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J[ VOM DESCURCA Șl 0[ DATA 
nu i un răspuns care să scuze căderile 
de ritm in folosirea mijloacelor tehnice

Printre obiectivele economice 
aflate in. construcție în. județul 
Covasiia se numără și între
prinderea de mașini-agregate 
de pe platforma orașului Sfîn- 
tU Gheorghe. Execuția acestui 
obiectiv a revenit Trustului de 
construcții industriale Brașov. 
Ritmul înalt de lucru înregis
trat după primele luni consti
tuia o garanție că anul 1976 se 
va încheia cu un însemnat a- 
vans la lucrările de construc- 
ții-montaj. în septembrie însă, 
dintr-o dată, ritmul de lucru 
coboară, graficele sînt trase 
înapoi, mai întîi cu o zi, apoi 
A-două, cu trei, și zilele se a- 
uunâ in săptămini. Ce s-a in- 
timplat ? Exact în perioada în 
care pe șantier a crescut ne
cesarul de beton, noua stație 
a trustului nu a mai funcțio
nat la întreaga capacitate. Scu
ze s-au găsit pină și in rîul 
Olt. care, chipurile, nu aduce 
întotdeauna nisip și pietriș așa 
cum trebuie. Și scuze se mai 
găsesc. Ceea ce lipsește însă 
este grija pentru pregătirea a- 
cestei stații pentru timpul fri
guros. Cum a scăzut pv'i 
temperatura, stația nu a i i 
funcționat decit cu intermiten
țe, iar în unele zile, la rind, s-a 
oprit aproape total. De atunci,

Spre apa 
Vodislavei
Călătoria poate însemna 

și o recitire a peisajului 
românesc, o reașezare a lui 
în rindul temeiurilor celor 
iintîi ale iubirii de patrie. 
Călăuza cea mai destoinică, 
Mtfbci, este însăși inima 
îoastră, dar nu este mai 
puțin adevărat că ne poate 
călăuzi pe drumurile țării și 
o pagină de literatură pe 
care inima și-a apropiat-o 
cu precădere, îngăduind-o 
pentru totdeauna în spațiul 
ei eterat. De pildă, spre 
apa. Vodislavei, pe urma bc- 
jenarilor dintr-un alt veac 
ai lui Gala Galaction, s-au 
pornit în vara trecută elevii 
foarte tineri ai unui tinâr 
profesor de literatură din 
Roșiorii de Vede, și fiind a- 
ceasta o zare spre care am 
avut prilejul și cu să mă 
îndrept, caut în jurnalul că
lătoriei lor semnele care 
să-mi spună că, intr-adevăr, 
după un astfel de drum, pa-

înseninări
de Mihai Pelin

tria poate fi iubită mai mult 
și cu o mai întemeiată de-

: plinătate.
Cind au plecat, codrii Te

leormanului nu vuiau tainic 
I și nici nu scăpata soarele în 

Dealul Viilor, dar prin 
Bălăci nu au putut să nu 

"y| treacă și le-a fost mai ușor 
f decit rușanilor din vechime 

*ă regăsească drumul odată 
ru Argeșul. Au urcat spre 

I Pitești, ,.nu se opriră în 
irc decit o noapte — ca și 

eroii lui Gala Galaction — 
și o luară in zori de zi spre 
Curtea de Argeș, trecind din 
pădure in pădure". Acolo, 

! fără îndoială, ;,era locul cel 
mai nimerit pentru popas”, 
iasă ei fiind oamenii unui 
alt veac nu aveau de ce sâ 
adaste ..pină la trecerea pri- 

I mejdiei". Mai departe, pe 
urma înfrigurată a cojoca
rului Iordache, au grăbit 
spre Tigveni și „încăpură în 
noaptea verde și nesfirșită, 
care stâpinește Valea Simni- 
cului**.  Și cind „drumul 

w scăpă din Valea Simnicului 
j ; și ieși in lumina dulce a 

unei poieni", au stăruit mai 
mult .ăn aceste locuri necu-

• noscute. pe care Iordache Ie 
jignise atît de greu", cu atît

• mai mult cu cît taina lor nu 
mai creștea pină la teamă și 
nici tăcerea lor pină la 
amenințare. Dimpotrivă, gîn- 
dul se limpezea și inima iși 
invăpăia zbaterea, pînă spre 
miazăzi de Șuiei : „pîrîul 
de care dăduseră — și ei, ca 
și tirgoveții de altădată ■— 
era Vodislava". Și-au înăl
țat corturile pentru popas și, 
acolo, unde „un paltin uriaș, 
care creștea din albia pinu
lui. înnegrea noaptea și mai 
adine", in lumina zgîrcită a 
focului lor de tabără, l-au 
recitit pe Gala Galaction,

(Continuare în pag. a ll-a) 

șantierul nu a mai putut fi a- 
sigurat decit cu a cincea sau a 
șasea parte din cantitățile de 
beton necesar, uneori nici cu 
atît. în săptămina trecută, de 
pildă, cota zilnică ce a ajuns 
pe șantierul întreprinderii de 
mașini-agregate a fost de 5 și 
maximum 10 metri cubi în loc 
de 40—50 mc necesari și posi
bili de turnat. „Din această

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-AGREGATE DE PE 
PLATFORMA ORAȘULUI SFÎNTU GHEORGHE

cauză, ne explica șeful de lu
crări, inginerul Septimiu Ma- 
niu, aveam imobilizați și zeci 
de metri cubi de cofraje, unele 
confecționate de săptămini de 
zile". „Din această cauză, a- 
dăuga și Kiss Zoltan, dirigin
tele de șantier, sînt neturnate 
fundațiile la 22 de stilpi ce tre
buiau de mult timp inălțați".

întrebindu-1 pe inginerul 
Manfred Kravatschi. șeful de 
șantier, care coordonează, din 
partea Trustului de construcții 
industriale din Brașov, lucrări
le de investiții de pe platfor
ma industrială din Sfintu
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• Dialog cu prof. dr. docent A- 
lexandru Lazăr, rectorul Insti
tutului agronomic din lași, 
despre

PRODUCȚIA STAȚIUNII 
DIDACTICE EXPERIMENTALE

• ȘCOALA VOINțEI: 16. „A- 
ceastă fetiță are nervi de oțel!"
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CULTURĂ:

• Cartea politică : „Drepturile 
și obligațiile fundamentale 
ale statelor"

• Plastică : O excelentă lucra
re de popularizare a valori
lor noastre artistice

• Un nou cenaclu pionieresc 
„CIREȘARII"

Bobinaloarea Maria Enache, la cei 20 de ani ai săi, se numără printre fruntașii secției de medie tensiune a Fabricii de aparaiaj 
de la „Electroputere" Craiova. Foto : O. PLEC AN

LOCUL DE MUNCĂ — 
UN LOC IN SOCIETATE

Cind vorbim despre educarea 
prin și pentru muncă a tineri
lor. vorbim, implicit, despre in
tegrarea lor în societate. Și a- 
ceasta, pentru că societatea 
noastră, gîndită mereu ca un 
sistem dinamic, deschis, în per
spectiva a ceea ce va deveni, ii 
include pe tineri în calitate de 
beneficiari, dar și de realizatori 
în toate proiectele ei. Uriașul e- 
fort creator care definește acest 
timp nici nu poate fi conceput, 
dealtfel, decit ca o sinteză a 
eforturilor tuturor, ca o valori
ficare sistematică, integrală a 
calităților, energiilor și aptitu
dinilor de care dispunem. Ri
dicată astfel la rangul de parte 
integrantă a devenirii întregii 
societăți, devenirea fiecăruia 
dintre noi apare nu numai po
sibilă, ci și necesară, înscriin- 
du-se în spațiul generos de co
incidență dintre drept și dato
rie, dintre aspirația personală ,și 
aspirația colectivă. Intr-un ase

Gheorghe, ce soluție se va a- 
■ plica de aici înainte. acesta 
ne-a spus câ stația de betoane 
va fi in cele din urmă redre
sată. „Dealtfel, zicea dumnea
lui. de citeva zile ea funcțio
nează aproape la intreaga ca
pacitate pentru ca au. fost 
montate și cazanele care să a- 
sigure aburul necesar pentru 
producerea betonului, numai 

că necazurile au apărut in altă 
parte : ni s-au defectat jumă
tate din betonierele pentru 
transport".

Deocamdată, deci, o creștere 
a ritmului de lucru încă nu se 
întrevede pentru că. de fapt, 
aici munca, activitatea e orga
nizată doar cu jumătăți de mă
sură. Iată încă un exemplu. O 
macara de mare tonaj nu func
ționează nici un sfert din tim
pul pentru care a fost închi
riată de la Ploiești. în ziua 
anchetei noastre nu funcționa 
pentru că se defectase, cu o zi 
înainte, pentru că nu mai avea 

menea context, locul de muncă 
dobîndește semnificația unui loc 
în societate. Care sînt exigen
tele ce derivă de aici, cum și 
le asumă tinerii, ce implicație 
are în conștiința lor și a celor 
din jur raportul acesta direct 

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi
dintre atitudinea față de muncă 
și poziția ocupată in societate 
— iată citeva dintre întrebările 
la care vom încerca să răspun
dem, plecînd de la situații și 
fapte reale, în cele ce urmează.

★
Cum se întîmplă adesea la 

țară, unde oamenii se cunosc 
bine între ei și sint la curent cu 
evenimentele din fiecare fami
lie, hotărîrea lui Virgil Trif, fiul 
celui mai vestit constructor de 
case din Pericei. de a pleca să 
muncească pe un șantier din 

combustibiL ..Cam așa se in- 
timplă tot timpul”, ne spunea 
șeful de lucrări. vrind să ne 
explice in acest fel de ce pină 
acum nu au fost montate nici 
jumătate din grinzile transver
sale și longitudinale aie hale
lor in care la iarna va trebui 
să se lucreze. Așa câ. despre 
asigurarea frontului de lucru 
pe timp friguros cu greu se 
poate vorbi.

..Trustul nostru a lucrat la 
obiective de investiție și mai 
mari decit acesta și pină la 
urmă tot ne-am descurcat." — 
încearcă inginerul Kravatschi 
să dea asigurări pentru respec
tarea termenului de punere in 
funcțiune. Nu punem in dis
cuție felul cum s-a descurcat, 
in alte împrejurări Trustul de 
construcții industriale din Bra
șov. Discutabile sint insă res
tanțele acumulate la execuția 
acestui obiectiv, și. mai ales, 
perspectiva lunilor următoare 
pentru că, așa cum spuneam, 
pregătirile dc iarnă menite să 
asigure un ritm de lucru cores
punzător nu sint nici pe de
parte cele care ar trebui să fie 
la această dată.

