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UTECISTE
• Prin reducerea orelor 

de staționare a utilajelor, 
de Ia întreprinderea de alu
miniu din Slatina s-a obți
nut o producție suplimentară 
de 400 tone de aluminiu, Ia 
care și-au adus contribuția 
tineri ca Radu Ionică, Flo- 
rea Popescu, Liviu Brînzaru. 
ion Duric, Ion Bivolan și 
Aurel Răducanu.

textilă 
Sfinții 
înde- 

planu- 
pe pri-

• întreprinderea 
„Oltul" din orașul 
Gheorghe a raportat 
plinirea și depășirea 
lui Ia toți indicatorii , 
mele 10 luni ale anului. Un 
rezultat ce încununează pe 
deplin efortul colectivului de 
aici este obținerea peste sar
cinile de plan a cantității de 
65 000 mp de țesături dc cea 
mai bună calitate. Este un 
succes la care și-au adus a- 
portul și organizațiile U.T.C. 
din cadrul secțiilor țesătorie și 
filatură care se mîndresc cu 
tinere ca Viorica Stanciu, 
Irma Kocsis, Veta Bulăiasa, 
Lidia Podaru și Iulia Haynal.

In toate secțiile, la toate 
locurile de muncă de la I.M.U. 
Medgidia. ___  2___CJ
normal. în atelierul prelucrări 
mecanice, 30 de elevi ai grupu
lui școlar își fac practica în pro
ducție. Ziua de azi va fi o zi re
cord. La realizările muncitorilor, 
în marea lor majoritate tineri, 
se vor adăuga și realizările ele
vilor. în secția montaj — aceeași 
activitate intensă. în sectorul 
II producție se pregătește un 
nou lot de piese de schimb pen
tru utilajele care lucrează-la în
cheierea actualei campanii agri
cole. Așadar, primele zile din 
noiembrie au toate șansele să 
fie, cu adevărat, zile de muncă 
record. Și totuși, tovarășul 
Nicolae Hristu, secretarul comi
tetului de partid pe întreprin
dere. este nemulțumit. „La pro
ducția globală și la producția- 
marfă, îmi spune dinsul. avem 
cîteva mici restanțe. Pină la 
sfîrșitul anului le vom recu
pera. Probleme serioase insă 
avem și vom avea încă în reali
zarea planului la producția fi
zică. pe sortimente. De vină sînt 
în primul rind colaboratorii noș
tri, întreprinderile care ne fur
nizează subansamblele și unele 
piese indispensabile montajului

activitatea decurge
final. Probleme de acest gen 
avem la mai multe produse, dar 
în primul rind la combina auto
propulsată pentru recoltat fu
raje. presa de balotat paie și re
morca de 5 tone".

ție cu totul diferită. Luni și 
marți zeci de oameni de la li
nia de montaj remorci nu aveau 
ce face pur și 
tam niște 
cui" Sibiu

simplu. Aștop- 
arcuri de la „Elaști- 

Din păcate, aseme-

DESFĂȘURAREA ÎN RITM CONSTANT
A PRODUCȚIEI IMPUNE

u

MAI MULTA EXIGENȚĂ 
SI FERMITATE IN 

RELAȚIILE DE COOPERARE
O jumătate de oră mai tirziu 

stăm de vorbă cu maistrul Ni
colae Tătaru. șef de schimb la 
secția 52 montaj.

— Dacă ați fi venit săptămina 
trecută pe aici — ne spune 
acesta — ați fi intiinit o situa-

nea situații, sînt frecvente. 
Aproape o lună, de zile nu pri
mim nimic, pentru ca în ultima 
săptâmină să ne trezim cu 300 
de arcuri, fapt ce generează 
munca în asalt, spații de pro
ducție supraaglomerate.

O situație aproape identică și 
la linia de montaj C.A.F.. ca ur
mare a livrării neritmice a unor 
subansamble de către o serie de 
furnizori cum sint: întreprin
derea de ventilatoare Vaslui, 
..Tehnometal" Timișoara. IPPMA 
Galați, întreprinderile mecanice 
din Codlea și Oradea. ..Sigur — 
ne spune ing. Cornel Ciochină, 
șeful secției montaj — o ' * ’ • 
de ieșire există : golurile 
producție cauzate de slaba 
laborare să fie acoperite cu 
activități productive. Dar 
cale greșită. Realizăm produc
ția globală sau marfă la alte 
sortimente decit cele 
planul inițial. Este 
normal așa ceva ?

Fără îndoială că 
pusă de inginerul Ciochină de
ține, în germene, și un răspuns. 
Nu este normal ca în locul unor 
utilaje strict necesare dotării 
unităților agricole să fie pro
duse sortimente menite să aco
pere în primul rind planul va
loric al întreprinderii, plan care, 
așa cum rezultă din datele „la

PAVEL PERFIL

cale 
de 

co- 
alte 
e o

înscrise în 
însă oare
întrebarea

LA PANOUL DE ONOARE AL „5CÎNTEII TINERETULUI"

ROLUL CERCETĂRII
SI INGINERIEI TEHNOLOGICE
f

„SE IMPUNE CA, ÎNCĂ DIN ANUL 1977, SĂ OBȚINEM 
0 SCHIMBARE RADICALĂ A MENTALITĂȚII ÎN ACEST DOMENIU, 
SĂ REALIZĂM 0 ADEVĂRATĂ REVOLUȚIE ÎN GÎNDIREA CERCETĂ

TORILOR Șl INGINERILOR TEHNOLOG!''.

NICOLAE CEAUȘESCU

•> La Fabrica de conserve 
din Caracal, cei peste 200 de 
tineri au realizat în ca
drul unei săptămîni „record", 
o producție suplimentară de 
25 de tone de conserve pește.

Numitorul comun - HĂRNICIA

• La Intreprinde«ra Elec- 
trocentrale din Constanta ini
țiativa tinerilor de a contribui 
prin muncă patriotică la da
rea în funcțiune a turbinelor 
s-a concretizat în finalizarea 
acestor lucrări cu două zile 
mai devreme de cît era pre
văzut.

Patru tinere de pro
fesii diferite, de virste 
diferite. Patru tinere pe 
care le-am întilnit la 
locul lor de muncă, a- 
colo unde in fiecare zi 
hărnicia și priceperea 
lor adaugă noi și im
portante realizări la 
bilanțul succeselor ob
ținute de uteciștii, de 
tinerii din secția tex
til IV 
binatul

de la Com- 
de fibre sin-

tetice din Săvinești, 
secție fruntașă in ca
drul întrecerii uteciste.

Desigur, despre fie
care dintre ele s-ar pu
tea scrie rinduri pline 
de căldură, despre 
munca și preocupările 
lor, despre pasiunea și 
proiectele lor. Iar dacă 
le-am cuprins în acest 
colț de pagină, împre
ună, este tocmai pen
tru că, atît pentru ini
moasa secretară a or-

ganizației U.T.C. din a- 
telierul cord, Magda
lena Găucan. cît și pen
tru tovarășele sale, Flo- 
rica Sirbu, Elena Bălăi- 
tă sau Elena Gavri- 
luță, există, intr-ade
văr, un numitor co
mun care le definește.

Un numitor comun 
al tinereții lor, care nu 
poate fi altul decit 
munca, hărnicia.

