri an și jumătate, exe
cutam proiectele și le trimeteam 
în producție. Problemele care a- 
păreau erau rezolvate fie de 
maiștri și muncitori, fie de pro- 
iectanți. dacă dispuneau de timp 
și de... bunăvoință. Nouă, comu
niștilor, ni s-a părut acesta un 
mod greșit de a privi lucrurile 
și, mai mult, o dovadă de como
ditate. Ne-am sfătuit și am ho- 
tărît să inițiem acțiunea „Asis
tență socială". Declarînd război 
comodității, am convins pe toți

tea de mecanică din Timișoara) 
la seral, apoi, ceilalți ani urmați 
la cursuri de zi. Termină facul
tatea pe locul 3 și este reparti
zat aici. în întreprinderea Elec- 
trotimiș. ..Am fost repartizat în
tr-o întreprindere nouă, de prim 
rang. Emoții și, mai ales, grija 
să nu mă fac de rîs. Am gă
sit însă un colectiv puternic în 
care fiecare om era gata să-ți 
întindă o mină tovărășească de 
ajutor. De la început mi s-a ce
rut să dau totul, astfel că am 
sărit, ca să zic așa, peste perioa
da de acomodare. în focul ac
tivității productive am căpătat 
și noi calități. Am învățat ce în
seamnă să-ți iubești colectivul 
în care muncești, ce înseamnă 
să te dăruiești creației. La noi, 
munca colectivă este definitorie. 
Lucrăm în grupe — ingineri și 
tehnicieni — și sîntem uniți pen
tru atingerea scopului final : o- 
mologarea produsului proiectat, 
în aceste condiții, de multe ori 
programul de opt ore este dat 
uitării fără ca cineva să ne cea
ră aceasta. Pur și simplu, furați 
de activitatea de concepție, ui-

minicile. Nu ne-a cerut-o ni
meni ! Ni s-a spus doar atît : 
trebuie să fie gata într-un timp 
cit mai scurt !“. Cum explic eu 
comportarea noastră : toți patru 
am primit o responsabilitate, a- 
dică trebuia să realizăm ceva și 
eram responsabili pentru produs 
și pentru rapiditatea de execu
ție. Am trecut examenul cu 
brio și, vă mărturisesc sincer, 
văzînd utilajul construit, am 
trăit bucuria ca niște copii...".

„MAREA ȘANSA : ÎNCREDEREA 
COLECTIVULUI I"

Inginerul Francisc Ioanovici,
26 ani, membru de partid, mem-

bru al comitetului U.T.C. pe în
treprindere. A lucrat în produc
ție. la secția „Utilaje", apoi, du
pă testele de selecție, a devenit 
proiectant. „Vedeți, la 26 de ani 
am reușit să parcurg trepte care, 
de obicei, se ating după mulți 
ani de muncă. Cred că marea 
noastră șansă a fost concepția 
conducerii întreprinderii con
form căreia tinerilor trebuie să 
li se acorde totală încredere. Și 
dacă ți se oferă cu generozita
te o asemenea șansă, dacă sute 
de oameni te privesc ca pe un 
egal al lor chiar de la primii 
pași în producție, ție. tinărul ce 
ești astfel onorat, nu-ți râmine 
decît să nu înșeli încrederea cu 
care ești înconjurat. Recent am 
trăit o mare bucurie — susți
nerea primului Consiliu tehnic 
de avizare a proiectului. Era pri
mul meu mare examen de ingi
ner proiectant. Primul examen 
de maturitate ! Produsul pe care 
îl proiectasem era necesar, ca 
lumina ochilor, unei întreprin
deri din țară. întreprinderea so
licitase un număr mai mare de 
asemenea utilaje pentru o nouă 
capacitate ce urma să intre în 
producție. înțelegeți : de la mine 
fără să mă cunoască, alți oa
meni, din alt colț al țării, aș
teptau cu sufletul la gură pro
totipul respectiv. Am muncit 
două luni. Intens. Și n-a fost 
ușor. Cînd am discutat soluția 
tehnică inițială. în care erau pre
văzute și cîteva piese din im
port, am fost sfătuit să încerc 
să elimin... importul. Trebuia să 
găsesc idei originale, trebuia să 
concep niște subansamble noi. 
Am reușit ! Iar cînd am auzit 
cuvintele stereotipe ..Proiectul 
se avizează favorabil" am știut 
că absolvisem cu bine examenul 
de maturitate în proiectare... Am 
încercat bucuria creației, 
îmbătătoare. Cine o gustă, 
mereu să soarbă din ea...“

Este 
vrea

Așternind rindurile acestea pe hîrtie am retrăit Intens fiorul pro
vocat de intilnirea cu tinerii de excepție, adicâ cu acei tineri 
crescuți și educați in anii socialismului, in spiritul unor inalte co
mandamente morale. Plecați peste planșete, în ore de zi sau de 
noapte, ei zămislesc UNICATE — punînd in valoare ceva drag și 
scump noua, tuturor: inteligența româneasca.

Să le omagiem munca I

pro-

TEODOR POGOCEANU

MASA ROTUNDĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"

Sensul unei vieți autentice- 
activitatea utilă, productivă

Participanți : prof. univ. dr. PAVEL APOSTOL, prof. univ. dr. DUMITRU ALMAȘ, 
dr. doc. VICTOR SĂHLEANU, conf. univ. dr. VIRGIL CONSTANTINESCU

- Red : In cuvintarea rostita de la tribuna Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste, secretarul general al parti
dului, președintele republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
arăta că „Formarea omului nou trebuie să pornească de la ade
vărul binecunoscut după care munca, activitatea socială utilă 
constituie factorul determinant in formarea conștiinței socialiste, 
în educarea morala și politică a maselor." Invitindu-vâ sâ dezba
tem conținutul și semnificațiile multiple ale muncii în sistemul ci
vilizației socialiste, vă propunem sâ începem discuția de la ideea 
că nici o societate nu a repudiat munca, efortul creator ca sursă 
a valorilor materiale și spirituale. In ce perimetru social a fost 
fixată insă, și de pe ce poziții morale a fost ea privită aceasta 
este desigur o altă problema. Ce reprezintă munca în societatea 
noastră - societatea celor ce muncesc - ce calitate conferă ea 
vieții și mai cu seamă căror comandamente le răspunde, ce valori 
angajează și transformă efortul, actul muncii propriu-zise intr-un 
reflex intim de personalitate ?

Dumitru Almaș : îmi în
gădui să încep eu dezbaterea de
oarece cred că este firesc ca 
mai întii să refevăm condiția 
specifică a muncii în sistemul 
socialist de civilizație din punct 
de vedere istoric. Se poate afir
ma că sîntem în deplin acord 
cu adevărul experienței istorice 
susținind că temeiul oricărei ci
vilizații este munca, acțiunea 
practică creatoare, efortul con
structiv. Dar. dacă nu socialis
mul a inventat munca, necesita
tea ei. In schimb, socialismul îi 
conferă un cadru original de 
manifestare. Socialismul eradi- 
chează din viața omului sensul 
de pedeapsă, de chin, cu care 
era însoțită munca și chiar ideea 
de muncă în societățile preso- 
cialiste. Sîntem în drept Să 
consemnăm că orînduirea socia
listă. prin trăsăturile ei politice, 
economice, morale, culturale își 
asumă și își exercită responsa
bilitatea istorică de a înfăptui 
această reparație capitală pe 
care omul a reclamat-o și a re-

osimțit-o secole de-a rîndul ca

Tinerii satelor, o prezență activă,
la recoltarea culturilor de toamnă

(Urmare din pag. I)

fiecare unitate cooperatistă 
sînt de recoltat cîte 600—700 de 
hectare porumb, 100 ha floarea- 
soarelui, de semănat 500—600
hectare cu griu, care vor primi 
și una-două udări de aprovi
zionare. peste 5 000 hectare vor 
trebui arate. Planul de activi
tate al celor 153 tractoare a 
fost definitivat, cele 7 combine 
oare vor recolta mecanizat 
floarea-soarelui Sint deja gata 
de i&tart. iar 25 de grape cu 
discuri au fost adaptate pe 
plan local în vederea sporirii 
calității la semănatul griului". 
Repartizarea sarcinilor de pro
ducție, cu responsabilități pre
cise este unul din factorii de
terminați pentru încheierea la 
timp a campaniei. Ne convin
gem de acest lucru urmărind 
realizările obținute de fiecare 
mecanizator. Ion Starts. Miron 
Socolic. Vasile Spinoae. Vasile 
Carp și încă ' ‘ " 
zatori și-au 
cu peste 200 
27. cu 140 la 
numele celor . 
în ziua raidului 
intîlnit la efectuatul 
tului cu gunoi de grajd — o 
echipă specială — după ce cu 
citeva zile înainte au arat și 
pregătit o parte din terenurile 
destinate griului. „Folosirea

4 tineri mecani- 
îndeplinit planul 
la sută, iar alți 
sută. Am notat 
patru pentru că 

nostru i-am 
fertiliza-

utilajelor în actuala campanie 
cu randament maxim, ne spu
ne inginerul Oană, a fost unul 
din punctele de dezbatere ale 
adunării generale U.T.C. Și 
aceasta pentru că, în medie, 
procentul de 10—12 tractoare 
staționate zilnic în campania 
trecută ii nemulțumește pe ti
nerii noștri mecanizatori. De 
aceea pregătirea utilajelor în 
această toamnă- s-a făcut cu 
mai multă exigență și respon
sabilitate;

Campania de toamnă repre
zintă și pentru tinerii din ju
dețul Constanța o perioadă de 
intensă activitate pe ogoare. 
Toamna continua de fapt o 
etapă la fel de bogată, pentru 
că în acest județ, vacanța de 
vară — „un trimestru de mun
că" încheiat cu un bilanț fruc
tuos — a consemnat organiza
rea a peste 110 tabere de mun
că la care au .participat aproa
pe 10 000 elevi și 2 000 stu-denți. 
In cele aproape 100 unități a- 
gricole, s-au întreținut în acord 
global 1 800 hectare cu culturi 
prășitoare- 650 hectare cu plan
te tehnice. 2 450 hectare cu vie, 
350 hectare plantații silvice, 
amenajarea a 450 hectare cu 
pășune modernă, și au fost re
coltate. sortate și transportate 
importante cantități de legume 
și fructe. Acestor lucrări în va
loare de peste 5 milioane lei

li se vor adăuga altele, desfă
șurate în noi tabere de muncă 
organizate la I.A.S. Cernavodă, 
Hîrșova. Ostrov. Mangalia. Ne
gru Vodă, Nazarcea, Rasarabi 
unde vor fi prezenți peste 
11 000 tineri la recoltări de po
rumb. cartofi, struguri și fruc
te. Alături de ceilalți locuitori 
ai satelor, organizațiile comu
nale U.T.C. și-au întocmit pro
grame concrete de activitate 
care deja au și început «să prin
dă viață. în comuna Ciocirlia, 
secretara comitetului comunal 
U.T.C., Umeta Cioraboiuj. ne 
însoțește în cimp unde întilnim 
pe mecanizatorii Vasile Mi-hăi- 
lă la fertilizat, Paul Sul la re
coltarea furajelor și Vasile 
Niță la pregătirea terenului 
pentru semănat. Vizităm și 
parcelele angajate în acord 
global de organizația U.T.C. — 
5 hectare cu porumb. 5 hectare 
cu floarea-soarelui și 0,4 hec
tare cartofi. Culturile sint bine 
îngriijte și în următoarele 2—3 
zile se vor declanșa recoltările 
la cartofi. în atelierul de repa
rații al I.A.S. Ciocirlia, o echi
pă utecistă în frunte cu ingi
nerul mecanic Constantin Giu- 
velea a pregătit întreaga 
gamă ’ de utilaje. Mecanizatorii 
Constantin Burcă și Vasile țle- 
lici au trecut imediat pe trac
toare la strinsul furajelor. în 
comuna Pantelimon, inginerul

șef al cooperativei. Ștefan. Pa
lan, face o remarcă : „Cei pes
te 250 de tineri au participat 
în această vară la prășitul a 
circa 100 hectare cu porumb și 
floarea-soarelui, la îngrijirea a 
10 hectare de pășune, la lu
crări in vie. Acum am stabilit 
un program comun de activi
tate în care tinerii sîn.t cuprinși 
la recoltat porumb, 
furaje, 
lor și 
doua 
zultate 
ca în 
tinerii 
Traian 
plină activitate de toamnă. Cir
ca 160 de elevi au fost reparti
zați la recoltatul cartofilor. A 
fost stabilită suprafața de 70 
hectare unde uteciștii au de
clanșat o acțiune de înaltă efi
ciență pentru stringerea cole- 
telor de sfecla de zahăr desti
nate în-silozării. De asemenea, 
două echipe de tineri — 20 la 
C.A.P. Valul lui Traian și 22 la 
C.A.P. Valea Seacă — vor re
colta 2 hectare cu porumb și 
3 hectare cu floarea-soarelui ; 
parcele îngriijte în acord glo
bal încă de la semănat. „In 
plus, ne spune Vasile Po<cora. 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C.. vom fi prezenți și 
pe alte sole la recoltatul po
rumbului. în livadă și în plan
tația viticolă".

Cele cîteva exemple enume
rate atestă preocupările tineri
lor din județele dobrogene, 
hotărîți să participe cu toate 
forțe-le, alături de ceilalți lu
crători din agricultură, la strîn- 
gerea rapidă și fără pierderi a 
recoltei ia aeeAS'-â ummnâ.

fructe și 
la transportul pnoduse- 
întreținerea celei de a 
culturi". Cu bune re- 

se desfășoară mun- 
agricultură și pentru 
din comuna Valul lui 
pe care i-am găsit in

frustrare injustă și brutală.
Pavel Apostol : Este logic să 

considerăm că, venind după o 
îndelungată experiență istorică, 
universală și românească în 
egală măsură, societatea noastră 
socialistă se constituie ca o uni
tate dialectică a continuității și 
discontinuității, a întrepătrun
derii a ceea ce a fost creat cu 
ceea ce se creează în prezent, cu 
ceea ce urmează să se creeze în 
viitor, alcătuindu-se în acest 
mod sinteza totalizatoare a va
lorilor ce îi definește persona
litatea. Vorbind despre temeiul 
ei fundamental — munca — se 
remarcă faptul că, întrucît so
cietatea socialistă pe ansamblul 
său se făurește programatic, 
conștient, realizarea omului în 
perimetrul muncii impune cu 
necesitate ridicarea în planul 
conștientizării a semnificației ei 
largi sociale, patriotice.

Virgil Constantinescu : La rîn
dul meu consider că, pentru a 
contura conținutul nou pe care 
munca îl capătă în civilizația so
cialistă, este demn de relevat, în 
spiritul concepției marxist-le- 
niniste reflectate în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
că munca se plasează nu numai 
în inima problemelor economice, 
ci și în inima problemelor gene
rale ale societății. Efortul prin
cipal pe care-1 desfășurăm pen
tru racordarea muncii la expre
sia esenței noii orînduiri este 
dovedit de preocuparea ridicării 
muncii efective la nivelul siste
mului economic socialist, relație 
care pentru societatea capitalis
tă. de pildă, nu există decît ca o 
ruptură flagrantă datorată ex
ploatării omului de către om și 
sistemului concurențial practi
cat. Prin libertatea asigurată 
exercitării muncii. în socialism, 
prin cadrul democratic în 
care este practicată se im
pune ca o nevoie vitală a omu
lui, atît prin asigurarea dreptu
lui la muncă, cît și a datoriei 
morale, politice de a presta o 
activitate productivă utilă so
cietății. în acest sens prioritar 
trebuie să înțelegem rațiunea 
care stă la baza elaborării pro
iectelor „Legii privind recruta
rea și repartizarea forței de 
muncă" și „Legii privind înca
drarea într-o muncă utilă a 
unor persoane apte de muncă" 
supuse în această perioadă unei 
ample dezbateri publice.

Victor Săhleahu : Cadrul ori
ginal ce se creează muncii poate 
fi argumentat și prin fenomenul 
amplu, multilateral, de penetra
ție a valorilor în existența coti
diană a oamenilor, fără nici o 
discriminare. Promovarea valo
rilor este orientată spre masifi- 
carea lor, în acest caz munca 
devenind rațiunea de a fi și de 
a se împlini a fiecărui membru 
al comunității. Totuși, o preci
zare : este adevărat că munca 
este valoarea fundamentală a

civilizației socialiste, dar de aici 
nu trebuie dedus că este o va
loare reducționistă față de cele
lalte valori proprii sistemului 
socialist. Dimpotrivă, este vorba 
d-e unitatea tuturor valorilor 
întemeiate pe muncă, dar păs- 
trîndu-și fiecare specificitatea.

Pavel Apostol : Calitatea mun
cii consfințește conviețuirea in
sului cu epoca în care tră
iește, o conviețuire de e- 
sență morală, spirituală din 
moment ce munca nu se mai 
reduce doar la valoarea ei 
premială, pragmatică, de răs
plată materială, ci se com
pletează și se înalță prin semni
ficații larg umane. Prin muncă 
omul se făurește pe sine, dobîn- 
dind sensul unei vieți autentict.

Virgil Constantines c*u*;
Omul^ se realizează prin 
muncă nu vizînd desprinde
rea prin acțiune de pra
xis, ci, dimpotrivă, praxisul 
devenind condiția indispensabi
lă și permanentă a afirmării lui 
plenare în toată bogăția aptitu
dinilor fizice și spirituale. In
dividul se desfășoară progresiv 
la infinit, fără nici o stavilă 
obiectivă, care să-1 împiedice 
să-și atingă aspirațiile. Acest 
adevăr este in mod deosebit va- 
j-^bil pentru tînăr, care trebuie 
să înțeleagă că numai în măsura 
în care devine un ecou fidel al 
condițiilor fundamentale ale so
cietății, în aceeași măsură se 
împlinește deplin.

Victor Săhleanu : Ultima afir
mație nu trebuie înțeleasă ca o 
uniformizare a personalității o- 
mului. Dealtfel, așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, aceasta ar fi 
o absurditate, un non-sens. So
cialismului îi este specifică con
stituirea unui spațiu fără prece
dent de diversificare a persona
lităților umane, dar nu în func
ție de interese contradictorii 
obiective, ci în funcție de apti
tudinile spirituale și fizice ale 
fiecăruia. Și aceasta mi se pare 
a fi un punct de maximă aten
ție din partea tînărului. aflat in 
apropierea momentului de in
trare plenară în viată. Desigur, 
aceasta implică un vădit și con
secvent efort de autoperfecțio- 
nare. de autodepășire.

Dumitru Almaș : înțelegerea 
muncii in sensul pe care l-ați 
precizat devine o problemă de 
educație. Educația prin muncă și 
pentru muncă trebuie să țină 
seama, vizavi de exercitarea li
beră, conștientă a acestui drept, 
m primul rînd de rezultatele 
concrete ale muncii omului. 
Oricum trebuie să fie clar că nu 
poți deveni conștient de sensul 
și valoarea muncii decit în 
prezența rezultatelor concrete produse.

Payel Apostol : Discuția noas
tră despre muhcă. văzută ca 
ternei fundamental al civiliza
ției pe care o făurim, al unei 
noi calități a vieții, duce la 
ideea formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că valoarea 
umană și împlinirile socialismu
lui depind de ceea ce facem noi, 
ca avem civilizația pe care 
știm să o imaginăm, să o reali
zam. Nimeni nu va veni să facă 
pentru noi ceea ce noi înșine nu 
facem. Acesta mi se pare a fi 
argumentul cel mai convingător 
in favoarea dezideratului ca fie-’ 
care cetățean la locul său de 
muncă să facă din sarcinile 
încredințate scopul existenței 
lui.

Masă rotundă realizat, de : 
TRAIAN GANJU 

ȘEKBAN CIONOFF
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For marea omului nou presupune conlucrarea strinsă a activiștilor, a intelectualilor 
cu oamenii înaintați din toate categoriile sociale, cu masele largi ale celor ce muncesc și, 
pe această bază, crearea unei ample mișcări populare in domeniul educației și culturii** 

NICOLAE CEAUSESCU

Igyii

Societatea pe care o edificam presupune atit o amplă si armonioasa dez
voltare a potențialului economic, o continuă creștere a nivelului de trai, cit și 
o continuă perfecționare a omului, in vederea formării unei conștiințe înaintate 
și revoluționare, in vederea afirmării complexe a personalității sale, capabile sâ-i 
confere rolul de participant activ, pe toate planurile, la amplul proces de transfor
mare socialistă a țării. Activitățile cultural-artistice sint menite să contribuie 
substanțial la împlinirea acestor deziderate maio:e printr-o largă cuprindere a 
maselor, prin diversificarea formelor de manifestare și ridicarea nivelului lor 
calitativ. în cuvintarea rostită la marele miting din municipiu! Tulcea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Avem in vedere ca, incă din această toamnă, să 
începem și in acest domeniu o activitate susținută, iar in anul viitor, cind vom 
sărbători 100 de ani de la proclamarea ndependentet statului nostru național, să 
realizăm primul festival de educație și cultură pe întreaga țară, in cadrul acestui 
festival se vor întrece toate colectivele, toți cei care ocțonează in domeniul edu
cației și culturii, in toate genurile. în acest fel vom inaugura o nouă fază a dez
voltării activității educative și cultural-artistice4.

