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Intro atmosferă de caldă prietenie și stimă reciprocă, in spiritul

raporturilor frătesti dintre partidele si popoarele noastre, continuă

VIZITA DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK 

Convorbiri intre tovarășii Nicolae Ceausescu și Edward Gierek

DE TRANSPORT Șl UTILAJELOR AGRICOLE

NICOLAE CEAUȘESCU:
„Eu aș dori sâ exprim convingerea câ partidele 
și popoarele noastre vor intâri conlucrarea lor și 
pe plan internațional, câ această colaborare — 
atit bilaterală, cit și pe plan internațional - 
corespunde pe deplin intereselor popoarelor 
noastre, precum și intereselor țărilor socialiste, 
ale socialismului, servește cauza păcii și 

cooperării internaționale".

EDWARD GIEREK t
„Aș vrea să afirm cu toată răspunderea că aceste 
relații bune, tradiționale, dintre țările și popoarele 
noastre trebuie intărite, ca polonezii și românii să 
se înțeleagă cit mai bine, să conlucreze cit mai 
bine. Vrem să aveți convingerea că noi așa acțio
năm și vom acționa tot timpul, la fel cum acțio

nează și comuniștii români, prietenii noștri".

• Dejunul oferit in 
cinstea inalților oaspeți 
polonezi.

• Alte manifestări din 
cadrul vizitei.

ÎN DEZBATERE:

PROGRAMUL

DE MĂSURI

11 Xl-lva al partidului 
și ale Congresului 
educației politice

Și al culturii socialiste, 
In domeniul muncii

li'lZ'.îJJlB
O inițiativă utecistâ de mare I Pe șantierele de investiții: 

eficiență : 0 jUMatatE DE COMPLEX
„INSTITUTUL ZOOTEHNIC AȘTEAPTA,

TEHNICO-ȘTIINȚIFIC" I FARA ACOPERIȘURI,' IARNA

• Practica in pro
ducție — activitate cu 
un pronunțat caracter 
educativ • Strădania 
de a forma conștiința 
civică a elevilor • 
Politica partidului — 
obiect de studiu in 
școală * Munca poli- 
tico-educativă să de-

TÎNÂR COMUNIST
E tinăr comunist acel ce vrea 
în fata conștiinței să dea seamă 
Cind adevăr, înseamnă fapta sa 
Și datorie — gestul ce-o reclamă

CULTURĂ
PRIETENII MEI. AMATORII • Ca citim, cum citim : LITERATURA 
$1 CULTURA LITERATURII • Derbolereo noastre : Do co este necesară critico criticii - „PREZUMȚIE, REGRES AL PRO
GRESULUI...- : CRITICA APOLOGETICA SI CURTENITOARE • 
Lucrări inspirate din epopeea Independentei: O VRABIE 
ZBOARA CU COCORII • Pro «I contra
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„OPT SUTE 
DE BRAZI 
FRUMOȘI'

CE PUNEM LINGĂ 
„VREAU SĂ DEVIN...“?

„Desemnarea mea ca membru al Academiei 
Tiberina din Italia este urmare a prețuirii de care 
se bucură școala gerontologică

PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului 

și ale Congresului educației politice șl al culturii socialiste, 

în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative
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Tovarășa Elena Ceausescu-> -*

si tovarășa Stanislawa Gierek
în vizită la obiective turistice

Dejun în onoarea înalților oaspeți polonezi

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Stanislawa Gierek au 
vizitat, vineri dimineața, zona 
montană de la cota 1 400. Aici, 
turiști români și străini, care își 
petrec plăcute zile ele odihnă în 
stațiunile din Bucegi, au salutat 
cu căldură pe tovarășele Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek.

De pe terasa hotelului Alpin 
este admirată Valea Prahovei. 
Se vizitează apoi complexul tu
ristic. Secretarul Comitetului 
orășenesc de partid, Constantin 
Neagu, și directorul oficiului ju
dețean de turism, Ion Scăunaș, 

prezintă cîteva date semnificati
ve privind dezvoltarea stațiunii 
Sinaia, a celorlalte așezări tu
ristice de pe Valea Prahovei. 
Cu acest prilej, tovarășa Sta
nislawa Gierek se interesează de 
baza materială a turismului, de 
modul în care sînt organizate în 
țara noastră odihna și tratamen
tul oamenilor muncii.

în -continuare, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek. 
au făcut o călătorie, cu telefe
ricul pină la Vîrful cu Dor, la 
altitudinea de 2 000 metri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, vineri, la Sinaia, un

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
EDWARD GIEREK

Dragă tovarășe Gierek. 
Stimată tovarășă Gierek, 
Dragi tovarăși,

Doresc să exprim satisfacția 
partidului nostru pentru cursul 
ascendent al relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, dintre popoarele noas
tre, pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării economice, 
tehnico-științifice și in alte do
menii de activitate.

încă o dată aș vrea să salut 
pe tovarășul Gierek și pe to
varășa Gierek, pe ceilalți tova
răși polonezi și să exprim con
vingerea că vizita de prietenie 
pe care o fac acum în Româ
nia va contribui la dezvoltarea 
intr-un ritm mult mai intens 
a relațiilor noastre în toate do
meniile de activitate.

Am făcut astăzi un schimb 
de păreri cu privire Ia relații
le bilaterale și am constatat 
cu multă satisfacție rezultate
le bune de pină acum, perspec

dejun in onoarea primului se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, tovarășul Edward Gierek, 
și a soției sale, tovarășa Sta
nislawa Gierek.

tivele de dezvoltare a lor in 
acest cincinal, precum și exis
tența unor noi posibilități de 
cooperare in producție în di
ferite dc menii de activitate. 
Urmează ca guvernele celor 
două țări, ministerele respec
tive să acționeze pentru a con
cretiza și a realiza in viață a- 
ceste posibilități.

Am schimbat păreri și ne-am 
informat reciproc despre pre
ocupările și despre rezultatele 
pe care țările noastre Ie obțin 
in construcția socialistă. Aș 
dori să exprim bucuria noas
tră pentru rezultatele pe ca
re poporul prieten polo
nez Ie obține in dezvoltarea 
sa economico-socială. în con
strucția socialistă sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Ca prieteni, 
dorim să urăm noi și tot mai 
mari succese în înfăptuirea 
programului de dezvoltare a 
Poloniei socialiste.

Așa cum este și firesc în 
asemenea împrejurări, am fă
cut un schimb de păreri și a- 
supra unor probleme interna
ționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești. Am constatat 
cu satisfacție că asupra celor 
mai multe probleme — aș pu
tea spune asupra celor funda
mentale — există o identitate 
de păreri sau puncte de ve
dere foarte apropiate. Sin
tem animați de dorința de 
a contribui la dezvoltarea co
laborării dintre țările socialis
te, dintre forțele progresiste și 
antiimperialiste de pretutin
deni și dorim să realizăm pași 
noi pe drumul destinderii, în 
înfăptuirea securității și co
operării în Europa.

Partidul Comunist Român 
și poporul român sînt hotărîte 
să facă totul pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea a- 
cestei colaborări, Ia realiza
rea unei politici de securitate 
și pace în Europa, la soluțio
narea problemelor multiple 
cu care se confruntă omenirea. 
Mă ^efer la lichidarea subdez
voltării și făurirea noii ordini 
economice internaționale, la 
necesitatea democratizării re
lațiilor internaționale, a parti
cipării tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor sau de

Din partea română au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, cu soțiile, Janos 
Fazekas. Ion Ioniță. Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei. Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Angelo Miculescu,

orînduirea socială, la soluțio
narea problemelor care preo
cupă omenirea.

Sintem preocupați, de ase
menea, de a se obține pași 
concreți pe calea dezarmă
rii și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare. Avem 
convingerea că stă în puterea 
forțelor progresiste, a popoare
lor ca, acționînd în spirit de 
solidaritate și colaborare să 
soluționeze aceste probleme și 
să asigure o pace trainică pe 
planeta noastră.

Acționăm continuu pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toa
te partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele so
cialiste și social-democrate. cu 
mișcările de eliberare, cu alte 
partide democratice și forțe 
progresiste în realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, 
pentru crearea condițiilor ca 
fiecare popor să-și poată 
concentra eforturile în di
recția dezvoltării economico- 
sociale, a bunăstării și fericirii.

Este evident că se cer încă 
eforturi susținute pentru a so
luționa problemele complexe 
ale vieții internaționale. Eu aș 
dori să exprim convingerea că 
partidele și popoarele noastre 
vor întări conlucrarea lor și 
pe plan internațional, că a- 
ceastă colaborare — atît bi
laterală, cît și pe plan interna
țional — corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor noastre, 
precum și intereselor țărilor 
socialiste, ale socialismului, 
servește cauza păcii și coope
rării internaționale.

Doresc să exprim încă o dată 
convingerea că vizita tovară
șului Gierek va marca un mo
ment nou în relațiile dintre 
partidele și țările noastre.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru o colaborare tot mai 
trainică între partidele și po
poarele noastre ;

— urez poporului prieten 
polonez multă prosperitate și 
fericire I

— in sănătatea tovarășului 
Gierek, a tovarășei Gierek ;

— in sănătatea celorlalți 
tovarăși polonezi ;

— pentru pace și colaborare 
internațională !

Mihail Florescu, loan Avram.
Din partea poloneză au fost 

prezenți tovarășii Ryszard Fre- 
lek. Jerzy Waszczuk, Wladyslaw 
Wojtasik, cu soția.

în timpul dejunului, desfășu

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășă Ceaușescu, 
Dragi prieteni români,

Aș dori, folosindu-mă de 
acest prilej, să mulțumesc în 
mod cordial, in numele soției 
mele, în numele prietenilor 
mei. al meu personal pentru 
mărturiile de prietenie dove
dite nouă ieri, astăzi, în tot 
timpul contactelor pe care 
le-am avut cu dumneavoastră. 
Prietenia spontană cu care am 
fost primiți aici noi, polone
zii, o considerăm ca o expre
sie a sentimentelor pe care le 
nutriți față de poporul nostru, 
față de 35 milioane de polo
neze și polonezi, care cu aten
ție și simpatie privesc Ia acti
vitatea dumneavoastră. Vă do
rim sincer realizarea obiecti
velor nobile pe care dumnea
voastră vi le-ați propus.

Istoria ambelor noastre po
poare nu a fost ușoară, dar nu 
despre aceasta vreau să vor
besc. Dacă îmi permiteți însă 
pentru o clipă poate voi aduce 
in amintire anul 1939, cind, în 
urma invaziei hitleriste asu
pra Poloniei, o parte dintre 
polonezi, cit și o parte dintre 
forțele militare și-au găsit 
ocrotire în România. Mulți 
dintre acești oameni trăiesc 
și-și amintesc de simpatia cu 
care au fost înconjurați în 
momentele acelea grele pentru 
ei. Știm că poporul român a 
nutrit întotdeauna simpatie 
față de poporul polonez. In pe
rioada postbelică, această sim
patie și prietenie cunoscută 
din trecut s-a întărit și a de
venit o prietenie a popoarelor 
care edifică socialismul, care 
iși construiesc, în noile condi
ții. viitorul lor.

Noi, în Polonia, sintem în- 
cîntați de ceea ce faceți 
dumneavoastră și vă dorim 
rezultate și mai bune în tot 
ceea ce întreprindeți. Noi, po
lonezii, avem, la rîndul nostru, 
dorința de a folosi această 
șansă istorică. Ne străduim să 
transformăm țara noastră in- 
tr-o țară a progresului și bu
nei stări, ne străduim ca lo- 
zinca-chemare, pe care parti
dul nostru o susține, „prin oa
meni, pentru oameni44 să dea 
rezultate și mai bune și mai 
concrete.

Nu este cazul aici să spun 
cu ce se mîndrește Polonia. 
Este suficient să spun că sin
tem o țară care ocupă locul 10 
în lume din punct de vedere 

rat într-o atmosferă, de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Edward 
Gierek s-au întreținut cordial, 
continuînd dialogul consacrat 
dezvoltării și adincirii relațiilor

al producției industriale. Am 
încrederea că atît talentul și 
hărnicia poporului nostru, cit 
și rezervele materiale de care 
poporul nostru dispune ne 
permit să nutrim speranța că 
țelurile nobile pe care ni le-am 
propus vor fi realizate.

Astăzi, așa cum a spus to
varășul Ceaușescu, am făcut o 
trecere în revistă a relațiilor 
bilaterale dintre țările noastre 
și am văzut că acestea sînt 
bune. Insă, așa cum facem noi, 
comuniștii, nu spunem că am 
realizat totul și că nu vom 
putea face în continuare și 
mai bine. Am prezentat o serie 
întreagă de probleme care am 
dori să fie' realizate ; noi vă 
respectăm, vă tratăm ca un 
partener serios. Dumneavoas
tră aveți multe lucruri pentru 
a ne oferi. Și noi avem multe 
lucruri interesante care, după 
părerea mea, pot fi utile 
României. Sintem țări cu eco
nomii complementare. Am 
avut în legătură cu aceasta, 
împreună cu tovarășul 
Ceaușescu, un schimb de pă
reri ; această complementari
tate trebuie și mai bine folo
sită pentru accelerarea dezvol
tării atît a României, cît și a 
Poloniei.

Așa cum am spus înainte 
tovarășului Ceaușescu, vrem să 
încredințăm primilor miniștri 
ai guvernelor țărilor noastre 
rolul de a pregăti documente 
corespunzătoare de așa manie
ră ca în timpul vizitei sale in 
Polonia tovarășul Ceaușescu să 
poată semna aceste documente 
și să trecem la realizarea lor 
consecventă. Insă întocmirea 
documentelor nu înseamnă că 
ceea ce avem de făcut nu tre
buie realizat astăzi: trebuie să 
facem ceea ce avem de făcut 
astăzi și apoi să trecem in 
continuare Ia realizarea docu
mentelor. Puteți fi convins că 
cu orice problemă veți veni la 
noi sintem gata să o discutăm 
și să venim în întâmpinarea 
propunerilor dumneavoastră 
cu tot ceea ce putem să vă 
oferim așa cum se face între 
prieteni. Credem că împărtă
șiți și dumneavoastră un ase
menea punct de vedere. Dacă 
așa stau lucrurile, cred că ele 
se vor desfășura bine, în fo
losul ambelor noastre țări și 
popoare.

In ce privește situația in
ternațională, în problemele de 
principiu, avem puncte de ve
dere comune. S-ar putea ca 

dintre cele două țări socialiste 
și prietene.

în cadrul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Edward Gierek au rostit 
toasturi.

unele probleme să fie altfel 
interpretate sau rezolvate cu 
alte metode, deoarece acestea 
pot fi diferite. Astăzi, în tim
purile noastre, nu poate fi 
altfel. Și noi și dumneavoastră 
ne dăm seama de acest lucru. 
Cel mai important este că, față 
de problemele fundamentale, 
avem puncte de vedere comu
ne sau apropiate. Și tocmai 
așa este. De aceea, consider că 
discuțiile noastre de astăzi au 
fost utile. Am prezentat o se
rie de probleme și am discutat 
asupra modului în care aces
tea să fie rezolvate. Doresc să 
menționez că în aceste proble
me fundamentale nu există 
nici un fel de diferență de pă
reri. Am fost unanimi in apre
cierea lor, iar problemele mă
runte rămîn probleme mă
runte.

Deși abia duminică diminea
ța plecăm, putem spune de pe 
acum că sintem sincer satis- 
făcuți de această vizită prie
tenească, că ea creează pers
pective noi în colaborarea 
noastră. Credem că după 
această vizită problemele 
noastre se vor urni bine 
din loc și că vom putea a- 
firma in timpul vizitei tova
rășului Ceaușescu in Polonia 
că în relațiile noastre recipro
ce am săvirșit un pas uriaș 
înainte. Cred în aceasta, tova
răși ! Aș vrea să afirm cu 
toată răspunderea că aceste 
relații bune, tradiționale, din
tre țările și popoarele noastre 
trebuie întărite, ca polonezii și 
românii să se înțeleagă cît 
mai bine, să conlucreze cît mai 
bine. Vrem să aveți convin
gerea că noi așa acționăm și 
vom acționa tot timpul, la fel 
cum acționează și comuniștii 
români, prietenii noștri.

Cu aceste gînduri, cu aceas
tă speranță aș vrea să vă rog, 
dragi tovarăși, să ridicăm 
paharul pentru prietenia am
belor noastre popoare, pentru 
prietenia dintre români și 
polonezi, pentru prosperitatea 
popoarelor noastre, pentru 
colaborarea lor continuă, pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pen
tru Comitetul Politic Executiv, 
in sănătatea tovarășului 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu, pentru ca relațiile 
dintre comuniștii polonezi și 
români să fie din ce în ce mai 
bune, spre binele ambelor 
noastre țări și popoare.

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

COTA MUNCII
IN VILCEA

0 INIȚIATIVĂ UTECISTĂ DE MARE EFICIENTĂ:

„INSTITUTUL TEHNICO ȘTIINȚIFICii

Organizația U.T.C. de 
..Tehnofrig** * * 4 * * * Cluj-Napoca 
luat inițiativa să se 
direct, în colaborare cu condu
cerea întreprinderii, de perfec
ționarea forței de muncă. Pen
tru aceasta era necesară totuși 
o oarecare experiență, trebuia 
o bază materială. Au fost efec
tuate două schimburi de expe
riență la întreprinderile „Nep- 
tun“ din Cîmpina și „Tractorul4 * ** 
Brașov, unități în care uteciștii 
au obținut rezultate bune m 
ceea ce privește calificarea și 
perfecționarea cadrelor, apoi 
tinerii de la ..Tehnofrig14 au în
ființat în fabrica lor, după mo
delul politehnicilor muncito
rești, un „institut tghnico-știin- 
țific“. Condus de un senat din 
care fac parte directorul între
prinderii (rectorul institutului), 
inginerul-șef, muncitori, opt ti
neri ingineri, care sînt șefi de 
catedră, lectori, institutul func
ționează în unitate de cîteva 
luni. Sînt înscriși la cursuri a- 
proape 100 de muncitori care — 
de două ori pe săptămînă — 
se întâlnesc în sălile de clasă 
pentru aprofundarea cunoștin
țelor, în funcție de specialitatea 
pe care și-au ales-o, în tehno
logia frigului. în mecanică fină, 
chimie industrială sau metalur
gie. în cadrul institutului mai 
funcționează o catedră de pro
pagandă tehnică, un cerc de 
creație tehnico-științifică.

turile
tinerii din unitate, pină
prezent s-au economisit peste
4 000 mp. piele. Se pre
conizează ca pină la sfîr- 
șitul anului, prin continuarea 
cu mai multă insistență a 
acțiunilor întreprinse pentru
perfecționarea continuă a
calificării tuturor cadrelor,
întărirea disciplinei de fabri
cație și asimilarea de pro
duse noi, să se economiseas
că o cantitate de materiale
și materii prime în valoare
de peste 500 000 Iei.