N. COȘOVEANU

Hunedoara, a fost comentată cu 
clătinări dezaprobatoare din cap. 
Băiatul abia absolvise școala 
generală, era mic de statură și 
firav și, pe deasupra, cu excep
ția unei excursii in împrejurimi, 
nu se mai aventurase niciodată 

în afara satului. Ce-or fi spu- 
nînd părinții ? Părinții, la rîn- 
dul lor, erau îngrijorați și în
cercau să-1 rețină. Dar fiindcă 
el o ținea una și bună, i-au dat 
pină la urmă voie să plece. în- 
credințîndu-i, la plecare, obiș
nuitele povețe părintești.

Aceasta se petrecea în mai 
1966. După o lună, pe adresa fa
miliei Trif a sosit un mandat 
poștal cu cinci sute de lei și cu 
citeva rînduri de la băiatul lor : 
..Vă trimit și vouă, cu drag, din 
primii mei bani...". Iar la sfir- 
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Noi apartamente pre- 
date beneficiarilor
înainte de termenele 

prevăzute
Constructorii din județul • 

Dolj au predat beneficiarilor j 
primele IM apartamente, iu cel ; 
mai nou ansamblu de locuin- ! 
țe din Craiova, cartierul „Ro- j 
vine*.

De la inceputul anului, in j 
localitâtile doljene au fost con
struite si date in folosință cir
ca 2 3M» apartamente, o mare ! 
parte dintre ele fiind puse la | 
dispoziția beneficiarilor cu : 
mult înainte de termenele ' 
prevăzute. Un important succes ' 
au consemnat și constructorii ! 
din Caransebeș, care au fina- i 
lizat. încă de pe acum, obiec
tivele economice și social-cul
turale cuprinse in pianul de 
investiții pe 1976. Ei și-au 
creat astfel posibilitatea ca, 
pină la slirsitul anului, să rea
lizeze in plus un volum de 
lucrări in valoare de peste 40 
milioane lei.

Și peisajul localităților urba
ne și rurale din județul Mureș 
s-a im boz ițit in acest an cu 
2 200 apartamente, cu 8 cămi
ne pentru nefamiliști insumlnd 
peste 1 IM locuri. precum*  si 
cu alte obiective social-cultu- 
ralc. Este cel mai mare volum 
de construcții realizat Intr-o 
perioadă de 11 luni pe aceste 
meleaguri, destinate oamenilor 
muncii.

HARGHITA : Program 
privind mai buna fo- j 
losire a amplasamen
telor

Preocupați pentru reducerea 
costurilor investițiilor, a con
sumurilor de ciment, oțel-be- 
ton, profile metalice și alte 
materiale de construcție, arhi- 
tecții, inginerii și edilii din 
județul Harghita au elaborat 
un program de acțiuni privind 
mai buna folosire a amplasa
mentelor, a spațiilor de pro
ducție și a celor de depozitare, 
a căilor de acces și de trans
port intern. La întreprinderea 
de matrițe și piese din fontă 
din Odorheiul Secuiesc, ca și 
la noua Turnătorie de carcase 
pentru motoare electrice din 
Vlăhița, — două importante 
obiective în curs de execuție 
—, soluțiile adoptate au per
mis reducerea cu peste 30 la 
sută a volumului de investiții, 
la lucrările ce mai sînt de 
executat. Au fost găsite mo
dalități tehnice și constructive 
mai eficiente și la întreprin
derea de piese turnate din 
Gheorgheni, unde volumul in
vestițiilor va fi redus cu 42 
milioane lei.

Pe ansamblul județului, ana
liza a evidențiat reducerea, în 
cursul actualului cincinal, a 
costurilor investițiilor cu peste 
160 milioane lei. Vor fi eco
nomisite, totodată, 11 000 tone 
ciment, 1 400 tone oțel-beton, 
300 tone profile metalice, 350 
tone tablă și alte materiale de 
construcție.

șitul aceluiași an, de sărbători, 
băiatul a sosit acasă, bine îm
brăcat și încărcat de cadouri. 
Era mai dezvoltat, mai serios, 
mai bărbat. Impunea respect.

..N-a fost ușor — îmi poves
tește Virgil Trif. Pe șantier, 
abia au acceptat să mă pri
mească, după multe insistențe, 
fiindcă păream un copil. Iar la 
început nu le venea să creadă 
că aș putea face ceva folositor, 
îmi aduc aminte că la un mo
ment dat maistrul mi-a cerut, 
pe jumătate in glumă, pe jumă
tate in serios, să dau și eu un 
«examen», intrat în tradiția vie
ții de șantier : să arunc sus. pe 
schelă, o lopată de mortar, fără 
să-mi cadă vreo sfărîmătură în 
ochi. Toți mă priveau, așteptînd 
probabil să izbucnească în ris, 
fără să știe că eu eram fiul unui

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a Ill-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegafia Partidului Comunist din Chile
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit. marți după-amiază. 
delegația Partidului Comunist 
din Chile, alcătuită din tovară
șii Volodea Teitelboim și Or- 
iando Millas, membri ai Comi
siei Politice a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Chile, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de priete
nie in țara noastră.

A luat parte tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Exprimind satisfacția pentru 
prilejul de a se intilni și a avea 
convorbiri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. membrii delegației 
au exprimat secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
comuniștilor români, întregului 
nostru popor calde mulțumiri

• Ministrul industriei, comerțului și integrării 
al Republicii Ecuador

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit. în 
ziua dc 7 decembrie, pe Galo 
Montano Perez, ministrul in
dustriei. comerțului și integră
rii al Republicii Ecuador.

La primire a participat tova
rășul Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

A fost de fața Gonzalo Par
dos Crespo, ministru. însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Ecua
dorului la București.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea președintelui Consiliului 
Suprem de Guvemămint al Re

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Suediei
în ziua de 7 decembrie a.c., 

tovarășul Nicolae*  Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe Lars 
Erik Hedstroen, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Suediei in țara noastră.

în cadrul solemnității, to

BRIGĂZILE TINERETULUI ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

LA ORDINEA 
ZILEI 

PE OGOARE
• Constanta: Efec
tuarea lucrărilor 
de sezon și pregă

tirea viitoarei
recolte

• în sere, activita
te neîntreruptă 
în pagina a 3-a

De ce este necesară critica criticii

Criticul și lupta cu inertia
Actul critic participă la o 

dublă sferă a valorilor. El este 
în același timp un act de deci
zie estetică și unul de partici
pare etică. De aceea, printre 
virtuțile pe care le presupune 
activitatea critică, sint și unele 
derivate din sursa talentului 
literar-artistic, altele din spațiul 
etic al unei probități profesio
nale. Desigur, talentul și pro
bitatea nu sînt decit entități ca
tegoriale cu totul generale care 
îmbrățișează o serie de deter
minante de ordin estetic-artistic 
sau etic. Criticul se află la ega
lă depărtare de ascetul renun- 
țînd la desfătări spirituale, ca 
și de epicureul ce savurează vo
luptățile spiritului. De aceea ex
cesele unei estetici a divertis
mentului, ca și intransigentele 
unei estetici repudiind orice di
vertisment sînt la fel de con
damnabile. Un critic lipsit de 
intuițiile, de ingeniozitățile, de 
simțul și gustul pe care, pe toa
te, le oferă talentul, mai ales 
atunci cind talentul este școlit, 
bine exercitat, ca și un critic 
lipsit de ethosul necesar, de res
pectul valorilor autentice, al 
comandamentelor sociale ale li
teraturii sînt — într-un mod egal 
— inapți pentru activitatea cri
tică.

Această activitate nu se re
duce la pendularea judecăto
rească între valoare și nonva- 
loare. A urmări, a descoperi, a 
surprinde însă valoarea, mai 
exact complexul de valori în
corporate într-o operă, a pune 
acest complex „în valoare", iată 
.itinerarul unei critici care în
locuiește rigoarea justițiară prin 
subtilitatea unei explorări her- 
meneutice. Totuși, o critică „ju

pentru ospitalitatea și sprijinul 
consecvent manifestate față de 
comuniștii chilieni, celelalte for
țe democratice și progresiste din 
Chile, pentru poziția principia
lă in sprijinirea cauzei drepte a 
poporului chilian. Totodată, oas
peții au apreciat succesele im
portante dobindite de poporul 
român în îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-Iea al 
Partidului Comunist Român in 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și au 
evidențiat intensa activitate in
ternațională a Partidului Comu
nist Român, a României socialis
te în lupta pentru pace, liber
tate. independență națională, co
laborare și înțelegere între po
poare, pentru triumful cauzei 
socialismului și comunismului in 
întreaga lume.

Secretarul general al P.C.R. 
a reafirmat solidaritatea comu
niștilor români, a întregului 

publicii Ecuador, viceamiralul 
Alfredo Poveda Burbano, un 
salut cordial.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rugat să se trans
mită președintelui Alfredo Po
veda Burbano salutul său căl
duros . și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a fost 
relevată evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări și 
s-a exprimat convingerea că 
acestea vor cunoaștp o perma
nentă dezvoltare în spiritul în
țelegerilor stabilite cu prilejul 
dialogului româno-ecuadorian 
la nivel înalt. Convorbirea a e- 
vidențiat interesul comun pen
tru protmovarea unei largi co
operări în industrie, in dome

varășul Nicolae Ceaușescu și 
ambasadorul Suediei, au rostit 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. s-a în
treținut cordial cu noul amba
sador al Suediei, Lars Erik Hed- 
strbm.

decătorească" este necesară, in
cit aș preconiza o extindere a 
jurisdicției sale asupra erorilor, 
a locurilor comune din critica 
literară, asupra pseudo-princi- 
piilor, a lipsei de principii, a 
arbitrariului unei critici în care 
domină umoarea de moment a 
criticului, ca să nu spunem in
teresele sale extraartistice. Unii 
cronicari lipsiți de probitate 
uzează cu prea multă ușurință 
de „jurisdicția criticii". Refuzați

OPINII
de Nicolae Balotă

ai ideii, ei refuză inlocuind-o 
prin bruma de impresii dobin
dite de pe urma frunzăririi su
perficiale a cărților. De aceea, 
nimic mai salutar intr-o critică 
sănătoasă, decit o critică a cri
ticii. întoarcerea conștiinței cri
tice asupra sa însăși este con
diția necesară a oricărui demers 
critic. Există o seamă de vir
tuți și vicii morale ale criticu
lui care elimină pînă și avan
tajele oferite de o urmă de ta
lent literar. Numai talentul sus
ținut, ■ dirijat, canalizat prin 
jgheabul unui ethos ferm, este cu 
adevărat rodnic. Există o po
runcitoare nevoie a prezenței 
virtuților morale în practicarea 
criticii.

Temeiul demersului critic nu 
rezidă nici în gustul literar — 
mai mult ori mai puțin subiec
tiv — nici într-o empatie — evi
dent necesară oricui dorește să 
înțeleagă o operă literară, să 
participe la o sferă a valorilor 

nostru popor cu lupta dusă de 
Partidul Comunist din Chile, cu 
celelalte forțe muncitorești, pa
triotice chiliene pentru restabi
lirea drepturilor și libertăților 
democratice, pentru propășirea 
poporului chilian în mod liber 
și independent pe calea dezvol
tării economice și sociale, pen
tru îndeplinirea aspirațiilor sale 
fundamentale de progres și 
bunăstare.