Toate colectivele artistice de amatori au deci datoria de a desfășura o 
largă activitate, astfel incit să ridice pe o treaptă superioară mișcarea culturală 
de masă, contribuind astfel la îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor. Stimularea

spiritului de creație al maselor in sfera culturii prin dezvoltarea 4e cenacluri 
literare, cercuri artistice, cercuri cu caracter științific și tehnic, formații artistice, 
prin organizarea și desfășurarea de concursuri de creație constituie sarcini esen
țiale ale muncii de educație. Organizațiile U.T.C. au datoria, alaiuri de alte foruri 
culturale, de a descoperi și promova permanent talentele autentici, aces
tora destinate "a impulsiona viata spirituală a colectivelor de mutică din care 
fac parte, pe care le întruchipează și ale căror realizări si frămîntări Ie reflectă ;
de a atrage tineretul spre viața culturală a întregii societăți. Este rifecosar ca
organizațiile de tineret să întreprindă din ce în ce mai multe eforturi în direcția 
perfecționării și dezvoltării activităților cultural-educative, prin aportul mereu sporit 
al mii și mii de tineri, făuritori și beneficiari ai ufței civilizații și culturi noi.

în pagina de față, prezentăm cîteva aspecte ale activități! artistice de amatori,
experiența lor, cu-încredințarea că dispunem în momentul■..deJfață de-up/pțiternic 
potențial creator al maselor de oameni ai rnuncîl în rînddl% tdroroj aduc
o prețioasă contribuție. Stimularea și perfecționarea talentelor din riiiduihoamenilor 
muncii, tineretului, participarea din ce în ce mai mate d rrtâSelpî/ în spiritul 
democratismului orinduirii noastre socialiste, de făurireâ dtilturii — iață obiective 
fundamentale in vastul proces de făurire a omului nou.

1 u • • * u • •
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SPECTACOLUL POPULAR
o mare direcție

Am avut plăcerea să parti
cip în ultima vreme, in cali
tate de membru al juriului, 
la etapele finale ale Zilelor 
teatrului de amatori desfă
șurate Ia Zalău și Vaslui, 
îmi îngădui să-mi exprim 
mai jos cîteva opinii asupra 
acestui modern fenomen ar
tistic, reflecții consolidate in 
urma celor peste șaizeci de 
reprezentații vizionate in 
(doar) patru zile de con-
curs...

Una dintre cele două situa
ții în care amatorii sint in- 
teresanți are aparența pro
fesionalismului. Spectacolele 
incluse în această categorie 
pornesc de la texte ale auto
rilor binecunoscuți marelui 
public, scrise „ad-hoc“, mul
te din ele situate în rîndul 
celor mai bune partituri de 
teatru scurt românesc con
temporan ; mă gindesc, Se
lectiv, la Urme pe zăpadă, 
lancu la Hălmagiu de Paul 
Everac, Mama de D. R. Po
pescu, Un proces posibil și 
Examenul de dinaintea exa
menului ale lui Al. Mirodan, 
Mifu și Nate — făcători de 
minuni de Gh. Vlad. Nepo
trivire de caracter a lui Ion 
Băieșu, La o piatră de hotar 
de I. D. Sîrbu. Seara în fața 
cerului a lui G. Genoiu (că
rora li s-au adăugat, odată 
cu recentul concurs. Oameni 
de omenie și A venii un om, 
scrise de autori „locali44 mai 
puțin afirmați — Gelu Drug 
și, respectiv. Constantin Dui- 
că —. dar de incontestabil 
talent). De asemenea, sem
natarii respectivelor repre
zentații proveneau, deseori, 
din rindul mișcării teatrale 
profesioniste insuflînd echi
pelor cu care au lucrat pa
siunea (indispensabilă ori
cărui animator al teatrului 
de amatori) și priceperea a- 
cumulate de-a lungul exis
tenței lor artistice. Astfel, 
am avut bucuria să constat 
că mai mult de jumătate din 
numărul montărilor vizionate 
erau iscălite regizoral de nu
me des întîlnite pe. afișele 
.teatrelor noastre : Constantin 
Dinischiotu, Virgil Tănase, 
Eugen Traian Bordușan. I.G. 
Russu, Tino Geirun, I. G. 
Destelnica (directori de sce
nă) și Cazimir Tănase. Con
stantin Măru, Cornel Mano-

rta naivă s-a impus, 
dincolo de fluctuațiile 
modei, prin extensie, 
calitate și semnificație, 
drept o constantă a

fenomenului plastic contempo
ran. Aceasta nu face decit să 
demonstreze capacitatea crea- 
torilor populari de a îmbogăți 
sfera esteticului, a culturii, pe 
de-o parte, cu autentice și reale 
valori, pe de altă parte, cu 
perspective de ordin conceptu
al, intens cercetate și exploatate 
de către însăși arta profesionis
tă. Interesul față de viziu
nea artiștilor amatori depă
șește, deci, momentele delectării 
amuzate, ale seducției spontane 
și trecătoare. Cîteva dintre tră
săturile fundamentale ale aces
tei creații incită și tulbură con
știința artei moderne. în primul 
rînd, forța de expresie, sugesti
vitatea plastică dobîndite ex
clusiv printr-o remarcabilă in
tuiție și printr-o economie de 
mijloace de-a dreptul surprinză
toare. în al doilea rînd. coeren
ța și rigoarea comunicării, sus
ținute in planul ființei morale și 
ființei sociale de o nezdruncina
tă încredere în stabilitatea lumii 
și certitudinile realității,1 în po
sibilitatea imaginii figurative de 
a cuprinde și transmite nealterat 
bogatele tîlcuri ale acestora. 
Mai apoi, și nu în ultimul rînd 
poate, fascinația libertății, fireas
ca și detașata ignorare a ca
noanelor. a poverii habitudinilor 
culturale insinuate involuntar, 
adesea, în orice creație. Proba
bil că, mai presus de capcanele 
descendenței în care mai de
vreme sau mai tîrziu ajunge a 
aluneca, artistul modern tînjeș- 
te — admirînd fără rețineri pe 
naiv — după acea expresie 
profund originală, personală, in
capabilă prin particularitățile 
sale structurale, unicitatea și 
rotunjimea sa de a-și crea ori 
inventa predecesorii. Cu alte 
cuvinte, către acea expresie ca
pabilă să-i releve în toată ple
nitudinea, personalitatea in- 
confundabilă. Atîta vreme cit 
toate acestea rămin în domeniul 
interogațiilor — se-nțelege, ur
mate uneori de vizibile conse-
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fertilizatoare a teatrului contemporan
Orchestra de cameră a Liceului Corul de cameră al Casei Formația de teatru a Clubului

pedagogic din București de cultură a sectorului IV
lescu. Paul Antoniu. Traian 
Pirlog. Virgil Raiciu ș.a. (ac
tori). Aceștia, sau alții, au 
prezentat in cadrul finalei o 
serie de spectacole care ar 
putea figura oricind in re
pertoriul curent al teatrelor 
noastre de stat : mă gindesc 
la Oameni de omenie de 
Gelu Drug — orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej (o montare 
care excela prin exactitatea 
tipologiei). La o piatră de 
hotar de I. D. Sîrbu — Tg. 
Lâpuș (in care dăruirea ac
torilor era atit de mare încit 
sala, in frunte cu juriul, a 
fost puternic emoționată), 
ori la spectacole de mare 
vervă, stenice, dinamizante, 
cum ar fi Mirele ciștiga-t prin 
poștă de Salto Istvan 
Cluj-Napoca (prezentat în 
limba maghiară). Efortul de 
profesionalizare al anumitor 

OfflB

echipe a mers mai departe, 
și in direcția scenografiei 
(Vinovatul de I. Băieșu. in 
interpretarea unei formații 
din județul Vrancea. propu
nea un decor metaforic, in
teresant. imaginat ca o uria
șă pinză de păianjen ; alte 
reprezentații — Podul de T. 
Mănescu, în interpretarea 
artiștilor amatori din Brăi
la. și Uitarea de V. Mun- 
teanu. jucată la Piatra 
Neamț — foloseau cu succes 
inserturi cinematograf ice), - 
ori în cea literar-publicitarâ 
(spectacolul cu piesa lui V. 
Munteanu. Să nu uităm de 
la Tg. Neamț, pregătise chiar 
un caiet-program meritoriu).

A doua situație relevabilă 
în care teatrul de amatori 
își impune categoric prezen
ța mi se pare că apelează la 
rădăcinile teatrului universal, 
la atu-urile populare ale ar
tei de pretutindeni. Aici ar 
intra spectacolele de teatru 
nescris (cunoscute și străină
tății) in care, ca în comme- 
dia dell’arte. ori, mai aproa
pe de noi, în manifestările 
teatrului marginal, interpre
tul improvizează pe un su
biect dat (de către instructo
rul echipei) stabilind — ina-

cințe practice — putem vorbi de 
o influență fertilă a artei naive 
asupra celei culte, a artei ama
torilor asupra celei profesionis
te. Atunci cind se copiază insă 
trăsăturile stilistice ale artei 
naive, ingenua ei stîngăcie. în
registrăm numai o pantomimă a 
purității, ce trădează, și pe a- 
cest plan, un impas sufletesc și 
artistic, aceeași sterilitate, su
perficială trăire și înțelegere a 
vieții, descifrate cu ușurință și 
in prețioase viziuni abstracte, 
recent abandonate. Starea de 
spirit interioară nu se poate 
truca. Libertatea nu se poate re-

inctintea începerii fi 
prezentării — dtr 
tacolului din seara

re-

Măritișul fără voie — comu
na Șanț. Cine poartă vina ? 
— Kolod. ori Judecata satu
lui — comuna Gohor au ui
mit pur și simplu prin mo
dernitate. prin forță de con
vingere. imbinind foarte bi
ne | comicul și tragicul, fan
tasticul și realul, absurdul și 
logica. Anularea timpului și 
a spațiului. hiperbolizarca 
funcției măștii sau apelurile 

.repetate la proverbe sint doar 
’citeva procedee teatrale și 
literare — care dau un far
mec cu totul aparte acestui 
gen de spectacol inexistent 
în teatrul nostru profe
sionist/

E adevărat 
înjghebări de 
(neincadrabile 
două categorii) au 
somnolentă, ilaritate 
consternare. Finalurile. la o 
bună parte din montări, erau 
evazive, iar decorurile frizau 
prostul gust ; intr-o piesă 
contemporană (a cărei ac
țiune se petrecea intr-o uzi
nă). personajele păreau, da
torită machiajului excesiv, 
suferinde ; în alt spectacol, 
un bătrin cU plete pină la 
umeri iși mustra sever ne
potul pentru că... purta chi
că ! Dar aceste rebuturi spec
taculare (ajunse-n finală 
prin inexplicabile erori) sint 
inerente oricărei mișcări de 
amatori. Și. in ultimă in
stanță. insignifiante.

De maximă importanță ră
min atu-urile acestei mani
festări în fața celei profe
sioniste, intuite de Ion Sava 
atunci cînd afirma că „pro
fesionalismul teatral repre
zintă o formulă tehnică, pe 
cînd diletantismul [amato
rismul. n.n.] o formulă psi
hică44. Una din marile direc
ții ale teatrului contemporan 
vizează tocmai prezența ce
lor care i se oferă din pa
siune. angajarea lor intr-o 
atitudine — politică, socia
lă, umană — fiind superioa
ră dexterității tehnice. Pen
tru că. așa cum știm cu to
ții. reprezentația este o ati
tudine a unui grup in fața 
societății și a vremii.

că. alteori, 
reprezentații 
în primele 

produs 
ori

BOGDAN VLMV

tesc. dintr-un interes adine față 
de existență* și mai puțin din- 
tr-o sesizare, pe această cale, 
a propriei individualități. în ter
menii lui Grenier. mobilurile 
creației lor trebuie căutate mai 
mult in expansiunea vieții, de
cit in revelația sinelui. Naivul 
este, prin excelență o structură 
epică. Pictura sa este de la un 
capăt la altul o unică povestire. 
Despre oameni, despre apropiați, 
despre orașul și strada pe care 
locuiesc. despre intimplările 
vieții lor și despre marile eve
nimente sociale. Au sete ne
potolită de a vedea, de a vedea

însemnări despre arta creatorilor populari

Pe scena Ateneului 
toate celelalie săli _ ______
ale filarmonicii, anual trec zeci 
de formații vocal-i nstru men tale de ti
neri și soliști amatori din București 
sau din tară. Desigur. însuși fap
tul că ele ajung sâ se producă 
aici, reprezintă dovada valorii, a ți
nutei lor artistice. Dintre toate ansam
blurile i>e care le-am - cunoscut. în acest 
context, in ultimii doi ani. as dori să 
mă opresc asupra orchestrei de cameră 
a Liceului pedagogic din București. Dc 
ce ? A constitui o orchestră de elevi 
nemuzicieni care interpretează după 
partitură. corect și tehnic. Diese in
strumentale din repertoriul universal si 
national, este o realizare demnă de 
toată lauda. Orchestra, alcătuită din 30 
de fete — viitoare învățătoare și educa
toare. bazată pe uh’ compartiment de 
coarde-viori. violine. violoncel, contra
bas și cîteva instrumente de suflat — 
flaut, clarinet etc. are un atac precis, 
omogenitate și cursivitate. îmi este cu
noscut că profesorul Petre Tiportlei 
prin experiența sa bogată și măiestria 
pedagogică a reușit să dezvolte si să 
ridice nivelul interpretării fiecărui 
membru al orchestrei, să le transmită 
nu numai cunoștințe pur tehnice, ci si 
metodica pregătirii si conducerii unei 
orchestre. Aceasta explică, de altfel, si 
calitățile orchestrei care înțelege rostul 
echilibrului intre compartimente de in
strumente. ce importantă are realizarea 
unei sonorități omogene, expresive. Am 
ascultat, in interpretarea orchestrei de 
cameră și a profesorului Tipafdei. Me
nuet de Boccherini. Menuet de Mozart 
(din Simfonia nr. 40). piese scurte de 
Brahms. Schubert. Ciprian Porumbes- 
cu. George Enescu. Constantin Bobescu 
si multe, foarte multe cintece populare 
românești araniate.de dirijor după po
sibilitățile formației.

scena Atei 
celelalte

Român. in 
de concerte

Nu pot începe să vorbesc des
pre acest subiect. ' fără să subliniez 
că eu personal aș dori să dispară orice 
urmă de nuanță peiorativă atunci cind 
ana amatorilor este comparată cu arta 
profesionistă. Diferența constă doar in 
gradul de tehnicitate poate mai redUjS 
io jurui festivi

romane44, am - 
că nivelul ar- „ h 
de ouține ori.

la amatori. Fiind în 
lului-concurs. „Arenele 
avut- prilejul să constat 
tei de amatori este." nu __ __  __
comparabil cu cep^al' profesioniștilor. 
Aș dori să fac aici o mică paranteză 
și să remarc faptul că’ în multe specta
cole sărbătorești ‘ 1
dea contribuția și colective dc amatori 
care stau foarte 
comparație, lingă ansamblurile institu
țiilor de artă profesioniste. Una dintre 
formațiile corale de o ținută artistică 
notabilă, ce se detașează din frontul 
mișcării muzicale bueurestene de ama
tori. este corul de cameră al Casei de 
cultură a sectorului IV. condus de pro
fesorul Nicolae Ghiță. Compus din e- 
levi, studenti. muncitori, ingineri, func
ționari. cerul a obținut performanțe 
remarcabile atit intr-un repertoriu 
foarte dificil, cit si în acuratețea sti
listică. Prin sute si sute de ore de re
petiții. de mur.eâ cu aproape fiecare 
membru al formației, dirijorul, un pa
sionat animator si pedagog, a reușit să 
realizeze sonoritatea specifică după mo
delul Madrigalului. Am asistat uneori 
la repetițiile corului, la multe din a- 
parițiile sale De scenă si m-au impre
sionat plăcut de fiecare dată finețea in 
atac, precizia ritmului, jocul însuflețit 
al accentelor si al nuanțelor. De ase
menea. calitatea repertoriului său. Un 
repertoriu ce cuprinde cu generozitate 
lucrări camerale incepind cu literatura 
preclasică și culminind 
temporană românească.

sint chemate să-și

bine. rezistind la

cu creația con-

Gravitate și profunzime
giza, dacă o rivnim cu adevărat. 
Aici, în perimetrul artei naive, 
sau dincolo de el. in alte vi
ziuni și formule nu intilnim. in 
asemenea cazuri, decit același 
individ confuz, nehotărit. in- 
spăimîntat de necesitatea decizi
ei ferme, încîlcit în propria 
bertate.

Publicul este atras fără 
zerve de către arta naivă 
torită strălucirii ei, tonului 
optimist și afectuos, rostirii 
le sincere și directe. Interesant 
de remarcat, adeziunea privește 
de cele mai multe ori global 
fenomenul, în consecință, deo
potrivă, valorile și realizările 
modeste. Dar tocmai acest fapt, 
care face să încline în menta
litatea comună balanța dintre 
cultul formei și substanța co
municării, în favoarea ultimei, 
trebuie să ne dea de gîndit. 
Fiindcă, numai experiențele ne
concludente ale unor inovații 
moderniste, incapacitatea unei 
evaluări integratoare a existen
ței, a comunicării pot genera — 
ca semn al unor insatisfacții — 
o atit de tranșantă și nediferen
țiată alegere. Naivul creează 
din plăcere, din instinct,x mai 
mult dintr-un prea plin sufle-

li-

re- 
da- 
sâu 
sa-

mult și de a-i face și 
să vadă toate aceste lu-

cît mai
pe alții-- ----------------------------
cruri. între viață și artă nu in
troduc — pentru că nu pot și 
nici n-ar dori dacă ar putea — 
iTici un convenționalism. Datorită 
artef lor realitatea ni se impune 
intr-o lumină nouă, deși ea și 
detaliile ne alcătuiesc, la un loc, 
viața. Din pinzele lor se degajă 
o infinită blindețe. un maiestuos 
calm, bucuria senină de a cer
ceta existențele, universul nos
tru cotidian, palpabil, bucată cu 
bucată. O puritate sufletească 
care înalță către sublim, ceea ce 
la alții nu s-ar dovedi decit fri
volitate. Așa cum ei cred, cu o 
fascinantă lipsă de dubii în re
alitatea interogată și în realita
tea imaginii — pină Ia a trăi cu 
fervoare ipostaza de personaj al 
propriei plăsmuiri colorate ! —
tot așa se cuvine a 
în adevărul emoției 
există joc, de la 
complexe și grave, 
cele mai simple și 
tante al căror cerc miraculos să 
nu se spargă prin neîncredere și 
ironie. în arta naivilor deci toc
mai într-o artă care nu țin
tește spre pedagogie, desco
perim o inegalabilă lecție mo-

crede noi
lor. Nu

cele mai
pină la

neimpor-

tinerelului din Brăila

pasio- 
.Maria

îndrumarea unor 
actori ai Teatrului

Filotti" — este vorba de soții Anca 
și Mircea Crețu — 25 
încurajați de directorul ______
Aiex. Badiu. prin deschiderea, unui cerc 
dramatic, au constituit incopind din 
anul. 1973. „un colectiv de'teatru unit, 
bine p^nsolidat. in virtutea pasftmlr lor 
comune pentru arta teațf&L' Elevi, 
muncitori, funcționari, după . o.-scurtă 
perioadă' de ..școlarizare14, au pus în 
scenă un mare număr’de spectacole de 
teatru și montaje literare tematice, au 
făcut să vibreze în auzul publicului din 
Brăila, dar și din alte localități ale ju
dețului, versuri ale marilor noștri poeți.