N. MILITARU

„Interesul tinerilor din uni
tate pentru cursurile noastre de 
perfecționare, ne spune ingine
rul Lucian Groșanu, responsa
bilul cu problemele profesionale 
în comitetul U.T.C. și ..prorec
tor al institutului . tehnico-știin- 
țific“, a crescut și mai mult în 
ultimul timp cînd roadele mun
cii noastre au început să se 
arate. Cei mai mulți dintre 
cursanți, împreună cu inginerii 
care conduc activitatea catedre
lor institutului au realizat mai 
multe lucrări de raționalizare 
și modernizare a unor tehnolo
gii de fabricație. Ca urmare a 
preocupării tinerilor muncitori 
și specialiști pentru îmbunătă
țirea parametrilor tehnici și 
funcționali ai produselor, pen- 
x— ----- unor noi agre-

unei tone de 
crescut in ulti

la 
a 

ocupe

tru asimilarea 
gate, valoarea 
produs finit a

mul timp cu aproape 50 la sută. 
Totodată, au fost 
de către tineri 
urmă cîteva mii 
și fontă“.

în fiecare din 
care am trecut, 
dispozitive, . , ______
concepute și realizate de tineri. 
Un dispozitiv pentru executarea

economisite 
în lunile din 
de tone de oțel

secțiile prin 
ne sînt arătate 

instalații, utilaje.

La Tehnofrig
Cluj-Napoca

filetelor melc, care mărește 
productivitatea muncii cu 90 la 
sută, un limitator de mers in 
gol pentru mașinile-unelte, o 
linie semiautomată de galvani
zare intrată de curînd în dota
rea uzinei- (produsele realizate 
în această instalație erau pină 
nu demult importate), dispo
zitive de încărcat cuptoarele în 
secția turnătorie, alte asemenea 
realizări ale uteciștilor au con
tribuit în mod substanțial la 
reducerea consumurilor, a efor
tului oamenilor. „La cursurile 
de perfecționare pe care le ur
mează în cadrul institutului 
nostru, ne spune tovarășul Do
rin Both, secretarul comitetului 
U.T.C., tinerii nu numai că iși 
îmbogățesc cunoștințele, dar, 
în urma dezbaterilor ce au loc 
aici, sint reliefate și puse în 
valoare numeroase rezerve pe 
care le are unitatea noastră. 
Așa, de pildă, în urma unor so
luții propuse de utecistul Emil 
Andreșan, șpanul de babit — 
un aliaj scump — este retopit 
și astfel, se aduc economii în
treprinderii de peste 40 000 lei 
lunar. Aș mai adăuga, tot ca 
un rezultat al preocupării 
noastre pentru ridicarea conti
nuă a nivelului profesional al 
tinerilor, succesele înregistrate 
de uteciștii din secția 250, nu
mită „secția tineret11 * *, unde pes
te 90 la sută din producție este 
destinată exportului și unde 
sarcinile de plan pe 9 luni au 
fost îndeplinite cu cîteva zile 

mai devreme'4. Aceeași părere 
bună despre inițiativa organiza
ției U.T.C. de a înființa in în
treprindere un institut tehnico- 
științific care să se ocupe de 
perfecționarea cadrelor, de alte 
probleme ce au în vedere con
tinua perfecționare a procesu
lui de producție, inițiativă care 
a avut promotori pe tinerii in
gineri Lucian Groșanu. Csaba 
Banhegyessy. Vaier Petrindean, 
Dan Jucan, Martin Sallai ne-au 
împărtășit-o și muncitorii Va
sile Florian. Ion Ardelean, Au
rel Meseșan. Vasile Pop, 
cursanți ai institutului. în ace
lași timp ei au subliniat că 
noul, preocuparea pentru pro
movarea lui. a tehnicii înain
tate în toate sectoarele activi
tății de la întreprinderea „Teh- 
nofrig**, pentru însușirea celor 
mai moderne tehnologii de fa
bricație este o stare perma
nentă a muncii tinerilor de aici.

NICOLAE MILITARU

ECONOMII DE MATERII PRIME
IN VALOARE DEȘl MATERIALE

PESTE 600 000 LEI
De la începutul anului și 

pină in prezent colectivul de 
muncă de la întreprinderea 
de piele și mănuși Timișoa
ra a economisit materiale și 
materie primă în valoare de 
aproape 600 000 lei. Acest 
succes este datorat în prin
cipal acțiunilor și inițiative
lor întreprinse de tinerii din 
secțiile tăbăcărie și croire 
pentru găsirea unor metode 
de lucru care să permită uti
lizarea in procesul de fabri
cație a întregii suprafețe de 
piele prelucrată. Totodată, 
au fost intensificate efortu
rile tinerilor specialiști în 
vederea asimilării de pro
duse noi pentru confecțio
narea cărora sînt necesare 
piei cu suprafețe mici. S-au 
evidențiat in aceste acțiuni 
de valorificare superioară a

r

înscriind cu succes în cro
nica întrecerii uteciste fapte 
de muncă exemplare, tinerii 
de la Trustul de construcții 
hidroenergetice Lotru (in 
număr de peste 100) au con
semnat în agenda realizări
lor ultimelor zile o altă im
portantă realizare. Este vor
ba de efectuarea peste sar
cinile de plan a lucrărilor de 
betonare a 4 metri lineari in 
cadrul lotului Malaia. Va
loarea muncii lor depășește 
cifra de 10 000 lei. Rezultate 
la fel de semnificative au 
obținut și cei 900 de tineri 
de la C.I.P.A. Rimnicu Vîl- 
cea care au reparat după 
orele de program mașinile 
și utilajele din dotare, lu
crări a căror valoare se ci
frează la peste 80 000 Iei. De 
asemenea, la întreprinderea 
de talpă și încălțăminte de 
la Drăgășani, în cadrul ini
țiativei „Conveierul tineretu
lui'* uteciștii au realizat in
tr-o săptămină peste sarci
nile de plan circa 300 pe
rechi de incălțăminte. (An
ton Ciobotaru).

materialelor tinerii Elisabeta 
Ciabă. Dan Gheorghe, Ionel 
Ilia, Ioan Stiel, Erica Miha- 
ela, care pe lingă faptul că 

zilnic economii, reali- 
numai produse de ca- 
superioarâ. Prin efor- 
depuse de ei, de toți 

* “ în

II JUMĂTATE DE COMPLH ZOOTEHNIC 
AȘTEAPTĂ lilll ACOPERIȘURI, IADIIA

Printre obiectivele agro-zootehnice, ce se con
struiesc in acest cincinal in județul Sibiu, se 
numără și complexul zootehnic din comuna Re- 
tiș, comună aflată la circa 100 km de Sibiu. Ne
cesități stringente impuse de modernizarea graj
durilor existerite și construirea a patru noi graj- ■ 
duri, fiecare pentru 124 de capete, au făcut ca 
lucrarea să fie încredințată unei cooperative 
meșteșugărești, cooperativa „Constructorul44, cu 
sediul în municipiul Sibiu. Departe de noi gîn- 
dul că vrednicii cooperatori sibieni, deținători în

1971 ai titlului de cooperativă fruntașă pe țară, 
n-ar fi capabili să ducă la bun sfîrșit această 
investiție. Mai ales că nu este singurul com
plex zootehnic pe care-1 construiesc, că li s-a 
încredințat ridicarea a două hoteluri în stațiu
nea Păltiniș, a unui bloc de garsoniere și altor 
ferme zootehnice în comunele Boian și Șeica 
Mare. Investiția de la Retiș este prinsă în pla
nul cooperativei la capitolul prestări servicii 
construcții către populație, în baza unui contract 
încheiat cu C.A.pZ Retiș. Dar...

Tovarășul inginer Ion Stoica, 
director general adjunct la Di
recția agricolă a județului Si
biu. apreciază că deși stadiul 
lucrărilor este mulțumitor mai 
sint unele lipsuri, printre care 
dotarea extrem de slabă cu 
utilaje, fluctuația constructori
lor, proasta organizare a șantie
rului și mai ales aprovizionarea 
cu materiale, lipsuri care gre
vează asupra ritmului de exe
cuție. Constatăm și noi, la fața 
locului. împreună cu tovarășul 
Gheorghe Comșa, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al U.T.C., aceleași greutăți. In 
primul rînd, lipsa unui specia
list care să coordoneze lucrări
le, apoi faptul că n-am găsit 
pe șantier decît cîțiva oameni, 
în majoritate muncitori necali
ficați, conduși de brigadierul 
Gheorghe Arz. Iată și situația 
..Ia zi- a .investiției. Din cele 4 
grajduri noi, unul de 124 capete 
este aproape gata. efectuin- 
du-se unele retușuri în vederea 
recepției preliminare. Al doilea 
se află în stadiul finisărilor in
terioare, așteptindu-se livrarea 
de către întreprinderea de me
canizare a agriculturii Năvodari 
— județul Constanța, a instala
ției^ de racleți pentru elimina
rea dejecțiilor. Pină la 10 oc
tombrie. termen prevăzut in 
graficele de execuție, se va 
face recepția acestor grajduri 
noi și a celui de-al treilea, mo
dernizat.

Celelalte două grajduri, pen
tru tineret taurine, cu termen 
de predare trimestrul IV 1976. 
sint ridicate la „roșu44, avind 
executate deja în interior in
stalațiile de apă, dar, din lip
sa plăcilor de azbociment, ni se 
spune, nu sînt șanse să fie ter
minate... acoperișurile, instala

țiile de racleți. Ca ultilaje, pe 
șantier, nu există decît un trac
tor cu o miniremorcă și cinci 
betoniere de diverse capacități. 
Lipsa utilajelor și a oamenilor 
a condus la stagnarea lucrărilor 
de construire a centralei ter
mice. Se simte acut lipsa unui 
buldozer și a unui excavator, 
utilaje „împrumutate" din cînd. 
în cînd, în schimbul unor sticle 
cu bere, după cum afirmă bri
gadierul Gheorghe Arz și șeful 
echipei de instalatori Ion 
Unchi, de la muncitorii Sondei

* Deși stadiul e mulțumitor... mai sint unele lipsuri
• în grafic, doar pe jumătate • Se caută un bul
dozer și un excavator cu ora : plata in natură

* Birocrație pe 200 km plat.

de gaz metan Mediaș, ce-și 
desfășoară activitatea în apro
piere.

Dacă adăugăm acestor lipsuri 
și faptul că muncitorii sint în 
totalitate navetiști, care vin de 
la Agnita mai tirziu și pleacă 
mai devreme, deoarece trans
portul continuă să fie „o pro
blemă4*, că pe șantier, pentru 
continuarea lucrărilor este ab
solut nevoie de cel puțin 10 
zidari și alți oameni pentru să
pături (care să înlocuiască uti
lajele) și instalații, avem ima
ginea unui șantier, intr-adevăr 
meșteșugăresc, unde noțiuni ca 
mecanizare și creșterea produc
tivității muncii sînt iluzorii.

Ne vedem obligați, odată a- 
junși aici cu ancheta, sâ repe
tăm că în ciuda celor găsite la 
ora vizitei noastre pe șantier, 
•tadiile de execuție sînt mulțu

mitoare, probabil datorită efor
turilor, fizice în primul rînd, 
depuse de constructorii-coope- 
ratori pină în prezent. Se pune 
însă acut problema încadrării 
viitoare în graficele de execu
ție^-mai ales că sezonul rece 
bate la ușă și vitele C.A.P.-ului 
Retiș, în special tineretul tau
rin, trebuie să aibă măcar un 
acoperiș deasupra capetelor, 
dacă instalațiile de eliminare a 
gunoiului și centrala termică 
pentru încălzirea grajdurilor, 
nu pot fi realizate din lipsa 

materialelor, în primul caz, și 
documentației în cel de-al doi
lea.

în ceea ce privește aprovi
zionarea cu materiale, vicepre
ședintele cooperativei „Construc- 
torul“, tovarășul Traian Stoica, 
ne sesizează un aspect hotări- 
tor după părerea dînșilor și a 
noastră, în bunul mers al tu
turor lucrărilor de investiții, nu 
puține ca număr și importanță 
pe care le are de executat coo
perativa. Despre ce este vorba? 
Arătam, nu întîmplător, la în
ceputul acestor rînduri, că între 
Sibiu și Retiș există o distanță 
de circa 100 km. Furnizoarea 
materialelor este Baza de apro
vizionare a Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimenta
re cu sediul în Sibiu. Să vedem 
care ar fi drumul materialelor 
din bază către șantier. Con-. 

structorul, în cazul nostru coo
perativa, nu are dreptul să 
cumpere materiale din bază, 
C.A.P. Retiș, beneficiarul, fiind 
singurul autorizat în acest sens. 
Deci, pentru o ladă de cuie, ca 
să folosim exemplul oferit de 
interlocutorii noștri, este abso
lut necesar ca cineva de la coo
perativă să se deplaseze la 
Retiș, cale de 100 kilometri, pen
tru a lua o comandă din par
tea C.A.P.-ului, să se întoarcă 
la Sibiu, la baza de aprovizio
nare, unde se întocmesc actele 
de vîpzare-cumpărar.e, și să 
facă apoi același drum, în sens 
invers. • întocmind alte acte do 
vînzare-cumpărare, de această 
dată între C.A.P. Retiș ca yîri- 
zător și cooperativa „Construc
torul44 în calitate de cumpără
tor. Așadar, aproape 200 de ki
lometri parcurși, două rinduri 
de acte, timp irosit, evident și 
bani irosiți, nervi și multă biro
crație, pentru simplul motiv că 
baza nu are dreptul să vîndă

■ materiale constructorului, am
bele avind sediul în Sibiu, ci 
numai beneficiarului, cu sediul 
la Retiș. Sintem informați că 
Baza de aprovizionare a trimis 
o adresă către Direcția aprovi
zionării a Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare 
în care solicita permisiunea de 
a vinde materiale direct con
structorului, întrucit C.A.P.-ul
nu dispune nici de timp și nici 
de oameni (angrenați în cam
pania agricolă), nici de mijloa
cele de transport necesare. S-a 
răspuns textual că : „vînzarea 
materialelor către cooperativa 
„Constructorul" este ilegală44. 
Cît de legală este atunci cea 
de-a doua vînzare, respectiv a 
C.A.P.-ului Retiș către coope
rativa „Constructorul44, «cit de 
legală este birocrația întocmirii 
celor două rînduri de acte, cit 
de legală este pierderea aces
tor sume importante de bam,\ 
irosirea timpului care ar putea 
fi folosit pentru urgentarea lu
crărilor, iată cîteva întrebări la 
care așteptăm răspunsuri con
crete.

DAN VASILESCU
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Cum se formează, cum se afirmă talentele autentice din popor Lucrări inspirate din epopeea Independenței

PRIETENII MEI, AMATORII Petru Vintilă

— Tovarășe profesor doctor 
Mihai Florea, am preluat ti
tlul unei cărți a dumneavoas
tră în curs de apariție la e- 
ditura „Eminescu" — în care 
valorificați o experiență de 
vechi prezentator și mem
bru in jurii ale concursurilor 
de amatori de orice fel, la 
radio, televiziune, concursuri 
locale, județene sau naționa
le. Activitatea dumneavoastră 
de cercetător științific la In
stitutul de Istoria Artei pare 
să aibă o legătură destul de... 
relativă cu această activitate 
paralelă pe care o duceți în 
calitate de amator !

— Da și nu. Da, pentru că 
sînt într-adevăr un amator ca și 
concurenții pe care îi prezint sau 
pe care îi cercetez în calitate 
de membru sau președinte al 
juriilor — nu, pentru că în cei 
cincisprezece ani de cînd sînt 
pasionat de această formă a ac
tivității artistice și culturale de 
masă, am asistat la o desfășu
rare impresionantă de teme, cu- x 
noștințe, interpretări care mă 
interesau realmente și ca spe
cialist.

-— Ați numit în felul acesta 
nna din calitățile concursuri
lor de amatori.

— Și unul din motivele pen
tru care mă simt legat profund 
de ele. Al doilea, dar nu în or
dinea importanței, este acela că 
am cunoscut cu ocazia unor ast
fel de concursuri oameni minu
nați, de cele mai diferite pro
fesii, vădind nu numai cele mai 
largi disponibilități în sfera cu
noașterii de orice fel, dar și so
lidă informație, cu atît mai va
loroasă cu cit este mult mai 
cuprinzătoare și uneori chiar

excepție — și cînd zic talente 
de excepție mă refer la o arie 
foarte largă de desfășurare a lor 
pe măsura diversității concursu
rilor, de la strungari de elită 
pînă la interpreți străluciți ai 
muzicii populare descoperiți de 
„Floarea din grădină".

— In ceea ce privește aria 
tematică a concursurilor, sun
teți pentru concursul cu temă 
sau pentru cel care vizează 
un grup tematic ? Care din 
cele două ați observat că se 
bucură de o mai largă' audi
ență ?

— Și unul și celălalt. Setea 
de cunoaștere a oamenilor este 
atît de mare ca și bucuria cu 
care ascultă interpreți amatori 
cunoscuți de ei, ieșiți din mij
locul lor, care fac ceea ce fac 
din pasiune și vocație. Temati- 
cile concursurilor ca atare sint 
extrem de diverse, de la cultu
ra antică pînă la ce e nou în 
perimetrul unui județ. De mul
te ori, concursurile la nivel de 
oraș sau județ sînt veritabile 
jurnale de actualități. Mi-aduc 
aminte că la Focșani s-a pus 
unui concurent — la un concurs 
de tipul „Cine știe cîștigă" o 
întrebare care viza dezvelirea 
unui monument închinat Unirii 
care avusese loc cu cîteva zile 
înainte.

— Evident, nu despre ple
doaria pentru ideea de con
curs e vorba. La nivelul ex
perienței dumneavoastră în
să ne puteți spune cîteva I- 
dei — pledoarii, ca să rămî- 
nem la termen, pentru dez

voltarea și perfecționarea li
nei idei valoroase.