în timpul întrevederii, a fost 
exprimată hotărîrea de a se ac
ționa pentru dezvoltarea rapor
turilor de colaborare și solida
ritate statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Chile în interesul 
întăririi prieteniei dintre cele 
două popoare, al cauzei socia
lismului și solidarității interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat, 
într-o atmosferă de prietenie 
tovărășească.

niul . tehnico-științific și în alte 
sectoare de activitate, pentru 
creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale, pentru va
lorificarea mai deplină a posi
bilităților pe caro le asigură in 
.acest sens economiile ambelor 
țări, pentru concretizarea. în 
bune condiții, a acordurilor de 

'colaborare existente între Româ
nia și Ecuador. S-a apreciat că 
amplificarea raporturilor de 
prietenie și rodnică conlucrare: 
dintre România și Ecuador este 
în folosul progresului general 
al țărilor și popoarelor noastre, 
precum și al cauzei păcii și 
colaborării între toate națiunile, 

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membrii Ambasadei Suediei la 
București.

estetice. El rezidă tocmai în 
gestul eminamente etic al ace
luia care judecă și se judecă pe 
sine, care intervine și ia atitu
dine în ordinea actelor creator 
umane. Folosind o expresie 
dragă lui Nicolae Labiș, vom 
spune că și criticul luptă cu 
inerția in toate sensurile și pe 
toate planurile: cu inerția cu
getărilor banale, cu inerția sen
timentelor ștereotipe, cu inerția 
formulelor epigonice, cu iner
ția moravurilor retrograde, cu 
inerția propriului cuvînt ca și 
a altora, cu inerția cuvîntului 
care îi oferă soluții convenabile, 
cu inerția acelei „arte" care, de 
atitea ori. din nefericire, cade 
în imitația, plată, in vidul de 
semnificație, in vorbărie fadă, 
înaltă școală, atit de necesară, 
critica nu este doar divertis
mentul unor degustători rafinați 
ai artei, ci și o pedagogie social- 
morală-estetică.

Pentru un critic autentic crea
ția literară nu este niciodată o 
experiență estetică in vas în
chis. „Talentul“ ar fi, poate, su
ficient unei asemenea expe
riențe. Dar el nu îngăduie de
mersul critic, decit in măsura 
în care este secondat printr-o 
angajare mai amplă a persona
lității criticului. Intr-adevăr, 
dacă există acte care angajează 
întreaga conștiință a unui om, 
ca ins trăind intr-o colectivitate, 
și, înainte de toate, ca fiu al 
unei națiuni, literatura este un 
asemenea act. Cind o civilizație 
este sănătoasă, spunea T. S. 
Eliot, vorbind despre funcția so
cială a criticii, un mare critic 
are de spus ceva compatrioților

(Continuare in pag. a Il-a)



Dialog cu prof. dr. docent Alexandru Lazăr, rectorul
Institutului agronomic din Iași, despre:

PRODUCȚIA STAȚIUNII 
DIDACTICE EXPERIMENTALE

Cadrele didactice și studenții 
Institutului agronomic „ion 
Ionescu de la Brad" din. lași 
vor începe în curînd al treilea 
an de activitate în Stațiunea 
didactică experimentală. Rezul
tatele anului agricol 1976, deși 
nu sînt definitive, atestă o sim
țitoare creștere, nu numai a 
volumului de producție în di
verse culturi, dar și semnifica
tive creșteri calitative ale con
ținutului muncii viitorilor spe
cialiști. Organizarea programu
lui de practică pentru viitorul 
an calendaristic este schițată 
ținîndu-se cont nu numai de 
necesitățile determinate de pe
riodizarea muncilor agricole, 
dar și de conținutul programe
lor de învățămint, atit după 
specificul anilor de studii, cit 
și potrivit profilului fiecărei 
facultăți.

— Care sînt principalele rezul
tate obținute în decursul aces
tui an și ce proiecte există 
pentru anul viitor ? sînt pri
mele întrebări pe care le-am 
adresat tovarășului prof. dr. do
cent Alexandru Lazăr, rectorul 
Institutului agronomic „ion 
Ionescu de la Brad“ din Iași.

— In învățămîntul agronomic, 
pregătirea viitorului specialist 
nu se poate concepe fără un 
serios suport practic. Condițiile 
de lucru de la Stațiunea didac
tică experimentală, serios îm
bunătățite prin sprijinul pri
mit din partea Departamen
tului agriculturii de stat din 
Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și din partea 
Direcției agricole județene, 
oferă în prezent toate argumen
tele pentru o pregătire com
plexă a viitorului inginer agro
nom. Diversificarea suprafețe
lor de cultură, introducerea cul
turilor de plante tehnice, chiar 
în condiții nefavorabile de sol, 
sporirea gradului de mecaniza
re, asigurarea tratamentelor 
agrochimice pentru realizarea 
unor culturi intensive sînt mă
suri care în acest an au con
tribuit direct, prin bogata paletă 
practică oferită studenților, și 
la o ridicare calitațjvă a nivelu
lui de pregătire • profesională

Spre apa 
(Urmare din pap. I) 

recitindu-și în același timp 
țara. Adică dezvăluind cuge
tului lor cel puțin una din 
minunile cu care aceasta, 
din timp în timp și din loc 
în loc, ne fortifică sufletul.

Jurnalul elevilor din Ro
șiorii de Vede este cu mult 
mai cuprinzător decît putem 
noi lăsa a se înțelege în a- 
ceste citeva rinduri. Călăto
ria i-a purtat prin locuri 
adine clătinate în nemișca
rea lor milenară de osirdia 
oamenilor acestui pămînt. 
Peste veacul și jumă
tate care s-a scurs de Ia 
înfrigurata bejenie înfăți
șată de Gala Galaction 
in una dintre nemuritoarele 
lui nuvele, satele, tîrgurile 
și orașele s-au reclădit /de 
mai multe ori și niciodată 
mai trainic decît astăzi. Și 
jurnalul amintit consemnea
ză cu migală tot ceea ce a 
întâlnit pe acest drum pri
virea ageră a tinereții șî 
toate, mai toate, sînt fapte 
și înfăptuiri noi. Printre 
rînduri, însă, acest jurnal ne 
îngăduie să citim și o foarte 
veche înclinație a omului 
tînăr : fiorul încercat față in 
față cu lucrurile necunos
cute, credința că niciodată 
nu ne vom fi recitit patria 
îndeajuns, cutremurarea a- 

(98 la sută din studenți sîrrt in- 
tegraliști). Prin munca entu
ziastă și calificată a celor peste 
2 200 de studenți ai Institutu
lui, datele preliminate ale reali
zării planului de producție vor 
Ii depășite, ele trecînd de 10 mi
lioane de lei. cu un beneficiu 
de peste 2,5 milioane. în același 
timp, așa cum arăta secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la În
ceputul anului universitar, in 
stațiunile didactice experimen
tale producția trebuie orientată 
spre realizarea unor produse de 
înaltă calitate, pentru a deveni 
într-adevăr un model pentru 
unitățile agricole de stat sau 
cooperatiste.

— Ce rezultate ați obținut 
pînă în prezent și care sînt o- 
biectivele stabilite pentru anul 
viitor ?

— La începutul acestui an am 
transformat ferma vegetală 
Ezăreni într-o fermă profilată 
pe producția seminceră : s-au 
obținut 2 600 tone sămînță hi
bridă și de elită pentru grîu, 
porumb, fasole, mazăre, floa
rea soarelui, producție care 
este folosită de LA.S.-urile și 
C.A.P.-urile din zonă. Vom 
continua și anul viitor acțiunea 
în vederea obținerii semințelor 
cu valoare biologică ridicată, 
pentru realizarea unor tehno
logii agricole avansate. Ca ur
mare a muncii eficiente a stu
denților și a cadrelor didactice 
au fost obținute 5 000 kg ha la 
orz, 4 000 kg/ha la grîu, 45 tone 
ha la sfecla de zahăr, iar pro
ducția de lapte va trece pînă Ia 
sfirșitul anului de 4 400 1. Vom 
continua și anul viitor culturile 
tehnice : in, cînepă, cartofi, 
chiar dacă acestea nu sînt zo- 
nate pentru solul de aici. Gra
dul de mecanizare sporit pre- 
cum și faptul că în prezent au 
intrat în anul I 50 la sută ab
solvenți ai liceelor de speciali
tate vor contribui la o sporire a 
productivității muncii dictată și 
de creșterile de producție pe 
care ni le-am propus pentru 
anul viitor : 600 kg la producția

dincă !a gindul că patria 
poate fi mereu noua.

Cindva, in lumina in care 
se învăluie și astăzi apa mat 
repede a Vodislavei, a scli
pit iataganul justițiar al 
unui turc rătăcitor. Această 
lumină picura din „soarele 
celei din urmă dimineți" a 
unui Iordache ce s-a petre
cut demult, ca și alții ca el. 
dintr-o lume căreia îi tul
bura rosturile. Și e greu de 
știut dacă elevii din Roșiorii 
de Vede au regăsit raza a- 
celei lumini. Dar au cutezat 
acest lucru și, mai devreme 
sau mai tîrziu, nimeni nu 
se îndoiește că înțelegerea 
lor se va potopi de măreția 
unui adevăr fără moarte 
peisajul acestei țări nu 
poate fi niciodată despărțit 
de cugetul și lucrarea oame
nilor care îi instăpinesc za
rea. El închide în frumuse
țea Iui fără seamăn pînă și 
chibzuință dreptății izvodite 
prin judecată și, apoi, pecet
luită prin ispașă. Un cu- 
vînt care, scos din tulbură
toarele pagini ale lui Gala 
Galaction, nu mai poate fi 
așezat intre ghilimele. Altfel 
cum ar mai fi zămislit cel 
mai mare sculptor român al 
acestui veac, din chibzuință 
sa de țăran născut la poa
lele Carpaților, cuvintele 
care urmează : „Frumusețea 
este echitate absolută"? 

de mazăre. 2 500 kg la in de 
fibră, 100 kg de soia etc.

— Tovarășe rector, vă rugăm 
să ne detaliați citeva măsuri 
legate de adincirea procesului 
de integrare.

— în primul rind. în planul 
procesului de învățămint ne 
preocupă stabilizarea predării 
interdisciplinare în sensul pre
dării întregului pachet de dis
cipline la un capitol al culturilor 
agricole. Faptul că în planul 
Editurii didactice și pedagogice 
sînt înscrise 15 manuale reali
zate cu contribuția cadrelor di
dactice din institut atestă pre
ocuparea pentru acoperirea dis
ciplinelor cu cursuri ; in ceea 
ce privește practica atelierele 
de apicultură. biobaza. care asi
gură materia! necesar experi
mentării pentru întreg centrul 
universitar, atelierele de horti
cultura si de producere a ma
terialului săditor și dendrologic 
își vor spori producțiile. Valoa
rea contractelor de cercetare la 
care participă studenți din anii 
mari și cadre didactice trece, in 
prezent, de 2 milioane lei. prin
cipalele teme fiind înscrise In 
programele prioritare republi
cane.