Trebuie, să menționez aici numele cî- 
torva tineri ‘ entuziaști si talentati ca 
elevii Rodica Țigănuș. Maria Zaharia. 
Miruna Ghetu. Valerică Voicilă. mun
citorul Adrian Coșma san» tehnicianul 
George*Crăiță-eare* fn- bmtpujHer -libcT. 
învață și construiesc roluri, aducînd în 
scenă prototipuri de tineri ai zilelor 
noastre. Cunoscînd nemijlocit activita
tea formației, prin contactele perma
nente ale sectorului de teatru din ca
drul centrului metodic al ansamblului. 
U.T.C. am convingerea că ea va putea 
atinge, in următorii ani. performanțe pe 
care dorim să le ajungă toate echipele 
de teatru ale tineretului. Demn de re
levat este aici și meritul Teatrului „Ma
ria Filotti44, care acordă o îndrumare 
permanentă acestor tineri, îi distribuie 
frecvent in anumite roluri în spectacole 
alături de actorii

de tineri 
clubului.

profcsioniști.

Mărturisesc 
să evidențiez 
dintre miile 
vează în case

in mod deosebit 
de ....
de cultură.

formații ce
—-1. clubui’i si 

scoli. Totuși, invitat să mă opresc a- 
supra* unei- singure formații, voi vorbi 
despre corul mixt al Liceului pedago
gic din Botoșani, un cor cu tradiție fru
moasă dar bl -tfltîffdi ani. a atins ;
trepte de7 măiestrie, comparabile, in • 

-multe privințe, ’cu ansambluri similare * 
profesioniste. Diversitatea., jfcpcrtoriului
— stilistic si tematic— gradul ridicat de * 
cultură muzicală si corală- exprimată k 
revelator în calitatea, interpretării sînt 
meritele ce disting și impun in atenția 
tuturor acest cor. Elasticitatea, ușurința 
cu care abordează omogen piese de la 
preclasici si pină la lucrări reprezeni- 
taitive pentru creația românească pa
triotică și revoluționară, calitățile tehnice
— frazarea, sonoritatea, dicția, sensibi
litatea și muzicalitatea — sînt trăsături 
ce vorbesc. în primul rînd. de calitatea 
muncii formației. Dealtfel, concludente 
pentru meritele sale sint si popularita- 
țe.â^și succesul de car,e,se,,bucură la fie- i 
esne apariție/» la fiecare-» concert și nu- 
măi*til acestora este — trebuie să spun
— destul de mare. îmi amintesc cu 
plăcere de programul prezentat de cu
rul din Botoșani ne . scena - Ateneului 
Român din București și- de concertul 
demonstrativ, susținut la sediul Uniunii 
compozitorilor. Formația elevilor rea
lizează an de an adevărate stagiuni co
rale, contribuind la îmbogățirea vieții 
muzicale a municipiului, la cultivarea 
gustului artistic în rîndurile tinerilor, 
la popularizarea artei corale clasice si 
contemporane, spre lauda dirijorului ei. 
profesorul Gheorghe Cojocaru, a co- , 
lectivului de cadre didactice și a con
ducerii liceului.

Grupaj 
ALINA

realizat de
POPOVICI

focar

Un puternic

CINECLUBUL
de-a 7-a.

P?-

„Ion Vodă cel Cumplit" de Emil Pavelescu (lucrare prezentată in 
recenta expoziție personală a pictorului amator).

rală. Sugerîndu-ne că între a- 
numite incercări ale artei mo
derne și noi nu se interpun, de 
fapt, nici tehnici, nici formule, 
nici estetici ezoterice, ci un 
imens vid, perpetuu dilatat de • 
gesturi și atitudini simulate, de 
o bunăvoință rece care distruge 
orice tentativă de apropiere și 
confesiune. Un fel de elocvenți 
oratori muți pentru un auditoriu 
fără auz. Lîngă valorile strict 
pfastice ale artei naive vom a- 
șeza întotdeauna valorile sale 
morale. Bogăția și generozitatea 
spirituală a creatorilor popu
lari, a oamenilor simpli a căror 
neasemuit de frumoasă lume in
terioară ni se dezvăluie cu fieca
re nouă lucrare. Qine.sînt acești 
artiști ? De pildă, un șofer, un 
cooperator, o gospodină, un elev, 
un muncitor, un fost jurist, și 
un fost specialist în apicultură. 
un dogar, un învățător, un plu
tonier de miliție, un miner...

. Naivii sînt lumea. Naivii sîntem 
noi. Arta naivă, privirea noastră 
zilnică ațintită asupra existenței.

•Avem, în întreaga țară, nu
meroase și prestigioase exemple . 
de creatori amatori. N-ar trebui 
decit să înșiruim puține nume, 
din cele multe, cu fiecare zi mai

multe. cunoscute din ample ma
nifestări naționale, datorită pre
miilor și distincțiilor primite in 
confruntări internaționale : Ro
bert Scripcaru, Marin Văduva. 
Gheorghe Sturza. Constantin 
Stănică, Emil Pavelescu. Ghiță 
Mitrăchiță. Ion Nița Nicodim. 
Pavel Biro. Alexandrina Lupaș- 
cu-Debreczeny ș.a. Arta naivă 
și-a cîștigat la noi un bineme
ritat prestigiu. Creatorii popu
lari beneficiază de o atentă și 
nuanțată îndrumare în cercurile 
de artă plastică, li se rezervă 
săli de expoziție, iar prin ceea 
ce au mai valoros, un loc pe 
simezele Muzeului de artă naivă 
de la Pitești, sinteză exemplifi- 
cativă a fenomenului. Mai mult, 
interesul criticii față de arta 
naivă a prilejuit numeroase stu
dii pertinente și puncte de ve
dere avansate în dezbateri și 
simpozioane special organizate. 
Pictura maselor, putem afirma, 
se bucură nu numai de atenția 
specialiștilor, ci și a maselor, în 
primul rînd a maselor, care văd 
în ea o manifestare a capacită
ții sale creatoare, o confirmare 
a geniului nesecat al poporului, 
care în condiții noi, își găsește 
împlinirea fie pe făgașele fol
clorului. fie pe făgașele artei 
culte.

C. R. CONSTANTINESCU

de educație

si cultură

Ceea ce a făcut ca 
cineclubul Ecran-util 
al Casei de cultură a 
sectorului 1 să fie 
foarte căutat de iubi
torii celei 
arte, ceea ce a făcut 
ca intr-un timp rela
tiv scurt — el ființea
ză doar de cinci ani 
— creațiile realizate in 
cadrul lui sâ se nume
re printre cele mai a- 
preciate din țară — 
premiile la festivalu
rile și concursurile na
ționale de cineamatori 
o atestă — a fost de
sigur munca entuzi
astă și talentul mem
brilor săi, dar și în
drumarea competentă 
de care ei au benefi
ciat in tot acest timp. 
Lucian Bratu și An
drei Blaier. David Reu 
și Alecu Croitoru, Că
lin Căliman și Eva 
Sîrbu. nume binecu
noscute publicului nos
tru de film, s-au in- 
tilnit cu regularitate 
cu cei care veneau la 
Ecran-util pentru a-și 
întregi cultura cine-, 
matografică și pentru 
a-și încerca ei înșiși 
talentul in domeniul 
artei filmului.

La Ecran-util își 
desfășoară activitatea 
secția de artă cine
matografică, condusă 
de regizorul Lucian 
Bratu. a Școlii popu
lare de artă. Conco
mitent, insă, operato
rul Gheorghe Deme
ter, de la televiziune, 
ține, de două ori , 
săptămână, cursuri de 
inițiere pentru înce
pători.

Dacă introducerea și 
perfecționarea in tai
nele realizării filmu
lui constituie un punct 
absolut necesar de ple
care, nu înseamnă că 
cei care au trecut deja 
la producerea unor 
scurt-metraje nu mai 
au nevoie de sfatul a-

matori pentru a- le da - 
sfaturi „la obiect^. 
Din luna februarie a 
acestui an, încă o ini
țiativă lăudabilă-, a fă-., 
cut ca Ecran-util, clu
bul, să devină un fel 
de centru de îndruma
re a celor interesați 
de film din Capitală-: 
lunar are loc Stagiu-: ., 
nea bucureșteană a. 
filmului de amatori. 

Sigur, programul 
cineclubului Ecran- 
util este mult mai bo
gat : au loc periodic- ■ 
proiecții ale. unor pre
miere românești înso
țite de întilniri cu 
realizatorii lor și mai. 
ales se lucregzq. in
tens la propriile .filme. " Mîndra), 

. . _ Anul trecut,, de pildă,..
tent al specialiștilor, s-au realizat opt peli

cule dintre care - Acele 
zile de neuitat .de Ni
colae Vereștiuc, a pri
mit premiul pentru cel 
mai bun film-reportg). 
și pentru comentariu, 
Forexim, semnat de 
Feliciăn Gheorghiu, a 
fost distins cu pre
miul pentru cel măi 
bun film publicitar, 
pentru Bătrîna și fată, 
Corneliu Dimitriu a 
primit un premiu spe-

Tocmai de aceea, la 
Ecran-util . funcția-, 
nează și un centru 
metodologic unde ci
neaști șt critici, cirie- 
amatori vizionează pe
licule pentru ca apoi 
să le discute, să le su
pună unei dezbateri 
critice.^ Lunea după- 
amiază, deci, unul sau 
măi mulți regizori pro
fesioniști stau la dis
poziția regizorilor a-

dai--—, toate ..la festi
valul ... „Pelicula de 
,aur“._ Pentru -e,diția din 
acest an, membrii ci- 
.necfubuluî .bucureș- 
tean se pregătesc să 
se prezinte cu alte fil
me : 1877. (Pelician
Gheorghiu și Sorin 
Chivulescu), Quo va- 
di's (Ion. Nădrag), O- 
mul și marea (Toth 
Francisc), Aspecte din 
activitatea „de gospo
dărire a sectorului I 
(Ion Flecfitenmacher 
;i Irind Meggyesi), 
Rolul propagandei vi
zuale în’", sprijinul 
activității economice 
(Paul Manty)., _ Bolero 
(Ion Nădrag și Mihail 
Mînrl.ra}, - •

Vom încheia pre- 
. zentar.ea amintind cea 

ipai recentă dintre 
noutăți : . chiar". din lu
na septembrie va func
ționa . aici un. cenaclu 
al filmului, .de anima- 

. ție ce va fi 'condus de 
Bob Călinescu. Cena
clul .va fi:.deschis tu- 
furof ‘.;amatQrilor de 
animație din Capitală, 

. indiferent din ce cine- 
Club fac parte.
MIRUNA IONESCU

araniate.de
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ȘCOALA O problemă plasată în unele locuri 
încă sub semnul întîmplării:

ORIENTAREA ȘCOLARĂ Șl PROFESIONALA
Una în rapoarte, alta în realitate 
Unde e răspunsul la a treia întrebare ?

Pentru liceele din municipiul 
Deva ziua de 20 iunie a avut 
o semnificație diferită : în timp 
ce unele puneau punct înscrie
rilor în treapta I, altele de-abia 
atunci sperau să-și poată com
pleta listele de candidați. La 
Liceul pedagogic s-au prezen
tat 3 concurenți pe un loc. la 
„Decebal" am consemnat 240 
solicitanți la 180 de locuri, pen
tru ca la liceele industriale să 
rămînă vacante o sumedenie de 
locuri. Grupul școlar minier n-a 
putut recruta 100 de elevi pen
tru specialitățile mecanică și 
electrotehnică, iar Școala profe
sională se afla într-o situație 
$i mai grea : la meseria lăcă
tuș mecanic auto-moto erau a- 
coperite doar 14 din cele 38 
de locuri disponibile, la electri
cian montaj-instalații și repara
ții — 3 din 38. la lăcătuș de 
mină — 1 din 38, iar la electri
cian de mină și lăcătuș pentru 
industria construcțiilor de ma
șini — nici unul ! La rîndul 
său. Liceul electrotehnic avea 
disponibile 53 de locuri la spe
cialitatea mecanică și toate 
locurile planificate (76) la spe
cialitatea construcții, situația 
fiind aproape identică și la Li
ceul industrial de construcții,

Statistica prezentată mai sus 
demonstrează că orientarea șco
lară și profesională, despre care 
s-a vorbit atit de mult în cursul 
anului, n-a dat rezultatele 
scontate, profesiile cu pondere 
în economia județului — mine
rit. construcții, energetică — 
fiind. în continuare, ignorate de 
către tineri. Robert Singer, di
rectorul Liceului de construcții, 
afirmă că se poate vorbi de o 
eficientă orientare școlară și 
profesională numai cînd se dă 
un răspuns complet la următoa
rele trei întrebări : ce vrea să 
devină elevul, ce poate și ce 
trebuie să devină el. Ca să-și 
poată alege o profesiune sau 
alta elevul trebuie să fie. în 
prealabil, informat despre posi
bilitățile de realizare pe care le

0 bază materială corespunzătoare 
pentru atelierele-școală

Printre preocupările cadrelor 
didactice și ale elevilor din ju
dețul Timiș, atît în lunile tre
cute, cit și acum, cu puține zile 
înainte de începerea noului an 
de învățămînt, s-a numărat și 
îmbogățirea bazei materiale a 
atelierelor-școală cu noi și mo- 
derne aparate și utilaje. Această 
preocupare deosebită se explică 
in primul rind prin faptul ca 
și cadrele didactice și elevii sînt 
deciși să contribuie, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, la în
deplinirea .cincinalului revolu
ției tehnico-știînțifice, cincinal 
care impune, pe de o parte, o 
considerabilă sporire a nivelu
lui de cunoștințe tehnice și, pe 
de altă parte, o dotare materială 
corespunzătoare. Vom da citeva 
exemple, obținute de la Inspec
toratul școlar al județului Timiș: 
dotarea atelierelor-școală s-a 
îmbogățit cu încă 20 transfor
matoare de sudură, 4 mașini de 
filetat electrice, 1 garnitură de 
sudură, 2 prese hidraulice, 2 ma
șini de frezat, 40 polizoare elec
trice, 5 mașini de găurit cu ax 
vertical, 4 strunguri, 5 foarfeci 
ghilotină și 28 truse scule — lă- 
cătușerie. ..

Atenție deosebită a fost acor
dată și îmbunătățirii zestrei la
boratoarelor și cabinetelor din 
liceele și școlile județului. în 
cele 379 laboratoare existente, 
elevii, pe timpul vacanței, au 
executat planșe și desene cu ca
racter metodic, au construit di
verse aparate menite să înles
nească însușirea rapidă a cu
noștințelor predate în orele de 
curs. Există acum, în școlile ju
dețului, 350 televizoare, 950 apa
rate de proiectare (diapozitive, 
diafilme), 186 aparate automate 
de proiecție, 87 aparate de pro
iecție pe 16 mm, 75 retroproiec- 
toare, 83 truse complexe pentru 
predat fizica, 320 magnetofoane 
și altele. Toate acestea vor aju
ta, desigur, la înscrierea învăță- 
mîntului timișorean pe coordo

are la îndemînă. Pe această li
nie atit cadrele didactice, cit și 
organizațiile U.T.C. au acționat 
intens. în școli au fost amena
jate colturi de orientare școlară 
și profesională, au avut loc dez
bateri cu elevii și părinții a- 
cestora în cadrul orelor de diri- 
genție, s-au organizat întîlniri 
cu conducători ai marilor între
prinderi, vizite la liceele de 
specialitate, excursii la cele 
mai importante obiective eco-

• Vrea sâ se facâ agronom, dar nu se înscrie la liceul 
agricol • Viitor depanator de radio și televizoare care nu optează 
pentru liceul electrotehnic • Psihologia se învață in trei zile ?

• Și, din 32 pe listă, au mai rămas 9

nomice. Sub egida Casei jude
țene a corpului didactic au fost 
tipărite microghiduri și bule
tine de informare care prezintă 
detaliat profilul liceelor din ju
deț, specificul unor meserii, 
condițiile de viață și învățătură 
pe care Ie oferă școlile, numă
rul de locuri disponibile, for
mele concrete de calificare și 
altele, mergîndu-se pină la in
dicarea actelor necesare înscrie
rii. Din păcate. însă, elevii n-au 
fost determinați să-și exprime 
opțiunile exclusiv pe baza aces
tor informații, ci au fost lăsați. 
deseori, sub influența unor fac
tori exteriori școlii.

Răspunsul la a doua întrebare 
trebuie să-l dea profesorul, di
rigintele. Ca să-i poată spune 
elevului dacă a făcut o alegere 
bună sau rea. dacă are posibili
tăți să se realizeze într-un do
meniu sau altul, trebuie să-i cu
noască, în profunzime, atît ca
litățile. cît și defectele. în acest 
scop, la încheierea fiecărui ci
clu de învățămînt se întocmesc 
fișe psiho-pedagogice pentru ca
racterizarea fiecărui elev, dar, 
în practică, acestea nu consti
tuie instrumente utile de lucru 
datorită faptului că sînt com
pletate în fugă și conțin, aproa- 

natele modernului, la predarea 
intensivă a programului de în
vățămînt, realizîndu-se, în fi
nal, o pregătire științifico-teh- 
nică de înalt nivel a elevilor.

Tovarășa Valeria Zărie. pre
ședinta Consiliului elevilor al 
Comitetului județean Timiș al 
U.T.C., a ținut. însă, să subli
nieze că. în paralel cu aceste 
remarcabile realizări, conduce
rile școlilor, cadrele didactice, 
elevii au acordat o atenție spo
rită și dotării cabinetelor de 
științe sociale. în cele 222 de 
cabinete de științe sociale au in
tervenit mari schimbări. A fost 
reîmprospătat materialul didac
tic, au fost desenate noi gra

„Meșterii" școlari se pregătesc 

pentru prima lecție
Preocuparea principală a Ofi

ciului Central pentru mijloace 
de învățămînt al Ministerului 
Educației și învățămintului este 
la ora actuală asigurarea unei 
dotări sporite și diversificate, 
precum și realizarea de noi mij
loace de învățămînt. Aflăm ast
fel că în primul semestru al 
anului 1976 in atelierele-școală 
au fost realizate prin micropro- 
ducție mijloace de învățămînt 
în valoare de peste 5 milioane 
lei. Se apreciază că pină la sfir- 
șitul acestui an valoarea apara
turii de laborator care se va 
realiza in atelierele școală ale 
învățămintului liceal și tehnico- 
profesional va depăși 10 mili
oane lei. Produsele fabricate 
în aceste ateliere pentru propria 
dotare reprezintă aparatură 
pentru laboratoarele de fizică, 
chimie, biologie cît și pentru 
ateliere. Unele instituții de în
vățămînt execută aparatură de 
mare complexitate. După docu

pe exclusiv, aprecieri generale, 
nesusținute de material faptic. 
Iată, deci, că deși pornește 
bine, activitatea de orientare 
profesională slăbește vizibil pe 
drum, împotmolindu-se în final, 
adică atunci cind trebuie să 
răspundă Ia a treia întrebare, 
care este și cea mai importantă: 
spre ce domenii trebuie să 
orientăm tinerii ? Pentru că, se 
știe, societatea n-are nevoie 
numai de ingineri, medici sau 

profesori cum vrea să ajungă 
marea majoritate a acestora. 
Există sectoare prioritare, ne 
referim atît la cele deficitare în 
forță de muncă, cît și la cele 
care vor cunoaște o dezvoltare 
mai accentuată în viitor, care 
trebuie sprijinite. Dacă aces
tea nu primesc cadrele nece
sare, înseamnă că activitatea de 
orientare școlară a fost defec
tuoasă, lipsită de conținut. Esțe 
exact ceea ce s-a întîmplat în 
municipiul Deva. Nu putem 
afirma că s-a realizat o serioa
să orientare profesională cind 
un elev (Marcel Bozeșan, Școa
la generală nr. 3) dorește să se 
facă inginer agronom, dar re
fuză să se înscrie la liceul agri
col. cînd un altul (Antonie Matei 
de la aceeași școală) visează să 
devină depanator de radio și te
levizoare, dar refuză să urmeze 
liceul electrotehnic care i-ar 
putea fi, evident, de mare fo
los. cînd un altul, deși repe
tent. se înscrie la liceul teore
tic pentru a deveni... medic. 
Datorită slabei orientări profe
sionale care se face în școlile 
generale, multi elevi își schimbă 
opțiunile după prima treaptă de 
liceu. La examenul de admitere 

fice și planșe, s-a mărit numă
rul cărților și broșurilor cu ca
racter politico-educativ. De ase
menea, in toate școlile a fost 
reîmprospătată propaganda vi
zuală. începutul noului an școlar 
ne va găsi foarte bine pregătiți și 
la capitolul materialului didac
tic necesar predării științelor 
sociale, ceea ce înseamnă un 
progres față de anii trecuți și 
o garanție că bagajul de cunoș
tințe politice al elevilor va fi 
completat și îmbogățit, ceea ce 
îi va ajuta să abordeze cu ma
turitate problemele complexe cu 
care se vor confrunta în noul 
an de învățămînt.