— Esențială mi se pare păs
trarea scopului : de cultură de 
masă în sensul bun al cuvîntu- 
lui și specific. Sînt, firește, pen
tru căutarea unor formule noi, 
din cele mai diverse, mai intens 
participative, de concurs. Dialo
gul dintre județe, ideea de com
petiție elevată este fermentul 
stimulativ al.ridicării valorice a 
concursurilor. în fine, cred că 
ar trebui accentuată și perma
nentizată studierea atentă, făcu
tă de factorii cei mai autorizați 
ai componenței publicului în 
fața căruia se desfășoară con
cursul, aria preferințelor sale, 
mergind de la modul de desfă
șurare pînă la aria tematică; A- 
dică. evitarea formalismului, 
condiția dealtfel a reușitei ori
cărei acțiuni. Am asistat, nu de 
multe ori, ce e drept, și la con
cursuri de dragul concursurilor, 
pentru că „era sarcină" și o ac
țiune trebuia bifată. Asemenea 
fiasco-uri compromit însăși i- 
deea generoasă, de la care tre
buie plecat. Concursul la scară 
națională „Cîntare României", 
trebuie să fie, în acest sens, o 
manifestare plenară a forței 
creatoare a întregului popor, o 
trecere în revistă de mare am
plitudine, fără precedent, a ta
lentelor colective și individuale, 
o viziune de ansamblu care va 
demonstra odată în plus efer
vescența creatoare a României 
socialiste.

SMARANDA JELESCU

0 VRABIE ZBOARA CU COCORII

Cu mai bine de 
doi ani in urmă am 
început să cerce
tez Biblioteca Aca
demiei și Bibliote
ca Astra din Sibiu, 
fascinat de un su
biect căruia eram 
decis să-i închin 
toată energia : o 
cronologie a Răz
boiului de Indepen
dență, o lucrare in 
tehnica atît de in
teresantă a colaju
lui. Scrisesem, mai 
înainte, romanul 
cronologic Emines- 
cu și îmi oferisem 
nu numai un model 
literar, dar și un 
exemplu încuraja
tor. In clipele mele 
bune, îmi imaginam 
chiar că descope
risem o nouă spe
cie literară. Din 
păcate, starea să
nătății nu mi-a în
găduit să continui. 
Fiul meu, care-mi 
cunoștea munca st 
fișele, intr-un gest 
pentru care ii sint 
recunoscător, a con
tinuat lucrarea și 
astfel, cronologia

războiului din 1877, 
cuprinzind mii de 
extrase din presa 
epocii este termi
nată. Ea se intitu
lează ..Vulturii trec 
Dunărea".

Dar, de vreme ce 
făcusem una din 
cele mai solide do
cumentări privitoa
re la un subiect li
terar, mai profundă 
decit pentru orica
re altă lucrare pe 
care am scris-o 
pînă acum, m-am 
trezit atras ți de 
ideea unei piese de 
teatru. Cu deosebi
re m-a impresionat 
destinul unui 
de liceu din 
Ionel Partia, 
in primăvara 
lui 1877 se înrolase 
ca voluntar in ar
mata de operațiuni. 
El a murit ea un 
erou, la Plevna, in 
brațele fratelui său, 
tot voluntar, doc
torand la serviciul 
de ambulanță de 
pe linia frontului. 
Piesa poartă titlul 
O vrabie zboară

elev 
Iaji, 
care, 
anu-

de 
ar- 

ziar

Piesă despre destinul eroic 
al unui elev căzut la Plevna

I
cu cocorii. E 
fapt titlul unui 
ticol dintr-un
finlandez, care, in 
epocă, descoperea 
ca pe un miracol 
România, viteaza ei 
armată si arzătoa- 
rea ei sete de liber
tate.

Am căutat să re
dau nu numai cu
loarea specifică 
epocii, nu numai 
spiritul de luptă 
care a catalizat su
fletul întregii noas
tre națiuni, ci, prin 
expresia unui des
tin uman, forța 
morală, exemplară 
a unei întregi ge
nerații care iți 
jertfea viața pentru 
ca patria să fie 
nemuritoare.

Dacă am reușit 
sau nu, o vor spune 
desigur cititorii ți 
spectatorii. De ee 
si nu mărturisesc : 
mi-ar place ea a- 
plauzele lor să ră
sune ea
de la Grivița 
Smîrdan 1

mitraliile
fi

*

Ce citim, cum citim

Literatura și cultura literaturii ‘
Vorbind despre cunoașterea literaturii, sa 

nu scăpăm din vedere că există, în fapt, două 
aspecte, două straturi ale noțiunii : cultura 
literaturii și literatura propriu-zisă. Cea din
ții cuprinde un număr de informații generale 
despre autor și operă, utile, nici vorbă, dar 
insuficiente pentru cunoașterea literaturii, un 
proces, acesta, care nu se poate realiza decît 
prin contactul direct cu opera, printr-o lec
tură, altfel zis, meditată. Școala, instrucția 
în genere ne dă noțiuni necesare despre cul
tura literaturii : date privitoare 
la biografia scriitorului, la ideile 
lui estetice și sociale, date des- Fiinpn 
pre eDOcă și despre ceea L-uyen
ce se cheamă, cu un ter- __________
men mai vechi în critică,
spiritul public, informații, în fine, orien
tative despre tema și ideile generale 
ale operei. Acesta este startul despre 
care vorbește manualul de școală și, 
în genere, critica didactică. Cei mai mulți 
dintre cititori rămîn aici și asta nu-i bine 
pentru că teritoriul literaturii este mai întîi 
si numai după ce trecem de acest vestibul 
intrăm propriu-zis în intimitatea operei, acolo 
unde ideile generale, experiența de viață, 
atitudinea morală a autorului, pe scurt cul
tura $i existența Individuală, se transformă în 
creație. Cultura și existența (biografia) pot 
exDiica împrejurările în care a fost scrisă o- 
pera, dar nu pot niciodată explica, justifica 
opera ca atare, creația unui spirit mal 
profund decît acela identificat, controlat în 
circumstanțele vieții zilnice. Critica genetică, a- 
ceea care explică opera prin biografie, este 
fatal limitată și poate micșora, vulgariza o 
mare creație câutînd în orice fapt literar o 
împrejurare de viață. S-a spus, ca să dăm

un exemplu limită, că Luceafărul a ieșit din 
transfigurarea unei drame sentimentale ai că
ror protagoniști ar fi : Eminescu, Veronica Mi
ele, I.L. Caragiale și T. Maiorescu. Ce absur
ditate I In Luceafărul este vorba despre dra
ma geniului romantic și fabula pe care poe
mul o dezvoltă nu reprezintă, în realitate, de
cît un scenariu vag pentru miturile mari și 
abstracte ale poeziei.

Vreau să spun că informațiile despre operă 
pot fii folositoare (în cazul citat 

sînt false, critica 
lizat de mult I), 
informație, oricît 
și bogată, nu ne 
de cunoașterea directă a operei. 
Faguet, care a scris o carte 
de a citi, recomandă comenta-

Simion

sus ele 
ridicu-, 

nici o 
sigură

mai 
le-a 
dar 
de 

dispensează

despre arta
rea criticii după lectura unei cărți, pentru a 
nu porni în această ■ aventură a spiritului cu 
judecăți deja formulate. Criticul impresionist 
are, poate, dreptate, dar este greu de propus 
cititorului modern un itinerariu ferm. El poa
te citi critica înainte de a citi opera, nici o 
nenorocire nu se poate întîmpla dacă lectura 
este anticipată de informație, literatura de 
cultura literaturii ; condiția este ca, într-un 
chip sau altul, cititorul să ajungă la operă 
și s-o judece cu instrumentele gustului său.

Cultura formează și educă gustul estetic, 
opera îl verifică șl îl îmbogățește. Contactul 
cu lectura se face la diverse vîrste și, de re
gulă, cărțile mari sînt citite de mai multe 
ori, în anotimpuri spirituale diferite. Simbolu
rile lor se desfac ca petalele unei flori pe 
măsură ce degetele spiritului nostru le atin
ge. Cea mai bună lectură este, atunci, re- 
lectura, „cu un pic de ajutor", cum zice Fa- 
guet gîndindu-se la crtica interpretativă.

foarte depărtată de sfera prac
tică de activitate a concurentu
lui. Iată de ce mă simt apropiat 
de amatori, îi iubesc și îi stimez. 
Pe de altă parte, așa cum ați 
observat și dumneavoastră. în 
concursurile televizate, ele se 
bucură de o largă participare, 
interes și succes de public, au 
intrat în tradiția mișcării noas
tre culturale de masă și o ple
doarie pentru utilitatea lor, pen
tru oportunitatea lor intr-o țară 
intr-o permanentă efervescență 
culturală și creatoare estb inu
tilă. Cu atît mai mult cu cit 
concursurile acestea au avut în
totdeauna un caracter educațio
nal, formativ și informativ, cu 
atît mai mult cu cit scopul lor 
declarat și de cele mai multe ori 
atins este tocmai promovarea 
valorii autentice, popularizarea 
tezaurului de folclor și valoa
re cultă națională. In al treilea 
rind, nu este puțin lucru faptul 
că cu prilejul unor astfel de 
concursuri se relevă talente de

îiîmmmȘI

FESTIVALUL TINERETULUI

II/1AI1F1A NOASTRĂ

BUCUREȘTEAN
Artiștii amatori de la uzi

nele „Timpuri Noiu au pre
zentat un inspirat montaj li
terar-artistic intitulat ..Urcăm 
spre comunism in zbor". în 
care au fost cintate cu patos 
ți talent marile realizări ale 
prezentului. Alături de spe
ranțele pe care le îndreptă
țesc tinerii interpreți. am pu
tut remarca varietatea și spi
ritul selectiv, deosebii de si
gur. in alegerea bucăților me
lodice. precum și calitatea 
versurilor străbătute de un 
vibrant mesaj umanist și pa
triotic. (stingă).

O talentată interpretă a 
cintecula: popular am putut 
remarca in persoana unei 
tinere reprezentante a artiș
tilor amatori de ia întreprin
derea Optică Română : Emilia 
CiTin. Tinerii spectatori au 
apreciat căldura vocii sale, ca 
si un marcat simț scenic 
străin de tracul ..neprofesio- 
nistuluf. (dreapta).

r* •• PRO SI CONTRA

OPINII CARE NE INTERESEAZĂ

DE CE ESTE NECESARĂ CRITICA CRITICII

„Prezumție, regres al progresului...*’
Asupra funcțiunilor criticii de 

artă se discută adeseori frumos 
și exact, într-un binevenit con
sens democratic : printre aceste 
funcțiuni importante ale criti
cii este îndeobște admisă și a- 
ceea a formării gustului public 
înlesnind, prin explicație și de
monstrație, înțelegerea operei de 
artă. Cuvîntul „descifrare" poa
te că nu este aici nepotrivit 
fiindcă nici o operă adevărată 
nu ni se înfățișează ca o casă 
vraiște, cu toate ușile date de 
perete. Sînt, firește, anumite 
simboluri ce se cer descifrate, 
filiațiuni nesesizate de la prima 
vedere, idei a căror formă sen
sibilă de expresie nu le scuteș
te de dificultate. Intr-un cuvint, 
nimeni nu poate pretinde — 
decît simplificind și denaturînd 
lucrurile — că dificultatea de a 
înțelege o operă de artă este un 
„mit" creat de elite spre a inter
zice altora accesul la sens. Nici 
cel mai neinstruit privitor nu-și 
va fi puțind reprima orgoliul 
descifrării și al înțelegerii : ceea 
ce nu ne pune probleme aproa
pe că nu ne interesează. Poate 
că „indescifrabilul" surîs al Gio- 
condei nu-i altceva decit forma 
propriului nostru orgoliu, inves
tiția seculară a privirilor noastre 
inteligente : acest misterios su- 
ris s-ar prea putea să nu fie 
altceva decît oglinda a ceea ce 
omului îi place să creadă mai 
mult despre mintea și sensibili
tatea lui...

Dar de ce toate acestea ? 
Fiindcă vrem să se înțeleagă 
faptul că, departe de a exclude 
din statutul criticii necesitatea 
descifrării anumitor teme, sim
boluri, motive, idei, viziuni, con
cepții ș.a.m.d., și, pe cit se poate, 
a elucidării cauzelor tensiunii 
misterioase pe care o operă de 
artă o poate întreține, sintem tot 
atît de departe și de a crede că 
această dificilă operație între
prinsă de critica și criticii- de 
artă ar avea, dimpotrivă, rostul 
de a „adînci" misterul și de a 
spori... indescifrabilul ! Lăsăm 
pe seama poeților eventual gri
ja de a „nu strivi corola de mi
nuni" și dorim, de la pagina de 
critică, o lămurire în plus, o ex
plicație și o descifrare. Insă tot 
mai des întîlnim texte critice in
descifrabile ce parcă participă 
la creșterea unui val de frenezie 
hermetică ale cărei delicii, măr
turisim cu umilință că nu le 
cunoaștem și, mai e nevoie să 
adăugăm ?, nu le înțelegem. Fe
nomenul acesta „misterios" (!) 
de întunecare hermetică a criticii 
se petrece mai cu seamă, în ul
tima vreme, pe întinsele dome
nii ale artei plastice. In pofida 
celor care cred că asemenea lu
cruri e bine să fie trecute sub 
tăcere, spre a nu provoca im
presia că la plastică toată lu
mea se pricepe tot așa ca și la 
fotbal, ne-am permis să supu
nem atenției, și eventual discu
ției. acest fenomen dînd chiar 
și exemple. O facem in conti

nuare fiindcă nu putem rămine 
nepăsători cînd citim texte a 
căror menire, în principiu, fiind 
aceea de a lămuri, descifra, nu 
fac altceva decit să nedumereas
că și să intrige prin contuzia 
lor. chit că poate autorii lor 
pretind să se adreseze unor ini- 
țiați. Nu sintem inițiați, spe
cialiști in dezlegarea misteru
lui unor texte, precum acesta 
(semnat de Titus Mocanu) din 
care extragem cîteya citate : 
„Ansamblul de obiecte al lui 
Șerban Gabrea poartă cu sine, 
în substanța lui mai adîncă, un 
semn de întrebare. Sintem in 
acest caz în fața unei alterna
tive. Constituie un atare an
samblu o stare precisă de fac
tură interpretativă — și deci 
riguros reflectată — sau el se 
trădează mai degrabă a fi o 
stare de existență primară ? 
Răspunsul la o asemenea între
bare nu este ușor de dat. Și 
totuși, meditind cu atenție, ghi-

DESPRE CRITICA 
GHICITOARE, 

MISTERIOASĂ ȘI 
INDESCIFRABILĂ...

cim, după un anumit timp de 
contemplare tăcută și reculeasă 
a ansamblului, că artistul a op
tat. în mod programatic și de
liberat, pentru cea de a doua 
soluție a alternativei. Făcînd in
să acest lucru Serban Gabrea 
își asumă o misiune artistică ex
trem de grea. El vrea, prin ur
mare, să procedeze în așa fel 
incit, în loc de a reprezenta es
tetic o lume, să instaureze e- 
fectiv un mod de a fi al aces
tei lumi. In consecință, obiecte
le sale urmează să intre în co
muniune misterioasă și pură cu 
existența, ca și cînd ele ar fi 
entități originare ce fac parte 
din însăși alcătuirea unor stra
turi secrete de cosmicitate". 
S-ar părea că artistul despre 
care e Vorba creează prin an
samblul său „o stare de existen
ță primară" definind o nouă si
tuație ontologică a domeniului 
artistic : mai simplu spus, că el 
renunță la concepția și modali
tatea reprezentării lumii propu- 
nindu-și nu să reflecte ceea ce 
există dar să ..instaureze efec
tiv" o nduă realitate, în cel mai 
direct și nu figurat sens al cu- 
vintului. Insă nu vedem cum 
o atare intenție, desigur demiur- 
gică. s-ar putea lipsi de acea 
„factură interpretativă" ce inter
vine în orice act de creație, in
diferent de momentul în care 
o identificăm noi. Criticul în
suși mărturisește cu mina mai 
mult pe inimă decit pe rațiune 
că. deși răspunsul nu-i ușor de 
dat, totuși „ghicim" că artistul

a optat „în mod programatic...’. 
Intre relativitatea lui ..a ghici" 
— aici nu in sensul dezlegării 
unei ghicitori printr-un exer
cițiu al inteligenței, ci mai de
grabă ca o revelație trăită „du
pă un anumit timp de contem
plare tăcută și reculeasă...- — 
și definitivul. neîndoielnicul 
„mod programatic și deliberat" 
este o distanță destul de pustie 
de argumente și de rațiuni con
vingătoare. Nu ne rămine decit 
să credem in harul revelației 
care î-a șoptit criticului răspun
sul la întrebarea pe care și-o 
pune cu privire la ceea ce vrea 
să facă' artistul. înclinăm să pri
vim lucrurile așa fiindcă, iată, 
mai departe, criticul este încre
dințat — tot fără să explice teme
iurile raționale ale încredințării 
sale fâcind-o. astfel, poate chiar 
convingătoare — că obiectele 
„urmează să intre in comuniu
ne misterioasă și pură cu exis
tența ca și cind ele ar fi enti
tăți originare ce fac parte din 
însăși alcătuirea unor straturi 
secrete de cosmicitate...’. De ce 
și cum ar trebui să se petreacă 
acest lucru nu știm. Miste
rios. probabil adine, textul ..ex
plicativ- nu se lasă el însuși 
descifrat, probabil suferind o 
fericită metamorfoză, contami
nat de aerul de nepătruns al o- 
biectelor asupra cărora dizertea- 
ză. Apoi, ce să spunem despre 
prezumția că obiectele acestea 
ar ilustra „ideea de scriere di
rectă și emblematică a lumii" 
avi nd ceva din substanța ele
mentară a gîndirii presocratice ? 
Ca orice prezumție, poate sâ 
reprezinte un anumit fel de 
abuz. Căci nu este oare un abuz, 
de ordinul prezumției imposibil 
de susținut decit reclamind în
crederea pe cuvint, să vorbim 
nu despre ceea ce opera ne lasă 
să înțelegem, dar direct despre 
intențiile precise (!) ale creato
rului ei ?! In „explicațiile" atît 
de greu sau imposibil de desci
frat pe care acest comentariu le 
presupune, criticul are aerul că 
știe ceea ce spune de la per
soană și nu de la operă... In a- 
cest fel putem pune pe seama 
operei tot felul de semnificații, 
adincimi, valori pe care ea. de 
fapt, nu le conține. „Prezumție, 
regres al progresului !“ se zice 
că ar fi exclamat Heraclit și 
iată cum un adevăr presocratic 
își relevă neașteptat valabilita
tea pînă în zilele noastre, cînd 
pictorii nu mai pictează decit 
spre a fi „înțeleși" de critici 
peptru „bunul" motiv că roluri
le s-au schimbat : pictorul nu 
pare să fi făcut altceva decît 
să ilustreze cu fidelitate tot atit 
de'indescifrabilă textul propriu
lui său critic...

Desigur, aceasța nu este o 
pictură „de văzut" : închidem 
ochii și citim comentariul. Nu e 
greu. încercați... Poate așa veți 
înțelege ,mai bine „pentru cine 
scrie criticul".