(Continuare in pag. a Il-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ
RECOLTA

de pe ultimele suprafețe
cît mai grabnic

»

î
i

la adăpost
Citiți în pagina a lll-a raidul nostru în județele Timiș, Cluj 
și Bihor privind măsurile întreprinse pentru urgentarea strîn- 
gerii porumbului și sfeclei de zahăr, pentru efectuarea ne- 

întîrziatâ a arăturilor

ț

ț

Vremea încă prielnică ac
tivității in cîmp permite 
unităților agricole să-și con
centreze forțele pentru ter
minarea recoltărilor. Ca ur
mare, in cooperativele agri
cole, porumbul a fost cules, 
pină la 9 noiembrie, de pe 
aproape trei sferturi din su
prafețele cultivate. în jude
țele Brăila, Buzău, Suceava 
și Botoșani, această lucrare 
se desfășoară acum pe ulti
mele suprafețe. De aseme
nea, in județele Dîmbovița,

Ilfov, Teleorman, Olt, 
hedinți și Hunedoara 
strins între 81 și 89 la sută 
din producția de porumb.

Sfecla de zahăr se recol
tează de pe ultimele 30 000 
ha, situate mai ales în uni
tățile agricole cooperatiste 
din județele Olt, Dolj, Te
leorman, Covasna, Timiș și 
Mehedinți. De asemenea, se 
acționează hotărit pentru 
grăbirea recoltării soiei și a 
orezului, lucrări realizate în 
proporție de 70 și, respec
tiv, 62 la sută.

î

In 1977-0 producție diversă
de mijloace de învățămint

• IN ȘCOALA DE ASTĂZI, O BAZĂ CORESPUNZĂTOARE PENTRU 
PROCESUL EDUCATIV • CONTRIBUȚIA ȘCOLILOR LA AUTODOTARE A 
CRESCUT ÎN 4 ANI DE 60 DE ORI • VOLUMUL DE MIJLOACE DE iNVAȚĂ- 
MÎNT DESTINAT ȘCOLILOR SUBORDONATE MINISTERELOR ECONOMICE 
A CRESCUT DE 4 ORI • CÎTEVA PRODUSE IN „PREMIERĂ"

Ne-am adresat tovarășului in
giner Ion Pușcașu, director al 
Oficiului pentru mijloace de 
învățămint din Ministerul Edu
cației și Invățămintului, cu ru
gămintea de a ne oferi cîteva 
amănunte asupra 
tuale destinate 
lare.

producției ac- 
unităților șco-

mai strînsă a— Legarea tot 
învățămintului cu cercetarea și 
producția este materializată , și 
prin creșterea ponderii metode»- 
lor pedagogice moderne, active, 
care dezvoltă gindirea, capaci
tatea de investigare a elevilor 
presupunind participarea aces
tora la (Țobindirea cunoștințelor 
prin muncă independentă. Țoale 
acestea reclamă o excelentă do
tare a cabinetelor și laboratoa
relor. a tradiționalelor clase 
devenite, de pe acum, in majo
ritatea școlilor, terenul obișnuit 
al lucrărilor practice pentru di
verse discipline.

în anul 1976 au fost deja asi
milate și introduse în fabrica
ția de serie peste 100 de pro
duse noi printre care : trusa 
de fizică, trusa de chimie, tru
sa de biologie, trusa de cromâ- 
tografie, trusa de stereometrie, 
trusa de tensiune stabilizată, 
pantograf, aparat Marey, osci - 
loscop tranzistorizat, voltmetru 
electronic, Set ampermetru-volt- 
metru, i_ ‘ .7
pozitive, diafilme, filme, jocuri 
și jucării didactice, hărți istorice 
și geografice etc.

Merită subliniat faptul că în 
acest an. pe baza unei mai bune 
cooperări cu inspectoratele șco
lare și cu unele ministere, care 
au școli în subordine, producția 
de mijloace de invâțămînt rea-

liza-tă în atelierele-școală a 
crescut de patru ori. De ase-’ 
menea, au fost dezvoltate ca
pacitățile de producție de mij
loace de învățămint de la în
treprinderea Didactica, au fost 
antrenați noi producători din 
cadrul întreprinderilor indus
triei republicane, ale industriei 
locale și cooperației meșteșu
gărești.

Printre furnizorii de mijloace 
de învățămint se mai numără 
licee, școli profesionale și insti
tuții de învățămint superior.

— Întreprinderea specializată 
pentru producția de mijloace de

Convorbire realizată de 
CALIN STANCULESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Analizînd rezultatele obținute 
în înfăptuirea sarcinilor planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul in curs, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie a.c. a luat în dezba
tere o serie de probleme privind 
îmbunătățirea în continuare a 
activității economice în vederea 
realizării în bune condiții și la 
un nivel de eficiență tot mai 
înalt a prevederilor planului pe 
1077 și pe întregul cincinal. 
Faptul că hotărirea plenarei 
asociază realizarea integrală a 
prevederilor planului național u- 
nic pentru anul viitor cu Îmbu
nătățirea activității de proiec
tare, investiții, cercetare și ingi
nerie tehnologică este o elocven
tă dovadă a rolului pe care ur
mează să-1 joace creația științi
fică și tehnică proprie, a sporirii 
considerabile a aportului acesteia 
la soluționarea problemelor dez
voltării economico-sociale a ță
rii: „Este necesar — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea rostită la plenară — 
să luăm toate măsurile în vede
rea înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al XI-lea cu privire la 
afirmarea revoluției tehnîco-ști- 
ințifice în toate domeniile de ac
tivitate".

Aceste, măsuri — inițiate de 
secretarul general al partidului 
încă de la consfătuirile de lucru 
ce au avut loc în ultimul timp 
la C.C. al P.C.R. cu privire la 
activitatea în domeniul proiec
tării și construcțiilor industriale, 
precum și in domeniul cercetă
rii și ingineriei tehnologice — își 
găsesc o formulare clară, mobi
lizatoare in hotărîrile adoptate 
de plenară, în planul național 
unic pe 1977. oferind cercetăto
rilor și tehnologilor căile și ce
rințele de urmat pentru reali
zarea prevederilor acestora. 
Schimbarea radicală a mentali
tății, producerea unei adevărate 
revoluții in gindirea cercetători
lor și inginerilor tehnologi în
seamnă : a acționa cu fermitate 
în direcția valorificării rapide a 
resurselor de materii prime in
terne și a adoptării celor mai 
bune tehnologii de Valorificare 
a acestora cu eficiență maximă ; 
a asigura realizarea la timp a 
programelor de cercetare pentru 
elaborarea de tehnologii noi și 
introducerea acestora in produc
ție in conformitate cu prevede-

rile planului cincinal : a nu mai 
admite risipirea forțelor în pro
bleme minore sau fără legătură 
cu programul de dezvoltare eco- 
nomico-socială, ci, dimpotrivă, a 
le concentra asupra problemelor 
principale ; a considera sarcinile 
încheiate numai odată cu intro
ducerea în producție a rezulta
telor cercetării și obținerea unor 
parametri tehnico-economici si-

• Se vor pune în 
fabricație minimum 
660 produse noi și re- 
proiectate, ceea ce va 
reprezenta 
sută din 
ducției 
zată în 
dustria
• Se vor executa cel 
puțin 750 obiective 
principale de cerce
tare științifică și dez
voltare tehnologică
• Se vor introduce șî 
extinde 225 tehnolo
gii avansate, 
tate îndeosebi din ac
tivitatea de 
tare științifică și dez
voltarea tehnologică.

18,4 la 
valoarea pro- 
marfă reali- 
1977 în in- 
prelucrătoare

rezul-

cerce-

milari celor atinși pe plan mon
dial.