TEODOR POGOCEANU 

mentația întreprinderii „Didac
tica" sau după concepția proprie 
astăzi „meșterii" școlii făuresc 
alimentatoare didactice, spiro- 
metre. pantografe. tuburi Kd- 
ning. transformatoare și truse 
de fizică, biologie, chimie, ste- 
reometrie.

Se va extinde dotarea cu mij
loace audio-vizuale (diapozitive 
cu texte problematizate, filme- 
fragment care prezintă acele 
aspecte și fenomene din cadrul 
lecției, inaccesibile observației 
directe a elevilor, pentru care 
profesorul nu are posibilitate de 
ilustrare), concepute astfel Incit 
să invite elevii la discuții și 
dezbateri.

în acest an peste 30 de filme 
didactice și 100 de titluri de 
diapozitive cu tematică diversă 
— biologie, chimie, științe so
ciale. geografie, se vor adăuga 
zestrei învățămintului.

B. PETRE 

pentru treapta a doua a liceu
lui pedagogic s-au înscris 6 
elevi care anterior frecventa
seră școli cu alte profiluri. O 
profesoară ne vorbea chiar, cu 
satisfacție, despre Dorina Ar- 
mioni. venită de la liceul de 
chimie, care „în trei zile a în
vățat psihologia, luînd la exa
menul de diferență nota maxi
mă"'. N-am împărtășit bucuria 
profesoarei din mai multe mo
tive : o materie nu se poate în
văța în trei zile, și-apoi de ce 
să fim de acord ca eleva să-și 
părăsească o profesie care o 
pregătea pentru muncă, pentru 
producție, preferind alta, unde 
și așa concurenta era exage
rată ?

După cum se știe, comisiile 
de orientare profesională exis
tente în fiecare școală sondează, 
trimestrial, opiniile elevilor, iar 
pe baza lor Laboratorul jude
țean de orientare școlară reali
zează un tablou al opțiunilor 
pentru toate liceele din județ. 
Comparind mai multe situații 
statistice de acest gen, consta
tăm că opțiunile se modifică de 
la un trimestru la altul, se îm
bunătățesc văzînd cu ochii, pină 
cind corespund întru totul o- 
biectivelor stabilite, ceea ce 
vrea să demonstreze că respec
tivele comisii au muncit, nu 
glumă ! Chiar în „Concluziile 
și recomandările" publicate la 
sfîrșitul trimestrului III, scrie 
negru pe alb că „în general se 
constată o orientare corespun
zătoare a elevilor din clasa a 
VIII-a spre liceele de specia
litate" și că „în perioada din
tre sondajele efectuate în tri
mestrele I și II s-au produs 
modificări în structura generală 
a opțiunilor, în sensul îmbună
tățirii orientării elevilor spre 
meseriile cu pondere în econo
mia județului (sic !)**.

Aprecierile sînt valabile pînă 
la... începerea înscrierilor în 
treapta întîi, cînd ele se schimbă 
brusc. Mulți dintre elevii care, 
în cursul anului, au „optat" 
pentru liceele de specialitate 
pot fi întîlniți acum tremurînd 
pe la ușile liceelor pedagogic 
ori teoretic, așteptînd să intre 
la examene. De fapt, nu cre
dem că în cursul anului și-ar 
fi exprimat o altă opțiune, ci. 
mai degrabă, s-au aranjat lu
crurile din condei, ca să iasă 
frumos la... serbarea de sfirșit 
de an. Numai așa ne explicăm 
de ce. din 32 de elevi ai Școlii 
generale nr. 4. care în scriptele 
diriginților trebuiau să se în
scrie la Liceul minier, n-au mai 
făcut acest lucru decît 9. iar 
spre Liceul de construcții nu 
s-a mai îndreptat nici imul. A- 
celași lucru se poate spune 
despre Școala generală nr. 5 
care a ..programat" 17 elevi 
pentru Liceul de mecanică, dar 
în final n-a trimis decît 11 
ș.a.m.d.

ALEX. BĂLGRĂDEAN

SIMBATA, 4 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o idee: 
Traian Lalescu (1882-1929). 10,30 
Film artistic: „Laleaua neagră" 
(reluare). 12,20 Gala tinerilor 
maeștri. 13.05 Telex. 13.10 Biblio
teca pentru toți. Mateiu Cara- 
giale. 14.00 Milcove cu apă lină. 
Program susținut de ansamblul 
„Doina Vrancei- din Focșani. 
14,20 „Sticla fascinantă-. Produc
ție a Studiourilor de televiziune 
din R.D.G. 14.45 Pagini de isto
rie. pagini de creație muzicală. 
15.10 Magazin sportiv. 16,10 Ca
leidoscop cultural-artistic. 16.30 
Mozaic pe portativ. Muzică ușoa
ră. 16.50 Vîrstele peliculei. 17.50 
Club T la Sibiu. 18.45 Ciclul „Cîn- 
tare omului-. Emisiune de ver
suri. 19.05 Eroi îndrăgiți de copii.
19.30 Telejurnal. 20.00 Teleenciclo- 
pedia. 20.45 Film serial: „Baretta". 
21.15 24 de ore. 21.50 Alo, Bucu
rești? Aici Sofia! Duplex muzical- 
distractiv realizat de Televiziunea 
română și Televiziunea bulgară.

DUMINICA, 5 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

8.30 Avanpremiera zilei. 8,40 Tot 
înainte! 9.35 Film serial pentru 
copii: ..Blindul Ben“. 10.00 Viața 
satului. 11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 
13.05 Album duminical. 17.40 Pu
blicitate. 17.45 „Din tainele mări
lor-. Episodul 8 — „Noaptea Cal
marilor-. 18.35 Documentar TV. 
Valurile Dunării. 19.00 Micul ecran 
pentru cei mici. 19,30 Telejurnal. 
Săptâmîna politică internațională 
in imagini. M.OO Baladă pentru 
acest pămînt. împreună cu liber
tatea (I). 20.20 Film artistic: „Zi
dul-. Premieră TV. 22,15 24 de 
ore: Sport.

Pionieri din Constanta — poate multi dintre ei temerari navigatori 
in viitor — parcurgind „filă" cu „filă“ prestigioasa și eroica istorie 

a marinei românești

(Urmare din pag. I) 
pe care epoca noastră, frag
mentată și torturată de atî- 
tea angoase, îl refulează 
printr-un colț de conștiință, 
păstrîndu-i însă obscur nos
talgia, pînă ce un eveni
ment din afară ne confrun
tă dintr-o dată cu propria 
noastră conștiință și ne obli
gă la un examen sau, pur și 
simplu, ne inundă în lumi
na interioară pe care am ți
nut-o sub obroc spre a pu
tea să ne vedem de nevoile 
zilei.

„Miracolul" petrecut Ia 
Montreal, extraordinara sim
patie ce a înconjurat pe fe
tele noastre se explică prin 
capacitatea lor de a aprin
de, in atitea milioane și mi
liarde de inimi, fie și numai 
pentru o clipă, această fla
cără ce luminează sufletul 
omenesc, dindu-i statura 
unei ființe superioare în ie
rarhia zoologică. Am văzut 
aievea o ipostază a perfec
țiunii umane. Care este nu 
doar perfecțiunea în execu
tarea „numerelor** acrobati
ce (altfel circul ar fi reali
zat mai degrabă acest feno
men), ci mai ales încărcătu
ra de umanitate pe care o 
face să radieze. Zîmbetul 
Nadiei, tăria cu care Teo
dora a știut să treacă peste 
amărăciunea unor clipe de 
frustrare au constituit o 
splendidă lecție de omenie. 
Fetele noastre au întrupat, 
acolo, la Montreal, mai mult 
decit idealul grecesc, poate 
rece, totuși, în perfecțiunea 
lui geometrică. Ele au dus 
căldura sufletească învălui

PROGRAMUL H

10,15—11,45 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii. 20.20 
Ora melomanului. Georg Frie
drich Haendel. 21.10 Scriitorul și 
epoca: Geo Dumitrescu. 21.30 Te- 
lerama. 22.00 Muzică din operete.

LUNI, 6 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Teleglob: 
Brazilia. 19,20 1001 de seri. 19,30

SĂPTÂMÎNA TV
4 — 10 SEPTEMBRIE 1976

Telejurnal. 20,00 Ancheta T. „Cînd 
pîinea este fără muncă". 20,35 
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri interpret! 
de muzică populară. 21.35 Publi
citate. 21.40 Ora științei și teh
nicii. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 File de dicțio
nar. Luis Bunuel. 18,35 Dreptul la 
fericire. Album coral. 18,50 Pu
blicitate. 18,55 Pagini de umor: 
„Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea“. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii: „Blîndul Ben" (re
luare). 20,25 Pe teme economice. 
20,45 Enesciana. O remarcabilă 
pagină a creației noastre came
rale. 21,15 Telex. 21,20 Turism și 

tă în discreție, proprie nea
mului lor. De pe apa Tro- 
tușului, în care s-a oglindit 
cîndva cea mai deplină în
truchipare a bărbăției și în
țelepciunii acestui popor, 
Ștefan cel Mare (care a co
pilărit — după tradiție — 
prin acele locuri), ele au 
dus mesajul acelui „nou 
umanism" revoluționar deve

nit sîmburele în jurul că
ruia se încheagă o nouă con
știință de sine în cultura 
română. Și l-au exprimat în 
gesturile și zimbetele lor, 
dansind pe birnă, zburînd 
prin aer, împrumutînd spor
tului cuceririle baletului și 
folosind tribuna cea mai vi
zibilă a vremii noastre — te
leviziunea și sportul — spre 
a proclama un adevăr ce 
stă la temelia, mai mult ca 
orice, încrederii în ziua 
noastră de miine: o țară și 
un popor care nasc și cresc 
asemenea copii, de o matu
ritate și o inteligență în afa
ra vîrstei. dar păstrind imen
sa capacitate de iradiere a 
omului nealterat, proprie co
pilăriei, asemenea țară și 
asemenea popor pot privi cu 
încredere viitorul.

Cindva Franța s-a regăsit 
pe sine și s-a recunoscut cu

vinătoare. 21,40 Bucureștiul necu
noscut. 21,55 Rezonanțe de cîntec 
românesc.

MARȚI, 7 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Film ar
tistic: „Zidul- (reluare). 11,55
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă franceză. 17,00 Telex. 
17,05 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 17,15 Roman- 
foiletori: ȚARANII. Episodul 9 — 
„Primăvara-. 18,05 Pentru sănă

tatea dv. 18.15 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18,45 
Telecronică pentru pionieri. 19,00 
Skoplje — orașul renăscut — 
Reportaj. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,20 
Teatru TV. Ciclul Oameni ai zi
lelor noastre. „Dincolo de mun
te- de Constantin Munteanu. Pre
mieră pe țară. 21.20 Cercuri de 
virstă ale Bucureștilor. Reportaj. 
21.40 Maeștri ai artei interpreta
tive românești. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

20.00 Pagini muzicale de virtuo
zitate. 20.25 Din filmoteca TV. 
20.45 Tezaur de cîntec românesc. 
21.05 Telex. 21,10 Cultura la lo
cul de muncâ. 21,30 Vîrstele pe
liculei (reluare).

Valoroasă contribuție 
la activitatea 

de educație juridică*]
Orice dicționar care urmăreș

te explicarea unor categorii, 
concepții și termeni ai unui a- 
numit domeniu de activitate re
prezintă rezultatul unui efort 
de analiză, selecție și sinteză, 
orientat de o concepție referi
toare la scopul unei asemenea 
lucrări, la modul cum trebuie 
să răspundă exigențelor citi
torilor și la felul în care se in
tegrează în ansamblul literaturii 
de specialitate. în același timp, 
apariția unei asemenea lucrări, 
ca și a altor creații din larga 
arie a științelor sociale, trebuie 
să reflecte preocupările de ri
dicare continuă a nivelului 
conștiinței socialiste a tuturor 
cetățenilor.

Autorii dicționarului juridic 
penal. George Antoniu. Costa- 
che Bulai și Gheorghe Chivu- 
lescu și coordonatorul general 
al lucrării. Emil Nicolcioiu. au 
avut în permanentă în' vedere 
aceste obiective, reușind să o- 

entuziasm într-o copilă din 
Orleans. în fetele noastre, în 
frunte cu Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu, lumea și 
noi înșine ne-am oglindit, ca 
într-un curat izvor de munte, 
chipul nostru cel mai aproa
pe de acel ideal universal de 
umanitate în formularea și 
realizarea căruia stă poate 
unica șansă a supraviețuirii 
planetei noastre. Aceasta 
este, credem, explicația „mi
racolului" înfăptuit de citeva 
copile pe un stadion din 
Montreal.

Și acest sens adînc al fap
tei lor, care a însemnat, tot
odată, revelarea virtualități- 
lor extraordinare ale tinere
tului de azi al țării noas
tre, a fost, ca de obicei, răs- 
frînt și exprimat la cea mai 
înaltă cotă de către partidul 
nostru, personal de secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Modul în 
care a fost încununată iz- 
bînda Nadiei și Teodorei ca 
și a minunaților „grădinari" 
de pe Trotuș, Bella și Marta 
Kăroly, împreună cu cinsti
rea acordată întregului lot 
olimpic al României într-o 
impresionantă și plină de 
semnificații festivitate, ne-au 
dovedit — pentru a cîtaoară! 
— că tot ceea ce, în reali
tatea noastră socialistă, este 
investit cu putere de a rodi 
și a mobiliza prin exemplul 
care face mai mult decit mii 
de vorbe, își găsește ecoul 
profund și consacrarea răsu
nătoare in inima și gestul de 
autoritate al aceluia care în
trupează activ voința de 
afirmare plenară a țării noas
tre în lume.

MIERCURI, 8 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Flacăra vie 

a științei: Nicolaus Copernic 
(1473—1543). 10,30 Locuiesc într-o 
inimă. Emisiune de versuri. 10,45 
Copiii din Pădureni — Reportaj 
TV. 11,05 Să trăim și să muncim 
în chip comunist. 11,35 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limbă 
rusă. 17.00 Telex. 17,05 Enciclope
die pentru tineret. 17,30 Săptă- 
mîna muzicală. 17,45 Tragerea pro- 
noexpres. 17.55 Contemporanele 
noastre. 18,25 De la Alba vine 

dorul... Program folcloric. 18,45 
Publicitate. 18,50 Tribuna TV. 
19,20 îooi de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Din filmoteca de aur: George 
Enescu (I). 21.20 Revista literar- 
artistică TV. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Bijuterii muzicale. 20,30 

Priviri șl umbre. Film TV dis
tins cu Marele premiu ACIN — 
1975. 21.25 Telex. 21,30 Teatru 
scurt. Ciclul Oameni ai zilelor 
noastre. „Acolo unde oamenii sînt 
oameni- de Teodor Marian.

JOI, 9 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 

fere atit specialiștilor cît și ma
selor de cititori o operă valo
roasă cu incontestabile valențe 
informative și educative.

Definindu-se conceptul de 
„prevenirea infracțiunilor" în 
societatea socialistă ca o acti
vitate desfășurată în vederea 
preintîmpinării, evitării săvîrși- 
rii de infracțiuni, ce se înfăp
tuiește atît prin măsurile luate 
pentru ridicarea nivelului mate
rial și cultural al membrilor 
societății, cît și prin intensifi
carea muncii educative în rîn
dul cetățenilor. în vederea cu
noașterii, însușirii și respectării 
stricte a legilor se subliniază ro
lul deosebit pe care activitatea 
de educație juridică îl are în 
profilaxia manifestărilor antiso
ciale și pune încă o dată în lu
mină rostul educativ al acestei 
lucrări.

Interesul larg al dicționarului 
juridic penal capătă o semnifi
cație aparte pentru tineri care, 
fiind în perioada formării con
științei lor juridice socialiste, li 
se oferă posibilitatea să se in
formeze în mod corect asupra 
principalelor noțiuni și -catego
rii penale, aflînd nu numai sen
sul exact al unor termeni, ci și 
motivația social-politică a sanc
ționării infracțiunilor. Totodată, 
lucrarea insistă în mod deose
bit asupra umanismului drep
tului nostru socialist, care, prin 
scoaterea de sub incidența legii 
penale a unor fapte cu pericol 
social redus și prin acordarea 
unui rol din ce în ce mai mare 
formelor de intervenție ob
ștească sporește eficienta acti
vității de prevenire și combate
re a faptelor penale. Subsumînd 
această orientare umanistă a 
dreptului nostru penal întregii 
politici a partidului. în cuvîntul 
introductiv, Emi.1 Nicolcioiu a- 
rată, pe bună dreptate, că o a- 
semenea orientare se legiti
mează prin adoptarea fermă a 
unei ideologii juridice, factor 
primordial de natură să accele
reze ritmul de înaintare a pro
gresului juridic, să sporească e- 
ficienta sa socială.

Lucrarea de o remarcabili 
probitate științifică și animată 
de o evidentă vocație educati
vă. dicționarul juridic penal 
constituie un act de cultură 
care se integrează organic în 
vastul și luminosul Program 
prezentat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul educa
ției politice și al culturii so
cialiste.

GEORGE BASILIADE
•) Dicționar juridic penal, 

Editura științifică și enci
clopedică, București, 1976, 
288 pag.

R.P.D. Coreeană pe drumul ma
rilor realizări. 17,30 Seara Tele
viziunii r.p. Bulgare. 19,20 îooi 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Bio
grafii contemporane. 20,25 Seara 
Televiziunii R.p. Bulgare. 20,40 
Film artistic: „Amintiri". Produc
ție a Televiziunii bulgare. Pre
mieră pe țară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Capodopere ale literaturii 
concertante.

VINERI, 10 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Să trăim și să 
muncim în chip comunist. 20,30 
Pe acest pămînt de glorii —emi
siune de versuri. 20,50 Cadran 
mondial. 21,15 Publicitate. 21,25 
Cîntecele tinereții. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Biografii con
temporane (reluare). 17,30 Șah 
mat în... 15 minute. 17,45 Româ
nie, mîndră țară — melodii popu
lare. 18,05 Ora științei și tehnicii 
(reluare). 18,45 Muzică ușoară. 
18,55 Turism și vînătoare. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Cartea românească de învăță
tură. 20,30 Documentar TV. Va
lurile Dunării. 20,55 Telex. 21.00 
Seară de operetă: „Văduva ve
selă" de Franz Lehar (partea a 
Il-a). 22,00 Romanțe și cîntece de 
voie bună.