Anul viitor va consemna și 
sporirea bazei materiale de la 
fermele Ezăreni și Rediu-Vină- 
torl. cu magazii pentru selec
ționarea semințelor, atelier me
canic. spații de învățămint. 
cămin, cantină, complex avicol 
și zootehnic.

Toate acestea constituie un 
argument în plus pentru cali
tatea pregătirii viitorilor ingi
neri agronomi, chemați să in
troducă în locurile de muncă la 
care vor fi repartizați cele mai 
noi tehnologii destinate unei 
agriculturi intensive.

Convorbire realizată de
CALIN stănculescu

Un nou cenaclu 
pionieresc

în urmă cu două zile, la 
Casa pionierilor din sectorul 
8 al Capitalei, am fost mar
tor la o emoționantă și deo
sebit de antrenantă seară de 
muzică și poezie organizată 
de către elevii mai multor 
școli generale din această 
zonă. Cu această ocazie a 
fost constituit cenaclul U- 
terar-artistie „Cireșarii". Pi
onierii s-au intilnit cu doi 
dintre scriitorii îndrăgiți de 
tinărul public iubitor de artă 
— Constantin Chiriță și 
George Țămea. Pionierii au 
cintat Imnul cenaclului „Ci- 
reșarii". pe versuri compuse 
de ei. După cuvintul de des
chidere, rostit de scriitorul 
Constantin Chiriță, au reci
tat cu vădit talent versuri de 
Mihai Eminescu („Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie"), 
Marin Sorescu („La grădina 
zoologică"), Petre Ghelmez 
(„Dorința de cireșar") pio
nierii Loredana Lungu, Oc-

(Urmare din pag. 1)

săi. A avea ceva de spus în
seamnă a veghea asupra po
porului tău, asupra societății că
reia îi aparții. cu tradițiile, cu 
istoria, cu limba, cu întreg te
zaurul ei artistic. înseamnă a fi 
o conștiință care veghează. Care 
veghează îndeosebi asupra va
lorilor, judecata de valoare fiind 
o condiție primordială a actului 
critic. Orice creație literară ar
tistica suscită in mod necesar 
reflecția critică. Practicăm cri
tica literară pentru că opera in
cită spiritul nostru, solicită și 
impune chiar luarea unei atitu
dini. Evident, nu este vorba 
doar de atitudinea unui ins pri
ceput, a unui cunoscător talen
tat in demontarea abilă a me
canismului unei opere, prin pro-

cif/nfLi
0 excelentă lucrare de popularizare

a valorilor noastre artistice»
Dicționarul enciclopedic de 

arta medievală românească al
cătuit de Vasile Drăguț face 
parte din categoria lucrărilor 
de informare generală. Prin el, 
autorul oferă specialiștilor un 
instrument de lucru util. iar' 
publicului larg o panoramă cu
prinzătoare a evoluției artei 
noastre medievale. Limitele 
cronologice ale informației (a- 
nul 1 000 și începutul secolului 
al XIX-lea) dictate. obiectiv, 
de extensia fenomenului artis
tic antologat dezvăluie, printr-o 
tulburătoare coincidență, adinei 
semnificații istorice : începutul 
perioadei este marcat de în
chegarea primelor formațiuni 
statale românești, sfîrșirul de 
nașterea conștiinței naționale, 
de frămintările sociale care vor 
culmina după numai citeva de
cenii cu afirmarea statului na
țional unitar. Autorul între
prinde o judicioasă selecție in 
reprezentarea armonioasă a 
tuturor provinciilor istorice. 
Firește, avînd tot timpul drept 
criteriu călăuzitor valoarea ar
tistică a monumentelor și for
melor de artă propuse. com
plexitatea și sugestivitatea lor 
tipologică. Astfel, lucrarea de o 
remarcabilă ținută științifică 
depășește locurile comur.e in 
evaluarea tezaurului artei noas
tre medievale, conturate ca a- 
tare prin preluările mecanice ale 
unor tabu-uri în ghiduri turistice 
ori în texte de popularizare mai 
superficial alcătuite. Inten
ția autorului se vădește a fi 
ilustrarea tezei, impusă de rea
litate. „ci nu există nici o 
palmă din pămîntul patriei 
noastre care să fi fost lipsită 
de istorie, care să fi fost lip
sită de energii creatoare capa
bile să îmbogățească zestrea 
spirituală a națiunii noastre 
cu valori perene și de o auten
tică originalitate". Din această 
perspectivă, Vasile Drăguț, prin 
structura glosarului, trasarea 
fenomenului artistic In artico
le și ilustrare, subliniază cu 
limpezime excepționala capa
citate de sinteză a artei noas-

„CIREȘARII"

’owrzî

tavian Dogaru. Daniela Po
pescu. Versuri din volumul 
„Starea de iubire" de Geor
ge Țămea au fost prezenta
te atit de recitatorii Marin 
Cristian. Dana Pascaru. Car
men Diaconița. Eugenia Po
pescu. Maria Butâ. Dana So- 
rop cit și in interpretare: 
atit de Mne -
grupului folk, pregătit de

• — •—x Crec- 
nci fott. 
fost șs ce

ri Câ- 
i Măr- 
tineri 
*Da-

An- 
Mi-

profesăruî EL îri^n 
ții originale ca * 
mult aplaudate, n 
le prezentate de pion-.er 
tălin St&nescu fi Florin 
gărit. Apoi, cei mai 
creatori de poezie — 
niela Vornic. Nicoleta 
drei, Marioara Stefan, 
reia Siriclia. Mihaela Me- 
saroș (toți de la Școala ge
nerală nr. 185) ți Ioana Ior
dache ($c. gen. nr. 179) —

* „Dicționarul enciclopedic de 
artă medievală românească" de 
Vasile Drăguț, Editura științifi
că și enciclopedică, 1976.

cu citit pentru prima dată 
din producțiile lor. O 
moașă surpriză — ceea 
pentru pionierii de aici este

fru- 
ce

cedeele meșteșugului dibaci, ci 
și de atitudinea judecătorului, 
om al conștiinței, care instituie 
un proces, care cintărește și ju-

CRITICUL
Șl LUPTA 

CU INERȚIA
decă în funcție de valorile pe 
care le înglobează. Căci o con
știință critică este axiologică 
prin natură. „Probitatea" Critică 
nu e doar elementara cinste 
profesională, ci o deschidere 

tre medievale, evoluția ei di
namică. consecvent receptivă 
înnoirilor, profunda ei legătură 
cu arta populară. influențele 
artistice ale unei provincii is
torice asupra alteia, ecourile 
ei stimulatoare care au iradiat 
in arta popoarelor vecine, iar 
uneori asupra celor mai înde
părtate (Serbia. Bulgaria, Slo
vacia. Epir. Caucaz).

Arta noastră medievală este 
un fenomen extrem de bogat 
și nuanțat. Cercetătorul nu s-a

PLASTICĂ
oprit, de aceea, la prezentarea 
monumentele»- arhitectonice. El 
acordă egală importanță reali
zărilor în domeniul picturii (in 
special frescă), sculpturii, artei 
metalelor și broderiei. Prin a- 
ceasta. viziunea unei epoci ca
pătă un caracter unitar, per
fect individualizat. Articolele 
de sinteză (arhitectura, pictura, 
sculptura, gotic, renaștere, ba
roc etc), dense studii asupra 
realității artistice vizate oferă 
cititorului înțelegerea necesară 
receptării trăsăturilor tipice 
creației noastre medievale, mo
dul in care s-au reverberat 
pînă Ia noi marile mișcări și 
stiluri istorice, piesele — cheie, 
care dezvăluie o configurație 
artistică specifică. Extrem de 
inspirată ni se pare includerea 
in paginile dicționarului a ve
chilor creatori, români și stră
ini, care și-au adus contribuția 
la edificarea și înnobilarea 
unui monument sau altul (atît 
dt era posibil, se-nțelege. în 
lumina cercetărilor actuale), de 
asemenea a unor termeni de 
specialitate din domeniul arhi
tecturi: medievale, tehnicilor
artelor decorative, al simbolu
rilor vehiculate în trecut și he
raldicii. ori a iconografiei (te
me frecvente ale picturii me
dievale). Observăm, mai depar
te câ autorul indică ori de cite 
ori are ocazia circulația moți- 

o preocupare constantă — 
a constituit-o demonstrația 
ykebana — o altă dovadă de 
sensibilitate artistică a e- 
levilor din cenaclul „Cire- 
șarii-.

..Prin constituirea cena
clului ..Cireșarii" — ne măr
turisea tovarâța Aurelia Ră
dăcină. director al Caset pio
nierilor din sectorul 8 
încercăm sd răspundem 
rințe: elevilor din școlile 
nerale de a se afirma 
erecție literară, muzicală 
artistică, in contextul 
efervescentă activitate cul
turală generat de participarea 
la Festivalul național „Cîn- 
tarea României". Sintem 
mulțumiți de această primă 
dovadă de manifestare a ta
lentului lor și de solicitu
dinea pe care o arată scri
itorii, oamenii de cultură și 
artă, față de creația pionie
rilor, de activitățile lor".