Sint condiții indispensabile 
realizării sarcinilor importante 
ce revin cercetării și ingineriei 
tehnologice in viitorul an, in 
ultimă instanță, realizării pe an
samblu a prevederilor planului 
național unic. Căci, în concepția 
unitară a planului, diferitele o- 
biective ale acestuia, inclusiv 
cele referitoare la creșterea ca
lității vieții, sint strîns legate de 
rezultatele obținute în cercetare 
și ingineria tehnologică. De fapt, 
din aceste motive planul și ho- 
tărirea plenarei prevăd concen
trarea activității de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică 
și introducerea progresului teh
nic pe un număr de direcții pri
oritare cu un aport hotărîtor Ia

soluționarea principalelor pro
bleme ale dezvoltării economico- 
sociale a țării : evidențierea și 
punerea in valoare a unor noi 
rezerve de substanțe minerale 
utile, precum și stabilirea tehno
logiilor de exploatare și valori
ficare complexă a acestora ; rea
lizarea de noi materiale cu ca- 
racterisțici tehnico-economice 
superioare pentru a înlocui ma
terialele scumpe, deficitare : 
creșterea participării fizicii la 
elaborarea unor noi tehnologii ; 
noile mașini, aparate și utilaje 
asimilate in fabricație să fie, din 
toate punctele de vedere, la ni
velul tehnicii actuale ; amplifi
carea contribuției cercetării la 
crearea condițiilor de protecție 
a muncii, de ocrotire a sănătății 
populației și protecție' a mediu
lui înconjurător ; extinderea 
mecanizării și automatizării în 
vederea creșterii productivității 
muncii.

Alte prevederi ale planului și 
ale hotării'ii plenarei privesc 
modul în care cei ce lucrează 
în acest domeniu, unitățile eco
nomice, ministerele și alte or
gane centrale trebuie să acțio
neze în mod concret pentru în
deplinirea tuturor măsurilor do 
îmbunătățire a activității de cer
cetare și inginerie tehnologică. 
Alături de organele colective de 
conducere, de toți oamenii mun
cii, fiecare organizație U.T.C., 
fiecare membru al acesteia, în 
special cei care lucrează direct 
în activitatea de cercetare și 
dezvoltare tehnologică, trebuie 
să se implice nemijlocit 
in realizarea obiectivului esen
țial de a crește contribuția știin
ței și tehnologiei la dezvoltarea 
social-economică a țării. Prin 
amplificarea și generalizarea u- 
nor inițiative luate in cadrul 
mișcării de masă „Știință — teh
nică — producție", prin dezvol
tarea și diversificarea continuă 
a formelor do activitate, in 
funcție de necesitățile concrete 
ale fiecărei unități economice, 
dar mai ales prin incctățenirea 
concepției că revoluția tehnico- 
științifică trebuie să se afirme 
la fiecare loc de muncă, tinerii 
din toate domeniile de activitate 
sint chemați să contribuie la în
deplinirea mobilizatoarelor pre
vederi ale planului pe 1977.

scumpe,

VIRGIL SIMION
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MÎINE, SUPLIMENTUL „SCÎNTEII 
TINERETULUI- ÎN SPRIJINUL PARTI

CIPANTILOR LA ÎNVĂTĂMÎNTUL

POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C
Propagandiștii și cursanții vor găsi în paginile suplimentului 

consultații pentru teme cuprinse în ciclurile : „Rolul, locul și 
sarcinile tineretului, ale organizației sale revoluționare în lu- 
nțina Programului Partidului Comunist Român" și „Probleme 
fundamentale ale făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre comunism. Politica externa 
a partidului și statului nostru".

ȘĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

tuni se pregătesc
și participă formațiile
tineretului la Festivalul
„Cîntarea României"

Ce este, de fapt, „nevoia" 
după care, conform unei cunos
cute zicale, îl recunoaștem pe 
adevăratul prieten ? Neapărat o 
situație limită, un impas ? Dar 
în- absența unor asemenea „pie
tre de încercare", pe ce se bizuie 
alegerea noastră ? Cel mai de :, 
relația de apropiere pleacă de 
la preocupări sau aspirații co
mune. afinități de ordin afectiv 
și moral, prietenia se dezvoltă, 
deci, intr-un perimetru larg de 
comunicare. Ce se întîmplă însă 
cînd lăsăm întîmplarea să alea
gă in locul nostru implicîndu-ne 
fără chibzuință în anturaje ne
potrivite, asociindu-ne fără dis- 
cernămînt unor capricii de mo- 
-----L 7 o retra
gere la timp ne salvează de 
complicații. Alteori.’ asemenea 
„călăfbrii" cirmesc. pe traiec-e 
imprevizibile, iau destinații 
curioase...

ȘASE TINERI de virste dife-. 
rite, cu un nivel de pregătire di
ferențiat, avînd fiecare altă me
serie, au trecut, vreme de un

an. drept „amici". I-a adunat 
laolaltă o ..aspirație" comună — 
ciștigul . fără muncă, preocu
pări identice — tocarea timpu
lui cu bani furați, „afinități" pe 
terenul minciunii și al escroche
riei. „Creierul'* acestei bizare

înlocuit de soția și fiica sa. A- 
ceasta din urmă s-a pus ime
diat pe treabă : a sustras , — 
sfătuită de un ..prieten", revizor 
contabil de meserie — un chi
tanțier de la întreprindere, pe 
filele căruia însemna conștiin-

AMICII
ÎNTÎMPLÂRII

M

----------- .    i mii v umil
psihotempometru, dia- - ment ? Uneori nimic. asociații l-au constituit doi frați 

gemeni, un băiat și o fată, din 
comuna Vînători. județul Vran- 
cea. In mai puțin de un an cei 
doi au reușit să facă rost și să 
facă praf peste o sută de mii de 
lei ! Iată cum : în urma unui 
accident care l-a făcut pentru 
multă vreme indispensabil, ges
tionarul magazinului mixt a fost

cios sumele rezultate din vînză- 
rile zilnice, ca și cum le-ar fi 
predat la casierie, dar strecurînd 
de fiecare dată banii în propri- 
a-i poșetă. Cu aceste acte fictive 
a înșelat timp de un an încre
derea mamei și a reușit să „co
lecteze" pentru «sine și amicii de 
distracție peste 119 mii de lei. 
Chefuri prelungite, excursii cu

taxiul pe trasee lungi și pe timp 
nelimitat, cadouri de ordinul ze
cilor de mii. împrumuturi cu 
scadență nedeterminată — iată 
„criteriile" pe care s-a constituit 
anturajul fraților Marian și Ma
riana Fot ache.

„Comunicarea" dintre ei nu a 
funcționat decit pe terenul ve
seliei fără margini și al distrac
ției, născute și alimentate de 
aburii alcoolurilor ultrarafinate. 
„Colaborau" numai întru pre
lungirea înșelăciunii care le fi
nanța generos timpul liber, „se 
ajutau" doar inventind alte și 
alte modalități de consumare a 
lui. Ne-a fost imposibil să sta
bilim măcar un singur subiect 
serios de conversație între șofe
rul taximetrist, revizorul con
tabil, foștii elevi ai Liceului e- 
conomic și ceilalți componenti 
ai grupului. Le-a fost imposibil 
chiar lor să își amintească măcar
SOFIA SCORȚARU-PAUN

• Tineretul — un
potential artistic con

siderabil ce se cere

superior pus în valoare

• Cititorii s-au
adresat ziarului

(Continuare in pag. a il-a)



CA MP A NI A AGRICOLĂ

DUPĂ RECOLTAREA PORUMBULUI
IMEDIAT ARATURILE!