M. COSTEA

CRITICA APOLOGETICA 
ȘI CURTENITOARE

Multe comentarii pe marginea 
filmelor nu fac altceva decit sâ 
povestească in fugă, adeseori 
neglijent, acțiunea, pînă la păre
rea semnatarului despre valoa
rea artistică a filmului nu mai 
ajungi fiindcă ea este propriu- 
zis absentă sau ascunsă" bine 
in cutele povestirii... Această 
modalitate de a face critică este 
uneori justificată de necesitatea 
de a fi accesibili, de a nu con
traria gustul unui prezumat spec
tator mijlociu. Sâ nu fi depă
șit. oare, spectatorul român de 
film nivelul povestirii acțiu
nii sau pe acela al exclama
ției la apariția unui ca
dru natural ori a unei mizan
scene elaborate apartinînd unui 
operator pentru care ..fotogenia" 
mai înseamnă încă a fi frumos 
in sine ? Cred că sintem tribu
tari unei optici paradoxale, 
care, voind să încetățenească 
respectul pentru gustul unei ca
tegory de spectatori, uită că 
spectatorul însuși are nevoie de 
invitația la efortul cunoașterii 
artistice. Spectatorul merită mai 
mult decît asa-zisa situare la 
nivelul celui mai neevoluat 
spectator care în nici un caz 
nu este etalonul majorității. Si 
atunci ?

Nu cumva criticii de acest 
fel subapreciază puterea de în
țelegere a spectatorului căruia’ 
cred că îi pot oferi la infinit 
dovada unei sprintare flecăreli, 
echilibristica ..spirituală" dinco
lo de care judecata de valoare 
se pierde ?

Un alt mod de a obține su
fragiile spectatorului îl consti
tuie genuflexiunile pe care cri
ticul le face așa-zișilor ..mon
ștri sacri". Oricînd actorii cu- 
noscuți si îndrăgiți de public îsi 
au locul lor în lista simpatiilor, 
si criticul nu se va sfii să trea
că sub tăcere elementele limba
jului cinematografic pentru a a- 
duce laudă (nu vor lipsi de aici 
cuvintele „excepțional". ..nemai
pomenit". ..redutabil" etc.) in- 
terpreților. Ne întrebăm însă ce 
servicii aduce — și cui ? — un 
astfel de comentariu ?

Există, apoi, o altă prejude
cată. si dacă o menționez este 
pentru că ea pare să aibă cîstig 
de cauză în virtutea unui com
promis tacit între critic și re
gizor : se procedează astfel la 
indicarea si povestirea nostimă 
a secvențelor reușite ale filmu

lui. Stilul apologetic al unei ast
fel de critici eludează întregul 
prin insistența nejustificată asu
pra fragmentului, trăgînd conclu
zia mult prea repede (in numele 
celor citeva succese indicate și, 
firește, numerotate) asupra în
tregului. Nu mai e loc astfel 
pentru a observa părțile „mai 
puțin bune", necum pentru a le 
supune criticii.

Critica , a observat că eșalo
nul tinerilor regizori afirmați 
în ultimii ani manifestă o în
credere. i-am putea spune, 
încăpățînată. în limbajul filmic, 
ceea ce dovedește maturitatea 
lor. Nu o dată insă critica a ve-

CÎTEVA PREJUDECĂȚI 
DESPRE PUBLIC, 

„MONȘTRI SACRI" 
ȘI TINERI REGIZORI 

nit cu fraze încinse, pătimaș-en- 
tuziaste care nu făceau cinste 
..obiectului" asupra căruia se 
osteneau. A ne extazia la in
finit de o încadratură. a adu
ce elogii fără un dram de dis- 
cernămînt. a-1 copleși pe un tî- 
năr pentru „îndrăzneala" lui este 
a transforma critica în flașnetă 
si. în ultimă instanță, a vorbi 
în gol.

Critica nu a întîmpinat în spi
ritul activ, combativ si construc
tiv noua pleiadă de regizori, 
sau. în orice caz. nu în măsu
ra în care fenomenul o impu
nea. Unii critici s-au grăbit să-i 
laude ne noii veniți fără a le 
analiza cu temeinicie operele, 
fără a le supune unei discuții, 
unor dezbateri, fără a aprinde 
focul polemicii din care ideile 
să țîșnească si încrederea tine
rilor autori în cei chemați să le 
aprecieze creația, să crească.

Sînt lucruri la care unii 
critici ar putea zîmbi. Un 
dulce „lasă-mă să te las", stă, 
din păcate. în pacea unor cro
nicari, fericiți să-și facă pe
riodic rubrica. Sînt. firește, 
si critici a căror neoboseală 
vine să contrazică aceste rin-* 
duri. Dar nu despre ei este vor
ba acum.

Se vorbește mult azi de pro
movarea creației cinematografi
ce. Este cit se poate de binevenit 
semnul acestei emulații, dar nu 
trebuie să uităm nici o clipă că 
succesul filmului românesc de
pinde nu numai de promovarea 
tinerilor regizori si operatori, ci 
si de atragerea unor scriitori ti
neri si. nu în ultimul rind. de 
activizarea criticii. Se impune 
un program critic combativ, ri
guros. un ton constructiv, o pri
vire analitică, expertă, voind 
să spunem de fapt că e timpul 
să se pună capăt unui anumit 
amatorism, practicat Dină nu de 
mult cu dezinvoltură, care, in 
locul judecății preferă vorba 
frumoasă, repovestirea colorată 
a acțiunii.

A înșirui abstracțiuni fără a 
ști să vezi — si uneori fără a 
face eforturi — dimensiunea in
trinsecă. unitară a secvenței, ca
drului. personajului, a ..litera
turiza". a transpune, deci, un 
limbaj propriu unei arte pe un 
teren care îi este străin în
seamnă a nu înțelege lucruri e- 
lementare. a prelungi în mod 
dogmatic și fără folos o optică 
depășită. Avem un program i- 
deologic clar dar criticul de film 
își va achita pe deplin sarcinile 
numai atunci cînd va ști să nu 
fetișizeze un concept, o idee ge
nerală, ci să-i caute corespon
dentele încorporate în imagine, 
în structura audio-vizuală a fil
mului. în țesătura internă, orga
nică a operei. Altfel ne vom a- 
dăposti sub bolta marilor idei 
fără a încerca să ne confrun
tăm cu ceea ce pretinde însăși 
dezvoltarea și perfecționarea fil
mului românesc.

Filmul românesc nu poate 
progresa atîta timp cît critica 
nu se înarmează cu unelte noi 
pe măsura ideologiei care o fer
tilizează și pe măsura menirii 
ei constructive, promovatoare de 
valori și nu doar făcînd oficiile 
unei pasive înregistrări ca no
tarul de la starea civilă. Să nu 
merite producția națională efor
tul aplecării asupra ..vîrfurilor" 
și secvențelor ei antologice cu 
mai temeinică sîrguință? Filmul 
românesc are într-adevăr nevoie 
de o critică mai puțin ocazio
nală, mai puțin grăbită.

ION LAZAR

Am citit cu interes interviul acordat de criticul și romancierul 
Dinu Săraru lui George Arion (Flacăra nr. 39). Desigur, poate fi 
chiar interesant să afli că in timp ce alții tremură pînă la adînci 
bâtrineți de soarta fiecărei pagini de manuscris, Dinu Săraru a 
scris și a predat pînă pe la — . . . »
păcate pierdute, dintre 
cut și directorului de 
teresante devin opiniile 
țărani’ atunci ’ 
celui cu care 
pre revoluție, ______________________________ „__ __________ ,___
revoluția noastră socialistă de pe poziția micului burghez care, in 
anii de la Începutul socialismului la noi In țară, a fost afectat, să 
zicem, pentru că a fost impins cu umărul la o coadă de pline și 
nu vede nimic din tot ce s-a construit după aceea. Noi privim revo
luția de pe baricada revoluției. Așa am scris și Clipa. M-au interesat 
in acest roman suferințele unui om care se află pe baricadele revo
luției și care a trebuit să îndure nedreptatea intimplătoare a revo
luției. Este o suferință mai semnificativă și mai tragică decit a 
acelora care se aflan dincolo de baricadă". Mai departe, scriitorul 
se ocupă de democrație fixindu-i condiția : „Democrația trebuie să 
ne învețe că egalitatea se desfășoară Intre cetățeni egali și nu intre 
funcții". In fine, despre viața literară care ,,nu e calmă, e pedestră" 
Dinu Săraru are opinii dintre cele mai aspre IntUnite in ultima vre
me". „Cu cîteva fericite excepții, apar încă multe cărți lipsite de 
semnificație social-politică, majoră, care macină un cotidian domes
tic fără priză la actualitate (. .). Alți scriitori trec dincolo de reali
tate și fabulează. Mai există și ipostaza scriitorului care ciupește is
toria. Stă pe marginea drumului pe care merge istoria și in repor
tajul lui pedestru vede doar piciorul soldatului căruia i s-a desfăcut 
moletiera".

Simțul autocritic este și el prezent, Dinu Săraru regretlndu-și anu
mite slăbiciuni : „De pildă, atunci cînd n-am făcut praf niște piese 
fără cap și fără coadă și am închis ochii potrivit principiului „să 
trăim cu toții bine". Tn fine, hotărît să nu mai închidă ochii, criticul 
teatral, autorul celui de „Al treilea gong" trage mînios dar îndrep
tățit acest semnal de alarmă : „Din punct de vedere al complexității 
problemelor social-politice de azi mulți scriitori se pierd în nimicuri. 
Uneori apar dueluri in presă cu cele mai modeste motivații, subiec
tiviste, carieriste, de orgoliu. N-am mai asistat de mult la o înfrun
tare serioasă de idei. Parcă am avea vocația ciupelii. Scriitorii tre
buie să fie ca niște buldozere care pregătesc terenul pentru o pă
dure de idei si sentimente". Incitante, originale, expuse cu acel far
mec inimitabil al cuiva care, bun cunoscător al mișcării teatrale, a 
deprins arta conversației, opiniile lui Dinu Săraru sînt formulate cu 
franchețe, în spiritul acelei durități a 
însuși vorbește : „Ea operează numai 
pe da’.

vreo 21 
care unul, 

pe atunci al editurii, 
autorului memorabilului 

cind, stimulat și de întrebările inteligente ale 
discută, Dinu Săraru își expune părerea des- 

democrație- și viață literară : „Nu se poate, privi

de ani două romane, din 
scris cu „dragoste" a plă- 

Realmente in- 
roman „Niște

istoriei 
cu da

culturii despre carfe el 
și nu. Nu reține decit

i r 
f

0 chestiune de gust...
Aflăm din „Flacăra literară" că foarte talentatul șl, cum ne dăm 

seama cu Intlrziere și cu oarecare surprindere, foarte generosul 
prozator Eugen Seceleanu a citit cu nespusă plăcere romanul colegu
lui său de breaslă Vlad Mușatescu, „De-a baba oarba’.

Sigur, fiecare cu gusturile lui și in acest caz nici nu ne gindim că 
putem avea ceva împotriva gusturilor lui Eugen Seceleanu : îi dorim 
din toată inima o vastă bibliotecă plină de asemenea cărți îneîntă- 
toare precum „opera in sensul cel mai bun al cuvîntului’ a lui Vlad 
Mușatescu pe care nouă ne-a fost foarte greu s-o parcurgem fiindcă 
este o performanță — cum spune și E. Seceleanu — dar de prost 
gust și vulgaritate. Din „scriitura corectă, amuzantă pe largi spații" 
a acestei „originale scrieri’ am reprodus cîte ceva într-un articol 
anterior. Nu ne rămine acum decit să-1 felicităm pe Eugen Seceleanu 
pentru pretențiosul său gust și să deplîngem eroarea de a crede 
că „De-a baba oarba’ este un „roman" sub orice critică...

Atenție, kitsch-ul bate la ușa 
muzeului de artă!

INu cred să exis
te student care, fre- 
cindu-și coatele de 

I băncile unei facultăți 
I bucureștene, să nu fi 
I completat o fișă la 

Biblioteca centrală u- 
Iniversitară a Capita

lei pentru a con
sulta un Călines- 
cu sau un Țițeica, 

Io crestomație de texte 
vechi ori un ghid 
printre Scilele și Ca- 
ribdele istoriei — a- 

I flătoare in respecti- 
I vul și deplin respec- 
1 tatul tezaur al cărții.

Și nu cred că o pri- 
j vire — cel puțin calm 
înțelegătoare, evlavi- 

I oasă am .zice — nu a- 
runcă asupra lnscrip- 

I ției „Biblioteca cen
trală universitară’ și 

I acela care își poartă 
pașii Intîmpîător prin 

| piața care se confun- 
j dă cu una dintre em- 
1 blemele patriei. în ve
cinătatea tutelară a 

I bătrînei biblioteci, te 
I simți un pic mai în- 
1 țelept și mal sănătos 
pe drumul cunoaște- 

j rii...
De ce însă aceas- 

1 tă introducere ? Mo
tivul care ne-a în- 

| demnat să așternem 
aceste rînduri e unu] 

1 singur. Anume : de
cîțiva ani bunișori, 

I spațiosul (și elegan- 
I tul chiar) hol al aces- 
1 tei impunătoare clă
diri — repetăm, în 
plin centrul Capita
lei, Înțesat zilnic de 
o sumedenie de tu
riști, ca să nu mai a- 
ducem vorba de lo

calnici — este inundat 
(ierte-ni-se expresia !) 
de un inimaginabil 
kitsch ! Așa-zise expo
ziții de artă plastică 
ale unor autori dedați 
peste noapte, cu vaj
nică grăbire, la nobila 
îndeletnicire a pene
lului își expun dezin
volt și prin „grija" 
nu știm cui (ca să zi
cem așa) submedio
crele produse. Voci 
pentru' oprirea acestui 
straniu jet neiertător 
de mediocritate s-au 
mai auzit. Aș .’ Acțiu
nea de poluare artisti
că. tocmai aici, în ve
cinătatea valorosului 
Muzeu de artă al Re
publicii, continuă cu o 
osirdie pe care nu o 
mai putem înțelege. 
Sute și sute de tu
riști, cum menționam, 
debarcă din mașini 
sau pur și simplu sîijt 
in trecere, cu apara
tele de fotografiat în 
mină, harnici să imor
talizeze imaginile cu 
adevărat de excepție 
ale acestui oraș bine- 
cuvîntat, ori doar să 
vadă, să cunoască, să 
se informeze. Trec 
zilnic, mai mult sau 
mai puțin în grabă, 
atîția și atiția oameni 
ai Cetății, după cum 
treburile obișnuite îi 
obligă. Și, înainte de 
a găsi, să zicem, ușa 
muzeului de artă din 
apropiere, li se prop- 
tește-n cale taman 
încurajatoarea sală de 
expoziții !

Există multiple posi
bilități de a îndrepta

lucrurile. Nu e oare | 
ciudat, bunăoară, că 
artiști de cert talent, 
unii afirmați demult 
cu strălucire, trebuie 
să suporte regimul 
programării In săli lă
turalnice, unde bana- . 
lele afișe-reclamă 
(terne și paleolitice | 
nu numai ca aspect 
grafic, dar foarte in . 
suferință și ca indi
cii informative) nu-ți j 
pot îndrepta în nici 
un chip pașii. .

Socotim că a sosit 
clipa demult dorită ca I 
acestei săli, de maximă 
însemnătate pentru I 
viața culturală a Ca- i 
pitaleî, să i se dea I 
grabnic o altă desti
nație. Adică : printr-o l 
alegere inspirată a 
numelor ce urmează I 
a ieși in public, ex
pozițiile de aici să o- I 
fere vizitatorilor o cit 
mai convingătoare 1 
imagine a căutărilor 
fertile ale plasticieni- | 
lor noștri. Falsa înțele
gere a chemării pentou ' 
arta nobilă a penelului 
creează monștri. Cu I 
duioșii păguboase și 
falsificări ale reliefu- 1 
lui plasticii contem
porane nu se ajunge I 
decît cel mult la izgo- I 
nirea iubitorilor de 1 
artă din sală. E bine 
din cînd în cînd să ne 
reamintim că fiecare 
meserie își are, în 
cele din urmă, legile . 
ei riguroase.

VLADIMIR
UDRESCU |
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

• adresat CELUI DE-AL XX1II-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CANADA, un mesaj în care se spune :

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald salut tovărășesc 
celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist din Canada.

Comuniștii români cunosc și urmăresc activitatea desfășurată 
de partidul dumneavoastră pentru apărarea intereselor oamenilor 
muncii, pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului 
canadian, pentru pace și socialism. Exprimăm și cu acest prilej 
satisfacția pentru relațiile de prietenie și colaborare tovărășească 
existente între partidele noastre.

Ne exprimăm convingerea — se arată în încheierea mesajului — 
că relațiile dintre partidele noastre vor cunoaște și în viitor o dez
voltare continuă, contribuind la promovarea prieteniei și 
dintre popoarele noastre, dintre România și Canada.

l-am cerut mina, m-a re
fuzat spunînd că eu sînt o 
fire foarte veselă și dacă 
mă căsătoresc cu ea, ea 
întotdeauna se va simți 
mai bătrînă ca mine și cu 

■timpul nu o voi mai iubi. 
De aceea eu v-am scris și 
totodată vă cer un sfat în 
această privință".

2. Dacă fosta soție a decis să se recăsătorească atît 
de brusc cu un altul, cînd a avut timp să dea divorț 
de dv. ? Sau era vorba de o căsătorie, din acelea ,.de 
probă", fără acte, o legătură în stilul concubinajelor 
de pe timpuri și pe care morala și legile noastre le 
condamnă cu îndreptățire ? Știți, există relații care se 
strică tot atît de ușor și simplu pe cît de ușor și sim
plu au fost încropite.

cit de ușor și sim-

colaborăril

Președintele Republicii Socialiste România. 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Senegal, 
SEDAR SENGHOR, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa cele mai calde urări de sănătate și fericire 
personală, viață îndelungată, precum și mari succese în activitatea 
dumneavoastră consacrată bunăstării poporului senegalez, păcii și 
colaborării între națiuni.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita dumneavoastră în Româ
nia, de convorbirile purtate împreună și înțelegerile la care am 
ajuns, care au marcat un moment de seamă in întărirea prieteniei 
și colaborării dintre țările și popoarele noastre. Apreciez în mod 
deosebit rolul 
varea bunelor 
că și în viitor 
pect reciproc, 
două popoare.

Cu această ___, ----------- ---------- --------
fericire, mult succes în lupta pentru progresul și prosperitatea po
porului senegalez prieten.