R. VASILE

do- 
ge- 

in 
fi 

de

spre o participare la o întrea
gă sferă a valorilor etice. Și nu 
numai etice. Reproșul de căpe
tenie ce i se poate aduce unei 
conștiințe critice este de a fi 
lipsită de criteriile valorice atît 
de necesare pentru a se con
frunta cu realitatea literară a 
timpului. O conștiință critică, 
care nu se lasă devastată, depă
șită. anihilată de realitate. Dim
potrivă, ea trebuie să contri
buie la dirijarea acesteia. Cri
tica trebuie să-și exercite func
ția care-i conferă demnitatea, 
examinîndu-se necontenit pe 
sine (sub dubla specie a esteti
cului și a eticului) și examinînd 
— printr-o largă prismă axio
logică — ceea ce îi oferă reali
tatea literar-artistică a timpului 
său.

do- 
le- 
din 
ce- 
Nu

velor și a meșterilor populari, 
stadiul cercetărilor actuale pri
vind monumentul prezentat, 
alte obiective artistice demne 
de a reține interesul In zona 
sau orașul supuse analizei. 
Deși, ne dăm seama, s-a ope
rat o destul de severă selec
ție. sentimentul pe care îl în
cercăm este de prezentare ex
haustivă a fenomenului artei 
medievale. Deși ne aflăm in 
fața unui dicționar avem sen
zația că ni se propune a par
curge filele unei istorii a artei 
noastre medievale. Marea bo
găție a informației și știința 
dozării lor. rigoarea formulă
rilor. ierarhizarea judicioasă a 
valorilor prin volumul spațiu
lui afectat, iar deasupra tutu
ror temeinica stăpînire a 
meniului, certa experiență 
x;cografică a autorului fac 
această lucrare una dintre 
le mai izbutite ale genului, 
cunoaștem o mai închegată ten
tativă de acest fel. care se re- 
comardă tineretului studios, 
publicului larg în îmbogățirea 
cunoștințelor lor desprp valori
le fundamentale ale artei noas
tre vechi. Ne gînd;m că o ast
fel d° lucrare, tradusă, ar face 
excelente servicii culturii noas
tre, operei de cunoaștere exac
tă și nuanțată a originalității 
si valorii artei „noastre vechi, 
a sDerificului ei. Și acum, două 
obiecții, care nu impietează 
substanțial asupra ținutei dic
ționarului. Una adresată auto
rului. iar alta întreprinderii ti
pografice de sub teascurile că
reia a Ieșit. „Arta grafică". 
Termenii de specialitate (pri
vind arhitectura, pictura, arte
le decorative etc) s-ar fi cu
venit a fi ilustrați cu mai mul
tă generozitate. Descripția nu 
este pe deplin lămuritoare, 
credem, pentru cel mai 
familiarizat cu arta 
medievală. Ilustrația, 
nepretențioasă (exclusiv 
negru), este în numeroase ca
zuri. fie prea ștearsă, fie „îne
cată". Regretăm, tocmai pen
tru că ne aflăm în fața unei 
lucrări deosebite prin conținut, 
că întreprinderea poligrafică 
amintită nu și-a onorat decît 
parțial „firma".

puțin 
noastră 

altfel 
alb-

C. R. CONSTANTINESCU
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Tradiționalul festival craloyean, ampli manifestare ce reunește cele mai bune forte artistice, a oferit 
publicului din cetatea Băniei, de-a lungul unei săptămîni, o consistentă suită de concerte, spec
tacole programate atît la Sala Filarmonicii și a Teatrului Național, cit și in incinta unor insti
tuții de învățămint, la Combinatul chimic Ișalnița și la Căminul cultural din comuna Leu. Au par
ticipat prestigioase ansambluri profesioniste și de amatori, tineri soliști din țară și de peste 
hotare, două redutabile ansambluri instrumentale : Orchestra de cameră din Toulouse (Franța) și 

Orchestra simfonică a Radioteleviziunii române dirijată de Iosif Conta. (A.P.).

Recenta lucrare a dr. Ni- 
colae Ecobescu și dr. Victor 
Duculescu „Drepturile și o- 
bligațiile fundamentale ale 
statelor" (Editura politică, 
București 1976, 148 p.) între
prinde o prezentare exha
ustivă a complexei problema
tici, a acțiunilor, propuneri
lor și documentelor adoptate 
în acest sens. împărțită in 
trei capitole de bază: Res
pectarea drepturilor și obli
gațiilor fundamentale ale sta
telor — obiectiv esențial al 
noii ordini economice inter
naționale ; Drepturi ; Obli
gații — cartea cuprinde la 

și obligațiile fundamentale
ale statelor44

note 
care 

Ideea 
de-a 
este

sfirșitul fiecărei părți 
explicative binevenite 
adincesc problematica, 
reluată cu insistență 
lungul întregii lucrări 
că legalitatea internațională 
— drepturile și obligațiile 
fundamentale ale statelor — 
reprezintă chintesența conști
inței juridice înaintate a po
poarelor, a spiritului de jus
tiție și echitate în sfera rela
țiilor de pe plan mondial. în 
volum se susține că dreptu
rile și îndatoririle fundamen
tale sînt rezultatul unei în
delungate evoluții istorice, al 
imperativului elaborării unor 
norme de drept internațional 
care să ofere cadrul juridic 
necesar afirmării statelor su
verane intr-un climat de pace, 
colaborare și înțelegere.

După cum se știe, ultimii 
ani au fost martorii unor 
progrese însemnate în direc
ția dezvoltării, definirii și e- 
dificării ansamblului dreptu
rilor și obligațiilor funda
mentale ale statelor, atit e- 
conomice cit și politice, în 
contextul preocupărilor pen
tru instaurarea unei noi or
dini internaționale. S-au im
pus atenției opiniei publice 
din țara noastră documente 
cu caracter universal adop
tate de Națiunile Unite, care 
scot în evidență necesitatea 
restructurării vechiului sis
tem de relații inegale și ine
chitabile și a statornicirii u- 
nui nou sistem de relații în

tre state, mai rațional, pro
fund democratic, care să o- 
fere garanția dezvoltării li
bere a fiecărei națiuni, parti
cipării sale cu drepturi egale 
la viața internațională.

Lucrarea „Drepturile și 
obligațiile fundamentale ale 
statelor" evidențiază pe larg 
luările de poziții oficiale, 
semnificative și acțiunile în
treprinse de România socia
listă pentru instaurarea lega
lității internaționale. Țara 
noastră militează constant in 
politica sa externă pentru 
stricta respectare în relațiile 
internaționale a drepturilor 

r

legitime ale tuturor statelor 
mari, mici și mijlocii, pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le 
revin pentru așezarea colabo
rării dintre popoare pe prin
cipiile echității și legalității. 
Ca expresii concrete ale con
cepției înaintate a României 
se înscriu numeroasele ini
țiative și propuneri făcute 
de-a lungul anilor de țara 
noastră și care au Contribuit 
la identificarea elementelor 
necesare realizării unui cod 
de conduită internațională 
menit să definească dreptu
rile și îndatoririle fundamen
tale ale statelor.

Lucrarea dr. N. Ecobescu 
și dr. V. Duculescu conține 
un bogat material informativ, 
este scrisă într-un stil sobru 
și în termeni riguros științi
fici. Pentru a ordona mate
rialul bibliografic de-a drep
tul impresionant, rod al unor 
cercetări laborioase, autorii 
le clasează in ordinea preocu-^ 
pârilor tematice. Analiza ju^ 
dicioasă întreprinsă vădește 
realitatea că în viața inter
națională au loc mutații e- 
sențiale, că masele populare, 
opinia publică se pronunță 
tot mai ferm împotriva poli
ticii de forță, pentru respec
tarea principiilor și normelor 
dreptului internațional și a- 
șezarea acestora la baza re
lațiilor de cooperare și bună 
vecinătate între state.
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16. „Această fetiță 
are nervi de oțel!“

Skien, 4 mai 1975. Ultima zi a campionatelor europene, ziua 
finalelor pe aparate. Ziua cea mai bogată in medalii : 16, dintre 
cere patru de aur. Nadia Comăneci devenise, după o zi de-, 
concurs, marea favorită a finalelor pe aparate. Unii specia
liști considerau chiar că „excepționala gimnastă româncă ar 
putea cuceri toate cele patru medalii de aur, ceea ce, adunat 
cu titlul absolut, ar egala performanța obținută de Turișceva la 
Londra".

De această dată, a fost respectată „ordinea clasică" a apara
telor : sărituri, paralele, bîmă și sol. Cel puțin, așa preciza pro
gramul. Dar în ultimul moment s-a făcut o modificare : sări
turi, wl, bimă și paralele. La sărituri, Nadia Comăneci a obți
nut’9 80 Richarda Schmeisser n-a reușit decît 9,60. Celelalte 
patru finaliste au sărit sub 9,55. Nadia Comăneci cucerea, ast
fel. cea de-a doua medalie de aur: 1. Nadia Comăneci 19,50 
puncte (9,70—9.80), campioană europeană la sărituri, medalie de 
aur; 2. Richarda Schmeisser 19,10 puncte, medalie de argint; 
3 Nelli Kim și Alina Goreac 19,00 puncte, medalii de bronz ; 
5. Ludmila Turișceva 18,95 puncte ; 6. Annelore Zinke 18,95 
puncte.

în sală, imnul românesc răsuna pentru a doua oară !
Proba de sol. Lupta pentru aur se dădea intre Nadia, Turiș

ceva și Kim. Cele mai man șanse le avea Turișceva, care pornea 
eu 9,70 din prima zi. E drept că Nelli Kim pornea cu aceeași 
notă, dar se considera că eleganța Ludmilei constituie un atu 
hotiritor.

Favorita publicului era însă Nadia Comăneci, cu sprințara ei 
evoluție pe acordurile melodiei „Waterloo". Au concurat pe 
rind Annelore Zinke, Richarda Schmeisser, Alina Goreac. Ră
măseseră cele trei pretendente la aur. Ludmila Turișceva evolu
ează mai slâb ca in prima zi, obținind doar 9,65. în lupta pentru 
aur rămăseseră Nadia și Nelli Kim. Nadia Comăneci s-a între
cut din nou pe sine însăși. Arbitrele n-au vrut să-i acorde, to
tuși, mai mult de 9,75. Din nou proteste vehemente in sală. 
Nadia ridica din umeri, mai privește o dată nota și se așează 
pe o bancă ășteptînd evoluția — și nota — lui Nelli Kim. Exer
cițiu frumos, dinamic, cu o bună ținută artistică și 9,85. Nelli 
Kim era campioană europeană la sol. Nadia era nevoită să se 
mulțumească de această dată cu medalia de argint. Clasamen
tul finalei la sol: 1. Nelli Kim 19,55 puncte (9,70+9,85), cam
pioană europeană la sol, medalia de aur ; 2. NADIA COMĂNECI 
19,40 puncte (9,65+9,75), medalia de argint; 3. Ludmila Turiș
ceva 19,35 puncte (9,70+9,65), medalia de bronz ; 4. ALINA GO-
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RE AC 18,85 puncte; 5. Richarda Schmeisser 18,80 puncte; 6. 
Annelore Zinke 18,60 puncte.

Favorită indiscutabil la bîmă, Nadia Comăneci n-a mai lăsat 
nici o șansă adversarelor sale. E drept că Nelli Kim și Alina 
Goreac ău prezentat exerciții foarte bune, dar, așa cum avea să 
sublinieze corespondentul agenției Taniug, „...Nadia Comăneci 
s-a dovedit practic imbatabilă la bîmă și, așa cum a evoluat 
la Skien, se pun6 întrebarea dacă va putea fi vreodată învinsă 
la acest aparat pe care-l domină cu o incintătoare dezinvoltu
ră". Clasamentul final la bimă : 1. NADIA COMĂNECI 19,50 
puncte (9,75+9,75), campioană europeană Ia bimă, medalia de 
aur; 2. Nelli Kim 19,15 puncte (9,55+9.60), medalia de argint;
3. ALINA GOREAC 19,00 puncte (9,50+9,50), medalia de bronz ;
4. Richarda Schmeisser 18,85 puncte; 5. Annelore Zinke 18,25 
puncte; 6. Eva Kralova 17,95 puncte.

Pentru a treia oară in sala sporturilor din Skien răsunau 
acordurile imnului românesc !