• TIMIȘ
La începutul acestei săptă- 

mîni, comandamentele locale 
pentru coordonarea lucrărilor 
agricole din județul Timiș au 
stabilit toate măsurile pentru ca 
pină la mijlocul acestei luni să 
fie recoltată întreaga suprafață 
culțivată cu porumb. Pentru a 
urmări modul în care sint ele 
aplicate, ne-am deplasat prin 
cîteva unități.

La prima oră a dimineții în 
atelierul mecanic al S.M.A. Fă
get l-am găsit doar pe tovară
șul director, inginerul Ion Popa, 
și doi mecanici ocupați cu repa
rarea unui tractor. In rest, ni 
s-a spus, toți mecanizatorii sint 
în cîmp. Intr-adevăr. 24 de trac
toare din secțiile Curtea, Margi
nea, Făget lucrau la transportul 
din cîmp al porumbului, la în- 
silozarea cocenilor. La Răchita, 
mecanizatorul Adam Găletaru, 
urmat de colegul său Ion Mun- 
teanu, lucra la însilozatul co
cenilor. Avansul creat la elibe-

„to avem 
mijloace 

de transport"' 
dar cele 
existente 

staționează
Raidul întreprins recent prin 

mai multe unități agricole din 
județul Bihor, ne-a dat posibi
litatea să vedem la lucru zeci 
de mii de țărani cooperatori, 
muncitori, elevi, studenți și mi
litari acționind diiț zori și pî- 
nă-n noapte pentru a pune la 
adăpost toate roadele acestei 
toamne. Dincolo de aceste as
pecte care atestă responsabilita
tea oamenilor muncii de la sate 
pentru încheierea cit mai grab
nică a recoltării, problema gri
jii față de roadele acestei toam
ne lasă mult de dorit. Cantități 
însemnate de porumb și sfeclă 
strinse cu atitea efortuff zac de 
mai multe zile pe cimp', pe pă- 
nxiatul îmbibat de apă. De ce 
această stare de lucruri? Răs
punsul primit din partea condu
cătorilor de unități agricole cu 
care am discutat a fost inva- 
rjbil acelaji: lipsa mijloacelor 

transport. O situație nefi
rească xi. ales că de la Direcția 
gen-ralâ pentru agricultură și 
pdustna alimestar* a județu- 
-X B-* x am aflat că in aceas
tă perioadă sint repartizate zil
nic pentru transportul porum
bului și a sfeclei de zahăr pes
te 3 000 autocamioane și remorci, 
si aproape 2 600 de atelaje, cu 
o capacitate totală de circa 
15 000 tone pe zi. Ce se întîm- 
plă totuși, cum sint ele utili
zate ?

La I.A.S. Biharia, ferma 7, 
șeful de fermă ing. Vasile San
du, ne spune că de la I.T.A. au 
fost închiriate 12 autocamioane, 
cu o capacitate de 4—5 tone 
fiecare. In ziua documentării 
noastre, prima mașină, șofer 
Mircea Popa, a sosit la tarla, 
pentru a fi încărcată cu po
rumb, la ora 9,30. Celelalte, pe 
rind. Ultima la ora 11,30. Sint 
încărcate de urgență și expedia
te. Urmează apoi ore de aștep
tare pentru că pînă la ora 16 
nici una nu se întorsese. Tova
rășul Ioan Trifan, inginerul șef 
al I.A.S. Biharia. aflat la fața 
locului ne explică: „Această si
tuație își are în mare parte 
cauza în faptul că nimeni din 
conducerea I.T.A. nu urmăreș
te modul în care își fac datoria 
șoferii, deși pentru fiecare co
loană auto e numit un șef. In 
plus, alimentarea autovehicule
lor cu combustibil, în loc să «e 
facă, la toate, cu ajutorul unei 
singure, cisterne, la cîmp, fie
care conducător auto se depla
sează la autobază, cale de cir
ca 40 km dus și întors irosind 
astfel benzină și ore prețioase. 
Șoferii, seară de seară merg la 
garaj pentru a-și lua foi de 
parcurs și, bineînțeles, de aco
lo acasă. Ne-am străduit să le 
asigurăm condiții cit mai bune 
de cazare și masă, crezind câ 
in permanență vor fi cu noi, 
dar...".

Că așa este, că șoferii fac 
orice, numai transporturi mul
te cu porumb nu. ne-am convins 
trecind pe la citeva puncte de 
depozitare, unde am putut ve
dea cițiva zeci de conducători 
auto cp mașinile gata descărca
te, dar care în loc să se reîn
toarcă pe cimp. așteptau înche
ierea programului. Din păcate, 
necazurile în ceea ce privește 
buna desfășurare a transportu
lui se datoresc nu numai șofe
rilor și mașinilor I.T.A. Nici 
tractoarele cu remorci ale C.A.P. 
și S.M.A. nu sînt folosite la ca
pacitatea maximă și pe tot par
cursul zilei. La Sinmartin, Tâ- 
mășelu, de pildă, in plină zi 
bună de lucru, o parte din trac
toare erau în curtea secțiilor 
S.M.A. Mai mult, la ora 17, în 
majoritatea unităților, cea mai 
mare parte a tractoarelor erau 
frumos aliniate în secție. Dar. 
chiar și atunci cind sînt folosi
te, tractoarele nu sînt exploata
te la maximum. La fabrica de 
zahăr din Oradea, bunăoară, din 
cele 38 tractoare sosite in circa 
2 ore. doar trei au venit cu 
cite două remorci, în rest numai 
cu cite una, deși tractoriștii 
Florian Pitiș de la Tetkea. Io
sif Bront de la Chereșig, Petre 
Turcaș de la Uijeacu de Criș, 
erau convinși că la fel de bine 
puteau veni și cu două remorci 
încărcate cu sfeclă.

Ne-am oprit numai Ja citeva 
neajunsuri. Suficiente însă, cre
dem noi, pentru a fi socotite 
drept semnale pentru O mai 
bună organizare a muncii, pen
tru o planificare riguroasă, in 
vederea exploatării lor la în
treaga capacitate pe tot par
cursul zilei.

DUMITRU DUCA

la

râtul terenului a permis altor 
cinci tractoare să execute ară
turile de toamnă: Printre ei. ti
nerii Șandor Găletaru, loan Ge- 
nată și Gheorghe Neagu. înain
tea lor. la recoltat se aflau co
operatorii din brigada I condusa 
de Constantin Dejica. Pentru 
transportul porumbului erau 
asigurate 10 atelaje.

La întoarcere, ne oprim 
secția mecanică a I.A.S. Sintem 
întâmpinați de magazinerul 
secției și de doi mecanici de 
serviciu. Ceilalți 12 mecanici, 
printre care Nicolae Lupu, se
cretarul' organizației U.T.C. pe 
întreprindere. Vasile Samaon $i 
Iosif Miter plecaseră cu o zi 
mai înainte la ferma din Bulei, 
pentru a lucra ca mecanizatori 
pe ..Glorii". Dealtfel, de la di
rectorul întreprinderii agricole 
de stat, tovarășul inginer Con
stantin Morariu. aveam să aflăm 
că aici urmează să sosească 
încă 15, combine de la unitățile 
învecinate, astfel, că. împreună 
cu propriile forțe, vor putea a- 
junge la un ritm zilnic de cel 
puțin 250 ha.