NICOLAE 
LEOPOLD

și contribuția pe care o aduceți personal la promo- 
relații româno-senegaleze și îmi exprim convingerea 
aceste relații, întemeiate pe deplina egalitate și res- 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul celor 
al cauzei păcii și colaborării internaționale, 
convingere, vă urez încă o dată multă sănătate și

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor Unite Mexicane, LUIS 
ECHEVERRIA ALVAREZ următoarea telegramă :

Am aflat cu întristare de consecințele ciclonului ..Liza*, de 
pierderile de vieți omenești și pagubele materiale provocate ora
șului La Paz.

Tn numele poporului român, al guvernului și al meu personal, 
exprim Excelenței Voastre sincere condoleanțe, împreună cu sen
timentele noastre de adîncă compasiune pentru familiile îndoliate.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui Republicii Guineea, 
AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Am primit amabilul mesaj de felicitare pe care dv. ațî binevoit 
~ să ni-I adresați cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a proclamării 

independenței Republicii Guineea.
Vă mulțumim în mod sincer pentru această delicată atenție la 

adresa noastră.
La rînaul nostru vă rugăm, Excelență, să acceptați urările noastre 

cele mai bune de sănătate și fericire personală, precum și de con
tinuă prosperitate pentru poporul dv.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Cipru, 
arhiepiscopul MAKARIOS, următoarea telegramă :

Am fost profund impresionat de mesajul pe care ați avut ama
bilitatea să mi-1 trimiteți cu prilejul Zilei independenței Ciprului.

Am plăcerea să transmit, la rîndul meu, aceleași bune urări și 
să exprim convingerea că relațiile prietenești dintre tarile noastre 
vor continua să se dezvolte.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Botswana, 
SERETSE M. KHAMA, următoarea telegramă :

In numele guvernului, al poporului botsowanez și al meu per
sonal. doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru mișcătorul dv. 
mesaj de felicitare trimis nouă, cu ocazia celei de-a X-a aniversări 
a independenței noastre.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Re
publicii Trinidad-Tdfiago, ERIC WILLIAMS, următoarea telegramă :

In numele guvernului, al poporului din Trinidad-Tobago și al 
meu personal vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru ama
bilele urări pe care ni le-ați adresat cu ocazia aniversării procla
mării independenței noastre.

Permiteți-mi, de asemenea, să exprim dorința sinceră ca rela
țiile cordiale existente între guvernele noastre să continue să se 
dezvolte.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Re
publicii Malta, DOM MINTOFF, următoarea telegramă :

Mesajul dumneavoastră de felicitări pentru succesul nostru în 
recentele alegeri a fost sincer apreciat. In numele colegilor mei 
și al meu personal, vă mulțumesc pentru amabilele dumneavoastră 
cuvinte, precum și pentru expresia caldelor sentimente și pentru 
bunele urări pline de afecțiune. I

ICLODEAN, Timișoara : 
„Am să încerc să mă ex
prim în citeva cuvinte cit 
mai scurte, în așa fel in
cit să primesc un răspuns 
\intr-un timp cît mai scurt. 
\Sint un i~ăiat de douăzeci 
de ani și am iubit o fată 
de 22 de ani, care spu
nea și ea că mă iubește, 
dar în momentul cind eu

Sfaturi în chestiunea respectivă nu cred că mai este | 
cazul să vă dau din moment ce fata v-a părăsit. Ce 
trebuie făcut pe viitor ? în cazul în care încropiți o 
relație cu o altă fată, fiți la început ceva mai sobru 
(nu zic trist), iar mai tirziu, dacă descoperiți că res
pectiva nu detestă și nu se arată complexată de buna 
dispoziție congenitală ce o aveți,'reveniți la o atitudi
ne normală și firească. Oricum. întîmplarea pe care ați 
trăit-o mă pune pe ginduri și pe mine care, vorba ceea, 
imi^£pt plinea de pe urma veseliei și umorului.veseliei si umorului.

Sold. I.C., București : 
„Am 21 de ani. Fac ar
mata in București. înain
te de a mă incorpora e- 
ram căsătorit. M-am căsă
torit la virstă de 18 ani și 
mă simțeam destul de fe
ricit. Dar totuși trebuie să 
vă mărturisesc că am avut 
și greutăți destul de se
rioase. deoarece nici părin
ții mei și nici părin
ții soției n-au vrut ca să 
ne căsătorim. însă am în
fruntat toate acestea și am 
plecat intr-un oraș împre
ună. A fost greu, dar am 
fost fericiți. Dar a sosit și 
clipa despărțirii. Pe mine 
m-au incorporat, iar soția 
mea s-a dus acasă la pă
rinții săi. După trei luni de 
zile am luat și eu prima 
permisie. Nici nu m-am 
dus acasă la părinții mei, 
am luat drumul spre soția 
mea. Dar in loc să alerg 
spre fericire, am alergat 
spre durere, deoarece so
ția mea se căsătorise cu 
altul. Din intimplare, 
m-am intilnit pe drum 
chiar cu soțul ei actual

Nu acesta este motivul 
scrisoarea, ci dorința sinceră de a vă ____
din impas. în acest sens am să vă pun citeva întrebări 
asupra cărora vă rog să meditați cu toată seriozitatea.

1. Nu credeți câ părinții aveau dreptatea lor cînd 
s-au supărat că v-ați căsătorit la 18 ani ? Acum, cînd 
aveți 21. deci sînteti mai „bătrin" și mai înțelept, nu 
credeți că aceasta era o virstă prea fragedă pentru o 
faptă atît de importantă ?

MUREȘAN IOAN OC
TAVIAN, Brăila : „Vreau 
să prezint. în citeva cu
vinte, ce poate însemna 
rubrica „De la om la om" 
pentru doi tineri. în urmă 
cu trei ani. o tinără, A- 
delina Moritz, apela la ci-

în ea se păstra a- 
neincredere in oa- 
Parcă ii era frică

solite.
\ceeași 
meni. _____ .. ____ ,
de prezența lor. Am invă- 
\țat-o să-i iubească, fiind
că era unicul mijloc de 
a-i înțelege. încercarea 
mea de a o apropia de

CURIERUL NOSTRU DE SiMBDTĂ

și chiar el mi-a spus to
tul, el m-a dus pină la ea 
acasă, cu toate că eu nu 
mai voiam să dau față cu 
soția mea. Cu lacrimi și 
cu dureri am plecat de la 
ei și nici acum nu pot să 
fiu fericit pentru că to
tuși o simțire mă întrea
bă : Cum ? După 2 ani de 
căsătorie se poate să mă 
uite ? Eu cred că mai sint 
și alții care au trecut prin 
așa ceva și tocmai de a- 
ceea merită să publicați 
la ziar, ca 
rul".

pentru care

să le aline do-

v-am publicai 
ajuta să ieșiți

titorii rubricii încercind in 
acest fel să-și formeze 
niște prietenii adevărate. 
Pină atunci nu avusese 
nici o prietenie, intrucit. 
de regufa, părinții ii in
terziceau acest lucru. Am 
încercat în citeva scrisori 
să înțeleg motivul deznă
dejdii sale. Părinții o izo
lau de lumea „mirifică" 
din jur și toate i se pă
reau, atunci cind se apro
piau de ea, ostile. Doream 
să o fac să nu mai vadă 
lumea în acest fel. După 
un an de corespondență, 
ne-am intilnit. Firește, 
clipa întilnirii a fost cu 
emoții. Am descoperit fie
care in celălalt lucruri in-

Mulțumim pentru frumoasele și încurajatoarele cu
vinte. Vă așteptăm și altădată.

de Ion Băieșu

oameni, dăruirea pasio
nată ne-a legat pentru 
totdeauna. De atunci sin- 
tem nedespărțiți și amin- 
doi avem numai cuvinte 
frumoase pentru această 
rubrică, intrucit fără ea 
nu ne-am fi intilnit ni
ciodată. Vestea reluării 
ne-a bucurat. Rubrica e 
un fel de loc geometric 
in care se intilnesc 
bările și aspirațiile 
tre, ale tinerilor. în 
au loc faptele de zi 
precum și pasiunile 
tre. Aici ne 
incertitudinile și realiză
rile. Ea e pentru noi un 
spațiu spiritual fecund".

intre- 
noas- 
ea iși 
cu zi, 
noas- 

exprimăm

In competiția europeană 
„Cupa cupelor" la handbal

DM0 -M.il. MOSCOVA: 25-20 (15-9)
Pentru cititorii „Scînteii tineretului” comentează acest meci prof. univ. 

loan Kunst Ghermânescu, antrenor emerit

Aseară. în Sala sporturilor și 
culturii din Capitală, s-au întîl- 
nit în cadrul primei manșe a 
competiției europene la hand
bal masculin „Cupa cupelor" e- 
chipele Dinamo București și 
M.A.I. Moscova. Desfășurat în 
fata a circa 2 000 de spectatori, 
meciul a plăcut prin dinamismul 
acțiunilor și numărul mare de 
goluri înscrise. La pauză, echipa 
antrenată de antrenorii Vlase și 
Samungi a condus cu 6 goluri 
diferență, datorită dîrzeniei arâ-

la semnalele ziarului
SE VA PUTEA FACE 

RECEPTIONAREA 
FINALĂ A CASEI 

DE CULTURA 
DiN TÎRGOVIȘTE

La puțin timp după rta- 
folosință a Ca- 
cultură din Tir- 
s-a constatat că

rea in 
sei de 
goviște 
plăcile de Ia etajul I au 
început să cadă, că scafele 
din ipsos montate in plafo
nul sălii de spectacole ame
nință securitatea spectatori
lor și că ploaia infiltrată 
prin ziduri dislocă tencuiala 
statornicind igrasia. Aceste 
reparații trebuiau executate 
încă din 1974. Deși a avut la 
dispoziție 2 ani, constructo
rul — I.J.C.M. — Dîmbovița 
nu și-a onorat obligația față 
de beneficiar, singura preo
cupare 
ține o 
cepției 
riției 
nostru
„Record nedoriț", I.J.C.M. —

Dîmbovița ne răspunde : 
„Constructorul, conștient 
fiind față de obligațiile pe 
care le are față de benefi
ciar și față de importanța 
deosebită a acestui obiectiv 
cultural, a organizat pe baza 
unui grafic executarea lu
crărilor de remedieri, iar in 
final convocarea comisiei In 
vederea recepționării finale 
a obiectivului in cauză*4. 
Sperăm că răspunsul primit 
li va satisface pe beneficiarii 
acestui important lăcaș de 
eultură.

„VĂ MULȚUMIM 
PENTRU SPRIJINUL 

ACORDAT"

fiind aceea de a oo- 
nouă aminare a re- 
finale. In urma apa- 
in paginile ziarului 
a articolului intitulat

In nr. 8480 al ziarului nos
tru apărea articolul intitulat 
„Constructori datori față de 
școală", reamintind Grupului 
de întreprinderi de gospodă
rie comunală și locatlvâ 
Cluj-N’apoca obligațiile pe 
care le avea neonorate in 
preajma noului an școlar. 
Este adevărat că sarcinile 
primite anul acesta au rost

numeroase, comenzile depă
șind cumva capacitatea în
treprinderilor amintite. Cu 
toate acestea prea marne 
intîrzieri in construirea sau 
repararea unor obiective 
școlare puteau fi înlăturate 
printr-o mal bună organiza
re a muncii, printr-o repar
tizare mai corectă a forței 
de muncă la punctele res
pective de lucru. Din răs
punsul primit din partea 
Șantierului de construcții și 
prestări in construcții Uluj- 
Napoca aflăm că ..prin mă
surile ce s-au luat in vede
rea lichidării lucrărilor la 
unitățile de invățămint care 
au avut comenzi la șantie
rul nostru — in vederea des
chiderii anului de invățămint 
in condiții corespunzătoare, 
pină la 15 septembrie a.c. 
au fost onorate toate comen
zile, astfel că procesul de 
invățămint s-a putut desfă
șura normal din prima zi de 
școală. Vă mulțumim pen
tru sprijinul acordat".

DOMNITA VĂDUVĂ

tate în apărare și eficacității ac
țiunilor ofensive, în mare vervă 
de joc aflîndu-se „veteranul" 
formației dinarnoviste, Licu 
Ghiță. Handbaliștii dinamoviști 
au mai slăbit în cea de-a doua 
repriză, fazele de pe semicercul 
advers nu au mai avut atîta 
claritate și forță, aruncările gre
șind ținta, iar în apărare oaspe
ții au reușit să creeze breșe din 
care au punctat. Astfel că, în 
loc ca avantajul să crească, el 
a scăzut, diferența pentru revan
șa de la Moscova rămînind doar 
de 5 goluri. Dacă jocul echipei 
noastre va fi la fel de bun. cele 
cinci goluri pot fi decisive, băie
ții noștri avind șanse reale să 
se califice.

Dar iată o opinie autorizată 
despre partida de aseară dato
rată prof. univ. Ioan Kunst 
Ghermânescu. antrenor emerit : 
„A fost un meci de mare luptă 
și de foarte bun nivel, un meci 
veritabil de „cupă europeană". 
Dinamo s-a arătat ca o echipă 
foarte bine pregătită, cu mulți 
jucători în reviriment, ca spre 
exemplu, Licu, excepțional. Gra- 
bovschi — care a jucat sigur și 
a finalizat —, și Penu In unele 
momente grele și importante 
pentru avantajul și moralul co
legilor. Deși au fost introduși 
cițiva tineri, echipa a avut omo
genitate. Apărarea lui Dinamo 
a practicat un joc ofensiv, mo
dem, fără să cedeze ușor. Echi
pa oaspete — solidă, atletică, 
beneficiază de o mare forță de 
atac și e un adversar de temut. 
Tocmai de aceea e cu atît mai 
valoroasă victoria handbaliștilor 
români".

Pentru echipa noastră au în
scris Licu — 13 goluri, Ștef — 
2. Cosma — 3, Dan Marin — 1 
și Grabovschi — 6.

Pentru oaspeți : Maximov — 
10, Il jin — 1. Mahorin — 4, 
Gaghin —. 4, Cigariov — 1.

Au arbitrat corect și autoritar 
Milan Valcici și Miodrag Sta- 
noevici din R.S.F. Iugoslavia.

C.V.

NICOLAE OLIMPIU 
LEPĂDATU, din cadrul 
Grupului de pompieri al 
județului Brașov : Cu 
deosebită plăcere salut 
reapariția rubricii „De la 
om la om" în coloanele 
ziarului nostru, al tinere
tului. Au trecut șapte ani 
și jumătate de la înfiin
țarea ei —și ce repede 
au trecut — îmi amintesc 
perfect ziua de debut a 
acestui curier săptămînal, 
eram elev în clasa a 
VIII-a la Școala generală 
din localitatea Grinari, 
comuna Jibert, jud. Bra
șov și. totodată, cititor 
pasionat al ziarului.

Problemele dezbătute 
au fost variate, foarte 
multe dintre ele intere
sante și pline de învăță
minte. Fiind tinăr, su
biectele din viața tinerilor 
m-au atras cel mai mult 
Rezultatul scrisorilor pu
blicate, al dezbaterilor — 
departe de a da răspun
suri de felul : „ai proce
dat rău. schimbă-te, fă 
cutare lucru..." — a dat 
de gindit multora dintre 
cei care aveau anumite 
tangențe cu „cazurile" a- 
duse la cunoștința citito
rilor, sau supuse chiar 
analizei colective '(am 
participat și eu la citeva 
pe atunci). Sînt ' convins 
că a îndreptat multe pă
reri greșite, concepții de-

Mulțumim pentru îndemnuri și sugestii. Le-am 
jinut pe toate.

ENIGMA, Suceava: „Vă 
scrie conducătorul cercu
lui „Enigma" de la Școa
la generală Părhăuți, ju
dețul Suceava, Nicolai 
Cureliuc, în numele mem
brilor cercului.

Faptul că această
brică revine după ceva 
timp de întrerupere (nu
mai eu știu cite scrisori 
am trimis, rugind ca a- 
ceastă rubrică să fie re
luată) m-a făcut să supun

Mulțumiri pentru salut. Poate ne scrieți ceva despre 
cercul dumneavoastră, despre enigmele pe care le 
dezlegați. Vă ocupați cumva și de cele sufletești ?

formate despre viață, a 
readus în mijlocul ade- 
văraților tineri (și chiar 
virstnici) pe cițiva rătă
ciți. Ne-a plăcut rubrica 
și sperăm că ne va place 
și în continuare. Avem 
nevoie de ea și o dorim 
mereu proaspătă și fru
moasă. Dorindu-i succes, 
așteptăm în continuare
— așa cum ne-am obiș
nuit timp de peste cinci, 
ani — săptămînalele dez
bateri interesante și cit 
mai instructive.

Mult am avea de ciști- 
gat dacă cazurile mai in
teresante și semnificative
— așa după cum și dum
neavoastră v-ați manifes
tat dorința — se vor su
pune atenției cititorilor, 
pentru ca cititorii să-și 
poată spune cuvintul, 
să-și spună părerile, să 
dea sfaturi celor care se 
află sau tind, fără să-și 
dea seama, spre impas. 
Vor fi binevenite și de un 
real folos părerile, sfatu
rile unor părinți, profe
sori, medici, juriști cu o 
bogată experiență de 
viață.

Tovarășe redactor. îna
inte de a încheia aceste 
rinduri, vă urez succes in 
noua misiune acordată de 
ziar și totodată multă 
nătate și putere 
muncă".

să- 
de

ru-

re-

dezbaterii membrilor cer
cului ..Enigma" invitația 
la dialog propusă de 
dumneavoastră. Ne-am 
gindit să vă adresăm, a- 
cum, la început de drum, 
mult succes in activitatea 
dumneavoastră și vă pro
mitem că vom urmări 
simbătă de simbătă cele 
publicate. Va fi încă un 
imbold pentru ca ziarul 
„Scinteia tineretului" să 
fie citit de cit mai mulți".