1. Profesor la Catedra de 
Tehnologia metalelor, la Facul
tatea de Tehnologia Construc
țiilor de mașini la disciplinele :
Construcții sudate". ..Tehnolo

gia construcțiilor sudate". ..Ma
șini unelte și control dimensio
nal" și „Tehnologie" poziția 4 
din statul de funcțiuni ;

2. Șef de lucrări la Catedra 
de Geometrie descriptivă și de
sen I, la Facultatea de Tehnolo
gia Construcțiilor de mașini la 
disciplinele : „Desen tehnic" și 
„Geometrie descriptivă și de
sen" pozițiile 18 și 19 din statul 
de funcțiuni ;

3. Șef de lucrări la Cate
dra de Rezistenta materialelor 
la Facultatea Tehnologia Con
strucțiilor de mașini la discipli
nele : „Rezistența materialelor" 
și „Mecanică și rezistenta ma
terialelor" pozițiile 15. 17. 19. 20 
și 21 din statul de funcțiuni ;

4. Șef de lucrări la Catedra 
de Rezistența materialelor la 
Facultatea Tehnologia Construc
țiilor de mașini, la disciplina: 
„Rezistența materialelor" pozi
ția 18 din statul de funcțiuni ;

5. Șef de lucrări la Catedra 
de Mecanică și teoria mecanis
melor la Facultatea de Meca
nică agricolă, la disciplinele î 
„Mecanică tehnică" și „Meca
nică" poziția 22 din statul de 
funcțiuni ;

6. Șef de lucrări la Catedra 
de Mecanică și teoria mecanis
melor la Facultatea de . Meca
nică agricolă, la disciplina î 
„Mecanică și rezistența mate

rialelor" poziția 23 din statul de 
funcțiuni ;

7. Șef de lucrări laOatedra de 
Mașini electrice, la Facultatea 
Electrotehnică, la disciplinele : 
„Tehnologia de fabricație a ma
șinilor electrice" și „Mașini 
electrice" poziția 18 din statul 
de funcțiuni ;

8. Șef de lucrări la Catedră 
de Centrale electrice, la Facul
tatea Energetică, la disciplina : 
„Centrale termo-electrice" po
ziția 15 din statul de funcțiuni;

9. Șef de lucrări la Catedra 
de Centrale electrice, la Facul
tatea Energetică, la discipline
le : „Construcția și tehnologia 
reactorilor nucleari" și „Centra
le termo și hidroelectrice" pozi
ția 17 din statul de funcțiuni ;

10. Șef de lucrări la Catedra 
de Centrale electrice, Faculta
tea Energetică la disciplina: 
„Termoenergetică industrială și 
termoficare" poziția 24 din sta
tul de funcțiuni ;

11. Șef de lucrări la Catedra 
de Fizică. Facultatea de Aero
nave la disciplinele : „Fizică" și 
„Mecanică" poziția 24 din statul 
de funcțiuni ;

12. Șef de lucrări la Catedra 
de Fizică. Facultatea de Aero
nave la disciplina : .Fizică" po
zițiile 29 și 30 din statul de 
funcțiuni ;

13. Șef de lucrări la Catedra 
de Tumătorie-forjă. la Faculta
tea de Metalurgie la discipline
le : „Elaborarea și turnarea oțe
lului". ..Bazele cercetării expe
rimentale" și „Tehnologia ela

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVĂȚĂMÎNTULUI
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
borării aliajelor" poziția 7 din 
statul de funcțiuni ;

14. Șef de lucrări la Catedra 
de Chimie organică și tehnolo
gie organică. Facultatea de In
ginerie chimică la disciplinele : 
„Chimia compușilor macromo- 
leculari", „Tehnologia sintezei 
monomerilor și polimerilor", 
„Elastomeri sintetici" și „Teh
nologia prelucrării polimerilor" 
poziția 47 din statul de func
țiuni ;

15. Șef de lucrări la Catedra 
de Chimie organică și tehnolo
gie organică la Facultatea In
ginerie chimică la disciplina 
„Tehnologie chimică organică" 
poziția 49 din statul de func
țiuni ;

16. Asistent la Catedra de 
Metalurgia metalelor neferoase 
și prepararea minereurilor. Fa
cultatea Metalurgie, la discipli
nele : „Elaborarea și turnarea 
aliajelor neferoase". „Tehnologii 
metalurgice". „Tehnologia obți
nerii aliajelor de aluminiu", 
„Organizarea producției, pro
tecția muncii și controlul pro
ducției" și „Tehnologia metale

lor" poziția 19 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul Rectora
tului Institutului Politehnic 
București. Spl. Independenței 
313, Et. II. Camera 219. în ter
men de 30 de zile de la data 
publicării anunțului în Buletinul 
Oficial al R.S.R. pentru podu
rile de profesor și șef lucrări 
și 15 zile pentru posturile de 
asistent, cererea de înscriere 
împreună cu actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statu
tul personalului didactic din 
R.S.R. publicată în Buletinul 
Oficial al R.S.R. partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile Ministerului Educa
ției și învățămintului nr. 
84539/1969.

Concursul se va ține la Rec
toratul Institutului Politehnic 
din București. în termen de 3 
luni (pentru posturile de pro
fesor și șef de lucrări) și 15 zile 
(pentru posturile de asistent) 
de la data expirării termenului 
de înscriere la concurs.

Cei care funcționează într-o 

instituție de învățămînt supe
rior sînt obligați să comunice 
în scris rectorului sau directo
rului acesteia înscrierea la 
concurs.

Anunțul a fost publicat în Bu
letinul Oficial al Republicii So
cialiste România partea a III-a 
nr. 127 din 7 august 1976.

ACTELE NECESARE 
ÎNSCRIERII :

I. Pentru posturile de PROFE
SOR :

— Cererea de înscriere, 2 
exemplare ;

— Memoriul de activitate 
științifică, didactică, tehnică în 
producție și socială, 4 exem
plare ;

— Lista lucrărilor publicate 
sau în curs de publicare, 4 
exemplare ;

— Lucrările de specialitate 
elaborate, 1 exempar ;

— Autobiografia, 3 exem
plare ;

— Aprecierea activităților : 
didactică, științifică, obștească, 

tehnică în producție, eliberară 
de șeful catedrei (pentru cei 
din învățămînt) sau de colecti
vul de muncă unde candidatul 
își desfășoară activitatea (pen
tru cei din afara invățămîntu- 
lui) însoțită de o adresă sem
nată de directorul instituției și 
secretarul comitetului P.C.R. 
(numai pentru cei din afara In
stitutului Politehnic București) 
în care să se menționeze că s-a 
obținut avizul favorabil al Co
mitetului județean al P.C.R. 
sau al Secretariatului Comite
tului municipal București, pen
tru înscrierea la concurs, 2 
exemplare ;

— Copie legalizată de Nota
riatul de Stat de pe diploma de 
studii superioare și de pe ane
xa acesteia, 2 exemplare ;

— Copie legalizată de Nota
riatul de Stat de pe diploma de 
doctor docent în științe sau de 
doctor. 2 exemplare ;

— Adeverință de vechime în 
muncă, cu precizarea funcțiilor 
în care a activat, 2 exem
plare ;

— în cazul în care diploma de 
studii superioare sau aceea de 

doctor docent sau doctor este 
obținută în străinătate, se vor 
depune traducerea legalizată de 
Notariatul de Stat de pe aces
tea, precum și copie legalizată 
de Notariatul de Stat de pe 
adresa Ministerului Educației și 
învățămintului privind echiva
larea acesteia. 2 exemplare :
.— Pentru persoanele care 

și-au schimbat numele prin că
sătorie, se va depune copie le
galizată de Notariatul de Stat 
de pe actul de schimbare a nu
melui ;

— Dosar cu șină.
II. Pentru posturile de ȘEF DE 

LUCRĂRI șl ASISTENT :
— Cererea de înscriere la 

care se anexează :
— Copie legalizată de Nota

riatul de Stat de pe diploma 
de studii superioare și de pe 
anexa acesteia (situația școla
ră) 1 exemplar ;

— Memoriul de activitate 
științifică, tehnică, didactică și 
obștească în trei exemplare :

— Lista lucrărilor științifice 
publicate sau în curs de publi
care în trei exemplare ;

— Lucrările științifice publi
cate — 1 exemplar ;

— Autobiografia • - 2 exem
plare ;

— Adeverință de vechime în 
muncă — 1 exemplar (pentru 
posturile de asistent se va pre
ciza efectuarea stagiului legal 
după repartiția guvernamen
tală) ;

— Copie legalizată de Nota
riatul de Stat de pe diploma de 
doctor — 1 exemplar ;

— Aprecierea activităților : 
didactică, științifică, tehnică în 
producție și obștească, elibera
tă de șeful de catedră (pentru 
cei din învățămînt la care se 
anexează procesul verbal cu 
discuțiile purtate în catedră) 
sau de colectivul de muncă 
unde candidatul își desfășoară 
activitatea (pentru cei din afa
ra invățămîntului) însoțită de o 
adresă semnată de directorul 
instituției (întreprinderii) și de 
secretarul comitetului P.C.R. 
(numai pentru cei din afara în- 
vățămîntului) în care să se 
menționeze că s-a obținut avi-/ 
zul favorabil al Comitetului ju
dețean P.C.R. sau al Secreta
riatului Comitetului de Sector 
al P.C.R. pentru cei ditn Bucu
rești — 1 exemplar ;

— Un dosar cu șină;
— Pentru persoanele care 

și-au schimbat numele se va 
depune un exemplar copie le
galizată de Notariatul de Stat 
de pe actul de schimbare a nu
melui ;

— In cazul în care diploma 
de studii superioare sau aceea 
de doctor este obținută in străi
nătate se va depune traducerea 
legalizată de Notariatul de Stat 
de pe acestea într-un exemplar 
precum și un exemplar de pe 
adresa Ministerului Educației și 
învățămintului privind echiva
larea lor.
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ELE E
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, și primul-ministru al Guvernului Republicii Socialis
te România, MANEA MĂNESCU, au primit din partea președintelui 
Republicii Cuba, OSVALDO DORTICOS TORRADO. și a primului- 
ministru al Guvernului Revoluționar - - - - • -
următoarea telegramă :

In numele poporului, al Partidului 
Revoluționar al Cubei, avem plăcerea _ r....... ...... ....._
voastră. Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat. Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, precum și poporului 
român, mulțumirile noastre pentru căldurosul mesaj de felicitare 
adresat cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a asaltului asupra 
cazărmii Moncada.

Folosim prilejul pentru a vă asigura de aceleași sentimente ca 
cele cuprinse în mesajul dumneavoastră și pentru a vâ transmite 
cele mai bune urări pentru fericirea și progresul poporului frate ro
mân, reinnoindu-vă. totodată, dovada celei mai înalte considerațiuni 
și afecțiuni din partea noastră.

«1 Cubei, FIDEL CASTRO.

Comunist si al Guvernului 
de a vă exprima dumnea-

a fost salutat de tovarășii Cor
nel Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Octavian 
Groza, membru supleant al C.C. 
ai P.C.R.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie, și Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire a fost de față Wa
lid Al-Moualem. ambasadorul 
Republicii Arabe Siriene la 
București.

VIZITĂ

Intilnirea reprezentanților

organizațiilor de tineret din

capitale ale țărilor socialiste

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Argen
tina, general JORGE RAFAEL VIDELA, următoarea telegrama :

Cu prilejul sărbătorii naționale a României. îmi este plăcu: să 
transmit Excelenței Voastre, în numele poporului și guvernului ar
gentinian. precum și al meu personal, cele mai sincere urări de fe
ricire personală, de prosperitate pentru România prietenă.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Emirului Statului Qatar, KHA
LIFA BIN HAMAD AL-THANI. următoarea telegramă :

Am marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre și poporu
lui prieten al Republicii Socialiste România, in numele poporului si 
Statului Qatar, precum și al meu personal, profunda noastră apre
ciere pentru amabilele dumneavoastră felicitări cu ocazia celei de-a 
cincea aniversări a zilei noastre naționale, dorind Excelentei Voastre 
multă sănătate și fericire, iar poporului prieten al României progres 
Si prosperitate continuă.

Președintele Consiliului de 
export al Filipinelor si pre
ședinte al firmei ..Philipine In
ternational Trading Corp". 
Dominador Lim. a sosit, vineri 
după-amiază. totr-o vizită in 
țara noastră.

Pe aeroportul Otoperă, oaspe- 
tele a fost salutat de Marin 
Trăistaru. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
și reprezentanți ai conducerii 
Camerei de Comerț și Industrie.

A fost de față Leticia Ramos 
Shahani. ambasadorul Republi
cii Filipine la București. •

MANIFESTĂRI
Cu prilejul Zilei naționale

CONVORBIRE
deîn cursul dimineții zilei_

vineri, la Palatul din Piața Vic
toriei. au început convorbirile 
între tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, și Milorad Birovllev. mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele 
Comisia 
slavă de colaborare economică.

Cu acest prilej. într-o atmo
sferă prietenească, de înțele
gere reciprocă, se examinează 
stadiul relațiilor economice ro- 
mâno-iugoslave și se convin 
măsuri pentru dezvoltarea lor 
în continuare. în spiritul celor 
convenite în cursul intîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Iosip Broz 
Tito.

La convorbiri participă Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și mem
brii delegațiilor economice aie 
celor două țări. «>

PLECARE

părții iugoslave în 
mixtă româno-iugo-

trulul sirian al economiei fî co
merțului exterior. Mohamed Al
ima di.

La plecare. pe aeroportul 
Otopeni. erau prezenți Petre 
Lupți, ministrul muncii. Nicolae 
Ionescu. ministru secretar de 
stat, și alți membri ai conduce
rii Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice 
Internaționale.

A fost de față Walid Al- 
Moualem. ambasadorul Republi
cii Arabe Siriene la București.

__ r__ _______ ___ _____a
Braziliei, sărbătorirea a 154 de 
ani de la proclamarea indepen
denței, vineri după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifes
tare organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat loan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S.. reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului Culturii 
ti Educației Socialiste, un nu
meros public.

Au luat parte Paulo Braz 
Pinto da Silva, ambasadorul Re- 

derative a Braziliei la 
și membri ai amba-

sadei.

PRIMIRE
Vineri dimineața. George Ma- 

covescu. ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Shamay Câ- 
hana, noul ambasador al staru
lui Israel in Republica Socialis
tă România. în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

★
Vineri a început to Capitală 

..Sâptămina filmului coreean", 
manifestare ce se înscrie in ca
drul acțiunilor onșanizate în 
țara noastră cu prilejul celei 
de-a 23-a aniversar: a R.P.D. 
Coreene. Pelicula «Aripi puter
nice". prezentată la Casa filmu
lui to deschiderea manifestării, 
dă expresie eroismului poporu
lui coreean in lupta sa pentru 
apărarea patriei, idealurilor sale 
de pace și fericire.

Au fost de față Pak Zung 
Guc. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri 
ai Ambasadei.

SOSIRE CRONICA U.T.C.

Tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-mi nistru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a plecat, vineri după- 
amiază, la Damasc, unde va 
face o vizită la invitația minis-

Vineri după-amiază a so6it în 
București dr. Rafaat ‘ 
membru al Biroului 
mentului regional al 
Baas Arab Socialist 
blica Arabă Siriană, . 
roului pentru învățămint supe
rior și cercetare științifică al 
Comandamentului regional care. 
La invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în tara 
noastră.

La aeroport, oaspetele sirian

El Assad, 
Comanda- 
Partidului 

din Repu- 
sef al Bi-

O delegație a Tineretului 
FRELIMO din Mozambic a 
sosit in Capitală, urmînd să 
efectueze o vizită in tara 
noastră la invitația Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia și a Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor.
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CUPA SCINTEII TINERETULUI//

între 6 11 septembrie, la Costinești, turneul final

In continuarea Intilnirii re
prezentanților organizațiilor de, 
tineret din capitale ale țărilor 
socialiste, ieri s-au desfășurat lu
crările seminarului ..Rolul și 
activitatea organizațiilor de ti
neret in formarea comunistă, 
multilaterală a tinerilor". în 
cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective social-culturale, turis
tice din Capitală, iar seara au 
fost prezenți la spectacolul ofe
rit de către formații artistice ale 
tinerilor bucureșteni, pe scena 
Casei de cultură a studenților.

Despre semnificația manifes
tărilor din cadrul Intilnirii, re
porterilor noștri le-au fost îm
părtășite o serie de impresii și 
opinii :

• JURGEN CARSTENS, mem
bru al delegației municipale 
Berlin a Tineretului Liber Ger
man : ..Intilnirea cu tineri mun
citori din sectorul 3 al Bucu- 
reștiului, discuțiile cu cadre ale 
U.T.C. pe probleme ale muncii 
politice, de educare comunistă a 
tinerei generații au fost foarte 
utile și interesante pentru noi. 
Am reținut multe inițiative va
loroase din activitatea tineretu
lui român, pe care le voi aduce 
la cunoștința tovarășilor mei. 
ele fiind de natură a duce la o 
și mai mare apropiere intre or
ganizațiile șt tinerii țărilor 
noastre."

• DALIA CARRILLO, mem
bru al delegației provinciei Ha
vana a Uniunii Tineretului Co
munist ; „Este un prilej foarte 
bun de a ne cunoaște preocu
pările, formele fi metodele in- 
trebuințate in educarea tinerei

generații. Sînt sigură că vor fi 
reținute multe inițiative, dintre 
cele prezentate aici fi care mi 
s-au părut foarte interesante și 
de folos in munca noastră. Am 
fost primiți cu multă căldură de 
tinerii români, iar întâlnirile, pe 
care le-am avut cu tineri din 
București s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă și adevărată 
prietenie."

• BOGUSLAW LIBERADZKI. 
membru al delegației orășenești 
Varșovia a Federației Uniunilor 
Socialiste ale Tineretului Polo
nez : „Țin mai intii să subliniez 
atmosfera reală de muncă și de 
destindere ce ni s-a oferit prin 
programul variat pe care-l a- 
vem. Asta ne face să ne simțim 
minunat, să ne cunoaștem mai 
bine unii pe alții. Prietenii 
români ne-au făcut o primire 
deosebită, iar in discuțiile cu noi 
ne-au relatat pe larg obiectivele 
muncii, o serie de metode inte
resante din activitatea lor de 
educare comunistă și formare 
multilaterali a tineretului."

• ELENA ANGHEL. membră 
a delegației organizației munici
pale București a Uniunii Tine
retului Comunist: „Mă bucur 
că am prilejul de a participa la 
o asemenea reuniune de tineret 
de a putea realiza un schimb de 
experiență, un dialog pe proble
me privind participarea tineri
lor. la construirea societății so
cialiste și comuniste. Dorința re
ciprocă de a cunoaște preocu
pările organizațiilor noastre, 
atmosfera de lucru tovărășeas
că caracterizează desfășurarea 
întâlnirii noastre".

Aspect de Ia expoziția „Tineretul din capitalele țârilor socialiste — 
participant activ la realizarea sarcinilor economice și dezvoltarea 

creației tehnico-științifice"

Foto; GH. CUCU

LA TENISz
Comisia centrală de organizare a „Cupei Scin- 

teii tineretului la tenis" a stabilit ultimele a- 
mănunte privind desfășurarea întrecerilor finale 
pe tară programate, după cum se știe, între 
6—11 septembrie a.c. în stațiunea tineretului de 
pe litoralul Mării Negre — Costinești. Campionii 
județelor — finaliștii ediției a m-a 1976 a „Cu
pei Scînteii tineretului la tenis" pentru cele 6 
categorii : 10—14, 15—19, 20—25 ani, fete și bâ- 

1 ieți — trebuie să se prezinte la Costinești pină 
cei mai tirziu luni, 6 septembrie a.c. ora 18.00, 
urmînd ca, în aceeași zi, la ora 20,00 să aibă 
loc ședința tehnică pentru validarea concuren- 
ților, ședință la care vor participa și antrenorii 
sportivilor. Cu acest prilej va fi comunicată 
tragerea la sorți efectuată ieri, la sediul C.C. 
al U.T.C., în prezența membrilor comisiei cen
trale din care fac parte reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C., ai ziarului „Scinteia tineretului" și 
Federației de tenis. Așadar, se cunoaște, deja, 
ordinea meciurilor. La Costinești s-au luat toa
te măsurile pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de concurs, cazare și hrană pentru par- 
ticipanții Ia marea finală. Reamintim concuren-

țîlor că sistemul de disputare a întrecerilor fi
nale este eliminatoriu. Totuși, organizatorii ofe
ră concurenților posibilitatea de a susține alte 
jocuri în cadrul turneului de consolare. Practic, 
primele meciuri încep marți. ? septembrie ora 
8.00. întrecerile — care se vor desfășura in fie
care zi începînd de Ia ora 8 pină la ora 19 non 
stop — vor avea loc pe cele 10 terenuri de bi
tum special amenajate. Arbitrul principal pen
tru turneu] final este tovarășul Uie Tur cu, pre
ședintele Tenis-Club-uiui București. Mai amin
tim, cu acest prilej, că in afară de întrecerile 
sportive proprîu-zise. prin grija organizatorilor 
competiției, programul mai prevede o serie de 
activități educative și distractive. Astfel, pen
tru participant! marți seara, la Teatrul de vară 
de la Costinești. va avea loc o gală de filme 
sportive avînd ea subiect tenisul. într-o altă zi 
este prevăzută o seară distractivă cu muzică și 
dans. în grupuri, tinerii finaliști — eare sînt 
veniti din toate Județele tării, precum și din 
Capitală — vor putea face excursii care le ofe
ră posibilitatea să cunoască noile construcții ale 
minunatelor stațiuni de pe litoralul românesc.

Pentru cîștigătorii întrecerilor
Ca și la edițiile precedente 

organizatorii „Cupei Scînteii ti
neretului la tenis“ oferă celor 
mai buni dintre finaliști nu
meroase trofee sportive, precum 
și premii în materiale și echi
pamente pentru tenis.

o Marele trofeu ..Cupa Scînteii 
tineretului la tenis" — trofeu 
transmisibil de ia ediție la edi
ție — se acordă județului care 
acumulează cel mai bun punctaj 
in urma clasării pe locuri frun
tașe a celor 6 reprezentanți. Dar 
iată punctele care se acordă : 
locul I — cinci puncte ; locul 2
— trei puncte ; locurile 3 și 4 — 
două puncte ; locul 5 pină la 8
— un punct.

• C.C. al. U.T.C.. Federația ro
mână de tenis decerneazi tri
courile de campioni pe anul 
1976, diplome și medalii de aur, 
argint și bronz, ocupanților pri
melor 3 locuri.

• C.C. al U.T.C. acordă pri
milor clasați importante premii 
în materiale și echipamente 
sportive pentru tenis.

• Federația română de tenis 
oferă următoarele premii pentru 
primii clasați : locul 1 — o ra
chetă Dunlop, o garnitură de 
corzi Slazenger și 3 mingi Dun
lop ; locul 2 — o rachetă Sla
zenger. o garnitură de corzi 
,.China" și 3 mingi Dunlop: lo
cul 3 — o rachetă și 3 mingi 
„China".