Ultima probă a „europenelor" : finala pe aparat, la paralele. 
Uimind întreaga asistență, Nadia Comăneci urcă la un singur 
pas de perfecțiune, obținind cea mai mare notă din întregul 
concurs 9,90! și, totodată, cel mai mare punctaj general din 
toate cele patru finale pe aparate (19,65). Campioana mondială 
de la Varna, Annelore Zinke, n-a putut să învingă o adversară 
care, așa cum sublinia ziarul „Bild" din Hamburg, „nu mai 
poate fi învinsă la paralele decit de ea însăși". Clasamentul fi
nal : 1. NADIA COMĂNECI 19,65 puncte (9,75+9,90), campioană 
europeană la paralele, medalia de aur : 2. Annelore Zinke 19,55 
puncte (9,75+9,80), medalia de argint; 3. Nelli Kim 19,50 puncte 
(9,70+9,80), medalia de bronz; 4. Richarda Schmeisser 19,30 
puncte ; 5. Eva Kralova 18,30 puncte; 6. Marta Egervati 17,95 
puncte.

Ziarul norvegian „Arbeiderbladet" avea să scrie, dună această 
ultimă festivitate de premiere : „...Drapelul românesc roș-gal- 
ben-albastru putea rămine sus chiar din prima zi, pentru că a 
fost urcat acolo de fiecare dată, de patru ori pe cel mai inalt 
catarg, o dată pe catargul de argint și de două ori pe catargul 
de bronz... Se pare că orchestra a învățat atit de bine Imnul 
României (pe care l-a intonat de patru ori) incit l-ar putea 
cinta fără partituri... Nadia Comăneci, această româncă de nu
mai 13 ani și jumătate, a fost senzațională. Este cea mai bună 
gimnastă europeană și, credem, cea mai bună din întreaga elită 
mondială".

Bilanțul românesc la Skien: patru medalii de aur, o medalie 
de argint și două medalii de bronz. în plus, Nadîa Comăneci 
și Alina Goreac plecau spre România și cu frumoasa „Cupă
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challange", puși în joc chiar de... tara noastră, cu 12 ani in 
urmă. Dacă gimnastele sovietice ar fi cucerit la Skien această 
cupă, ea ar fi rămas definitiv in posesia lor, deoarece o cuceri
seră de dotid ori consecutiv (1971 ți 1973).

Bela Kâroly nu-și uitase insă „of“-ul, deși era literalmente 
sufocat de îmbrățișările membrilor delegației romane : ..Sini 
sigur că Teodora Ungureanu putea cuceri aici două medalii de 
argint șl o medalie de bronz.

La btrnă putea s-o bată pe Kim, iar la paralele doar Nadia o 
putea întrece. Nu-i vorbă, Alina a dat totul in acest concurs, dar 
amărăciunea mea rămine fiindcă Teodora s-ar fi putut lansa..." 

Dintre toate declarațiile specialiștilor prezenți la Skien am 
reținut-o pe aceea a reputatului antrenor sovietic Vladislav 
Rastorski : .... Nadla Comăneci m-a uimit pur si simplu... Aceas
tă fetiți are nervi de oțel... Exercițiul său de la birnă a fost 
ertrem de dificil și complicat, dar Nadia Comăneci nu a tivul 
nici o ezitare și totul i-a mers perfect. Plnă la Skien, Comăneci 
era pentru noi o ,,enigmă". De-abia deum i-am cunoscut va
loarea..."

Spicuim șl citeva dintre cele mai reprezentative aprecieri lan
sate de comentatorii marilor agenții internaționale.

„Sportiva româncă Nadia Comăneci, acest bulgăre de energic 
a surprins lumea gimnasticii, devenind la 13 ani și jumătate 
cea mai tinări campioană continentală. Venită la Skien ca o 
necunoscută in competițiile de anvergură, gimnasta româncă a 
răsturnat toate pronosticurile și se va inapoia la București cu 
patru din cele cinci medalii de aur puse in joc" (UNITED 
PRESS INTERNATIONAL).

....Copilul minune al gimnasticii românești, Nadia Comăneci 
a fost la un pas de a ciștiga toate cele cinci medalii de aur al" 
campionatelor europene, prezentlnd la Skien un program de 
mare virtuozitate, care a stirnit admirația nu numai a soecta- 
torilor, ci și a celor mai exigeați specialiști". (FRANCE PRESSE) 

„...La fiecare apariție, Nadia Comăneci a stirnit ropote tic 
aplauze.. In programul său a fost adăugat exercițiilor clasice un 
grad atit de mare de dificultate, incit pînă și campioanei olim
pice Olga Korbut i-ar fi fost foarte greu s-o egaleze, dacă ar fi 
participat la campionate... In plus Nadia Comăneci i-a uluit pe 
toți — spectatori, concurente, specialiști — prin ritmul cu ade
vărat fantastic al execuțiilor sale, ceea ce le sporea conside
rabil cota de risc". (REVTER),

Episodul următor:
17. „PRINȚESA NADIA A VRĂJIT LUMEA"
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its tovarășului /./. Bodiul

^^^^Bprinsă în țara

H^Mintele
^■mânia, 

Ig^Rescu, de
Ivanovici Bodiul. membru 

al P.C.U.S., prim-.-ecre- 
MFal C.C. al P.C. din R.S.S. 
^Wdovenească. și de tovarășa 
^Kudia Bodiul. în această vi- 
Hcă. tovarășul I.I. Bodiul a fost 
Însoțit de tovarășii M.S. Platon, 
fnembru al C.C. al P.C. din 
^R.S.S. Moldovenească. prim- 
secretar al Comitetului raional 
de partid Ungheni, A.A. Jucen- 
ko. membru supleant al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
vicepreședinte al Academiei de 
științe din R.S.S. Moldoveneas
că, A. A. Gesmegian, membru 
supleant al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească.

în cursul dimineții, oaspeții 
din R.S.S. Moldovenească au fă
cut o vizită în unități agricole 
de producție și cercetare din ju
dețul Ilfov, fiind însoțiți de to
varășii Constantin Dăscălescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Aldea 
Militaru. prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R.

La I.A.S. „30 Decembrie", to
varășul I.I. Bodiul a fost infor
mat pe larg despre experiența 
dobîndită și rezultatele obținute 
în cadrul acestei unități în creș
terea animalelor. în dezvoltarea 
sectorului legumicoj, precum și 
în industrializarea produselor de 
carne și legume.

în continuarea vizitei, la Insti
tutul de cercetări pentru cultura 
cerealelor și plantelor tehnice

noastră, 
tovarășului Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Șocialis- 
și a tovarășei Elena 

către tovarășul

.lGfsWfM
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Democratice 
Madagascar, Bruno Rakotomavo. 

internaționale, și de 
~ ’ minis- 

ecuadorian al industriei,

UN LOC ÎN SOCIETATE
(Urmare din pag. I)

ajuta-

de la Fundulea, a avut loc o dis
cuție pe marginea obiectivelor 
cercetării agricole din România 
și R.S.S. Moldovenească, la care 
au luat parte Constantin Glă- 
van, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei’ alimentare, 
Grigore Obrejan, vicepreședinte 
al Academiei de Științe agricole 
și silvice, 
tutului.

specialiști ai insti-

♦
Seara, V.I. Drozdenko, amba

sadorul U.R.S.S. la București, a 
oferit, în onoarea oaspeților din 
R.S.S. Moldovenească, un dineu. 
Au participat tovarășii Ilie Ver- 
deț. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. Constan
tin Dăscălescu. secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ion Catrinescu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Maria Groxa. 
membră a Biroului Consiliului 
Național al Femeilor.

activiști

în aceeași seară. LL Bc 
persoanele care l-au insot 
părăsit Capitala.

La plecare. în Gara de 5 
oaspetele a fost salutat de t 
rășii Ilie Verdeț și Consta 
Dăscălescu, de 
partid.

Au fost de față
ko, ambasadorul 
București, și membri ai 
sadei.

V.I. Drozden-
U.R.S.S. la 

Amba-

Marți dimineață au început în 
Capitală lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comitetului consulta
tiv al Centrului european pen
tru învățămîntul superior — 
C.E.P.E.S.

La Ambasada Republicii So
cialiste Vietnam din București 
a avut loc marți o conferință 
de . presă consacrată celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

realizarea unor lucrări de cer 
cetare colective. în modul aces 
ta. pentru viitorul om de științ 
locul de muncă se constitui 
încă de pe acum ca un centru 
de convergență al unei adevă
rate rețele de relații interuma- 
ne. iar locul său în societate 
este autentificat tocmai de a- 
ceastă prezență — nu a unor 
martori și nici unor specia
liști care să-I ..arbitreze" — ci 
a unor Oameni asociați Ia reali
zarea unor proiecte comune.

Adevăratul „juriu" care vali
dează cucerirea de către un ti- 
năr a unui Ioc demri în socie
tate îl constituie, în primul rir.d. 
tovarășii săi de muncă. Si nu 
trebuie înțeles că această recu
noaștere trebuie să fie specta
culoasă pentru a conta. Stăteam 
de vorbă de curind cu o tinără. 
tot din Ploiești. Floreta Con- 
stantinescu. fiziciană la Institu
tul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru rafinării și 
instalații petrochimice. «Părinții 
mei — îmi spunea ea — au fost 
dotați pentru învățătură, dar 
fiindcă asta se petrecea demult 
cînd problema ciștigării exis
tenței devenea de timpuriu pen
tru tînăr o obsesie, s-au văzut 
nevoiți să muncească din greu, 
de la vîrsta de 13 ani. și să în
trerupă școala. Cu toate acestea, 
dorința de a învăța le-a rămas 
nestinsă și mi-au transmis-o si 
mie. Eu trebuia să duc la înde
plinire ceea ce pentru ei rămă
sese un vis. Vedeți, din cauza 
asta, facultatea 
mine o simplă 
mare șansă, pe 
în nici un caz 
elevă, luasem note, mari, ca stu
dentă, am început, de aseme
nea, să mă remarc. Și totuși, 
după fiecare examen, incă nu 
aveam satisfacția, pe care o aș
teptam cu încordare, de a fi 
realizat ceea ce năzuiseră pă
rinții mei. Simțeam că abia cînd 
îmi voi începe cu adevărat 
munca voi ști dacă am reușit 
sau nu".

La 1 august 1971. Floreta 
' Constantinescu și-a luat în pri

mire postul la institut. S-a ini
țiat repede în latura practică, 
mai puțin cunoscută din facul
tate, a activității, a urmat și un 
curs de programatori, pentru a 
dispune de un instrument sigur 
de interpretare matematică a

n a fost pentru 
facultate, ci o 
care nu trebuia 
să o ratez. Ca

INSTITUTUL DE MEDICINĂ
Șl FARMACIE BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi

2. Profesor la Catedra nr. 
19, disciplina sociologia me- 
dicinei, poz. 1.

3. Conferențiar
nr. 18, disciplina 
internă, spitalul 
poz. 3.

FACULTATEA DE 
MEDICINĂ GENERALA

1. Profesor la Catedra nr.
1, disciplina socialism ști
ințific, poz. 3.

2. Conferențiar la
1, disciplina

3.
Conferențiar la
8, disciplina

Catedra 
filozofie,nr. 

poz.
3. 

nr.. 
poz.