PUNCT ȘI DE LA CAPĂT
Miercuri seara echipa națio

nală a trecut pe lingă o mare 
victorie. Campioana Europei 
putea fi învinsă după 24 de 
partide în care nu a gustat din 
cupa amărăciunii. Citeva mo
mente de neatenție, completate 
de două ratări decisive la 2—1, 
au făcut ca istoria, fotbalului să 
'consemneze un alt rezultat de
cît acela al unei prime victorii 
românești pe Terenurile cehe și 
să nască, desigur, alte comenta
rii. Prin jocul prestat, echipa 
națională cred că a dovedit că 
are posibilități de replică foarte 
bune pentru echipele de marcă 
ale momentului — prezentate 
cam rar din păcate — deci și 
pentru apropiatele confruntări 
din preliminariile „Mondialu
lui *78“. Ca să depășim Spania 
și Iugoslavia munca trebuie pla
nificată și totul pregătit după 
minuțiozitatea cu care s-au reu
șit recentele succese olimpice. 
Trebuie să alcătuim „o trupă de 
șoc", în sensul bun al cuvîntu- 
lui, cum spunea Ștefan Covaci, 
un academician al acestui joc, 
care insă, prin ceea ce îi oferă 
campionatul, deci posibilitățile 
fotbalului nostru, e nevoit să-și 
susțină cursurile, din păcate. în- 
tr-un „gimnaziu". Marele han
dicap al jucătorilor noștri — 
după slaba rezistență la un tra
valiu fizic susținut — mi se 
pare acela al specializării pe 
anumite posturi, deci și pe anu
mite suprafețe din teren într-un 
moment în care se cere schim
barea rapidă in jocuri a regis
trului tactic, și de aici obligati
vitatea de a interpreta două sau 
trei roluri diferite. De aseme
nea, pentru creșterea angaja
mentului, deci a potențialului 
fizic, ar trebui schimbată men
talitatea și implicit conținutul 
antrenamentelor. Dar cum aces
te realități obiective cer timp 
și multă pricepere, acest colectiv 
care va încerca marele event, 
are nevoie de multe jocuri, sin
gurele capabile să aducă îmbu-

nătățirea și. deci, progrese, do
vedind astfel că „meseria se 
fură".

înfrîngerile și criticile care ne 
mai sperie din cind în cînd sînt 
utile dacă din ele se poate în
văța și nu pot justifica lipsa 
contactelor internaționale, marile 
atu-uri ale generației „Mundia-

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

lului *70". Zgilțîit atunci cînd 
trebuie, dar numai de aceia care 
dovedesc simț patern și mîngî- 
iat mai rar. în somn, „copilul 
fotbal" poate prinde și la noi 
sensul bun al menirii sale,

Și-acum, despre etapă.
Dinamo se poate distanța în 

clasament in această a VIII-a 
etapă, deoarece jucînd acasă cu 
F.C. Argeș — echipă care fără 
Dobrin pierde oricînd 20 la sută 
din potențial — are o sarcină 
mai ușoară în obținerea victoriei 
decît Sportul studențesc la 
Constanța și Steaua la Bacău. 
Calcule prezumtive, însă, pentru

experimentatele echipe din „Re
gie" și „Ghencea". în București, 
pe drumul căutărilor, Rapidul 
va da totul pentru a întrece 
Politehnica Iași. Jocul aspru al 
„gărarilor" poate conta în fața 
tradiționalei blîndeți moldovene. 
„Poli" Timișoara și Univ. Cra
iova au adversari identici ca 
forță de joc în U.T.A. și Corvi- 
nul Hunedoara. Moral, căldura 
furnalelor se aseamănă cu aceea 
degajată de ambițiile bănățene 
care se întrec, dar argumentul 
este firav pentru evoluțiile în 
deplasare ale acestor echipe. La 
Tg. Mureș ca și la Petroșani, 
din nou favoriți siguri în gazde, 
care întîlnesc F.C.M. Reșița în 
refacere anatomică și Progresul 
în reconstrucție după noi pre
cepte, mult prea pretențioase 
pentru posibilitățile jucătorilor, 
în ultimul joc al etapei — l-am 
pus astfel deoarece are ceva 
inedit — F.C.M. Galați va obți
ne prima victorie în dauna unei 
formații prea răsfățate — F.C. 
Bihor. Nu cumva acest „răsfăț" 
nejustificat al unor formații fără 
obligații internaționale, argu
mentează criticile rubricilor de 
specialitate ?

TINERI-IN ARENELE SPORTULUI UE MASA
IN BUCUREȘTI...

• DESCHIDEREA 
ANULUI SPORTIV 
UNIVERSITAR LA 

INSTITUTUL 
DE CONSTRUCȚII

$1 ÎN TARĂ

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVAȚAMÎNTULUI 
INSTITUTUL DE ÎNVAȚAMINT SUPERIOR DIN PITEȘTI

anunță 
scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

FACULTATEA DE SUBINGINERI 
Catedra de automobile

• Șef de lucrări, disciplinele Motoare și Curs general de mașini, 
poziția 11.

Catedra de tehnologia construcțiilor de mașini

• Conferențiar — disciplinele Exploatarea mașinilor-unelte și
Acționarea mașinilor-unelte, poziția 1.

• Șef de lucrări, disciplina Control tehnic, poziția 7.
• Șef de lucrări, disciplina Desen tehnic, poziția 10.
• Șef de lucrări, disciplinele Așchiere și scule așchietoare și 

Tehnologia materialelor, poziția 12.
• Șef de lucrări, disciplina Construcția și exploatarea dispoziti

velor, poziția 15.
• Asistent, disciplina Exploatarea mașinilor-unelte, poziția 20.
• Asistent, disciplina Tehnologia fabricării mașinilor, poziția 22.

FACULTATEA DE ÎNVAȚAMINT PEDAGOGIC
Catedra de științe naturale, agricole și educație fizică

• Asistent, disciplinele Lupte-judo, Lupte greco-romane. Box- 
haltere și Educație fizică la secții fără profil, poziția 23.y ★

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Institutului de invățămint' superior din Pitești, Bd. Republicii 
nr. 58 în termen de 30 zile (pentru posturile de conferențiar, șef 
de lucrări) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la data 
publicării acestui anunț in Buletinul Oficial, cererea de înscriere 
la care vor anexa, în dublu exemplar, actele și lucrările prevă
zute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din 
R.S.R., publicată în Buletinul Oficial, partea I. nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile M.E.I. nr. 84 539/1969.

Pentru ocuparea posturilor de asistenți, candidații vor depune 
și. o adeverință din care să rezulte că au efectuat stagiul legal 
după repartizare.

Concursul se va ține la rectoratul institutului in termen de 
60 zile (pentru posturile de conferențiar, șef de lucrări) și de 15 
zile (pentru posturile de asistent) de la data expirării termenu
lui de înscriere.

LA 10 OCTOMBRIE 1976 
O NOUĂ TRAGERE

• IN PRELIMINARIILE cam
pionatului mondial de fotbal, ia 
13 octombrie, la Praga. selec
ționata Scoției va intilni echi
pa Cehoslovaciei. Din echipa 
scoțiană nu vor face parte 4 ti
tulari care sînt accidentați. Este 
vorba de portarul David Har
vey, mijlocașul Tom Forsytn, 
atacanții Eddie Gray și Derek 
Johnstone.

In minunatul cadru al Comple
xului cultural-sportiv al studenți
lor din „Tei" va avea loc, sîm- 
bâtă, 8 octombrie 1876, la orele 
15,30, deschiderea anului sportiv 
universitar, unde vor participa 
toți studenții celor cinci facultăți 
ale Institutului de construcții 
București. In programul zilei fi
gurează întreceri de cros (la care 
vor lua startul 300—400 de stu- 
denți), precum și întreceri de at
letism, baschet, handbal șl volei, 
unde vor fi angrenați peste 800 
de studenți. Cu acest prilej se va 
decerna tradiționala cupă „An- 
ghel Salignv" facultății cu cele 
mai bune rezultate in activitatea, 
sportivă de masă.

• IN CADRUL CAMPIONATE
LOR BALCANICE de tenis de 
masă, care se desfășoară in o- 
rașul Samsun din Turcia, 
chipa feminină a României 
învins cu 3—0 selecționata 
goslaviei. Rezultate 
Maria Alexandru
2—0: Mihuț — Fabri 2—0; Ale
xandru. Mihuț — Batinici, Fabri 
2—0. Echipa Bulgariei a învins 
cu 3—1 pe cea a Turciei. In 
competiția masculină, reprezen
tativa României a dispus cu 
5—3 de cea a Bulgariei, Iar 
Iugoslavia a întrecut cu 5—0 e- 
chipa Turciei.

• FINALELE 
FESTIVALULUI SPORTIV 

ȘCOLAR

e- 
a 

lu- 
tehnice : 
Batinici

DUPĂ 0 FORMULĂ TEHIIICn 
BTRHETIVn

3 din 75
Mai multe bilete, mai multe șanse de ciștig

• FINALELE TRADIȚIONA
LULUI TURNEU internațional 
de box, de la Berlin, au /consem
nat un frumos succes al pugiliști- 
lor români Ion Budușan (ușoară) 
și Ibrahim Faredin (muscă), care 
s-au clasat pe primul loc la 
categoriile respective. Excelent 
a boxat Ibrahim Faredin, care 
în finală l-a întrecut la puncte 
cu o decizie de 5—0 pe Bu- 
tambeki (Uganda). Tn finala ca
tegoriei „ușoară" Ion Budușan 
a cîștigat la puncte (decizie 
4—1) în fața compatriotului său 
Ion Ioancea.

Pe Stadionul Tineretului din Ca
pitală, duminică, incepind de la 
orele 8,30, și pină seara, vor avea 
loc ample întreceri sportive in care 
sint angrenați, pentru întrecerile 
finale, ciștigătorii etapei pe sec
toare a Festivalului sportiv șco
lar. Astfel, școlarii bucureșteni își 
vor disputa întiietatea la atletism, 
gimnastică, înot, fotbal, handbal, 
volei, baschet, tenis, cros șl șah. 
Din programul zilei mai face parte 
și un original concurs intre an
sambluri de școli generale pentru 
executarea model a gimnasticii de 
înviorare, a lecțiilor de educație 
fizică și a gimnasticii ritmice mo
derne. Un alt punct de atracție al 
acestei duminici sportive 11 con
stituie demonstrațiile susținute de 
sportivi fruntași : reprize de box 
cu Calistrat Cuțov, Mircea Simon, 
Paul Dobrescu, Constantin Grues- 
cu etc., handbal feminin între e- 
chipele Rapid și Progresul, pre
cum și concursurile de recitări și 
expoziția de desene cu tematică 
sportivă.

• BUZĂU. Tradiționalele con
cursuri de cros din sezonul au
tumnal continuă să rețină atenția 
amatorilor curselor de fond, pe 
teren accidentat. La Buzău, du
minică se vor Intilni peste 600 de 
tineri, selecționați dintre miile de 
participant! la crosurile organiza
te, recent, In județele Brăila, 
Galați, Vrancea, Neamț, Bacău, 
Iași, Suceava etc. Ei urmează să 
se întreacă la 11 probe, pe dis
tanțe intre 900 m și 10 000 m. Cei 
mai buni concurenți vor participa, 
apoi, la finalele Campionatelor 
republicane de cros, programate 
la Craiova peste două săptămîni.

• TIRGU JIU. Amatorii de sport 
din localitate au rezervat, pentru 
duminică, interesante concursuri 
de alergări, susținute de atleți din 
13 județe, printre care : Arad, 
Timiș, Dolj, Olt, Vllcea, Prahova 
și Ilfov. Vor avea loc curse de 
fond pentru categoriile copii, ju
niori și seniori, fete și băieți.

• SIBIU. La sfirșitul săptăminii, 
tineri sportivi din județele Bihor, 
Maramureș, Cluj, Mureș, Brașov 
etc., vor poposi la Sibiu urmind 
să participe la o amplă întrecere 
de cros, ce se va desfășura pe șase 
categorii de virstă. Primii clasați 
vor evolua, apoi, la finalele „repu
blicanelor" de cros, alături de spe
cialiști ai curselor de fond din 
secțiile fruntașe de atletism.

• SIGHET. O amplă întrecere 
sportivă va avea loc la Sighet, 
duminică, 10 octombrie. Este vorba 
de o competiție în premieră, 
..Olimpiada fetelor", la care parti
cipă peste 1 500 de tinere din mai 
multe localități ale județului 
Maramureș. In programul întrece
rilor finale sînt cuprinse jocuri de 
volei, handbal și concursuri de 
cros și tenis de masă.

• PETROȘANI. Numeroși elevi 
din localitate vor petrece ore plă
cute în aer liber, participînd la 
concursuri populare de orientare 
turistică, tir și jocuri sportive, 
programate la sfirșitul săptăminii. 
Cu acest prilej, tinerii concurenți 
vor frece și normele prevăzute în 
regulamentul Complexului sportiv 
„Sport și sănătate".

• CRAIOVA. Reprezentanții aso
ciațiilor sportive din Bănie susțin, 
duminică, actul final al competi
ției de masă dotate cu trofeul 
„Cupa sindicatelor doljene", avind 
în program mai multe concursuri 
individuale și jocuri pe echipe. 
(M. L.).

ȘAH : Sportivi români în competiții internaționale

• ASTAZI ȘI MtlNE pe sta- 
dionul „1 Mai" din Constanța 
vor avea loc întrecerile din ca
drul întilnirii internaționale de 
atletism dintre selecționatele o- 
rașelor Constanța și Salonic.

In runda a 11-a a turneului 
internațional feminin de șah de 
la Subotica. maestra româncă 
Gertrude Baumstark a obținut 
o frumoasă victorie în fața cu
noscutei maestre maghiare Ma
ria Ivanka, una dintre fruntașe
le clasamentului. Veroczy a cîști- 
gat la Gheorghieva, iar partidele 
Cejici-Perevoznic și Pihailici- 
Eretova s-au încheiat remiză.

Turneul internațional de șah 
de la Velence R.P. Ungară s-a 
încheiat cu victoria maeștrilor 
Valentin Sto|ca (România) și 
Laszlo Hazai '(Ungaria), clasați 
pe primul loc, la egalitate, cu 
7,5 puncte fiecare. Tînărul 
maestru român Valentin Stoica 
care s-a comportat remarcabil, 
a terminat neînvins concursul, 
obținînd și o notă de maestru 
internațional.

MITROFAN 
CEL RATAT

Mitrofan nu este fotbalist. 
Biografia lui e asemănătoare 
însă cu a unora dintre fotba
liști. Care sint aceștia veți 
vedea mai la urmă. Mitrofan 
e sculptor, mai bine zis ar fi 
trebuit să fie sculptor.

în școala primară — băie
țel subțire, cu păr ciufulit și 
ochi șterși — Mitrofan s-a 
distins la materia, numită pe 
atunci, lucru manual. într-un 
rind a împletit din foi de 
porumb o ștergătoare de pi
cioare atit de frumoasă incit, 
pe merit, a luat nota zece. 
Altă dată — ce i-a dat lui 
prin minte ? — Mitrofan a 
cioplit în lemn de plută un 
joc de șah, o adevărată biju
terie, pe care l-a făcut cadou 
profesorului de matematici, 
pasionat și cu oarecari per
formanțe șahist. Cu aceasta, 
Mitrofan a împușcat doi ie
puri deodată. A luat nota 
zece la lucru manual și nota 
cinci, atit de rivnită, la ma
tematici. începuse să se in- 
firipe faima. Mitrofan a mai 
făcut și alte multe obiecte — 
cioplite, împletite, sudate, pi- 
rogravate etc — toate destul 
de reușite și apreciate ca a- 
tare, totuși acel prim joc de 
șah dăruit cu generozitate 
profesorului de matematici a 
constituit, ca să zicem așa. 
punctul de plecare al carierei 
sale rămase nu la jumătate, 
cum spune expresia, ci chiar 
la început. Cu toate că Mi
trofan a mai cioplit și alte 
jocuri de șah, cu cel dinții a 
dat lovitura. S-ar putea deci 
spune că nu doi, ci trei iepuri 
deodată a împușcat Mitrofan 
cu acea într-adevăr capodo
peră, din păcate singura și 
ultima ieșită din truda și pri
ceperea mîinilor lui. în defi
nitiv, cum a devenit treaba ? 
într-una din zile, profesorul 
de matematici a avut un oas
pete de onoare, un cunoscut 
sculptor, om intre două virs-

te înclinind totuși spre cea 
de-a doua, rotofei, sănătos și 
hirsut și pe care gazda l-a 
provocat la o partidă de șah. 
Cind profesorul a adus ele
ganta cutie, cioplită și ea tot 
de mina măiastră a lui Mi
trofan, sculptorul a avuț o 
tresărire, cu greu mascată, pe 
care gazda n-a luat-o-n sea
mă, iar cind acesta a deschis 
cutia, ăind la iveală piesele, 
adevărate năstrușnicii ale ta
lentului, artistul, în primele 
momente, nu a putut rosti 
decît o prelungă exclamație : 
„Ceee '...." Apoi, cit de cit 
stăpin pe emoție : „Cine e 
autorul acestei mici capodo
pere „Mitrofan", a zis 
profesorul acum surprins el 
de comoara ipe care-o deținea 
fără să știe. .,Mitrofan ! Care 
Mitrofan ?". „Un elev de-al 
meu", a răspuns profesorul.

De prisos să continuăm 
dialogul dintre cei doi. Fapt 
e că după ce a absolvit cu 
chiu cu vai, ciclul doi, Mitro
fan a fost adus la București 
și a lucrat o perioadă in a- 
telierul cunoscutului sculp
tor. Trebuie spus că nu cu 
prea mare plăcere. E drept 
că și maestrul nu-l ținea 
doar pe mincare (gustul bău
turii nu-l deprinsese încă Mi
trofan al nostru), ci-l punea 
la roboată, să descarce saci 
cu ipsos, să taie cu joagărul 
bușteni, să ascută la polizor 
dălțile și rindelele și mai cite 
altele, munci grele cum pre
tinde arta cea mai grea după 
definiția lui Balzac. Mitrofan 
se bărbierea in fiecare zi,, 
rășluia niște tuleie acolo, dar 
știa el ce face. Cind i-a dat 
cît de cit barba și-a lăsat-o 
să-i crească și i-a zis adio 
maestrului. Acum era sculp
tor, îi mai trebuia și operă. 
S-a chinuit cițiva ani asupra 
unor teme mari, mai mult cu 
gindul decît cu dalta. învăța
se să vorbească despre vii
toarele lui opere cu atîta pa
tos și convingere, incit orici- 
ne-l asculta nu mai putea 
pune la îndoială că Mitrofan 
era un adevărat și mare 
sculptor. într-o vară, la mun
te. Mitrofan dăduse peste un 
frumos bloc de granit și pe 
dată a avut revelația capodo
perei carierei sale. A plătit 
de i s-a adus blocul de granit 
acasă. Zile la rind, luni in 
șir, apoi ani, Mitrofan a con
templat piatra, azi văzînd în 
ea o muză adormită, miine 
un tors, poimîine o himeră. 
Nu știa la ce să se decidă. 
Cele citeva dălți pe care le 
avea de la maestru se rugi
niseră

Se chinuia Mitrofăn. Dar 
mai ales vorbea, și cui vrea 
și cui nu vrea să-l asculte 
despre chinurile creației. Pri
vea piatra și ofta. Mai dădea 
cite-o raită pe la expozițiile 
„colegilor", strimba din nas. 
întorcindu-se acasă hotărit ca 
chiar^ de a doua zi să pur
ceadă la treabă. Ei bine, in- 
tr-una din acestea „a doua 
zi" pe Mitrofan l-a săgetat 
marea idee : să lase piatra 
așa, cum a despicat-o intim- 
plarea din stîncă. ci el numai 
să-i dea un nume și să-și in
crusteze numele pe ea.