• Toți participanții primesc in
signe ..Cupa Scînteii tineretului 
la tenis" — ediția 1976.
• Consiliul Național al Orga

nizației Pionierilor acordă pre
mii 
tive 
sați 
ani.

in cupe și materiale spor- 
pentru tenis primilor cla
ia categoria pionieri, 10—14

Consiliul Național pentru•
Educație Fizică și Sport. Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România. Federația română de 
tenis, organele locale sportive si 
ale U.T.C. Cqnstanța acordă, de 
asemenea, trofee și premii în 
materiale și echipamente spor
tive.

Unitatea Balotești a Grupului industrial Ilfov 
oferă premii pentru „Cupa Scînteii tineretului"

Cine știe că la km 23. pe șo
seaua București—Ploiești, de 
fapt șoseaua internațională 15, 
se află o unitate economică — 
Unitatea Balotești a Grupului 
industrial Ilfov — a cărei pro
ducție. în bună parte, este des
tinată sportului. Un colectiv de 
oameni harnici, în majoritate 
tineri, sau mai exact tinere, 
asigură aici materiale sportive 
de cea mai bună calitate : pla
se pentru volei, fotbal, polo, 
hochei, handbal, coșuri de bas
chet și. de bună seamă, pen
tru sportul atît de îndrăgit în 
ultima vreme — tenisul de 
cîmp. Iată că printre făuritorii 
marilor performanțe sportive 
se numără și acest colectiv 
restrîns — circa 260 de munci
tori — care-și depășesc sarci
nile de plan lună de lună. Este 
cazul să arătăm că pe primul 
trimestru al anului — așa cum

ne spunea tovarășul Nicolae 
Bădescu. șeful unității — la 
producția marfă s-a realizat o 
depășire de 12 la sută, iar la 
producția globală de 3 la sută. 
Este cazul să arătăm că aceas
tă întreprindere se mîndrește 
cu cîteva ..premiere**. Colectivul 
de aici a realizat pentru prima 
oară la noi în țară vele cu 
care Bricul .,Mircea" a străbă
tut mările și oceanele lumii. Tn 
același timp, la Balotești se 
produc prelate pentru autoca
mioane. necesare transportului 
intern și internațional, mate
riale pentru calea ferată și lu
crările de prospecțiuni, corturi 
industriale de mare capacitate 
(100 persoane), depozite de ma
teriale. o gamă largă de frînghii 
și sfori. Numeroase comenzi — 
la care întreprinderea răspunde 
cu maximă operativitate și soli
citudine — sosesc zilnic atit din 
tară, cit și de peste hotare, fir-

ma unității bucurindu-se de a- 
precieri unanime.

Aproape că nici nu ne aștep
tam. competiția organizată de 
ziarul nostru s-a bucurat și 
aici, unde se produc plasele 
pentru tenis necesare întregii 
activități din țară în această 
disciplină, de un ecou favorabil. 
De curînd, uteciștii unității 
Balotești — ne-a comunicat 
Georgeta Constantin, secretara 
comitetului U.T.C. — au hotărit 
să realizeze, din materiale re
cuperate. prestînd ore de mun
că patriotică, cinci filee de te
nis. pe care le oferă drept pre
mii pentru turneul final al 
„Cupei Scînteii tineretului" de 
la Costinești. Aceste materiale 
vor intra în posesia acelor ju
dețe sau asociații sportive care 
au obținut cele mai frumoase 
realizări în domeniul dezvoltă
rii mișcării de masă în tenis, 
a bazei sale materiale.

• MARAMUREȘ: „La- 
ureații" din Sighetul 
Marmației se pregă

tesc pentru finale
Odată cu declanșarea pri

mei competiții de masă la 
tenis. ..Cupa Scinteia tinere
tului". la Sighetul Marmatic: 
s-a înfiripat un nucleu cu 
numeroși iubitori ai ..spor
tului alb", care avea să des
fășoare o activitate 
nută. cu
Printre debtitanți s-au nu
mărat Eva Krada. Eugen 
Mihaljet, Zoltan Cisar și 
alți elevi de la Liceul „Dra
go® Vodă", unde, pină to 
1974, dominau întrecerile de 
atletism, jocurile de volei 
și handbal. Curînd însă. în
trecerile cu racheta au tre
cut pe primul plan. Numă
rul jucătorilor a sporit si pe 
harta sportivă a Maramure
șului a apărut un centru 
puternic de tenis, ai căror 
protagoniști • s-au impus to 
concursurile județene si to 
finala pe țară, ocupind lo
curi fruntașe.

în acest sezon, aici s-a 
desfășurat un frumos festi
val al sportului cu racheta. 
Timp de mai bine de zece 
săptăminî a avut loc o 
suita de concursuri atrac
tive. reunind sute de elevi 
de la liceele ..Dragoș Vodă". 
Liceul pedagogic, din școlile 
generale, precum și un nu
măr mare de tineri din alte 
asociații sportive. Cei mai 
buni dintre ei s-au întîlnit 
la turneele din etapa jude
țeană a „Cupei Scînteii ti
neretului". programate la 
Baia Mare, demonstrînd că 
și-au însușit multe elemente 
tehnice din repertoriul aces
tui sport. Dealtfel, repre
zentanții centrului de tenis 
din Sighetul Marmației au 
reușit să cucerească cinci 
titluri de campioni. Eva 
Kraila si Eugen Mihaljet, 
debutanți la prima ediție, 
în 1974. au încîntat privirile 
spectatorilor, prin jocul lor 
dinamic, cu reușite acțiuni 
de atac, detașîndu-se în tur
neul seniorilor. categoria 
20—25 ani. Astfel, ei au cîș- 
tigat. pentru a 3-a oară, me
daliile de aur. De aâemenea. 
campionul județean 
trecut la categoria 
15—19 ani. elevul 
Cisar a urcat, din 
prima treaptă a învingători
lor. Alte două titluri de 
campioni au obținut elevele 
Mariana Petrovan și Fran
cisca Koșa. care au cîștigat 
întrecerile la categoriile 
10—14 ani și. respectiv. 15— 
19 ani. în ultimele zile, cei 
cinci campioni din Sighetul 
Marmației s-au pregătit in
tens pentru finalele pe tară 
de la Costinești. fiind dor
nici să se numere printre 
laureații acestei competiții 
de anvergură.

susți-
rezultate bune.

de anul 
juniori. 
Zoltan 

nou. pe

M. LERESCU

INVITAȚII DE VACANȚĂ 
ÎN LUNA SEPTEMBRIE

întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restau
rante București vâ invitâ sâ petreceți cîteva zile 
la munte, la mare, sau în stațiuni balneare :

- ODIHNĂ, în confortabilele hoteluri din Po
iana Brașov, Predeal și Sinaia, în serii de mini
mum 6 zile, începînd cu 16 septembrie a.c.
- PE LITORAL, stațiuni renumite : Eforie Nord, 

Mamaia și Neptun vâ așteaptâ. Serii de cel pu
țin 6 zile cu plecarea din prima zi a lunii sep
tembrie.
- TRATAMENT (serii de 18 zile).

mănătoare. Din Sovata se pot face plimbări și 
excursii reconfortante șl instructive.

Băile Herculane vă oferă posibilitatea unui 
confortabil sejur în hotelul Hercules.

Izvoarele termale, radioactive se înșiră de o 
parte și alta a Cernei. Instalațiile stațiunii : de 
fizioterapie, de inhalații, aerosoli, cultură fizică 
medicală, ștrandul cu solarii pentru aero și he« 
lioterapie au efecte pozitive în tratarea afecțiu
nilor reumatice, ginecologice, boli de piele, boli 
ale aparatului digestiv, etc.

La 14 septembrie a.c. începe seria de tra
tament.

Ați vizitat noul hotel „Cozia" din Câciulata ? 
Dacâ nu, filiala I.T.H.R. din Bd. Republicii nr. 4 
vâ oferă posibilitatea.

Stațiunea Câlimânesti - Câciulata, așezare cu 
un trecut istoric impresionant, este vestita pentru 
eficiența apelor sale minerale, utilizate în cura 
internâ și sub forma de bâi, pentru tratamentul 
bolilor de ficat, aterosclerozâ, boli ale căilor uri
nare, astm, bronșita cronica, reumatism, intoxi
cații profesionale, etc. Vizitatorii pot face instruc
tive plimbări în împrejurimi. Seriile de tratament 
încep la 8 și la 9 septembrie a.c.

La Sovata, modernul hotel Aluniș își așteaptă 
oaspeții. 14 si 15 septembrie sînt datele la care 
debutează seriile de cură. In afara condițiilor 
naturale - climat subalpin, reconfortant, stimu
lent. veri răcoroase, toamne lungi, — de valoare 
deosebită sînt băile în lacurile : Ursu, Aluniș, 
Negru, Roșu, Șarpelui, toate cu proprietăți ase-

- EXCURSII

în fiecare duminică, o zi cu autocarul pe îtî- 
nerarii de un pitoresc deosebit : București — 
Pitești — Cîmpulung — Rucăr - Bran - Brașov ; 
București — Comarnic — Sinaia — Bușteni — Azuaa 
Predeal - Poiana Brașov ; București — Ploiești — 
Vălenii de Munte — Cheia — Săcele — Brașov. O 
zi cu trenul pe Valea Prahovei. Vă puteți relaxa 
în oricare din stațiunile : Comarnic, Sinaia, Buș
teni, Azuga sau Predeal.

In tot cursul lunii septembrie, continuă unele 
excursii de lungă durotă, cu autocarul, pe trasee 
de o fascinantă frumusețe. De asemenea, drume
țiile în Făgăraș, Ceahlău și Retezat se vor pre
lungi și în luna septembrie. Obținerea biletelor 
se poate face de la Filialele I.T.H.R. din Bd. Re
publicii nr. 4 și 68 și Bd. N. Bălcescu nr. 35 A.

Cui deschidem ușa
(Urmare din pag. I) ce s-a mai întîmplat... Cînd am 

văzut omul acela întins pe jos. 
m-am speriat și n-am mai vrut 
să deschid ușa..."

îi cunoștea însă pe cei doi. 
mai exact, știa că pe unul din
tre el „îl cheamă Puiu". Che- 
fyiseră. toată noaptea împreu
nă. acasă la o altă „prietena"..

cunosc pe cei care DlnTineata Viorica plecase to- 
sotiță de cei doi,. Au mers..îm-_ 
preună pină .la intrarea blocu
lui. le-a dat numărul aparta
mentului ..împrumutat", dar i-a 
rugat să mai cumpere ceva de 
băut ca să continue „petrece
rea". Acesta a fost „subterfu
giul** care i-a venit în minte 
pentru a scăpa de insistentele 
celor doi. A urcat apoi, s-a 
zăvorit pe dinăuntru și... a ră
mas surdă și mută la bătăile 
..musafirilor" nerăbdători. A 
rămas mută și surdă chiar la 
actul de Violentă care s-a pe
trecut la câțiva pași de - ea. _______ ____ __  ____ __ .
deși interiorul pe care îl o- huit, fiedâre gest al „sezonie- 
cupa ,.sezonier" dispunea și de 
un aparat telefonic. Poate n-a 
știut ce se petrece, așa cum 
declară. Că s-ar fi putut ‘pe
trece ceva, că introducînd în
tr-o locuință străină niște ne
cunoscut! „aburiți" din belșug 
de alcool se putea ajunge la 
orice gen de conflict, de acest 
lucru trebuia să își dea sea
ma .’

Protagoniștii. Dumitru Chio- 
se. 24 de ani. fără -ocupație, 
recidivist într-ale furtului și 
bătăilor, și Nicolae Dineu (zis 
Puiu). fără ocupație, afiat în 
„premieră" infracțională, și-au 
primit o răsplată pe măsura 
josniciei și a pericolului repre
zentat de actul lor de violen
tă. Sînt primii vinovați. sînt • 
cei mai vinovați. Dar sînt nu
mai ei vinovați ?

încredințînd. fără știrea pă
rinților si fără prea multă 
chibzuință, cheia locuinței. Flo
rentina M. deschide lanțul e- 
rorilor. la capătul căruia avea 
să se petreacă incredibila sce
nă. cu care am început relata
rea de față. Cit de bine o cu
noștea pe aceea căreia îi ofe-

Viorica Sasu a negat întîi ca
tegoric că ar fi fost în dimi
neața respectivă în apartamen
tul din Intr. Voievozilor. A 
fost confruntată cu funcționara 
de la poștă : ..Am fost — a re
cunoscut în cele din urmă — 
dar nu-i c ~ X- __1 
băteau la ușă. Nici n-am auzit

SPOUT • SPORT
Datele rămîn aceleași...

9
Etapa văzută de Cornel Dinu

rise pe timp de cîteva sâptă- 
mînl statut de chiriașă ? Știa 
că Viorica dispune de o lo
cuință proprie, deci din capul 
locului solicitarea acesteia tre
buia să îi atragă atenția. Avînd 
u.n spațiu în care putea să mă- 

' nînce,' să doarmă, să 
Z^ij^Jtru ce îi era
• urr altul-?- Nu cumva 
.Lucruri imnasjbil de 
sub ochii părinților, aî 
lor., ai prietenilor ? 
cea mai bună dovadă că Flo
rentina nu era întru totul con
vinsă de oportunitatea unui a- 
semenea gest de ..amiciție" este 
că l-a ascuns părinților și a 
făcut-o tocmai temîndu-se de 
împotrivirea lor. Pentru oame
nii din blocul situat în Intrarea 
Voievozilor, Viorica era intr-a
devăr o străină, dar ea. Flo
rentina, nu ! Tot ce se petre
cea în, apartamentul al cărei 
ocupantă este Ji putea fi atri-

citească

pentru 
săvirsit 

... vecini- 
De altfel,

Aduse sau nu din condei, fotba
lul nostru are in mod cert mul
te lipsuri. Carențe mai tinere 
sau mai vechi, sînt culese, une
ori poate cu prea multă bucu
rie. pentru a fi apoi reproșate a- 
cestui sport ce aduce incâ. aproa
pe de el. foarte multă lume. A- 
cestui școlar, fotbalul, ce-ți cau
tă drumul in societate i se spu
ne aproape totul, verde in feți.

Acest procedeu pare extrem de 
indicat atunci cind ai ce îndrep
ta. Dar marea arta a formării 
cadrelor din mid învățăcei mai 
păstrează taine greu accesibile. 
Sigur că nu se poate face un 
premiant dintr-un școlar căruia 
ii repeți mereu că este sortit re
petentei.

Felul in care trebuie atribui
te corectările de rigoare in fot
bal mi se pare de mare impor
tanță. Tot la fel de adevărat mi 
se pare ca cei care invocă me
reu noile lipsuri au nevoie cit de 
cit de competența necesară 
Rămin la părerea că un dialog 
onest, plin de accesibilitate, poa
te elimina Spania și Iugoslavia 
din preliminariile campionatului 
mondial.

Campionii primesc o echipă 
despre care se spune că fi sea
mănă, Corvinul. Moștenitorilor 
le vor prii corectările de rigoare.

Marea enigmă a schemelor. 
Progresul primește pe SjC. Ba-

cău, dorindu-și primele două 
puncte. Le va obține ? Nicușor 
rămine un inter obișnuit in Dea
lul SpiriL

La Tg. Mureș, joc echilibrat. 
Timișorenii pot aduce pe Bega 
puncte și din deplasare, dorite 
de strategul local, profesorul Ion 
Ionescu, ccum in liga a Il-a, dar 
apropiat de casă.

Aridami vor avea de luptat 
pe teren propriu fn fața unei a- 
pârări rapidiste căreia i s-a îm
prumutat acum sacrificiul din 
foarfecele lui Motroc, Macri 
Dan Coc et comp. Micuțul Leac 
pare o promisiune ce merită 
încurajată.

Sportul studențesc nu poate 
pierde in mod normal la Reșița, 
profesorul Angelo Niculescu și-a 
condus fn liniștea competenței 
timona inaccesibilă nechemaților 
din fotbal, ajungind din nou in 
fata unor pronosticuri tempori
zatoare.

Craiovenii r. argeșenii, despăr
țiri de ape prietene, sint favoriți 
cerți in disputele cu „Poli" Iași 
și respectiv F.C. Constanța.

In Valea Jiului. Dumitrache a- 
rată prin angajament că fotbalul 
nu este un sporț individual. Bi- 
horer.ii vor pierde, dar datele 
eternei ipoteze a fotbalului ro
mânesc rămin. din păcate, ace
leași.

rei“ sale prietene putea fi ra
portai Ja ea !

în ce o privește pe Viorica 
Sasu. lucrurile sînt foarte cla
re : indiferent de intențiile sale 
declarate, indiferent de argu
mentele cu care a reușit să 
obțină cheia unei case străine, 
s-a folosit de statutul de chi
riaș clandestin intr-un mod cu 
totul inacceptabil : aducînd
pină în ușa locuinței unor oa
meni cunoscuti pentru compor
tamentul lor civilizat niște ,.a- 
mici“ de ocazie, lăsînd să se 
consume la cițiva pași de ea o 
demonstrație de huliganism ale 
cărei consecințe le cunoaștem.

Cheia apartamentului 24. pre
dată cu o ușurință vecină cu 
inconștiența, cheia apartamen
tului 24 primită și folosită in
tr-un sfruntat abuz de încre
dere... Dincolo de tribulațiile 
micului obiect de metal al că
rui rost este să apere liniștea 
si ’ demnitatea unui cămin a- 
tunci cind stăpînii lipsesc se 
dezvăluie un sistem defectuos 
de relații, o periculoasă lipsă 
de discernămînt în. alegerea 
prietenilor. .

MERIDIAN • MERIDIAN Qțfnema
• AU ÎNCEPUT ÎNTRECE

RILE concursului internațional 
de scrimă pentru ..Trofeul Ba
laton". la care participă 133 de 
sportivi din zece țări.

Proba masculină de florei a 
fost ciștigată de scrimerul so
vietic Egorov. învingător ca 
8—3 in finala susținută cu spor
tivul maghiar Kalocsai. Flore- 
tistul român Petre Kuki s-a 
clasat pe locul trei, fiind ur
mat în turneul final de Toi- 
ciakov (U.R.S.S.), I. Kovacs 
(Ungaria). Lossius (R. D. Ger
mană). Prohotta (R. F. Germa
nia) și Emestin Mă tuș an 
(România).
• COMPETIȚIA INTERNA

ȚIONALA DE TENIS ..Cupa 
Speranețlor" care se desfășoară 
în aceste zile la Mamaia, a 
continuat cu partidele semifi
nale pentru probele de simplu. 
La băieți se vor întâlni în fi
nală Vintilă Răzvan (România) 
și Thomas Arnold (R. D. Ger
mană). în semifinale Vintilă 
l-a eliminat cu 6—0. 6—2 pe 
polonezul Niemec, în timp ce 
Arnold l-a întrecut cu 6—1. 
6—2 pe Florian Niță.

în semifinalele probei de 
simplu fete Elena Jecu a în
vins-o cu 7—5. 6—4 pe Mariana 
Socaciu, iar Hana Kopickova 
(Cehoslovacia) a cîștigat cu 
6—4. 6—1 partida susținută în 
compania Elenei Po<pescu.

• O PLOAIE PERSISTENTA 
a perturbat buna desfășurare 8 
întrecerilor din ziua a doua 
a campionatelor internaționala

de xenis ale S.U.A.. o serie de 
parr.de programate Lind exm- 
na^.

In concursul feminin, 
toarea româncă Virginia 
s-a calificat in turul IL 
gind-o CU 6—4. 6—4 pe 
Kloss. Alte rezultate :

jucâ- 
R uzi ci 
invm-
Ilocta 

___  Janet 
Newberry — Martina Navrati
lova 1—6._ 6—4. 6—3 : Mima
Jauwec — Cynthia Doeraer 
6—3. 6—1 ; Nancy Richey — 
Katiiy Harter 6—3. 7—6 ; Laura 
Dupont — Carrie Meyer 6—4. 
6—0 : Virginia Wade — Wendy 
Turnbull 6—1. 6—2 ; JuEe An
thony — Betcy S-»v€ 8—4, 6—3; 
Kerry Melville — Linda Tho
mas 6—3. 6—1.
• DISPUTATA PE TRASEUL 

PREDEAL — BRASOV — FEL- 
DIOARA — PIRIUL RECE — 
PREDEAL, cea de-a 4-a e<apă 
a comDetiției cicliste ..Cursa 
Victoriei" a revenit rutierului 
sovietic Serghei Suharucenko. 
cronometrat t>e diatanta de 165 
km cu timpul de 4 h 29’24". Pe 
locul do:, la interval de 11 se
cunde. a so6it Mircea Romas- 
car.u. In clasamentul general 
se menține lider ciclistul ro
mân Vasile Pascale, urmat de 
Nikolai Kozarev (U.RS^.) la 
33“ și Eugen Imbuzan (Voința) 
la 1’54“. Astăzi. în cursul dimi
neții. cicliștii se vor întrece în 
proba contracronomemu indivi
dual. 9 km pe un traseu mun
tos. pe șoseaua Rîșnor — Pi- 
riul Rece, iar după-amiază vor 
străbate etapa finală. Predeal — 
București.