I. DANCEA

9 CLUJ
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dar existentă : nereg-j. 
în colaborarea dintri 

și cele d’

Pe zi ce trece lanurile de 
porumb se micșorează. Timpul 
favorabil din ultimele zile dă 
posibilitatea lucrătorilor de pe 
ogoarele * " 'județului Cluj sâ' ln-

de Mas

(Urmare din pa$. I)
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in 1977-0 producție diversă

ea se 
sarul in
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I școlar 
Grjpul școlar de 
• s-a organizat o 
IH seral cu spe- 

imc utilaj 
i care sint 
trează in 

soli- 
Uzxna 
sub- 

ostriei 
uzină 

ne centru șco- 
ca acesta sâ 

său ce invă-
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AM LU KT 
LA CU MI> TEI

La cooperativa a'gricolă din Tămădău, județul Ilfov, calitatea arătu
rii este urmărită cu atenție de mecanizatori

Foto : ILIE PÂNDELE

cară —
înainte

MAI MULTA EXIGENȚA
— care generează însemnate i 

ale planului
zi“, va fi realizat in bună parte 
în acest fel.

Fără îndoială că întrebarea 
inginerului Ciochină are la bază 
nenumărate cauze reale. Inclu
siv acea cauză, neevidențiată de 
dînsul, 
vizibile 
secțiile de uzinaj 
montaj din cadrul Întreprinderi.. 
Faptul că atelierele de prodne- 
ție nu trimit unele piese și rub- 
ansamble montajului cu cel 
țin 24 de ore înainte, așa c 
ar fi normal. Faptul că ma 
țele și stanțele se produc numai 
în unicat, iar in cazul defeca 
rii lor se pierde mult timp 
energie pentru elaborarea dupl 
catelor. Iată așadar doar citei 
din cauzele — interne și exten 

de mijloace de invafomint
(Urmare din pag. 1)

ieaea

propus să dezvoltăm pro
de mijloace de invățâ- 
în cadrul atelierelor- 
atit in scopul autodota
și pentru dotarea altor

invățămint asigură doar 28 Ia 
sută din producția anuală. C« 
vă propuneți pentru perioada 
următoare in scopul acceleră
rii completării dotărilor, astfel 
incit in școală să se asigure de
plasarea accentului de la de
monstrația făcută de profesor 
la activitatea independentă des
fășurată de elevi 7

— Pentru perioada următoare.' 
ne-am 
ducția 
mint 
școală, 
rii, cit r-,----- —r___-
instituții de invățămint, indife
rent de subordonarea acestora. 
Am în vedere, atit sarcinile care 
au fost trasate învățămintului. 
și anume acelea de a realiza o 
legătură strînsâ cu cercetarea și 
producția, elevii ți studenții ur- 
mind să execute, in cadrul o- 
relor de instruire practica, pro
duse utile, cit și posibilitățile 
mari de concepție și producție 
existente în instituțiile de in
vățămint.

Dacă licee real-umaniste sau 
școli generale execută mijloa
ce de invățămint, nu numai 
pentru autodotare, dar și pen
tru nevoile altor școli și pentru 
licee de alt profil, cum ar fi, 
de exemplu. Școala generală nr. 
114 București (alimentatoare di
dactice), Liceul ..Emil Gojdu“ 
Oradea (tuburi Kdnig), Liceul 
„M. Eminescu“ Satu Mare (tru
să modulară de circuite logice) 
Liceul nr. 1 Timișoara (trans
formatoare de sudură), Liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan“ — 
Alba lulia (aparatură pentru fi
zică și laboratoare lingvistice), 
cred că toate liceele industriale 
și grupurile școlare, în special 
cele cu profil mecanic și elec- 

cheie recoltatul porumbului la 
sfîrșitul acestei săptămini, mai 
cu seamă că lucrarea amintită 
s-a efectuat pină acum pe mai 
bine de 35 de mii de hectare. 
Concomitent cu recoltatul, co
operatorii eliberează suprafe
țele, dind posibilitatea mecani
zatorilor să execute arăturile 
de toamnă. Și aici, lucrările se 
apropie de stadiul final, o serie 
de consjlii intercooperatiste. cum 
sînt cele din Tacra. Bobîlna. 
Dăbîca. Gherla. Gîrbou, Gilău 
fiind foarte avansate.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Unirea. Din suprafața de 
325 de hectare cu porumb afla
tă în cultură mai sînt de re
coltat mai puțin de 50 de hec
tare. După Cum ne asigura șeful 
«ecțleî de mecanizare, maistrul 
Ion Pleșa. pînă la sfîrșitul săp- 
tăminii întreaga producție d° 
porumb vă fi pusă la adăpost. 
Membrii cooperatori eliberează 
suprafețele de coceni. Cinci 
mijloace auto asigură transpor
tul produselor, iar două trac
toare cu patru remorci cară
cocenii strînși la sectorul zo
otehnic. în punctul de lucru ..Bo- 
comia" unde cu o zi înainte s-a 
încheiat recoltatul, șase mecani
zatori printre care loan Lonca, 
Ștefan Husar. Vasile Fărăgău,- 
Gavrilă Mariș, Teodor P.op exe
cută arăturile de toamnă, 
lizate pînă la această dată 
aproape 200 de hectare.

O. MARIAN
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pers- 
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mij-

pregâ :re mg 
aceasta este 
și o îndruma 
partea direr* 
nai și invâi 
msterele in r. 
funcționează 
și din par*ea inspectoratelor 
școlare județene, iar la nevoie 
este necesar șt sprijinul Între
prinderilor pentru unele compo
nente sau operații ce depășesc 
posibilitățile atelierelor-școală.

— Ținind seama de faptul ei 
mijloacele audio-vizu31e ocupă 
un loc din ce in ee mai impor
tant in procesul de instruire, ee 
ne puteți spune despre 
pectivele producției in 
domeniu?

— în ceea ce privește 
loacele de producție audio-ri- 
zuale. se asimilează- noi aparate 
de proiecție și se perfecționează 
cele existente: retroproiecto- 
rul, diaproiectorul automat, a- 
paratul de proiecție pentru film 
super 8. laboratorul lingvistic. 
Mijloacele audio-vizuale, purtă
toare de mesaje sint in conti
nuă diversificare și perfecționa
re : filme didactice scurt? (pi
nă in 10 minute), sisteme multi
media (diapozitive și diafilme 
sonorizate), programe uregis- 
trate pe benzi magnetice. M.E.I. 
a înființat studioul de mijloace 
audio-vizuale care funcționează 
în cadrul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I.L. 
Caragiale". Acest studio contri
buie la grăbirea ritmului de do
tare cu mijloace audio-vizuale.

— Care sînt măsurile luate în 
vederea grăbirii completării do
tării tuturor tipurilor de școli 
cu mijloace de invățămint 7

Dicționarul selectiv 
al limbii române

pentru elevi

11 000 cuvinte, 
largă accesibi- 
exigențele ști- 
și necesitatea 

Noutatea

Receptând cu promptitudine 
una dintre tendințele majore ale 
ultimelor decenii în ceea ce pri
vește alcătuirea enciclopediilor 
și dicționarelor — aceea de a re
dacta lucrări diverse ca nivel și 
orientare în funcție de specifi
cul intereselor manifestate de 
diversele categorii de cititori — 
Editura didactică și pedagogică 
ne prezintă recent Dicționarul 
selectiv al limbii române pentru 
elevi. Realizat sub conducerea 
profesorului Dumitru I. Hîncu. 
acest dicționar, incluzînd o selec
ție .judicioasă de 
este o lucrare de 
litate, satisfăcînd 
ințifice precum 
unei definiții clare.
deosebit de importantă a noului 
dicționar o constituie faptul că 
îl deprinde pe elev încă de la 
nivelul primelor clase ale școlii 
generale cu documentarea per
sonală, scutindu-1 de munca a- 
nevoioasă a notării rapide în 
clasă a înțelesului unor cuvinte. 
La termenii explicați se dă eti
mologia științifică, sinonimele, 
utilizarea curentă.