Catedra 
biologie,

FACULTATEA 
DE PEDIATRIE

nr.1.
10, 
logie, poz. 4.

Profesor la Catedra 
disciplina morfopato-

FACULTATEA 
DE STOMATOLOGIE

1. Conferențiar la Catedra 
nr. 41, disciplina pedodonție 
și ortodonție, poz. 2.

FACULTATEA DE SPECIA
LIZARE ȘI PERFECȚIONA
RE ȘIA MEDICILOR 

FARMACIȘTILOR

nr.1.
29, 
poz.

Profesor la Catedra 
disciplina oftalmologie.
1.

Plecarea președintelui Comitetului
Executiv al Organizației pentru

Marți a părăsit Capitala Yas
ser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al ~ '
pentru Eliberarea 
care, la invitația 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
~ ” Arafat a

Abdul Moh- 
purtâtorul 

‘ O.E.P..

Organizației 
Palestiriei. 

tovarășului

Yasser 
însoțit de 
Abu-Maizar. 

cuvint oficial al 
Departamentului Națio- 

“ iilor Popu-
Rabbo. 

informa -

România, 
fost 
sen 
de 
șeful 
nai și al Organic 
lare. Yasser Abed 
șeful Departamentului

Vizita delegației Consiliului Revoluției 
din Portugalia

tului

c Executiv

a oferit o re- 
delegariei Con-

ui apăr

«-au
intr-o atmosferă

iu:

toare

r

Portuga-

studiu.

aie. CeiIar de
izbindise n-a trăit-o
in momentul cînd a participat 
direct, alături de noii ei tova
răși de muncă, la realizarea u- 

. nei -lucrări științifice. în mo
mentul în care a înțeles că a- 
ceastă lucrare vă răspunde unor 
necesități economice concrete, 
s-a simțit utilă, de neinlocuit. 
N-a venit nimeni să-i spună că 
i se apreciază munca. Nu era 
timp pentru așa ceva. Dar sim
plul fapt că angrenajul colabo
rării funcționa perfect, că re
zultatele cercetări ior ei intrau 
direct, printr-o aprobare tacită, 
in faza următoare a eiaborăr.i 
studiuhri i-a dat deodată con
vingerea intensă, ca o iluminare 
interioara, că ceilalți contează 
pe competența ei. că reușise !

în prezent Floreta Constanti
nescu este coautoarea a aproa
pe șaptezeci de lucrări științi
fice. una dintre ele. de o mare 
eficiență economică, fiind pre
miată recent la Colocviul na
țional de fizic*  al tineretului. 
Pentru ea locul de muncă re
prezintă identitatea pe care în
totdeauna și-a dorit-o și pe care 
cei din jur i-o recunosc.

Actul final al vizitei în R.S. 
România a ministrului indus
triei, comerțului și integrării al 
Republicii Ecuador, a fost sem
nat, marți la amiază, de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice ’ ' .
Galo Montano Perez, 
trul 
comerțului și integrării.

constructor de case, că-1 
sem de multe ori pe tata și că 
știam bine să minuiesc o uneal
tă. Am aruncat mortarul exact 
cum trebuia și cu asta i-am dat 
gata".

Au urmat ani de muncă și, în 
paralel,' de învățătură. Intr-o zi, 
un sătean- care -a -făcut un drum 
la Zalău a venit în Pericei cu 
vestea ca băiatul lui Trif e „a- 
fișat“ la panoul de onoare al o- 
rașului. Cum ajunsese să fie atit 
de prețuit ?

Pentru a duce mai departe re- 
numele tatălui său. Virgil Trif 
s-a înscris la Liceul industrial 
de construcții, la cursul seral, 
unde a obținut rezultate deose
bit de bune. S-a remarcat tot
odată ca muncitor și ca activist 
U.T.C. la întreprinderea ..Steaua 
roșie" și. apoi, la întreprinderea 
de armături industriale de fon
tă și oțel unde este în prezent 
Secretar al comitetului U.T.C. 
La vîrsta de douăzeci și șase de 
ani, el a sărbătorit deja împli
nirea a zece ani de activitate. E 
cunoscut și iubit de mulți oa
meni —, l-am însoțit și am vă
zut că nici pe stradă nu poate 
face un pas fără să fie oprit de 
către tinferi sau vîrstnici care se 
bucură să-l întîlnească. fiindcă 
l-au simțit, de-atîtea ori. soli
dar cu ei la efort, fiindcă îi pre
țuiesc entuziasmul cu care ini
țiază cele mai diferite acțiuni și 
tenacitatea cu care le duce, in
diferent de dificultăți, pînă la 
capăt —. iar cînd merge acasă 
la părinți, sătenii caută prilejul 
să stea de vorbă cu el, să-i as
culte sfatul, întotdeauna bine 
gîndit și realist.

în măsura în care i se con
feră un stil, o personalitate, lo
cul de muncă îl definește, la 
rindul său, pe un tînăr, impu- 
nîndu-1 în conștiința celor din 
jur, certificîndu-i maturitatea. 
O maturitate care, departe de a 
depinde de anul nașterii înscris 
în buletin, se constituie ca o 
virstă interioară a pasiunii luci
de. ca un orizont spiritual, ca o 
conștiință deplină a contempo
raneității.

Un tînăr, prin însuși sensul 
cel mai adine al vîrstei sale, tre
buie să se manifeste, să se im
plice cit mai curind, iar adevă
ratul spațiu de manifestare și 
de implicare îl constituie locul 
de muncă. în afara lui, adică 
exclusiv în afara lui, nu se poa
te obține — oricîtă fantezie am 
pune in vestimentație și cu ori- 
cită morgă de bărbați impozanți 
am ieși în lume — decît, cel 
mult, o pseudorecunoaștere, o 
pseudoadmirație din partea u- 
nor parteneri de ocazie. Fiindcă, 
la urma urmelor, care e „ju
riul" îndreptățit să decidă ad
miterea noastră în mijlocul se
menilor mai maturi ? Am pus 
această întrebare, nu întîmplă- 
tor, unui elev de la Liceul in
dustrial de chimie din Ploiești, 
care a obținut numeroase pre
mii din partea unor jurii și des
pre care, dealtfel, s-a mai scris 
în ziarul nostru. După părerea 
lui Grigore Stelian, succesele, 
unele răsunătoare, obținute de 
lucrările sale de chimie și bio
logie (acestea din urmă fiind o 
pasiune extrașcolară) la diferite 
olimpiade și sesiuni de comuni
cări științifice reprezintă doar 
forma sărbătorească de acredi
tare a unor rezultate dobîndite 
printr-o muncă asiduă,^ zilnică, 
supravegheată, sprijinită și re
cunoscută mai întîi de colabo
ratorii cei mai apropiați. Cola
boratori printre care figurează 
oameni cu prestigiu — ing. 
Gheorghe Ghiță, directorul li
ceului. Zoe Stoicescu-Apostola- 
che, directoarea Muzeului jude
țean de științe naturale, prof, 
dr. docent Alexandru Grosu din 
București și alții —, dar și nu
meroși tineri „necunoscuți" din 
întreaga țară cu care el cores
pondează și pe care i-a atras în

acee;

Discuția despre locul de mun
că înțeles ca un loc in societate 
rămine. desigur, deschisă, pu- 
tindu-se oricind completa cu 
numeroase 
argumente 
tatea de zi 
se pâre de 
locul unei 
că absolut 
odată, profund sen 
neni despre care am vorbit — 
un muncitor, un elev, un cerce
tător — reprezintă, la cel mai 
inalt nivel al asumării respon
sabilității profesionale, cele trei 
domenii care, conform exigen
țelor revoluției tehnico-științifi- 
ce, trebuie să se integreze in
tr-un comun efort creator : in- 
vățămintul. cercetarea, produc
ția. Locul de muncă al fiecăruia 
dintre ei se constituie astfel ca 
un loc îp societate real, dar și 
simbolic, expresie a exigențelor 
acestui timp.

alte exemple, idei și 
din viața și activn- 
cu zi a tinerilor. Mi 

ițial ca. in 
concluzii, să observ 
intimplător dar. tot- 

ificativ. ti-

la Catedra 
medicină 
Fundeni,

Candidații la concurs vor 
depune la Rectoratul Insti
tutului de medicină și far
macie București, str. Dio- 
nisie Lupu nr. 37, în termen 
de 30 zile de la data publi
cării acestui anunț în Bule
tinul Oficial, partea a IlI-a, 
cererea de înscriere la care 
vor anexa actele și lucrările 
prevăzute de Legea nr. 6, 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica So
cialistă România, publicată în 
Buletinul Oficial partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969 și de 
instrucțiunile Ministerului E- 
ducatiei și învățămîntului 
nr. 84539/1969.

Cei care funcționează în- 
tr-o instituție de învățămînt 
superior sînt obligați să co
munice în scris rectorului a- 
cesteia înscrierea la concurs.

Concursul se va ține în 
termenul prevăzut de legis
lația în vigoare. 

țiitor, și Talal Naji. șeful De
partamentului culturii. — mem
bri ai Comitetului Executiv a)
O. E.P.

La aeroport, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al
P. C.R.. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C-R-. Nicolae Doicaru. membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost prezent Imad Abdin. 
reprezentantul permanent al 
OX.P. la București.

par::cipaz tovarășii Cornel 
dL membru al Comitetului 

tar al C.C.