SÎMBATA, 4 SEPTEMBRIE
PETRECERE LA VILA ! 

(orele t,30; " “ ----- ”
20,30.

FAMILIA 
(orele 9.15; 
2t.3O).

NEBUNA 
(orele I; 11.15; . _
M.15) ; Eforie (orele 9,30;
14; 1«: 18,15; 20,30); Grădina Di
namo (orele 19,30).

PINTEA ; Capitol (orele 9,15; 
lljt; 1X45: 16: 18.15): Grădina Ca
pitol (orele 19,30); Feroviar (orele
• ; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30); Modera (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30); Gră
dina Modern (orele 19.30); Grădina 
Parc Hotel (orele 19,30).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Lu
ceafărul (orele 8.30: 11; 13,30; 16; 
18.30: 21); București (orele 8,30'; 
11; 1X30; 11; 18,30; 20.45); Grădina 
București (orele 19,45); Favorit 
(ore’.e 343; U.30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30).

ORASENn : Daria (orele 
1145: 13.30: 13.45; îs; 2045).

ACTORUL Șl SALBATICn B 
Miorița (orele 9: 12: 16; 19).

MICUL INDIAN : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15); Festival (orele
• ; 11.15; 13.30; 1«; 18,15; 20,30);
Grădina Festival (orele 19,30).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15); 
Popular (orele 16; 18: 20).

PISICILE ARISTOCRATE: Glo
ria (orele 9: 11; 13; 15;
19); Grădina Gloria (orele 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13;
16.30 18,15; 20).

ASTA-SEARA DANSAM
FAMILIE : " ...
13.30: 15.45,

TEXAS,

,____ Scala
11.30; 13,30; ÎS; 18.15;

DULSCY : Central
11.30; 13,45; 16; 18.15;

DE LEGAT: Patria 
13,30; 15,45; 18;

‘ ““ 11,45;

9:

17;
20); 

14,45;

____  _________ ÎN
Lumina (orele 9; 11,15; 
; 18; 20).

DINCOLO DE RÎU B

Victoria (orele 9,15; 11.30; 13,45;
16: 18,15; 20,30): Lira (orele 16; 
18,15; 20,30); Grădina Lira (orele
20.30) .

MELODIILE CARTIERULUI î 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina 
Bucegi (orele 20.): Arta <orele 
15,30; 17,45); Grădina Arta (orele 
20).

CU MÎINILE CURATE : Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) ; Grădina Buzești (orele 20). 
. LUPTĂTORUL DIN NEW OR

LEANS : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Tomis (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); 
Grădina Tomis (orele 20,30).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI î 
Munca (orele 16; 18; 20).

CE SE INTÎMPLA CU TINE? 
Unirea (orele 16; 18).

VINZATORUL DE BALOANE J 
Grădina Unirea (orele 19,30).

FILIERA II : Grivița (orele 9 ; 
1145; 13,30; 16; 18.15; 20,15); Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).; Grădina Aurora (orele 
20); Flamura (orele 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY ; Tomis (ora 9).

PRIMUL ASALT : Drumul Sării 
(orele 15,30;' 18; 20.15).

CEI TREI MUȘCHETARI î Fe
rentari (orele 15.30: 18; 20.15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Pacea (orele 16; 18: 20).

CAVALERII ȚtUTCț- 
lor (orele 16); Grădina 
(orele 19,30).

CORSARUL
HONG-KONG ; Giuleștl (orele 10; 
15,30; 17.45; 20); Volga (orele 9.30;

■12; 14.30; 17,45; 19,45).
OPERAȚIUNEA „MONSTRUL- ? 

Rahova (orele 16; 18; 20).
CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 

ALBA : Progresul (orele 15.30; 
17.45; 20).

PORUMBELUL : Cotrocenl (ore
le 9: 11,15; J3.30; 15.45; 18; 20.15).

MERE ROȘII : Crîngași (orele 
17).

circ în CIRC : Floreasca to- 
rele 15,30; 19); Flacăra (orele 16; 
19).

TEUTONI : Moșl-
Moșilor

PIEDONE LA

parr.de


Instaurarea unei noi ordini economice

Publicarea introducerii la raportul anual prezentat de secretarul general al O.N.U.
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rostit o cu-

Chineze, a avut, vineri, o con
vorbire cu Malietoa Tanuma- 
fili. șeful statului Samoa de 
vest — anunță agenția China 
Nouă.

tra recoltele de griu și orez. 
Astfel, producția de griu ur
mează să fie anul acesta cu 11 
la sută 
1975.

superioară celei

internaționale se impune tu acuitate

universitar olandez 
Blaauw. specialist în

La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost dată publi
cității introducerea la raportul anual prezentat de secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, în legătură cu activitatea or
ganizației mondiale în perioada care a trecut de la ultima 
sesiune a Adunării Generale.
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situația din. lumea 
general, suveranul

• HUS KUO-F0N. premie
rul Consiliului'.țle . ,«4," R.-P-

Documentul trece în revistă 
problemele majore ale actuali
tății politice și economice inter
naționale, relevînd intensifica
rea eforturilor pentru întronarea 
în lume a principiilor legalită
ții și justiției, pentru instau
rarea unui Climat de destindere 
și cooperare, reamintind, tot
odată, direcțiile principale de 
acțiune avansate de Organizația 
Națiunilor Unite pentru rezol
varea pe cale pașnică a situației 
din principalele „zone fierbinți" 
ale globului.

Pe plan internațional, o im
portanță primordială este acor
dată problemei dezarmării, re-~" 
levindu-se că cursa înarmărilor 
amenință pacea și securitatea 
popoarelor, ăfectînd, totodată, 
prin blocarea unor sume consi
derabile, eforturile pentru depă
șirea situației de subdezvoltare. 
Subliniindu-se corelația dintre 
înarmare și subdezvoltare, se 
precizează că în lume se chel
tuiesc anual pentru achiziționa
rea diferitelor tipdri de arme, 
aproximativ 300 miliarde do
lari. în timp ce totalul ajutorului 
acordat pentru dezvoltare nu 
depășește nivelul de 13 miliar
de dolari. Resursele materia
le destinate înarmărilor de la 
sfîrșitul celui de-ai doilea răz
boi mondial, au depășit 6 000 
miliarde dolari, ceea ce echiva
lează cu produsul național brut, 
pe anul 1976. al tuturor țărilor 
lumii. Secretarul general al 
O.N.U. salută propunerea sta
telor nealiniate privind orga
nizarea unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale destinată 
dezarmării și lansează, în acest 
sens, apelul pentru o mai bună 
informare a popoarelor . asupra 
importantei problematici a dez
armării.

Referindu-se la • cooperarea 
internațională, documentul ’ sub^ 
liniază că, în actuala „perioadă 
de tranziție, caracterizată prin 
creșterea interdependenței din
tre țări, fără ca prin aceasta să 
fie afectat conceptul suverani
tății naționale" — a devenit mai 
mult ca oricînd necesară inten
sificarea raporturilor de coope
rare interstatale. Se menționea
ză, totodâtă, că ..intr-o lume in 
care puterea militară si econo
mică domină încă realitățile" se 
impune cu acuitate instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale. Iii acest sens.. se 
arată că îmbunătățirea termeni
lor cooperării și schimburilor 
economice internaționale repre- 

l zintâ o necesitate obiectivă, de- 
eurgind. în principal, din „mu- 

iile istorice determinate de

procesul decolonizării". Docu
mentul apreciază, astfel, ca noua 
ordine reprezintă unicul mijloc 
de a elimina riscul unor con
fruntări dintre țările industria
lizate și cele în curs de dezvol
tare, subliniind importanța efor
turilor consacrate realizării unor 
progrese concrete în această di
recție.

Referindu-se Ia evoluția si
tuației dintr-o serie de regiuni 
ale lumii, introducerea la ra
port acordă o deosebită atenție 
problemelor Africii de Sud și 
Orientului Apropiat.' Recentele 
tulburări care au avut loc in. 
R.S.A. și care au provocat moar
tea a sute de persoane — se 
spune in document — au demon
strat, din nou, în mod drama
tic, că politica apartheidului, 
nesocotind drepturile umane 
fundamentale ale populației 
culoare, conduce inevitabil 
violență. Nu poate fi pace 
Africa australă pină cind 
vor fi puse rapid în practică 
rezoluțiile O.N.U: cu privire la 
respectarea principiului unei 
conduceri a majorității popu
lației de culoare în Rhodesia, 
la soluționarea problemei Na
mibiei in conformitate cu inte
resele poporului namibian, eli
minarea apartheidului și a dis
criminării rasiale în R.S;A., se 
spune în document.

în ceea ce privește Orientul 
Apropiat, se lansează un apel 
pentru intensificarea eforturilor 
destinate reluării procesului de 
negocieri îndată, ce situația din 
zonă va oferi o posibilitate in 
acest sens. Secretarul general 
al O.N.U. a apreciat că proble,- 
ma libaneză agravează situația 
din Orientul Apropiat, devenind, 
în' ultimă instanță, o gravă a- 
menințare pentru pacea inter- 
riațioirală, . De asemenea, el a 
precizat-că problema palestinia
nă reprezintă un element esen- 

. țial in afara căruia nu poate 
există nici o soluție a situației 
din Orientul Apropiat.

Cu privire la problema ciprio
tă, Kurt Waldheim a arătat că 
el și reprezentanții săi continuă 
eforturile in vederea creării 
unei platforme comune care să 
permită angajarea unor nego
cieri intercomunitare constructi
ve și utile.

Referindu-se. în încheiere, la 
activitatea și roiul O.N.U., se
cretarul general al Națiunilor 
Unite și-a exprimat ferma con
vingere privind „utilitatea și 
necesitatea" organizației. Dar 
este necesar — a subliniat el — 
ca O.N.U. să nu fie considerat

numai un ultim refugiu pentru 
soluționarea unor situații critice 
sau a unor probleme dificile. 
Avem astăzi nevoie — a subli
niat Kurt Waldheim — de un 
veritabil instrument de coope
rare care să cimenteze solida
ritatea internațională, ale cărui 
decizii să fie ' respectate și al 
cărui prestigiu să nu fie pre
judiciat de diverse confruntări 
sau controverse.

Luînd cuvintul la cea de-a 
57-a Conferință a Asociației de 
drept internațional, care se des
fășoară ' la Madrid, reprezentan
tul român, dr. Ion Voicu. a pre
zentat comunicarea ..Drepturile 
omului și noua ordine interna
țională". Vorbitorul a subliniat 
că ocrotirea și promovarea drep
turilor omului' sint de neconceput 
în afara luptei pentru statorni
cirea unei noi ordini internațio- 
nale. In context, reprezentantul 
țării noastre a reamintit propu
nerile făcute de România la 
O.N.U. pentru sporirea contribu
ției organizației la lupta pentru 
eliminarea inegalității sociale, 
pentru asigurarea unor drepturi 
egale, reale și efective la . mun
că, la învățămînt. educație și 
cultură, la binefacerile civiliza
ției. Vorbitorul a evocat propu
nerile avansate de România in 
legătură cu îmbunătățirea activi
tății Comisiei O.N.U. pentru con
diția femeii și înființarea unui 
Consiliu al Națiunilor Unite pen
tru problemele tineretului.

Scînteia tineretului"

Cuvinte de apreciere
la adresa performanțelor 
exponatelor românești 

Tovarășul Todor Jivkov a vizitat pavilionul României 
din cadrul Tîrgului internațional de la Plovdiv

Vineri. în orașul Plovdiv' s-a 
deschis tradiționalul Tîrg inter
național. aflat în acest an la a 
32-a ediție. Au fost prezenți 
primul secretar al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului 
de Stat al R.P.B.. Todor Jivkov. 
alți conducători de partid și de 
stat ai R. P. Bulgaria.

La ediția din acesi an parti
cipă peste 2 000 de firme străi
ne din 43 de țări, printre care 
și 16 dintre cele mai cunoscute 
întreprinderi de comerț exterior 
din România.

Expunînd pe o suprafață de 
peste 1 700 mp. firmele româ-

COMUNICAT AL COMITETULUI 
EXECUTIV AL P.C.S.

întrucit guvernul spaniol a 
confirmat refuzul său de a da 
pașapoarte lui Dolores Ibar- 
rurir președintele Partidului 
Comunist din Spania, și Santia
go Carrillo, secretar general al 
P.C.S.. Comitetul Executiv al 
Partidului Comunist din Spa
nia a protestat împotriva aces
tei măsuri, arați nd câ ..ea con
stituie o dezmințire a pretinse
lor intenții .ale guvernului de a 
dialoga cu opoziția". Comunica
tul Comitetului Executiv al 
P.C.S., cere ca președintele și 
secretarul său general să poată 
..acționa legal și liber in tară, 
in calitate de conducători poli
tici si cetățeni".

nesti de comerț exterior au se
lecționat o gamă largă de pro
duse — marea lor majoritate 
fiind noutăți tehnice, cu carac
teristici tehnico-economice com
petitive pe piața internațională. 
Printre acestea- se impun pro
dusele industriei de autove
hicule și tractoare, construcții
lor de mașini agricole, mașinile 
textile și mașinile-unelte, pre
cum și utilajele pentru con
strucții și transport feroviar. 
Industria electronică si electro
tehnică este prezentă cu ulti
mele sale creații, printre care 
■televizoare., aparate de radio, 
numeroase aparate și instalații 
complexe.

Tovarășul Todor Jivkov a vi
zitat pavilionul României. înso
țit de alti conducători de partid 
și de stat bulgari, unde a _ fost 
intimpinat de 
României la Sofia. Trofin Sime- 
drea. Asistind la demonstrații, 
făcute cu utilaje grele — mașini 
unelte și mașini textile — tova
rășul Todor Jivkov a avut cu
vinte de apreciere la adresa 
performantelor exponatelor ro
mânești. Totodată, el și-a ex
primat satisfacția că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări se dezvoltă fruc
tuos. in interesul ambelor po
poare. pe linia celor discutate 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

ambasadorul

Deschiderea la 6 sep
tembrie, la Brighton, a 
celei de-a 108-a confe
rințe anuale a Congresu
lui Sindicatelor Britani
ce (T.U.C.) se anunță ca 
un eveniment major al 
vieții politice și sociale 
britanice la acest început 
de toamnă. întrucit 
T.U.C., cu cei peste 11 
milioane membri ai săi. 
reprezintă sprijinul de 
masă pe care se bazează 
partidul laburist de gu- 
vemămînt, hotărîrile 
care vor fi adoptate la 
conferință vor influența 
indiscutabil măsurile de 
politică economică 
tate de guvern.

Dezbateri in Conferința O.N.U. asupra dreptului 
mării

' în. plenara Conferinței Na
țiunilor Unite asupra dreptului 
marii continuă dezbaterile asu
pra procedurilor ce urmează a 
se adopta pentru solutionarea 
problemelor privind interpre
tarea și aplicarea noii con
venții. Reprezentanții a nume
roase state insistă așupra ne
cesității ca in viitoarea con
venție să se consacre expres 
faptul că părțile contractante 
voi’ soluționa orice diferend 
care ar putea să se ivească 
între ele îriS domeniul- maritim 
prin mijloace exclusiv pașnice, 
în conformitate cu 
dreptului internațional și. în
deosebi. potrivit scopurilor și 
principiilor Cartei Națiunilor 
Unite.

Prezentind poziția țării noas
tre în aceste probleme deosebit 
de importante pentru croirea 
drumului cooperării internațio-

• în urma vizitei efectuate la 
Damasc de regele Hussein al 
Iordaniei și a convorbirilor pe 
care le-a avut cu președintele 
Hafez El Assad, vineri a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că obiectul aces
tor convorbiri a fost evoluția 
situației din Liban -și din lumea 
arabă, precum și 
relațiilor bilaterale. După ce au 
examinat 
arabă, in 
hașemit si președintele sirian au 
reafirmat necesitatea întăririi 
solidarității arabe și si-au ex
primat încrederea , în posibili
tățile țărilor arabe de a infringe 
toate obstacolele, care le stau în 
prezent în cale. Cei doi șefi de 
stat au avut, de asemenea, un 
schimb de opinii asupra rapor
turilor de cooperare iordaniano- 
siriene și și-au exprimat satis
facția în legătură cu evoluția 
acestora.

e ÎN OLANDA s-a anunțat 
oficial că Joop van Țlsen și 
Adrianus Ploeg. membri în 
Comitetul apărării din cadrul 
Parlamentului tării, au fost 
implicați în mod direct în în
cercarea pe care a întreprins-o, 
în anul 1974, firma americană 
producătoare de avioane „Loc
kheed" de a-și plasa aparatele 
militare de tip „Orion" pe piața 
olandeză.

nale în domeniul maritim, re
prezentantul României. Gh. 
Săulescu, a arătat că, in noile 
reglementări trebuie să se si
tueze pe prim plan negocierile 
și schimburile 
cu privire la 
ferendelor ce 
în relațiile 
state, lăsindu-se la. latitudinea 
părților — potrivit dreptului 
suveran 'al fiecărui stat — să 
convină asupra procedurii de 
urmat, fiind un drept inaliena
bil al fiecărei țări să accepte 
sau nu jurisdicția obligatorie. 
Totodată. România — a arătat 
vorbitorul — apreciază că proce
dura de arbitraj și-a dovedit 
viabilitatea și eficiența pe par
cursul anilor, fiind preferabilă, 
altor proceduri propuse in tex
tele de negocieri supuse dezba
terilor.

A
genda de 
preliminară 
citeva 
proiecte 
Iuții 
lății de T.U.C. sint 

axate îndeosebi pe implicațiile 
problematicii 
pe strategia 
ristâ. T.U.C. 
labil acordul 
nerale ale acestei strategii care 
vizează redresarea economiei, 
reducerea ratei inalte a infla
ției și șomajului. echilibrarea 
balanței de plăți. extinderea 
controlului statului in econo
mie prin operarea naționalizări
lor asupra principalelor ramuri 
industriale (in speță a celor 4 
firme din industria aeronautică 
și a celor 39 companii care se 
ocupă cu construcțiile și repa
rațiile navale).

Consensul obținut de cabine
tul laburist pe marginea liniilor 
directoare ale strategiei sale in 
cadrul Consiliului Național 
de Dezvoltare Economică 
(N.E.D.C.). care reunește re
prezentanți ai guvernului, sin
dicatelor și patronatului, e de 
natură să impulsioneze tradu
cerea ei in viață. Pentru prima 
dată în cei 16 ani de existență 
ai Consiliului s-a adoptat un

asemenea program de redresare 
pe termen mediu a economiei 
care acordă prioritate producției 
industriale, prevâzind creșterea 
intr-un ritm fără precedent 
pentru Marea Britanie — de 
opt la sulă — a producției ma
nufacturate in perioada 1976— 
1979. După cum se știe. Ia în
ceputul verii, sindicatele au 
acceptat, in cadrai așa-numitu- 
lui „contract social faza a H-a" 
pentru depășirea dificultăților 
economice, limitarea la 33 la 
sută a creșterilor salariaie in 
19îî, cu condiția întreprinderii 
unor măsuri energice în vederea 
scăderii nivelului șomajului.

In ceea ce privește șansele 
de reușită ale strategiei econo
mice laburiste părerile sini îm
părțite intre conducerea T.U.C., 
pe de o parte, și conducerile 
altor sindicate membre, pe de 
altă parte. Unele sindicate nu 
au sprijinit niciodată acordul 
încheiat cu guvernul și patro
natul. Observatorii scenei poli
tice britanice apreciază, dealt
fel, că divergențele existente 
iși vor găsi exprimarea la tri
buna conferinței. Sindicatele 
consideră că planul redresării 
economice se bazează pe sa
crificiile pe care sint chemate 
să le facă masele populare și 
reclamă o repartizare mai echi
tabilă a greutăților economice și 
adoptarea in acest sens a unor 
măsuri restrictive și de control 
la adresa activității 
lor transnaționale, 
nea, sindicatele sint 
mite de * 
privind 
bugetar 
tuielilor 
publice, i 
tații in------- -—
1977—78 cu 1,012 miliarde lire 
sterline.