Faptul că pe lingă termeni 
din fondul principal al limbii și 
de neologismele intrate în uzul 
general sînt cuprinse și cuvinte 
din vocabularele speciale, abio- 
geneză, abraziune, butiric etc., 
utilizate in manualele de specia
litate sau în diverse lucrări teh- 
nico-științifice, asigură alături de 
alte calități ale acestui dicționar 
apărut în tiraj de masă intere
sul deosebit de care sintem siguri 
că se va bucura.

Cititorii s-au adresat ziarului
K4 PUTETI CONTINUA 
STUDIILE LA MORENI

Adresfndu-ni-se, in 
unui grup de tineri 
din Moreni, absolvenți 
trepte a Liceului indu 
2, secția seral, clasa c- 
electrotehnic. Nicolct Cori 
tinescu ne aducea ’< 
că in pragul începerii 
școlar conducerea l 
vocind o dispoziție 
la forurile superioare 
mint, nu i-a 
anul III de si 
ția seral — ; 
— nu a mai . 
planul de inrd 
școlar in eur». 
amintite 
dorile d

LOGIE ARE. FBXN TOVA 
rasul tMRjrro» iwnn 
[XG. A. V KSH-ESCL 
PRECIZAT CA

Se c«

des-
rari
fiate. De continuăm
tratativele cu instituțiile de in- 
vâțăm;nt superior pentru asimi
larea și producerea unor apara
te de laborator ca : mod .1 cu 
componente pentru studiul raze
lor X. celui* fot ©electr că. mo
dul cu componente pentru stu
diul ultrasunetelor, «pectro- 
scop didactic, spectrometru di
dactic.

Pentru liceele cu profil pe
dagogic. se prevede o reparti
zare sporită de mijloace de in
vățămint. astfel ca anul viitor, 
acestea să fie dotate in pro
porție de 75 la sută din nece
sarul total prevăzut în norma
tive. în cadrul programului de 
integrare a învățămintului cu 
cercetarea și producția. în cola
borare cu Direcția învățămiA- 
tului superior și cercetării ști
ințifice. vor fi realizate noi mij
loace de invățămint de inaltă 
tehnicitate și complexitate,

— în încheiere, vă solicităm, 
tovarășe director, să ne enume- 
rati citeva din premierele anu
lui 1977.

— Dintre mijloacele de învă- 
țămînt ce vor intra in producție 
anul viitor aș cita trusa pen
tru experiențe de electronică, 
modulul cu componente pentru 
experiențe de fizică nucleară, 
banc optic cu accesorii, genera
tor de semnale, pompa de vid 
manuală, cardiograf didactic, 
planetariu, discuri noi cu înre
gistrări de texte, hărți muialeși 
planșe, culegeri de izvoare pen
tru istorie etc.

Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului 
la Festivalul „CÎNTAREA ROMÂNIEI'* cur TITRA

Tineretul-un potențial artistic considerabil
ce se cere superior pus în valoare

I

Aflată in plină desfășurare, 
actuala ediție a Festivalului ti
neretului bucureștean. organizat 
de Comitetul municipal 
U““ 
er-.ee-. td trecere în revistă

al 
’.C. constituie o serioasă și 
. ‘ a

diferitelor formații artistice de 
tineret ale Capitalei (brigăzi ar- 
t’.rtire. teatru, montaje, ansam
bluri folcloriee, dans tematic, 
coruri, muzică ușoară, ș.a.) acum 
la începutul etopei de masă a 
Festivalului „Cîr.tarea Româ
niei-. Din bogata suită de ma- 
nifestirl înscrisă pe agenda fes
tivalului — intre 1—14 noiem
brie Ojc. — «m urmări* de cu- 
rind eroRuția formațiilor corale 
și —enîflle găzduite (joi
4 fi rmm 5 noiembrie a.c.) la 
Universal Club. De-o lungul ce
lor două zile de concurs desti- 

*stsi gen sm putu* s5- 
ealia corcit (mari și de

5-4 PROCEDAT
CONFORM 

REGULAMENTULUI
le fotbal

a

DOMNIȚA VADVVA

INSTITUTUL DE MEDICINĂ
Șl FARMACIE BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi
FACULTATEA DE MEDICINA 

GENERALA

■a nr 
ni in

idra

2. Conferențiar la caret 
15. disciplina Baza medic 
ternă, spitalul dr. Ștefan 
că. pozi'ia L

3. Asistent la catedra nr. 2. 
disciplina Fiziologie, poziția 18.

4. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie, poziția 11.

5. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie, poziția 12.

6. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie, poziția 13.

7. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie, poziția 14.

8. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie, poziția 18.

9. Asistent la catedra nr. 7. 
disciplina Anatomie, poziția 19.

FACULTATEA DE 
PEDIATRIE

1. Conferențiar la catedra nr.
34. disciplina Puericultura, po
ziția 1.

FACULTATEA DE 
FARMACIE

1. Profesor la catedra nr. 44. 
disciplina Biochimie, poziția 1.

2. Șef lucrări la catedra nr. 
44. disciplina Chimie organică, 
poziția 2.

FACULTATEA 
DE SPECIALIZARE 

ȘI PERFECȚIONARE 
A MEDICILOR 

ȘI FARMACIȘTILOR
1. Conferențiar la catedra nr. 

18. disciplina Hematologie, spi
talul Fundeni, poziția 2.

Candidații la concurs vor de
pune la Rectoratul Institutului 
de medicină *i farmacie Bucu-

însemnări ds la Festivalul tineretului bucureștean

cameră), ansambluri vocal-fol- 
clorice și de jnuzlcă ușoară etc. 
ale citorva licee, întreprinderi 
și case de cultură ale Capitalei.

Prezența doar a 17 formații — 
15 corale și 2 instrumentale — 
în cadrul unei asemenea com
petiții de amploare constituie, 
s-o spunem de la bun început, 
o cifră nesemnificativă asupra 
potențialului artistic al Capita
lei. Prestigioase ansambluri de 
tineret au absentat nejustificăt 
din cadrul acestei competiții, iar 
o parte s-au prezentat de for
mă, arătind o slabă pregătire 
artistică.

Din capul locului s-a observat 
o netă diferențiere valorică in- 

ar fi fost ca tovarășii care au 
luat hotărirea să ft anunțat mai 
intii biroul comitetului țomunal 
al U.T.C., deoarece acesta răs
punde de activitatea sportivă 
de pe raza comunei. „Vă rugăm 
fă ne ajutați — ne scria D.S. -~ 
să reinsgriem echipa în această 
întrecere mult îndrăgită de lo
cuitorii comunei noastre".