Trist, trist este Mitrofan din 
ziua aceea. La cite expoziții 
a bătut la nici una nu i-a 
fost admisă capodopera.

— Ca să vezi, domnule, se 
tinguie Mitrofan, și-n lumea 
asta civilizată ca și-n întu
necatul ev mediu.- geniile . tot 
neînțelese sint. Acum două
zeci de ani mă lăudau pentru 
un biet joc de șah cioplit in
tr-un lemn de plută...'
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pe scurt

a 12 octombrie 
este programa
tă să aibă loc la 
Madrid cea de-a 
IV-a Conferin
ță a Uniunii 

Tineretului Comunist din 
Spania. La conferință vor 
participa 1 000 de delegați 
din întreaga ț|ră care vor 
lua în discuție elaborarea 
proiectului de manifest-pro
gram al Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, pre
cum și pregătirea primului 
congres al acestei organiza
ții de tineret. La acest con
gres, care va avea loc la 
începutul anului viitor, vor 
fi prezenți circa 4 000 de de
legați. Conferința va alege, 
de asemenea, noile organe 
de conducere și un secretar 
general al Uniunii.

In întîmpinarea celei de-a 
patra Conferințe a U.T.C.S. 
(U.J.C.E.), organizațiile de 
bază ale Uniunii desfășoară 
largi acțiuni de populariza
re a obiectivelor pe care a- 
ceasta și le-a propus. In 
acest sens, un comunicat de 
presă al Secretariatului Po
litic al U.T.C.S., difuzat la 
mijlocul lunii septembrie, 
menționează campania de 
primire a noi membri în 
U.T.C.S., laminarea a 100 000 
noi carnete de membru, 
strîngerea de fonduri desti
nate asigurării apariției pu
blicației „Horizonte", a 
U.T.C.S.

U.T.C.S. acordă o deose
bită importanță acestei con
ferințe, deoarece ea este 
chemată să stabilească pozi
ția sa în vederea pregătirii 
cu succes a primei intîlniri a 
unor organizații de tineret 
spaniole (Federația Naționa
lă a Tineretului Socialist, 
„Joven Guardia Roja", Uniu
nea Tineretului Comunist 
etc) — idee lansată la 22 iu
lie a.c. în Declarația de con
stituire a Platformei Demo
cratice a Forțelor Politice de

Tineret. In intenția organi
zatorilor, această „primă in
tilnire" ar trebui să repre
zinte un pas înainte spre 
realizarea unității diferitelor 
„sectoare și fronturi" care 
compun mișcarea progresis
tă spaniolă de tineret la ora 
actuală, să dinamizeze acest 
proces Ia nivelul fiecărei re
giuni, să susțină tot mai ac
tiv principalele revendicări 
ale tineretului spaniol : re
forme democratice. partici
parea la viața politică și so
cială a țării. îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de 
muncă, asigurarea locului de 
muncă, a calificării 
sionale, accesul la 
mintul superior etc. 
ma Democratică a 
Politice de Tineret 
pune să impulsioneze mobi
lizarea tineretului la acțiuni 
de masă vizînd obiective de 
larg ecou în rindul tinerei 
generații spaniole ca și a- 
cordarea dreptului de vot la 
18 ani. invățămint obligato
riu și gratuit, asigurarea 
dreptului la muncă după 
principiul „la muncă e- 
gală, salariu egal". In infor
marea politică dată publici
tății la încheierea unei re
cente reuniuni a Secretaria
tului Politic al U.T.CJB., se 
apreciază : „Credem că pri
ma Intilnire nu trebuie sâ 
pară ca un act final al unui 
proces, ci ca un act a cărui 
calitate fundamentală tre
buie să fie oportunitatea po
litică. Trebuie să fie un pro
ces la două niveluri: pe de o 
parte, plecînd de la fiecare 
sector, organizație, localitate 
și regiune, iar pe de alta, la 
nivel de stat, să populari
zeze ideea unității prin ini
țiative multiple (acțiuni de 
masă, festivaluri) pentru ca 
această idee să cucerească 
entuziasmul tuturor tineri-

25 octombrie

Conferința constituționalăf t

asupra viitorului Rhodesiei
CONFERINȚA SE VA ÎNTRUNI LA 21 OCTOMBRIE, URMÎND 

CA DESCHIDEREA LUCRĂRILOR *’ ------ --------- ----- ------------------------

profe- 
invăță- 

Platfor- 
Forțelor 
își pro-

Agenția Reuter informează că 
guvernul britanic a anunțat vi
neri seara că o conferință ofi
cială pentru examinarea proble
mei constituirii unui guvern in
terimar in Rhodesia se va des
chide la Geneva la 25 octombrie.

La Washington ministrul de 
externe britanic. Anthony Cro
sland. a declarat că. in mod ine
vitabil. unele prevederi ale re
centului acord in problema rho- 
desiană vor fi renegociate în 
cursul viitoarei conferințe con
stituționale. Aceste declarații, 
remarcă agenția France Presse, 
vin in contradicție cu opinia 
lui Ian Smith, care, după in
tervenția lui Crosland in cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., a 
afirmat că nu se pune in nici un 
fel. problema renegocierii clau
zelor esențiale ale acordului ac-

SA AIBĂ LOC LA 25 OCTOMȘRIE 

ceptat de regimul minoritar de 
la Salisbury.

Ministrul britanic a precizat 
că o conferință in care nu s-ar 
examina din nou termenii acor
dului intervenit nu ar servi la 
nimic.

Potrivit agenției France Presse, 
Joshua Nkomo. liderul grupării 
interioare a Consiliului Națio- 

' nai African (A.N.C.), a părăsit 
Lusaka, plecînd spre Maputo, 
unde urmează să aibă convor
biri cu conducători ai altor gru
pări ale mișcării de eliberare 
din Rhodesia, in vederea reuni- 
ficării diferitelor tendințe din 
cadrul organizației. La Maputo, 
Joshua Nkomo, va conferi cu 
reprezentanți ai Uniunii Afri
cane a poporului Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), condusă de Robert 
Mugabe.

După lovitura de stat din Tailanda
A FOST NUMIT UN

Regele Bhumibol al Tailandei, 
a anunțat vineri, numirea unui 
prim-ministru civil 
perspectivă, va lua 
tualei administrații 
instalata in urma loviturii de 
stat de miercuri — a anunțat 
postul de radio tailandez. reluat 
de agenția U.P.I. Potrivit ace
leiași surse, noul prim-ministru 
este o personalitate politică pu
țin cunoscută — Thanint Krai- 
vichan. Agenția U.P.I. apre
ciază că. hotărirea regelui, 
căreia autorii loviturii de stat

care, m 
locul ac- 

militare.

Uraganul 

„Madeleine" la 

300 km de Acapulco
După ciclonul „Lisa", care a 

produs, în urmă cu o săptămină, 
puternice daune statului mexi
can Baja California, uraganul 
..Madeleine" va atinge în curînd 
coastele 
serviciul _  „ ,
Deși joi dimineața ..Madeleine* 
se găsea oaa- i.**, 
balneară 
ritim și aerian a fost întrerupt 
in totalitate. Uraganul înaintea
ză cu o viteză de 15 km pe oră, 
vintul atirigind chiar viteza de 
150 km pe oră. Urmînd o traiec
torie pe direcția nord-est, 
..Madeleine" va atinge coastele 
mexicane astăzi, la cîțiva kilo
metri de portul Manzanillo, aflat 
la 800 km de Ciudad de Mexico.

Populația regiunii a fost aver
tizată pentru a-și lua măsurile 
de precauție necesare in vederea 
protejării lață de vînt, inundații 
etc.

mexicane, a gnunțat 
meteorologic rrțexican.

la 300 km de stațiunea 
Acapulco, traficul ma-

AST AZI VA

MAUSOLEUL MAO TZEDUN
• AGENȚIA CHINA NOVA 

anunță că pentru a eterniza 
memoria președintelui Mao 
Tzedun, Comitetul Central al 
P.C. Chinez, Comitetul Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, Con
siliul de Stat și Comisia mili
tară a C.C. al P.C. Chinez, au 
hotărît la 8 octombrie construi
rea la Pekin a unui mausoleu. 
La terminarea mausoleului, aici 
va fi așezat sarcofagul de cris
tal: cu corpul președintelui Mao 
Tzedun.
INTENSIFICAREA COOPERĂRII 

ROMÂNO-TURCE
• IN CONTINUAREA VIZI

TEI întreprinse in Turcia, la in
vitația guvernului acestei țâri, 
tovarășul Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a 
avut o intilnire de lucru cu con
ducerea Camerei de industrie 
din Istanbul.

Discuțiile s-au concentrat în
deosebi asupra premiselor ce 
există pentru intensificarea coo
perării dintre întreprinderile ro
mânești și firme industriale din 
regiunea Istanbul.
ANCHETAREA ASASINATELOR 

POLITICE DIN S.U.A.
• PREȘEDINTELE COMI

SIEI Camerei Reprezentan
ților constituită în vederea 
realizării unei noi anchete în 
legătură cu împrejurările în 
care au fost asasinați fostul 
președinte al S.U.A., John 
Fitzgerald Kennedy, și fostul 
lider al populației de culoare, 
Martin Luther King, a anunțat, 
la Washington, că membrii Co
misiei intenționează să-i audieze 
pe președintele Ford, pe fostul 
guvernator al statului Texas, 
John Connally, și pe Jacqueline 
Onassis.

FESTIVALUL FILMULUI 
ROMANESC IN PERU

hărnicia acestor locuitori 
l-au așezat între orașele 
ternic industrializate. Al 
lea port ca mărime din Euro
pa, împînzit de canale ce se 
întind pe o distanță de peste 
120 de kilometri — fiindcă An
versul acoperă patru cincimi 
din comerțul țării — este o a- 
devărată poartă deschisă către 
lume. „Belgia — ne spunea cu 
ocazia unei întîlniri, Guillot 
Pingue, șeful cabinetului mi
nistrului comerțului exterior, — 
se pronunță în favoarea schim
burilor comerciale deschise, cu 
toate țările lumii și dorește 
să-și continue această politică". 
Deschidere comercială — este 
elementul comun prezent m 
toate intîlnirile noastre cu per
sonalități ale vieții politice și 
economice belgiene. In acest 
cadru „relațiile în continuă dez
voltare, dintre România și Bel
gia se situează pe coordonate 
dintre cele mai favorabile" — 
fiindcă, așa cum sublinia am
basadorul Etienne Davignon, 
director general in Ministerul 
Afacerilor Externe — „țările 
noastre găsesc un limbaj comun 
într-o serie de probleme pe 
planul politicii internaționale". 
Este vorba de eforturile comu
ne ale celor două țări de a 
contribui la realizarea unei secu
rități reale în Europa, consoli
darea păcii în lume, dezvolta
rea colaborării multilaterale 
nestingherite și soluționarea 
problemelor economice mondia
le, potrivit intereselor tuturor 
popoarelor. în termeni mai 
exacți, schimburile economice, 
comerciale, turistice, culturale 
româno-belgiene, înregistrează 
o creștere continuă. De aseme
nea, se intensifică legăturile 
prietenești dintre diferitele or
ganizații politice, de tineret, 
sindicat din cele două țări. 
Peste tot am întilnit în Belgia 
dorința unanimă ca această co
laborare pe multiple planuri sâ 
cunoască o continuă ascensiune 
în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii în Euro
pa și în lume.

secolele XIV—XVI și al cărui 
turn de 123 metri predomină 
înălțimea orașului, turistul poa
te admira două tablouri ce
lebre : „Ridicarea Crucii" și 
„Coborîrea de pe cruce", exe-

ricît de fugară ar 
fi parcurgerea Bel
giei, imaginile ți 
se întipăresc in 
memorie, parca 
fără voia ta. Să 

fie oare cauza coloritul acela 
viu, combinația de nuanțe, în 
care predomină roșul și albul, 
arhitectura orașelor, amestec 
de gotic, neogotic și baroc al ca
tedralelor care străpung norii 
sau modernele palate din beton 
și cristal? Mi-a rămas incă vie 
in minte imaginea satelor bel
giene în acea dimineață clară 
de toamnă cind ne îndreptam 
spre Ahvers, imagine pictura
lă, neasemuit de frumoasa. 
Case cu un singur etaj, fără 
excepție cu garajul în față, 
deasupra căruia camera de zi, 
cu pereți din sticlă, etalează 
trecătorului ornamente, în ma
joritate vaze mari din metal 
sau porțelan. Nici uneia nu-i 
lipseau florile, suspendate in 
pervazuri, ori sădite de-a lun
gul cărăruilor ce duc spre in
trare. In majoritate mușcate roșii 
sau garoafe de aceeași culoare. 
Locuitorii de aici sint într-o 
continuă căutare a frumosului. 
Nu este o impresie, ci o reali
tate. Am văzut la acea oră ma
tinală familii de belgieni spă- 
lind ferestrele și pereții casei, 
aranjind mica grădiniță din 
fața locuinței. Curățenia este 
unul dintre elementele impre
sionante intilnite pe tot par
cursul călătoriei noastre prin 
Belgia.

Belgianul este o fire deschisă, 
dornic de cunoaștere. își pre
zintă zestrea din casă trecă
torilor, își etalează capodopere
le naționale în lăcașuri publice. 
In holurile primăriilor, în ca
tedrale poți admira nemuritoa
rele capodopere ale lui Van 
Eyck, Rubens, Bruegel, Mem- 
ling. Van der Goes, Van der 
Velden etc.

Anversul înseamnă pentru 
belgieni, poate, în primul rînd 
Rubens și asta fiindcă ampren
ta sa este observabilă la tot 
pasul. In catedrala Notre-Da- 
me, construcție ce datează din

Culorile 
toamnei

la Anvers

PRIM-MINISTRU CIVIL
i-au recunoscut prerogativele 
de șef al statului, creează o anu
mită confuzie, cu atît mai mult, 
cu cit noul premier a declarat 
că, temporar, va lăsa guvernul 
in mîinile militarilor, pînă va 
reuși să formeze un nou cabinet. 
Pe de altă parte, Thanint Krai- 
vichan a menționat, între pro
blemele imediate ale țării, com
baterea ..pericolului comunist", 
a corupției, a delăsării funcțio
narilor guvernamentali, a sără
ciei și „ambițiile poporului care 
vrea să conducă țara". Agenția 
U.P.I. amintește că amiralul 
Sangad Chalawyoo, șeful „Con
siliului pentru Reforma Admi
nistrației Naționale", a promis 
în declarațiile sale anterioare 
că, regimul militar intenționea
ză să instaleze un guvern citul 
„cit mai curînd posibil".

Orașul Cuzco, străveche a- 
șezare din munții Anzi, care 
în trecut a fost centrul civi
lizației incașe, a găzduit, zi
lele acestea, un festival al 
filmului românesc. Peste 
20 000 de persoane au vizio
nat filmele românești „Dacii", 
„Balada", „Felix și Otilia" 
și „Drum în penumbră" care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.

INTRE 17 Șl 24 DE ANI
• IN CURSUL ANULUI 

1975, 10 908 persoane au fost 
condamnate in Marea Britanie 
pentru deținerea sau utilizarea 
de droguri, se arată într-o sta
tistică publicată de Ministerul 
de Interne. Ceea ce este grav, 
relevă documentul, este că ma
rea majoritate a celor condam
nați au vîrsta între 17 și 24 de 
ani.

NAVA „STOLT ARGO“ 
IN DERIVĂ

• AUTORITĂȚILE de coastă 
din Miami (S.U.A.) au anunțat, 
vineri, că nava „Stolt Argo", 
cu un deplasament de 10 945 
tone, sub pavilion liberian, se 
află în derivă, cuprinsă de flă
cări. intr-o zonă maritimă si
tuată in nord-vestul /Cubei. S-a 
precizat că 31 din cei 34 mem
bri ai echipajului au reușit să 
părăsească vasul, în timp ce 
căpitanul și alți doi mateloți 
depun eforturi pentru a limita 
efectele incendiului.

Oficialitățile maritime ameri
cane au comunicat că vasul 
liberian se îndrepta, fără în
cărcătură, de la Porto Rico spre 
Freeport (Texas). Din mesajele 
radio ale căpitanului navei, re
zultă că focul a izbucnit pe 
neașteptate în sala mașinilor.

NEOFASCIȘTI ARESTAȚI 
LA MILANO

• LA MILANO AU FOST a- 
restate trei persoane făcind 
parte dintr-o organizație neo
fascistă care au participat la 
atacarea unui sediu din oraș al 
Partidului Comunist — infor- 
mează agenția France Presse^ 
Cu prilejul perchezițiilor efec
tuate la domiciliile acestora, au 
fost descoperite materiale de 
propagandă neofascistă.

ZACAMINTUL DIN SIBERIA 
DE EST

• GEOLOGII SOVIETICI au 
descoperit în bazinul rîului 
Ciara, din Siberia de est, bo
gate zăcăminte ale unui mi
neral necunoscut pină in pre
zent, de culoare violetă, cu 
diferite nuanțe, și o densita
te foarte mare. Acestui mi
neral i s-a dat numele de 
Ciarait — după riul in apro
pierea căruia a fost descoperit.

Datorită rarității culorii sale, a 
durității și ușurinței de pre
lucrare, noul mineral, potrivit 
părerii specialiștilor, va fi folo
sit în industria bijuteriilor.

NUMĂRUL EMIGRANTILOR 
IN FRANȚA

• FRANȚA NUMĂRA, la 1 
ianuarie 1976, potrivit revistei 
„Jeune Airique", 4 196 134 de ce
tățeni străini, adică 7,7 la sută 
din populația totală.

Trei zone concentrează aproa
pe 59 la sută dintre străini : 
regiunea pariziană (36,3 la sută), 
regiunea Rhone-Alpes (12,8) și 
Coasta de Azur (9,6).