Elocvente pentru starea de 
spirit pesimistă din cadrul sin
dicatelor in ajunul deschiderii 
conferinței lor anuale sint pre
viziunile unuia dintre princi
palele sindicate din Marea Bri
tanie — Asociația personalului 
științific, tehnic și administra
tiv. Acesta estimează că „gu
vernul britanic nu are nici o 
șansă de a ajunge la o rată a 
inflației inferioară de 10 pro
cente la începutul anului vii-

companii- 
De aseme- 

nemultu- 
botarirea autorităților 
redresarea deficitului 
prin amputarea chel

ia capitolele serviciilor 
invațămintului și sănâ- 

i exercițiul financiar

toi— (FRANCE PRESSE). Textul 
sindicatului afirmă că măsurile 
luate de guvern nu au favori
zai scăderea șomajului care este 
de 15 milioane, incluzînd și 
tinerii in căutarea primei lor 
slujbe. Aceste estimări concordă 
cu cele oficiale. Astfel, Institu
tul național de cercetări econo
mice și sociale precizează intr- 
un studiu eă șomajul va con
tinua să crească in următoarele 
sase luni și că numărul absol
venților școlilor și colegiilor 
britanice neangajați s-a ridicat 
in luna august la 209 000. „A- I 
ceste cifre sint intr-adevăr ; 
sumbre — declara Lionel Mu- . 
rray. secretarul general al ,Con- j 
greșului Sindicatelor Britanice. 
Dacă nu va interveni. Ia o dată 
foarte apropiată, o modificare 
a actualei tendințe, se va pro
duce o intensificare a sprijinu
lui pentru schimbarea radicală 
a politicii economice a guver
nului". Recunoscind gravitatea 
problemelor create de nivelul 
ridicat al șomajului, premierul 
britanic. James Callaghan, evo
ca intr-un interviu acordat pos
tului de radio B.B.C., dificul
tățile cu care este confruntată 
țara și care blochează eforturi
le autorităților : „Nu vreau să 
fiu prea optimist din cauza fap
tului că in următorii doi-trei 
ani economia britanică se va 
afla intr-o situație deosebit de 
instabilă".

în situația in care guvernul 
laburist nu-și va putea îndeplini 
promisiunea de a jugula crește
rea șomajului și de a preveni 
in special creșterea șomajului 
in rindurile tineretului. T.U.C. 
nu se va mai simți obligat să 
respecte acordul încheiat și 
,’contractul social". Este de aș
teptat, de aceea, ca la Brighton 
conferința anuală a T.U.C. să 
se pronunțe cu unele amenda
mente pentru susținerea strate
giei economice guvernamentale. 
Deși amendamentele nu sint 
obligatorii pentru cabinetul la
burist. acesta va trebui să le ia 
în considerare dacă dorește 
să-și asigure in continuare spri
jinul deosebit de important 
politic, material și electoral al 
Congresului Sindicatelor Brita
nice.

CULTURALĂ BRĂNCUȘI 
LA SAN JOSE
Institutul centroameri- 
administrație publică 

i Jose a avut loc o seu- 
Cor:-

Oficialitățile grecești și ame
ricane au început joi o nouă 
rundă de negocieri asupra sta
tutului celor patru baze militare 
ale Statelor Unite din Grecia. 
Din anul 1975, au avut loc cinci 
astfel de întruniri. După apre
cierea unui purtător de cuvint 
guvernamental, această a șasea 
rundă de negocieri privind vii
torul bazelor militare ameri
cane în Grecia va fi cea finală.

F.A.O. APRECIAZĂ PRODUCȚIA 
MONDIALĂ DE CEREALE 
CA FIIND ÎN CREȘTERE

Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) a anunțat că pro
ducția mondială de cereale, mai 
bună in anul acesta decit in 
anul precedent, va continua să 
sporească în 1977. F.A.O. apre
ciază că. în pofida secetei care 
s-a resimțit în unele zone ale 
globului, producția mondială de 
cereale se va ridica în cursul 
acestui an la circa 1 324 000 000 
tone metrice, cu circa 6 la sută 
"îai mult decît în anul trecut. 
Creșteri însermate vor înregis-

•
can 
din__  __
ră culturală dedicată lui 
stantin Brăncuși. Cu acest pri
lej sculptorul costarican ■ Jose 
Sancho a vorbit despre viața Și 
opera marelui artist român. In 
continuare au fost proiectate 
filme documentare românești.

• POLIȚIA ITALIANA a 
arestat trei persoane care au 
participat, la 21 august 1944. la 
distrugerea completă de către 
naziști a satului din nordul 
Italiei, Caviola di Falcade. 32 
de localnici și-au pierdut viata 
în cursul acestei acțiuni. Au 
fost emise mandate de arestare 
împotriva altor trei persoane 
care nu domiciliază în prezent 
in Italia.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII ISLAMICE MAURITANIA, 
Moktar Ould Daddah, a decla
rat. în cursul unei escale efec
tuate in capitala Republicii Ciad, 
la întoarcerea în patrie din tur
neul întreprins în India și Pa
kistan, că țările africane mem
bre ale Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). 'trebuie să 
ducă o politică fermă pentru a 
constrînge regifriul rasist de la 
Pretoria să aplice rezoluțiile 
O.N.U. privind Namibia.

• LA 3 SEPTEMBRIE, la 
Alma-Ata a avut, loc consfă
tuirea activului de partid și e- 
conomic din Kazahstan — in
formează agenția TASS.

în cadrul consfătuirii, L. I. 
Brejnev. secretar 
C.C. al P.C.U.S.. a 
vîntare.

ral vest-german de statistică, la 
viitoarele alegeri legislative de 
la 3 octombrie vor participa 
41,4 milioane alegători, cu 200 000 
mai mult decit la alegerile pre
cedente. desfășurate în anul 
1972. Aproximativ 3,3 milioane 
tineri vest-germani vor vota in 
luna octombrie pentru prima 
dată.

Rata șomajului a atins în 
Statele Unite, luna trecută, 
7,9 la sută din totalul for
ței de muncă, cel mai înalt 
nivel din acest an — infor
mează Departamentul ame
rican al Muncii. Numărul 
persoanelor fără locuri de 
muncă a fost de 7,5 milioa
ne. față de 7.4 milioane in 
iulie. Aceste date statistice 
— comentează agenția Uni
ted Press International — a- 
runcă îndoieli asupra reali
zării obiectivului Adminis
trației de a reduce rata șo
majului sub 7 la sută pină 
la sfîrșitul anului.
'Agravarea șomajului s-a 

datorat în principal sporirii 
numărului de șomeri in ca
drul categoriei tinerilor sub 
20 de ani, unde rata a spo
rit de la 18,1 la sută în iu
lie la 19,7 la sută.

• CADRELE DIDACTICE ale 
universității americane Auck
land, statul Michigan, au in
trat în grevă, revendicînd ame
liorarea veniturilor corespunză
tor creșterii costului vieții. 
Participant» Ia acțiune au in
stalat vineri pichete de grevă 
la intrarea in universitate.

în. orașul francez Grenoble 
s-au încheiat lucrările Congre
sului international de astrono
mie. în funcția de președinte al 
Biroului Uniunii astronomice 
internaționale a fost ales pro
fesorul 
Adrian
dinamica galaxiilor. Participan- 
ții la congres au dezbătut, in 
primul rind. problema frecven
țelor de undă necesare desfășu
rării cercetărilor radioastrono- 
mice.

R.S.F. IUGOSLAVIA — Vedere de ansamblu a rafinăriei de petrol de la Modrica

Semnarea planului 
de colaborare 
româno-bulgară 

în domeniul ocrotirii 
sănătății și 

științelor medicale

Vineri, a fost semnat la 
Sofia .planul de colaborare în 
domeniul ocrotirii sănătății și 
științelor medicale intre Minis
terul Sănătății din România $1 
Ministerul Ocrotirii Sănătății 
din Bulgaria, pe perioada 
1976—1980.

Pianul prevede măsuri meni
te să ducă la Întărirea și dez
voltarea relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări ve
cine și prietene în domeniul 
sănătății : schimburi de infor
mații și literatură medicală, 
schimburi de experiență și de 
specialiști, o mai largă colabo
rare intre institutele științifice 
cu profil asemănător și intre 
societățile științifice medicale, 
ca și in domeniul pregătirii și 
perfecționării cadrelor medi
cale din cele două țări.

Documentul a fost semnat 
de miniștrii Nicolae Nicolaescu 
și Anghel Todorov.

în aceeași zi. delegația _ ro
mână a fost, primită de Krăstiu 
Tricikov. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. într-o at
mosferă caldă, prietenească, au 
fost discutate aspecte ale dez
voltării colaborării dintre cele 
două țâri in domeniul sănătății.

Stare de urgență 
pe teritoriul 

Republicii Irlanda
în cadrul acțiunilor pentru 

combaterea și reprimarea acti
vităților teroriste, poliția din 
Republica Irlanda a descoperit, 
vineri, intr-un cartier de la 
periferia orașului Dublin, o fa
brică clandestină de bombe in
cendiare. Un purtător de cuvint 
al poliției a precizat că un nu
măr de opt persoane sint an
chetate in legătură cu acest caz. 
După cum s-a anunțat, atenta
tele cu bombe incendiare co
mise la începutul acestei săptă- 
mini la Dublin, in urma cărora 
au fost distruse două cinema
tografe și trei baruri, s-au sol
dat cu pagube materiale de 
peste un milion de lire sterline, 
în urma intensificării in ulti
ma perioadă a acțiunilor tero
riste ale elementelor extremis
te. in special ale aripii provi
zorii a I.R.A.. parlamentul de 
la Dublin a decretat, la propu
nerea guvernului, starea de ur
gență pe teritoriul Republicii 
Irlanda.

Mîine, alegeri 
parlamentare in Cipru

La 5 septembrie, alegătorii 
grecc-ciprioți urmează să de
semneze o nouă Cameră a Re
prezentanților. compusă din 35 
de membri. Alegerile se vor 
desfășura potrivit sistemului 
majoritar, în șase circumscrip
ții electorale — regiunile ad
ministrative tradiționale ale in
sulei —. fiecare circumscripție 
trimițind in Parlament un nu
măr de deputați corespunzător 
populației sale.

Sufragiile sint revendicate de 
patru formații politice.
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RAPORTUL ANUAL AL G.A.T.T.
ASUPRA PERSPECTIVELOR

COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
Acordul General pentru 

Tarife și Comerț (GATT) 
a dat publicității rapor
tul anual asupra per
spectivelor- comerțului 
internațional.

Gravele evenimente econo
mice survenite in lume in 
cursul primei jumătăți a actua
lului deceniu — se arată in 
raport — au indicat necesitatea 
transformării , structurilor de 
producție care.^ vor antrena, 
probabil, persisîtența șomajului, 
dealtfel fenomen destul de im
portant ca extindere în ultimii 
ani. Evenimentele grave citate 
în raport sint „prăbușirea sis
temului monetar international, 
inflația, scumpirea petrolului 
și recesiunea economică".

, .Transformările structurale 
în ce privește cererea și pro
ducția, pe -care întreaga lume 
le cunoaște in prezent la nive
luri diferite, presupun redistri
buirea miinii de lucru și a ca
pitalului între diversele sec
toare ale economiei" — se ara
tă in raport. Ca urmare a re
cesiunii economice, -s-ar putea 
asista la o penurie în ceea ce 
privește mina de lucru in anu
mite sectoare ale economiei, ia 
timp ce altele vor continua să 
fie confruntate cu capacități 
excedentare.

Inflația, dezechilibrul balan
ței de plăți, transformările 
structurilor producției sint fac
tori fundamentali care vor 
continua să influențeze econo
mia mondială cel puțin pină la 
sfîrșitul acestui deceniu — 
apreciază GATT. Adoptarea 
de ..măsuri restrictive" in ceea 
ce privește prețurile; in vede
rea combaterii pe această cale 
a inflației, riscă să agraveze 
șomajul — precizează raportul 
— dar și absența unor aseme
nea măsuri ar putea declanșa 
un proces inflaționist genera
lizat.

Conform raportului, produc
ția mondială, fără a lua in 
considerare serviciile publice 
și construcțiile, a scăzut cu 
circa 2 la sută in 1975. 
Această reducere, prima din 
anii ’30. se datorește in între
gime micșorării cu circa 6 ia 
sută a producției țărilor indus
trializate. Creșterea producției 
a continuat, pe de altă pante, 
in zonele in curs de dezvoltare, 
cu un procent de circa 2 ia 
sută.

Producția manufacturieră a 
țărilor industrializate a acuzat 
mișcările ciclice cele mai ac
centuate. Astfel, ea a sporit, in 

’perioada cuprinsă intre semes
trul al doilea al anului 1972 și 
același semestru al anului 1973, 
cu peste 9 la sută, dar a scă-

zut cu 12 la sută în intervalul 
dintre primul semestru al anu
lui 1974 și primul semestru al 
anului, 1975. Revenirea care a 
început să se facă simțită în. 
cel de-al doilea semestru al 
anului 1975 a continuat și în 
cursul primelor șase luni ale 
anului 1976. Producția primului 
semestru al anului 1976 a de
pășit cu circa 9 la sută nivelă 
.perioadei corespunzătoare X 
anului 1975. rămînind însă in
ferioară celei a primului se
mestru al anului 1974.

In țările in curs de dezvol
tare, cel mai mult, a avut de 
suferit industria extractivă, a 
cărei producție s-a redus cu 
circa 5 la sută, în timp ce pro
ducția petrolieră a inregistrat, 
de asemenea, un declin și mai 
ridicat.

In domeniul agriculturii, pro
ducția mondială a crescut in 
1975 cu 2 .la su.tă, puțin mai 
mult decit in 1974.

Inflația în țările industriali
zate s-a ridicat la 11 la sută, 
fiață* de rata record de 12,5 la 
sută atinsă în 1974. Creșterea a 
fost moderată in primul trimes
tru al anului 1976. dar cifrele 
din cel de-al doilea trimestru 
sint mai puțin încurajatoare.

Volumul comerțului mondial, 
diminuat în 1975 cu circa 5 la 
sută, a cunoscut ■— incepind 
din cel de-al treilea trimestru 
— o revenire netă.

Conform raportului, volumul 
exporturilor urmează să creas
că in. 1976. pe plan, mondial, cu 
peste 10 la sută față de anul 
precedent și să depășească ast
fel cu circa 4 la sută nivelul 
exporturilor anterior anului 
1974. Această sporire a volu
mului exporturilor etste atri
buită revenirii cererii in țările 
industrializate, precum și creș
terii continue, deși mai puțin 
pronunțată, a volumului impor
turilor țărilor exportatoare de 
petrol.

Excedentul balanței comer
ciale a țărilor exportatoare de 
petrol a scăzut de Ia 85 mili
arde dolari, in 1974, la 57 mi
liarde dolari in 1975. Deficitul 
comercial global al țărilor in
dustrializate a scăzut de la 43 
miliarde dolari, in 1974, la 12 
miliarde dolari, in 1975. Ca ur
mare a reluării progresive a 
activității economice în vara 
anului 1975. deficitul comercial 
global al țârilor industrializate 
a început să crească din nou. 
Deficitul comercial al țărilor 
in curs de dezvoltare importa
toare de petrol a sporit de la 
13 miliarde dolari in 1973 ia 34 
miliarde dolari in 1974. ca apoi, 
să ajungă la 45 miliarde dt-> 
lari in 1975.

Stațiilor orbitale le revine un rol 
important in dezvoltarea cosmonauticii

Zborul cosmonauților Boris 
Volinov și Vitali Jolobov la 
bordul stației orbitale „Saliut-5i( 
a constituit un aport însemnat 
la dezvoltarea cosmonauticii, re
levă acad. Gheorghi Petrov in
tr-un interviu acordat ziarului 
„Pravda“. Referindu-se la im
portanța stațiilor orbitale in e- 
tapa actuală de dezvoltare a 
cosmonauticii și în viitor, omul 
de știință sovietic arată că ele 
vor putea avea un rol de sea
mă în pregătirea, zborurilor spre 
alte planete ale sistemului solar. 
De exemplu, stațiile orbitale

C1MPUL MAGNETIC ȘI... SAxATATEA. Specialiștii sovietici 
au ajuns la concluzia că polul magnetic al Pămîntului este ne
cesar omului, fiind un stimulator al procesului vital. In urma 
unor cercetări s-a constatat că, în timpul furtunilor magnetice 
care au loc in ionosferă, există perioade cind dispar așa-numi- 
teie oscilații pulsatorii ale polului magnetic. Potrivit statistici
lor, în acele perioade, crește numărul de infarcturi și se în
răutățește starea sănătății oamenilor cu tulburări psihice. După 
cum se știe, apariția furtunilor magnetice depinde de activi
tatea Soarelui și ele sint mai frecvente primăvara și toamna. 
• CIRCA 25 MILIOANE DE AUTOMOBILE ELECTRICE VOR 
CIRCULA pe șoselele Statelor Unite, la sfîrșitul acestui secol, a 
declarat Donham Crawford, președintele Institutului Edison 
Electric, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Dus
seldorf. Problema care se impune a fi rezolvată în prezent este 
crearea unor baterii eficiente, aceste automobile prezentind 
avantajul reducerii dependenței de importurile de petrol. Cele 
patru mari companii americane producătoare de automobile — 
..General Motors-, „Ford". „Chrysler" și „American Motors" — 
au investit, pină acum, 150 milioane dolari pentru punerea la 
punct a unui automobil electric, destinat producției de serie. 
Guvernul S.U.A. intenționează să aloce, in vederea continuării 
acestor cercetări, 180 milioane dolari. Modelele realizate pină in 
prezent ating viteza de 64 kilometri pe oră și se pot deplasa 
80 de kilometri, fără a fi necesară reîncărcarea sau 
schimbarea bateriei • ' INDICIU VALOROS. Doi cerce
tători, de la Universitatea din statul Tennessee, au anunțat 
identificarea in sîngele bolnavilor de cancer a unei substanțe care — —------_ ... .— .
timp 
cizat 
4 200
90 la

ar putea constitui un indiciu' valoros în depistarea din 
a maladiei. Medicii J.C. Morrison și E.T. Bucovaz au pre- 
că, în urma analizelor efectuate asupra unui număr de 
de persoane, au reușit să stabilească, cu o exactitate de 
sută, bolnavii de cancer, prin identificarea substanței men

ționate. Ei au declarat că, dacă metoda lor se va dovedi exactă, 
analiza sîngelui va putea deveni în următorii trei ani un pro
cedeu de rutină, în cadrul testelor pentru depistarea cancerului. 
Ei au menționat însă, că nu au reușit, pină în prezent, să de
termine în ce fază a dezvoltării unei tumori „substanța semnal" 
apare în sîngele bolnavilor.
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vor putea servi drept platformă 
de lansare pentru expediții care 
vor încerca să dezlege tainele 
unor puncte îndepărtate din 
spațiul- cosmic.

Academicianul sovietic apre
ciază, totodată, că un rol im
portant in programul stațiilor 
c-rbitale îl vor ocupa cercetările 
astrofizice, studierea resurselor 
naturale ale Terrei, precum și 
perfecționarea ,tehnologiei cos
mice.

Stațiile orbitale sint folosite 
deja cu- succes ca laboratoare 
biologice, un interes deosebit 
prezentind cercetările funda
mentale privind influența stării 
de imponderabilitate asupra or
ganismelor vii, studierea pro
blemelor legate de adaptarea 
omului la condițiile zborului 
cosmic.

Referindu-se la viitorul stați
ilor orbitale, acad. Gheorghi Pe
trov arată că pare oportună 
construirea de stații care să 
funcționeze ani și chiar zeci de 
ani, cu echipaje formate din. 
20'—30 de cosmonauți, schimbate 
periodic. De asemenea, este pro
babilă crearea unor complexe 
orbitale uriașe cu 100 și peste 
100 de oameni la bord. Omul de 
știință sovietic consideră, tot
odată,, că în studierea satelitului 
natural al Pămîntului vor putea 
fi folosite stațiile plasate pe 
orbite selenoceptrice : echipajul 
acestora va putea debarca pe 
Lună cu ajutorul unor vehicule 
spațiale mici.

NOI MIȘCĂRI SEISMICE ÎN 
FiLIPINE

Cu toate că au trecut aproa
pe două sâptămîni de la recen
tul cutremur puternic din sudul 
Filipinelor. zilnic stațiile seis- 
molpgice înregistrează noi miș
cări telurice de mică amploare, 
care fac să se mențină o stare 
încordată în rândurile popu
lației. Locuitorii orașului Cota- 
bato. care au avut cel mai mult 
de suferit de pe urma recentu
lui sinistru, iși petrec noaptea 
în afara clădirilor. Cei 20 000 
de elevi din oraș nu si-au re
luat cursurile încă de teama 
unor noi cutremure.
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