PENTRU CLARIFICAREA SI
TUAȚIEI, AM APELAT LA CO
MITETUL JUDEȚEAN BRĂILA 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT.
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Iată cum stau in realitate lu
crurile. Programul jocurilor de 

al campionatului • jude- 
edilia 1975—1976. a fost 
de tovarășul Mircea $te- 
prescdintele Asociației 

* ‘ecanizatorul- din 
mp util. Din cor.- 

organeie locale nu au sprijinit 
ectupa la jocurile din deplasare 
cu mijloace de transport. Din 
această cauză, echipa nu s-a pu
tut present* pe data de 19 oc
tombrie 1975 In comuna Traia- 
nu, pe 2 noiembrie în Dudești 
r.. deoarece nu s-a prezenrat 
nici la meciul pe care-1 aveau 
de susținut acasă, comisia ju- 
de:eană a hotărit. în baza re
gulamentului, eliminarea echi
pei dir. competiție, urmlnd ca 
In ediția 1976—1977 să activeze 
Ia campionatul județean sătesc, 

hotărire a fost luată cu 
mtul Comitetului ju- 
3răi la al U.T.C. și adusă 
itința asociației.
i informați câ. în pre- 
h na activează In cam- 
județean sătesc, seria 

inform regulamentului 
la sfîrșitul ce

lor 4 tururi, echipa se clasează 
pe primul loc In ediția actuali, 
va pto'.tmva in seria I. Sperăm 
ra de data aceasta organele 
locale sâ acorde echipei de fot- 

Lntregul sprijin de care are 

dacă

rești. str. Dionisie Lupu nr. 37. 
în termen de 15 rile de la data 
publicării acestui anunț în Bu
letinul Oficial, cererea de în
scriere, împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6. privind 
Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă Româ
nia. Ptttea I, nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului învățămintului nr. 
84 539/1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de invățămint supe
rior sint obligați să comunice 
în scris rectorului acesteia În
scrierea la concurs.

Concursul va avea loc in ter
men de 15 zile de la data ex
pirării termenului de înscriere.

Pentru posturile de profesor, 
conferențiar și șef de lucrări, 
termenul de înscriere este de 
30 zile de la data publicării 
acestui anunț In Buletinul Ofi
cial. iar concursul va avea loc 
in termenul legal.

ÎNTREPRTNDEREA DE 
UTILAJE ȘI PIESE 

DE SCHIMB, 
cu sediul în București, Bd. 

Armata Poporului nr. 6, 
sectorul 1,

RECRUTEAZĂ 
pentru calificare 
de strungar, prin 
durata de 6 luni. Candida
ții trebuie sâ aibă virsta de 
16 ani impliniți pină la 15 
iunie 1976. sâ fie absolvenți 
a 8 (10) clase și cu domici
liul in București, ori jude
țul Ilfov, cu posibilități de 
navetă. Relații suplimentare 
la sediul intreprinderii (unde 
se poate ajunge cu tram
vaiul 13 și 25, troleibuz 90 
și 93, autobuz 36, 74 si 80) 
ori la telefon 312110/162. 

TINERI 
in meseria 
cursuri cu

tre ansamblurile corale școlare 
(care, cu mici excepții, au de
monstrat o serioasă pregătire 
artistică) și cele ale întreprinde
rilor, unde se impune de urgen
ță intensificarea procesului in
structiv al formațiilor.

O impresie deosebită au lăsat 
ansamblurile corale ale Liceului - 
real-umanist nr. 10, Grupului 
școlar M.I.U., Liceului „Alexan
dru Sahia“ și Liceului „D. Bo- 

- lintineanu", formații omogene, 
capabile să dea viață și sens 
partiturilor muzicale.

Cintecul nostru coral, revolu
ționar, patriotic dedicat tinere
tului s-a bucurat in cadrul aces
tei ediții a Festivalului tineretu- 

. lui bucureștean de o remarca
bilă interpretare oferită de 
prestigiosul cor al Liceului de 
muzică ,,George Enescu“ dirijat 
de prof. Florica Avramescu, la 
pian prof. Manuela Popescu. 
Modul de alcătuire al progra
mului prezentat cit și susținuta 
activitate cultural-artistică des
fășurată de elevii acestui liceu 
in rindul tineretului Capitalei 
ar trebui să constituie un ade
vărat model de seriozitate și 
dăruire, pregătire artistică și 
răspundere morală față de reu
șita deplină a oricărei mani
festări.

La capitolul ansambluri in
strumentale a participat Fan
fara tineretului de la Universal 
Club dirijată de Mircea Istrati 
și Collegium Musicum al Casei 
studenților „Grigore Preoteasa" 
care a oferit un reușit program 
cameral — în afara concursului.

URMĂTOARELE MANIFESTĂRI ALE FESTIVALULUI :
• Concursul de muzică ușoară se va desfășura intre 10—12 

noiembrie a.c., orele 16, la Modern Club.
• Duminică. 11 noiembrie a.c., orele 10, va avea loc la 
Ateneul tineretului Recitalul tinerilor creatori de lite
ratură și muzică folk.

AMICII
ÎNTÎMPLĂRII
(Urmare din pag. I)

o singură preocupare care să îi 
fi extras, fie și pentru cîteva 
ceasuri, din perimetrul minat de 
minciună și destrăbălare.

Ce făceați totuși ? întreb și 
mă îngrozesc la gindul că tim
pul s-a scurs pe apa nehgră a 
nimicului, la o virsta — 20 de 
ani — virată care obligă la ex
ploatarea lucidă a fiecărui ceas, 
a fiecărei ore. „Ne distram și 
noi" — susură un fel de expli
cație unul din exponenții gru
pului. Distracție, după ce și cu 
ce ? Cită bucurie pot să aducă 
niște ore moarte, chiar dacă sint 
impopoțonate cu muzică „stereo" 
și băuturi fine, cu escapade noc
turne și daruri costisitoare ?

Odată descoperită. Mariana F. 
a rămas fără prieteni. Cei care 
o ajutaseră — cu vorba și cu 
fapta — să parcurgă traseul in
fracțional s-au grăbit să dispa
ră. Sigur, au fost obligați să 
restituie statului bariii cheltu- 
iți fără drept din avutul său. 
Sigur, ..protagonistei" i s-a ad
ministrat pedeapsa meritată. 
Dincolo de aceste aspecte, stă
ruie. insă, urmele greu de nete
zit in viața unor tineri adunați 
iaolaltă de mina hazardului, dis
puși, cu o ușurință vecină cu 
inconștiența, să iși lase cinstea 
pe seama intimplării.

Relația falsă, păgubitoare prin 
consecințele sale, amiciția de 
circumstanță se naște uneori 
dintr-o insuficientă deliberare, 
din ușurința cu care credem niș
te vorbe, ne lăsăm antrenați de 
niște promisiuni fantomatice, ac
ționăm fără să gindim asupra 
actelor noastre. „Din naivitate 
am făcut-o...“, sună apoi justi
ficarea.

CIT DE NAIV poate fi un tî- 
năr de 18 ani ? Am putea, por
nind de la cazul lui Costică Du
mitrache, absolvent al unui li
ceu din Iași, să formulăm și 
altfel întrebarea : poate deveni 
cineva, din naivitate, hoț ? Ti
nărul mărturisește — și nu a- 
vem motive să ne îndoim de 
spusele sale — că a plecat din 
orașul natal cu cele mai bune 
intenții : să se înscrie la o școa
lă de depanat aparate de radio 
și televizoare. A ajuns însă aco
lo abia în ziua cînd se susținea 
probele, intîrziase, și deci a 
trebuit să își amine proiectul 
pentru anul viitor. S-a dus apoi 
să își „ușureze un pic sufletul" 
în fata unui pahar cu bere și, 
in restaurantul „Cișmigiu", l-a 
cunoscut pe Gheorghe Dranga, 
infractor recidivist, ieșit numai 
de o lună din închisoare. Acesta 
l-a consolat cum a știut
bine, i-a promis chiar o „pilă" 
la respectiva școală, i-a decla
rat că știe un om influent care 
îl poate înscrie: la cursuri fără 
să mai treacă prin concursul de 
admitere. Apoi l-a invitat să im-
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Din rindul grupurilor vocal 
folclorice și de muzică ușoară 
am reținut pe cel al Casei, 
cultură a sectorului 4, 
ceului industrial nr. 21 
Liceului mecanic nr. 22. 
derăm că pe viitor acest 
formații ar trebui să-și 
pățească repertoriul cu 
reprezentative ale 
noastre muzicale.