însemnări din Belgia

GH. SPRINȚEROIU

Noul guvern suedez STARE DE ASEDIU 
iN COLUMBIA

re- 
pe 
s-a

desemnat al
Falldin, li- 

a

DOINA TOPOR

AVEA LOC

TABERELE ADVERSE

altă parte, El Kholi a 
decizia privind organi-

Criza monetară occidentală (scăderea cursului lirei sterline, 
creșterea celui al mărcii vesi-germane. fluctuațiile celorlalte 
devize) l-a inspirat pe caricaturistul ziarului INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE în realizarea desenului de mai sus, 
în care ceata lui Robin Hood, golind buzunarele unui bo
gătaș, se arată decepționată de pradă : „Lire, lire... nimic 
altceva decît lire. N-ai și Deutsche Mark ?“

Reuniunea cvadripartită
consacrată crizei libaneze

• PARTICIPA REPREZENTANȚII SIRIEI, LIBANULUI, O.E.P. Șl• PARTICIPA REPREZENTANȚI SIRIEI, LIBANULUI, O.E.P. SI Al 
LIGII ARABE • PE FRONTURILE INTERNE - VIOLENTE SCHIMBURI 

DE FOCURI ÎNTRE

Reprezentantul Ligii Arabe în 
Liban, Hassan Sabri El Kholi, a 
anunțat că simbătă la ora 09.00 
GMT, in localitatea libaneză 
Chtaura, va avea loc o reuniu
ne cvadripartită consacrată 
examinării modalităților de so
luționare a crizei libaneze. La 
reuniune vor participa — a pre
cizat el — reprezentanții Siriei, 
Libanului, Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și ai Ligii 
Arabe. Aceeași personalitate 
a precizat că ordinea de zi a 
conferinței cvadripartite, se va 
axa pe încetarea luptelor în 
Liban și aplicarea acordului 
libanezo-palestinian de la Cairo. 
El a arătat, de asemenea, că 
partea libaneză va fi reprezen
tată la convorbiri de trei ofițeri 
superiori.

O NOUĂ VARIANTĂ 
CONCORDE ?

Ministrul pentru problemele 
aero-spațiale al Marii Britanii. 
Gerald Kaufman, și-a exprimat 
speranța că luna viitoare vor 
începe convorbiri franco-britani- 
ce, a căror agendă va avea în
scrisă, printre altele, și eventuala 
construcție a unei noi versiuni a 
avionului supersonic „Concorde**, 
la care să coopereze state vest- 
europene și S.U.A.

Pe de 
spus că . _
zarea acestei conferințe a fost 
luată în urma contactelor între 
diferitele părți implicate în con
flict și ca urmare a rezultatelor 
întilnirilor siriano-palestiniene 
și libanezo-palestiniene.

Liderul Partidului Național 
Liberal din Liban. Camille 
Chamoun, a declarat că norma
lizarea situației in țară depinde 
de încetarea totală a luptelor și 
de revenirea palestinienilor in 
taberele lor. El a apreciat că a- 
ceastă retragere, care ar fi con
formă cu acordurile de la Cairo 
din noiembrie 1969. nu ar trebui 
să depășească un interval de 10 
zile. Chamoun a menționat că 
fixarea acestei perioade de timp 
nu trebuie să fie considerată ca 
un ultimatum.

Agenția REUTER relatează că 
pe toate fronturile din Liban 
s-au înregistrat in cursul nopții 
trecute, violente schimburi de 
focuri.

Pe de altă parte, aceeași agen
ție informează că Siria a anun
țat că este de acord să participe 
la o nouă rundă de convorbiri 
cu părțile libaneze și palestinie
ne implicate în conflict. Aceasta 
confirmă o declarație in același 
sens făcută anterior de trimisul 
special al Ligii Arabe în Liban, 
Hassan Sabri El-Kholi.
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The City" în atenția 
oficialităților engleze

Potrivit agenției Reuter, 
fostul prim-ministru britanic. 
Harold Wilson, va conduce 
un studiu întreprins asupra 
instituțiilor financiare ale ță
rii și contribuției lor la eco
nomia Marii Britanii.

Aceeași agenție mențio
nează că primul ministru. Ja
mes Callaghan, a decis iniție
rea acestei investigații in 
urma unei serii de scandaluri 
care au zguduit ..The City" — 
districtul financiar al Lon
drei.

După cum s-a anunțat, stu
diul va fi întreprins asupra 
rolului și funcționarii in țară 
și in străinătate a unor in
stituții, incluzind Banca An
gliei. bănci, fundații,
bursa.

Primul ministru 
Suediei, Thdrbjorn 
derul Partidului de Centru, 
anunțat vineri componența nou- 
lpi guvern. Constituit pe baza 
rezultatelor alegerilor legislati
ve de la 19 septembrie, acest 
cabinet de coaliție este format 
din opt reprezentanți ai Parti
dului de Centru. șase — din 
partea Partidului Moderat, cinci 
ai Partidului Liberal și un in
dependent.

Din actualul guvern fac parte 
cinci femei.

Cabinetul prezidat de Thdr
bjorn Falldin este primul în care 
nu sint incluși social-democra-

cutate de Rubens în 1610 pen
tru acest lăcaș de cult. Interlo
cutorii noștri au ținut sâ ne 
spună că 1977 va fi anul Rubens 
în Belgia.

Dar An versul, această sim
bioză între medieval și modern, 
simbolizează în același timp.

ții, înfrinți în alegeri după o pe
rioadă de 44 de ani de guver
nare neîntreruptă.

în declarația-program a nou
lui guvern suedez, prezentată 
vineri, în parlament, se preci
zează că Suedia va continua să 
promoveze pe plan extern o po
litică de neutralitate și va mi
lita pentru consolidarea păcii. 
Guvernul este gata să dez
volte și să adincească relațiile 
sale cu toate „ statele europene.

Guvernul columbian a 
instaurai starea de asediu 
întregul teritoriu național — 
anunțat oficial la Bogota.

Consiliul securității statului 
s-a întrunit în sesiune extraordi
nară . pentru a adopta măsurile 
ce se'impun ca urmare a situa
ției sociale suscitate de conflic
tul care opune guvernului, de 31 
de zile, serviciile medico-sociale.

Starea de asediu a fost ridica
tă in luna iunie a.c., fiind în vi
goare in Columbia de 28 de ani,

Un nou agent anticanceros
O echipă de cercetători japonezi condusă de 

dr. Hamao Umezawa (cunoscut deja pentru 
descoperirea unui medicament antituberculos, 
Kanamicina, și a unuia anticanceros. Pleomici- 
na), a pus la punct un. nou agent anticanceros 
„Aclacinomic’.na-A~. Noutatea a fost dezvăluită 
la actualul congres al Asociației nipone contra 
cancerului. Printre avantajele noului medica
ment se numără efectele sale secundare reduse 
(numai senzații de greață).

pre acest ghinion și sa-i roage sa-l ajute. După 
două luni, la capătul celui mai lung „au-, 
tostop" efectuat vreodată de un ciine, Lucky 
revenea la Yvetot ! (A propos de clini : 
lady Beaverbrook, văduva unui magnat 
al presei britanice, a plătit aproape 10 000 
de lire sterline numai pentru a putea călători 
împreună cu... doi terrieri. Cum regulamentul 
nu le permitea acestora să zboare cu clasa I, 
stăpina a închiriat, pur și simplu, un avion în
treg, de 227 de locuri !).

Fotocopiile color și falsificatorii
..Arta" falsificări-, a făcut un nou salt înain

te ca urmare a introducerii pe piață a unui a- 
parat de fotocopiat în culori, care reproduce 
perfect biletele de călătorie și mandatele poș
tale. scrie ziarul Los Angeles Times citat de 
agenția France Presse. care arată că numeroa
se firme americane au cerut intervenția guver
nului pentru a se înlătura pericolul. Recunos- 
cind gravitatea problemei, o oficialitate ame
ricană a arătat că noua mașină nu reprezintă 
un pericol real pentru biletele de bancă. în 
schimb, compania Xerox, producătoare a apa
ratului. a refuzat orice comentariu.

La jumătatea Atlanticului
Navigatorul american Edward Yosț care spe

ră să devină primul om ce traversează Atlan
ticul cu aerostatul, se afla vineri dimineață 
la aproximativ jumătatea distanțeiy Ultimele 
contacte radio l-au localizat la circa 500 mile 
suc-est de extremitatea sudică a Groenlandei, 
călătoria decurgînd normal. în cazul în care nu 
va interveni nimic neprevăzut, Yost ar urma 
să încheie traversarea oceanului la începutul 
săptăminii viitoare.

Cele mai mari firme occidentale

Odiseea unui ciine fidel
Să-ți pierzi stăpinul la 8 000 de kilometri de

părtare de... cușcă și să-l regăsești după două 
luni — iată o aventură demnă de orice ciine ! 
Lucky, un splendid braque german, avea obi
ceiul să-și întovărășească stăpinul. șofer pe 
curse internaționale, in peregrinările profesio
nale ale acestuia. Așa a ajuns și la Doha, in 
Qatar. In timpul formalităților de vamă, ener
vat de niște copii. Lucky și-a rupt lesa și a 
dispărut. Stăpinul său, originar din Yvetot (nor
dul Franței), a trebuit să se întoarcă fără ami
cul său patruped. A avut însă inspirația să-și 
informeze toți colegii de breaslă intilniți des-

Revista -franceză „Vision" publică un adevă
rat clasament al principalelor 500 de firme din 
Europa occidentală. în acest clasament, stabi
lit in funcție de cifra de afaceri pe anul 1975, 
calculată in dolari, cele mai multe firme — 
128 — sint britanice, 113 — din R.F.G., 78 — 
din Franța, 41 — din Suedia, 24 — din Olanda, 
22 — din Elveția, Italia și Belgia — cite 18, 
Spania — 16 și Finlanda — 12 societăți. Aus
tria, Danemarca și Norvegia intră în această 
categorie cu cite 6 firme fiecare, clasamentul 
cuprinzind și opt filiale ale co,mpaniilor nord- 
americane.

Primele 10 locuri sint ocupate, in ordine, de 
marile companii — majoritatea transnaționale, 
Royal Dutch Shell, British Petroleum. Iri, Uni
lever. Philips. Eni, Veba. Compania franceză 
a petrolului, Ini și August Thyssen — Hiitte.

SIMBATA, 9 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o idee. Da
niel Danielopolu (1884—1955) ; 11.30 
Horă la Forăști. Cîntece și jocuri 
populare. 11,45 Reportaj TV. Sfatul 
bătrînilor. 12.05 Oaspeți ai vieții 
muzicale românești. 12.35 Telex. 
12.40 Drumuri pe cinci continente. 
13.20 Din nou despre preferințele 
dv. muzicale. 14,10 Turism și vînă- 
toare. Cascada Putnei. 14,30 Mati
neu de operetă : „Voievodul țiga
nilor" de J. Strauss (partea I). 
15,15 Vîrstele peliculei. 16.05 Fotbal : 
Bulgaria-Franța (preliminariile 
campionatului mondial). 17,50 
Caleidoscop cultural-artistic. 18.15 
Club T. 19,05 1001 de seri. 19,15 
Față în față. 19.30 Telejurnal ; 
Săptămină politică internă. 20,00 
Festivalul național al cîntecului 
ostășesc — ediția a IlI-a. Te apăr 
și te cînt, patria mea. Concursul 
de muzică ușoară. 21.10 Teleenci- 
clopedia. 21,50 Film serial : Dosa- t 
rele Rockford. 22,40 24 de ore.
Sport.

DUMINICĂ, 10 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 

Avanpremiera zilei. 8,40 Tot înain
te ! 9.35 Film serial pentru copii : 
Blîndul Ben. 10,00 Viața satului. 
11.30 Festivalul național al cântecu
lui ostășesc ..Te apăr și te cint 
patria mea“ — ediția a III-a. 
Concursul de marșuri ostășești. 
13.00 Telex. 13.05 Fotbal : A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C.M. Reșița (cam
pionatul național — divizia A). 
Transmisiune directă de la Tg. 
Mureș. 14.50 Album duminical. 
16.35 Film serial : Din tainele mă
rilor. Episodul XIV. Enigma peș
terilor scufundate. 17.25 Drum de 
glorii. 18.45 Reportaj TV. De Ziua 
petrolistului. . 19,00 Micul ecran 
pentru cei mici. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Baladă pentru acest pămînt. 
Hunedoara. Cu puterea focului — 
documentar. 20,20 Publicitate. 20.25 
Film artistic : Prinși sub apă. 
Producție a studiourilor america
ne. Premieră pe țară. 22.00 24 de 
ore. 22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL TI
10,00—11,45 Matineu simfonic. 20,00

Eroi îndrăgiți de copii. 20,25 Ora 
melomanului. 21.25 Pe un pămînt 
visător. Poem TV de George Chi- 
rilă. 21.40 Selecțiuni din emisiunile 
de divertisment.

LUNI, 11 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.' 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Tele- 
glob : Belgia în septembrie. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Cu chip de soare — emisiune de 
versuri și cîntece patriotice și re
voluționare. 20,20 Să trăim și să 
muncim în chip comunist. Un ju
deț se prezintă prin creația sa 
tînără (Ialomița). 20.45 Steaua fără 
nume. Emisiune-concurs pentru 
tineri soliști de muzică ușoară. 
21.35 Reportaj de scriitor. 21.50 In
tilnire cu opera mozartiană la 
Teatrul muzical din Brașov : se
lecțiuni din „Răpirea din Serai". 
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17.05 Tinerețea cîn- 
tă...i“,30 Marele și micul ecran —

emisiune de cultură cinematografi
că. 19,00 Interpreți ai cintecului 
popular. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Film serial pen
tru copii (reluare) : Blîndul Ben. 
20.25 Din nou despre... preferințele 
dv. muzicale. 21,15 Pe teme eco-

ză. 17.00 Telex. 17.05 Vetre folclo
rice. Harghita. 17,35 Pentru sănă
tatea dv. 17,50 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18,20 
Atenție la neatenție' — reportaj- 
anchetă. 18.45 Melodii de Dan Sto- 
ian. 19,05 Telecronică pentru pio-

15 OCTOMBRIE 1976

nieri. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflector. 20.20 Tea
tru liric TV : Regele Istros. Pre
mieră TV. 21,40 Publicitate. 21.50 
Microvarietăți cu... 22,10 24 de ore.

nomice. 21,35 Telex. 21,40 Tele- 
rama. 1

MARȚI, 12 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMUL I
/

10.00 Teleșcoală. 11.00 Film ar
tistic : Prinși sub apă (reluare). 
12.35 Bijuterii muzicale. 13,05 Față 
în față. 13.20 Telex. 16.00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba engle-

PROGRAMUL II

20,00 Tezaur de cîntec românesc. 
20,20 Ora științei și tehnicii. 21,00 
Telex. 21,05 Reportaj bucureștean. 
21,25 Vîrstele peliculei (reluare).

Tineri angolezi participind la
a

acțiunea de dezvoltare fi diversificare 
agriculturii

Măslinul lui Platon, victimă a 
unui accident dș circulație

Măslinul lui Pla
ton, la umbra căru
ia cunoscutul filozof 
elen își entuziasma 
ascultătorii cu pre
legerile sale, a căzut 
victimă unui acci
dent de circulație 
caracteristic timpu
rilor moderne. Mă
slinul. avind. venera
bila vîrstă de aproa
pe 2 500 de ani și a- 
flindu-se sub pro
tecția serviciilor de 
arheologie, a fost

dezrădăcinat de un 
autobuz care l-a 
izbit.

Arborele se găsea 
la marginea unei 
importante magistra
le pe care arheolo
gii au identificat-o 
ca fiind vechea arte
ră rutieră care lega 
Atena de portul Pi
reu.

Istoria l-a prezen
tat pe Platon (427—

347 î.e.n.) ținînd 
ții de filozofie 
coroana acestui 
slin, în timp ce 
apropiere 
care trase de cai sau 
catîri.

Serviciile arheolo
gice au anunțat că se 
va incerca replahta- 
rea pomului într-un 
loc mai ferit, pro- 
tejîndu-1 astfel îm
potriva vicisitudini
lor posibile ale vre
mii noastre.

lec- 
sub 

mă- 
prin 

treceau

pe scurt
MIERCURI, 13 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limba germană (nivel mediu). 17,00 
Telex. 17.05 Enciclopedie pentru 
tineret. 17,30 Imagini din Pakistan. 
Lahore. 17,50 Arte vizuale. Pămînt 
cu statui — reportaj. 18",15 Săptă- 
mîna muzicală. 18.40 Tragerea 
pronoexpres. 18,50 Consultații cu 
ajutorul lectorilor, propagandiști
lor și cursanților din învățămîntul 
politico-ideologic. Ciclul : Prin
cipalele momente ale istoriei pa
triei mișcării democratice și mun
citorești din România, ale istoriei 
P.C.R. Tema I : Formarea limbii 
și a poporului român. Continuita
tea românească pe teritoriul vechii 
Dacii. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 'Revista economică 
TV. 20,30 Film artistic : Aștep
tarea. o producție a Studioului ci
nematografic ..București". 21.40 In
vitați în studioul 3. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Selecțiuni din operetele lui 

J. Strauss. 20,25 O viață pentru 
o idee. Daniel Danielopolu (1884— 
1955). 20,55 Treptele afirmării. 21,35

Telex. 21.40 Studioul de poezie. 
Unde ești, blinda mea Euridice ?
— versuri. 22.05 Turism și vînă- 
toare. Din nou în tainele Deltei.

JOI, 14 OCTOMBRIE 1976
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba franceză (nivel mediu). 17.00 
Fotbal : Cehoslovacia — Scoția
(preliminariile Campionatului 
mondial). Transmisiune de la Pra- 
ga ; în pauză : Telex ; La volan
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,45 Ateneu popular TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 întrebări și răspunsuri. 20,30 
Ecran TV ’76. 21,05 Cadran mon
dial. 21,30 Meridiane culturale. 22,10 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. în pauză : 
Reportaj TV. 10 oameni împotriva 
muntelui.

VINERI, 15 OCTOMBRIE 1976 
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoală. 11.00 Film artis
tic : Așteptarea (reluare). 12,10 In

terpret! ai cîntecului’ popular, 
12,30 întrebări și răspunsuri. 13,00 
Toamnă optimistă — program de 
muzică ușoară. 13.20 Telex. 16.00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limba 
rusă (nivel mediu). 17,00 Emisiune 
în limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18.55 Din viața plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Omul de lingă 
tine. 20,30 Sub a soarelui cunună 
— melodii populare. 21.00 Mai 
aveți o întrebare ? 21,35 Seară de 
balet. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Baladă pentru 
acest pămînt. 17,25 Melodii popu
lare cu Maria Haiduc. 17,35 Șah 
mat în... 15 minute. 17,50 Ferestre 
deschise spre lume. Pentru ca pă- 
mîntul să rămînă o grădină. 18.55 
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Teatru 
TV : ANA — scenariu pentru te
leviziune de Valeriu Sîrbu. 21,20 
Telex. 21,25 Consultații în ajutorul 
lectorilor și cursanților din învă
țămîntul politico-ideologic. 21.55 
Din filmoteca TV : Yehudi Me
nuhin.
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