Evoluția celor 17 formații In 
cadrul actualei ediții a Festiva
lului tineretului 
impune de urgență 
serioase măsuri 
participării la un 
artistic al tuturor 
corale și instrumentale de tine
ret in cadrul Festivalului „Cin- 
tarea României". In acest sens 
considerăm util organizarea 
unor întîlniri ale dirijorilor cu 
personalități marcante ale vie
ții noastre muzicale (dirijori, 
compozitori și muzicologi) in 
cadrul cărora să li se recoman
de lucrările reprezentative ale 
repertoriului nostru coral clasic 
și contemporan inspirat din mă- . 
rețele evenimente pe care între
gul nostru popor le va sărbători 
de-a lungul anului viitor. Edi
tarea unor culegeri tematice in
spirate de numeroasele eveni
mente ale anului viitor se im
pune, de asemenea. Astfel de 
inițiative ar conduce la îmbogă
țirea și diversificarea reperto
riului coral cunoscut de for
mații.

Prezența critioii muzicale am 
dori-o tot atit de activă — că 
in cazul vieții de concert — și 
la asemenea manifestări cit și 
de-a lungul întregului Festival 
„Cintarea României".

ALEXANDRU POPA

partă cu el locuința, pînă eînd 
se vor aranja lucrurile. După 
cîtevh zile, în care prietenia ce
lor doi se cimenta, ajutată de 
băuturile consumate prin diver
se localuri, Gheorghe Dranga 
i-a îndrugat mult mai tânărului 
și „naivului" său prieten o po
veste din care reieșea că. în 
timp ce fusese „plecat" (ultima 
condamnare a durat un an și 
opt luni, n.n.), soția l-a părăsit, 
luind ce avea mai de preț in 
locuință și transpoftînd tot avu
tul la domiciliul altui bărbat 
„Trebuie neapărat să-mi recu
perez bunurile" — a declarat 
amicul versat și i-a expus lui 
Costică Dumitrache un plan de 
acțiune „simplu și lipsit de 
riscuri" : să se introducă dimi
neața în casa rivalului său (pro
prietarii nefiind acasă), de unde 
să ia înapoi toate obiectele care 
îi aparțin. Tinărul de 18..ani a 
acceptat imediat și. peste alte 
citeva zile, devenea complice la 
un act de efracție săvîrșit la 
domiciliul unui necunoscut.

Chiar de naivitate să fi fost 
vorba in cazul de față ? Poate fi 
cineva dus 
cu atîta i 
dirijat, 
efectiv 
tă? îl _____ _____ ___
s-a părut nimic suspect în felul 
de a vorbi, în comportarea și 
ținuta credinciosului său „prie
ten". „N-am observat nimic" — 
îmi mărturisește și, cu un apel 
tardiv _La luciditate, adaugă:
~ umblam mai

Tocmai această 
nelimitată in 

lui G.D. trebuia 
avertisment : de

> de nas chiar 
ușurință, convins, 

să participe 
acțiune ilici- 

dacă nu i

jfăcut
la o
întrebam

tardiv la __
„Dealtfel, știți, 
mult amețit...", 
disponibilitate 
timp și bani a 
să fie un prim_______ ,
unde cheltuiește cineva care nu 
eîștigă, care nu muncește 7 
Dar, nu ! Costică Dumitrache 
s-a mulțumit să își amine în
trebările „măcar pină se aran
jează cu școala". Iată deci că 
nu de naivitate a fost vorba, ci 
de interes, de obținerea unui 
avantaj care constituia, la rin- 
du-i, un act ilicit ! De aici pină 
la „contraserviciul" care l-a adus 
în fața organelor de miliție, ca
lea a fost scurtă. însoțirea cu 
un necunoscut, docilitatea cu 
care s-a supus sugestiilor aces
tuia, încrederea oarbă în vorbe
le sale au, ca primă urmare, 
„amînarea" concursului de ad
mitere la școala respectivă pe 
mai mult timp decît ar fi 
necesar dacă nu se juca 
naivitatea, de-a prietenia 
prima vedere".

Iată, așadar, două cazuri 
demonstrează că relația de a- 
propiere așezată sub zodia ha
zardului degenerează în combi
nații dubioase, rătăcind la peri
feria existenței, marcind vieți 
care se puteau împlini frumos 
și demn. Fapt care ne îndeam
nă la meditație : cu cine și pe 
temeiul căror norme și relații 
de viață ne împrietenim ?

care
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Propuneri supuse dezbaterii publice

MĂSURI CU PRIVIRE LA REDUCEREA 
DURATEI SÂPTÂMlNII DE LUCRU

In conformitate cu hotâririle Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 2—3 
noiembrie 1976, a analizat și aprobat propunerile de măsuri privind 
asigurarea condițiilor trecerii treptate la reducerea duratei sâptă- 
minii de lucru, elaborate sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, de 
Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României.

Totodată, plenara a hotărit ca, inainte de a fi supuse spre apro- 
bare Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, propune
rile de măsuri să fie date publicității in vederea dezbaterii publice, 
in organizațiile de partid și adunările oamenilor muncii.

SINTEZĂ

///. îmbunătățireaII. Valorificare maximă a
rezervelor de creștere a 
productivității muncii — 

condiție hotăritoare 
pentru trecerea la

deservirii populației și a
activităților cultural

săptămina de lucru redusă

(

/. Orientările de bază și

săptămînii de lucru

educative

sâptâinlna redusa

bunaiaurll aprovizionării teh

«naiului neorodud

producției

lei producțle-marlă.

dezbaterii sl
perioada aplicării «apumlnl!

aDtămlnll de It

armatorul

centrale. întreprinderi unitari socialiste, râsnunderea
propunerilor de In 
ratei sâptâmînil de

poporului, la intaptu 
«rtidului nostru de

condițiile trecerii la 
reducerea duratei

IV. Măsuri organizatorice

producției



Torari.ul NICOLAE CEAUSESCU.

pe scurtaftfi.VOA

încheierea Intilnirii 
internaționale 

de solidaritate cu lupta 
popoarelor și studenților 

din sudul Africii
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SOVIETO-rOLONEZE

PROIECTUL NOII CONSTITUTE

I

Tineri condamnați 
in Africa de Sud

COLABORAREATEHNICO-STIINTIFICA

REZOLUȚII ADOPTATE LA

Actualități social-economice din țările in curs de dezvoltare 
• Un

„în așteptarea marii revelații"
Csawntează pentru cltltiril Mștri antreaeril federal ION POPI
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campionaTin care predomine ti"-- Mapele. Cmțtonntnl

NADIA COMANECI-in fruntea listelor celor 
mai buni sportivi din lume ai anului 1976

îaeuUn : '1.' 'aLBEBTo'jVAX-

Conferința in 

problema rhodesiană

..Golul negru" din centrul 
radiogalaziei Centaur A

La Roma a avut loc prezentarea 
volumului enciclopedic 

ROMÂNIA

• Construcții 
tul indian Kerala

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE

Arestarea unui lider 
al Tinerilor comuniști 

din Tara Bascilor 
Lander Tnlcias Lorenzo.
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