LA ORDINEA ZILEI PE OGOARE
constanta Efectuarea lucrărilor de
sezon și pregătirea viitoarei recolte

în sere, activitate neîntreruptă
Pe șoseaua de centură a mu

nicipiului Ploiești, cea din sudul 
orașului, de o parte și de alta, se 
ndică un adevărat oraș de cris
tal. Sub această cupolă de sticlă, 
indiferent de anotimp, rodesc 
sub lumina statorniciră aici de 
mina omului, tomate, castraveți, 
ardei, salată, trufandale cunos
cute de obicei primăvara. In sera 
de 131 hectare, legumele urmea
ză un anotimp neîntrerupt de 
creștere și dezvoltare. De regulă, 
sint două cicluri de producție. 
Legumele care se obțin ajung in 
cele mai îndepărtate orașe ale 
țării, cit și. prin export, in multe 
din capitalele continentului. Re
zultatele anului 1976 sint concre
tizate in cele 600 tone legume 
obținute peste prevederi- Sint 
ferme care se mindesc cu ade
vărate recorduri. Așa. bunăoară, 
la producerea tomatelor ferma 
nr. 8 se înscrie cu o producție 
de 104 tone la hectar, ferma nr. 
18 a obținut la unitatea de su
prafață 211 tone castraveți, iar 
la ardei, fruntașă este ferma nr. 
17 cu 65 tone la hectar. Exem
plele ar putea continua. Sint 
succese obținute an de an de cei 
1200 de legumicultori in majori
tate tineri, care muncesc și se 
perfecționează continuu. Un cu
vint decisiv îl are aici știința. 
Fiecare fermă este condusă de 
cite un inginer specialist — cum 
sint : Gheorghe Popescu. Vasile 
Bumbăcea, Ieronim Peter. Doina 
Cosma, Aurelia Mihăiescu. Ele
na Toma. — alte cadre tehnice 
se îngrijesc zilnic de soarta pro
ducției. ..Deși tineri, ne declara 
tovarășul Paul Focșăneanu. di
rectorul tehnic al întreprinderii, 
oamenii noștri respectă întocmai 
tehnologiile fiecărei culturi, de 
la aplicarea îngrășămintelor pînă 
la întreținere și irigații. Alege
rea celor mai bune sortimente,

UJNA DECEMIBR.OE
LUNA CADOURILOR

Vă sugerăm cîteva ar
ticole ce pot constitui 
cadouri agreabile, ce vor 
fi primite cu încîntare și 
pe care le găsiți în ma
gazinele și raioanele de 
confecții, încălțăminte, 
galanterie și marochină- 
rie ale COMERȚULUI 
DE STAT:

• paltoane, costume, 
taioare, fuste, pantaloni;

• cămăși, bluze, trico
taje ;

• fulare, șaluri, ba
ticuri, eșarfe, cravate, 
pălării și căciulițe ;

• genți, serviete, 
coșe, cordoane, curele, 
mănuși;

• pantofi, ghete, 
mulițe, papuci de casă.

NU UITAȚI! Vizitați chiar
LUI DE STAT pentru a pregăti din timp darul pe care-l 
veți oferi celor dragi.

0 jumătate de analiză plus o jumătate de
propunere nu fac un domeniu întreg de activitate

Nu vom rezuma aici faptele 
de muncă, rezultatele bune și 
foarte bune obținute in produc
ție și cu care, pe bună dreptate, 
se mindresc utecistele organiza
ției din secția „Mătase" 1—C a 
Combinatului de fire și fibre 
sintetice Săvinești.

Nouă, în adunarea la care am 
asistat, ne-a atras atenția o altă 
problemă și acesteia ii vom de
dica rlndurile de față. Este vor
ba de activitatea resortului cul- 
tural-educativ care a fost cri
ticată atit in darea de seamă, 
rit și în cuvintul participanților 
la adunare. In această organiza
ție, care numără 218 uteciste, in 
perioada de la adunarea de ale
geri trecută și pină in prezent, 
nu s-au desfășurat prea multe 
manifestări cultural-educative 
interesante și atractive. în mă
suri si satisfaci cerințele și in
teresele membrilor organizației. 
Se menționa :n darea de seamă 
că unele fete, care au încercat 
cu unele prilejuri sâ-și etaleze 
talentele 
gelor lor de munci, eu fost iro
nizate de către acestea fi— «m 
renunțat. Didina Stroe. respon
sabilul eu resortul cultural-edu
cativ. fi-a fieut in curfnrul său 
autocritica Bud. totodată, ți-a 
exprimat fi dorința de a fi 
tchmbefd din funcția respectivi 
(ceea ce și explici tnfr-o oare- 

artistice m fata cole

ire

nic. la uscâtoriî peste 2 600 tone 
boabe sint supuse proceselor de 
scădere a umidității la limita 
cerută pentru o bună conser
vare. Cu :oate acestea se apre
ciază că ia nivelul județului ca- 
padtițfle de transport și depo- 

nu sint folosite integral, 
pe toată durata zilei. Pe măsura 
«tringerii și depozitării porum
bului. forțele manuale sint mo
bilizate la eliberarea terenurilor 
de coceni In vederea efectuării 
arăturilor adinei, lucrare mult 
rămasa în urmă. Toți cocenii 
c*rinsi  de pe cîmp trebuie să ia 
drumul bazelor furajere, pentru 

aplicarea îngrășămintelor numai 
după buletinele de analiză, men
ținerea optimă a factorilor de 
microclimat, combaterea siste
matică a bolilor și dăunătorilor 
sint un atitea lucrări respectate 
cu strictețe de către fiecare le
gumicultor*.

Acum, la întreprinderea de 
sere din Ploiești se pregătește 
noua recoltă. In timp ce in une
le ferme se recoltează ultimele 
cantități de tomate și ardei, con
comitent se lucrează la defri
șarea culturilor vechi, la elibe
rarea terenului. executarea 
arăturilor, pregătirea suprafe
țelor și plantatul propriu-zis. 
Două ferme specializate au pro
dus răsadul necesar pentru cele 
14 sortimente de legume. Trep
tat, se trece la plantatul ardeiu
lui gras, tomatelor, verzei, sala
tei. fasolei verzi și a diferitelor 
verdețuri. Aceste produse se vor 
găsi eșalonat pe piață, incepind 
chiar cu sfirșitul lunii decem
brie și pînă în luna iunie 1977. 
De anul nou. vor fi puse la dis
poziția cumpărătorilor cîteva 
sortimente cum ar fi ceapa și 
usturoiul verde, mărar, pătrun
jel, ardei iute, salată. în orice 
fermă. în orice punct de lucru, 
activitatea este în toi. Intre cei 
care se disting în această mun
că migăloasă dar spornică sînt 
și tinerii Emilia Popescu, Ion 
Alexe, Elena Chivu, Elena Pă- 
râuță. Constanța Păun. Gherghi
na Sandu, Ecaterina Udrea, Da
niela Bucur, Cireșica Vulpe, 
Elena Șerbănescu. Preluînd ex
periența vîrstnicilor, acești ti
neri asigură, prin hărnicia, pri
ceperea și pasiunea lor, conti
nuitatea unei activități de tra
diție în Prahova.

OVIDIU MARIAN
54 echipe 
rămas în 
Surprize, 

sînt aș- 
ca... „Ce-

au 
4.

mai fi,

TRAGERE SPECIALĂ

PRONOEXPRES

astăzi magazinele COMERȚU- 

care măsură lipsa de activitate 
a resortului, atita vreme cit res
ponsabilul dorețte să scape de 
„griji"). Ne-am fi așteptat — 
și așa ar fi fost cit se poate de 
normal! — ca atit în darea de 
seamă, cit și in cuvintul tovară
șei Stroe să se analizeze cau
zele care au generat inactivita
tea resortului amintit, să se în
cerce propunerea unor măsuri

Adunări de dare de seamă
și alegeri

pentru redresarea situației. Dar, 
cum spuneam mai sus, lucrurile 
s-au oprit pe undeva pe la mij
loc : în proiectul programului de 
actrvitâți, in loc să fie propusă 
înființarea unei necesare brigăzi 
artistice, a fost trecut urmă
torul obiectiv : in cadrul organi
zării și desfășurării fazei de 
mesă a Festivalului ..Cintarea 
României". „...vor fi selecționați 
cei mai buni tineri din organi
zație și vor fi pregătiți în ve
derea cuprinderii in Ansamblul 
artistic al combinatului" — o- 
biectiv. desigur, necesar, însă 
care va putea fi materializat nu
mai prin înființarea unei brigăzi 
artistice. Se mai vorbește în pro- 

completarea balanței de hrană 
necesară animalelor în perioada 
de iarnă. S-a luat, de asemenea, 
măsura ca. înainte de intrarea 
plugurilor în brazdă, porumbiș- 
tile sâ fie pășunate de oi și tine
retul taurin. Mai mult de 70 la 
sută din suprafața planificată 
arăturilor a fost realizată, unele 
unități S.M.A. raportînd deja în
cheierea lucrării. Restanțele cele 
mai mari se înregistrează in în
treprinderile agricole de stat, 
unde numai jumătate din supra
fața planificată a fost arată. în 
consiliile intercooperatiste Pan- 
telimonu. Negru Vodă, Castelu, 
Ostrov, pentru o bună pregătire 
a viitoarei recolte, înainte de 
pluguri, s-a trecut la fertiliza
rea ogoarelor cu gunoi de grajd. 
Peste 100 000 tone au fost îm
prăștiate. în prima etapă a a- 
cestei perioade fiind în atenție 
terenurile ce se vor cultiva cu 
legume și cartofi. Cu toate că 
există suficiente rezerve. în con
siliile Dorobanțu, Hîrșova, Bă- 
neasa nu se acordă importanța 
cuvenită acestei lucrări. Gunoiul 
de grajd, acumulat în cantități 
mari pe lingă adăposturi, trebuie 
să ia urgent drumul cîmpulu'î,' 
locul unde poate fi valorificat 
cel mai bine.
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IN 16-IMI... NUMAI PATRU
ECHIPE DIN EȘALONUL SECUNI

Intrată în etapa „16“-imilor, 
„Cupa României" anunță astăzi, 
în 15 orașe din țară, doar cîteva 
partide interesante. Spre deo
sebire de anii trecuți, această 
mare competiție nu a produs, 
pînă acum, surprize de propor
ții. Poate doar eliminarea lide
rului seriei I, din divizia „B“, 
Petrolul Ploiești, de către C. S. 
Botoșani este o surpriză. Plo- 
ieștenii, neînvinși în campionat, 
au fost eliminați din cursă, deși 
ar fi putut să lupte cu mai mul
tă ambiție pentru calificarea în 
etapele superioare, avînd în ve
dere avansul de puncte pe ca
re-l dețin în drumul lor spre 
divizia „A". Dealtfel, echipele 
de categorie „B“ sînt palid re
prezentate în „Cupa României", 
acum, în „16"-imi, ceea ce, 
desigur, afectează spectaculozi
tatea și interesul pentru această 
competiție. Din cele 
ale diviziei „B“ 
competiție doar... 
dacă vor 
teptate de la echipe 
tatea“-Tg. Neamț, „Dierna"-Or- 
șova, „I.C.I.M.“-Brașov, „Auto- 
mecanica“-București, „Progre- 
sul"-Corabia, „Constructorul"- 
Alba Iulia, A.S.-Miercurea Ciuc, 
Rapid-Jibou. Faptul că din di
verse rațiuni extrafotbalistice 
multe echipe de divizia „B" și 

gramul de activități de „organi
zarea unor intilniri cu juriști, 
medici, reprezentanți ai clubului 
„Femina" etc., de procurarea de 
bilete la spectacole și de inten
ția ca. după fiecare adunare, să 
fie prezentate scurte programe 
culturale (cine le va prezenta, 
dacă la ora actuală nu este sta
bilit ca obiectiv constituirea unui 
colectiv de tinere — cele mai ta
lentate — care să se ocupe de 
realizarea acestor programe !) 
de unele convorbiri și dezbateri 
pe diferite teme instructiv-edu
cative". Totul, cum se poate ușor 
constata, plutește in „general".

De ce insistăm asupra acestor 
aspecte : pentru că organizațiile 
U.T.C. au datoria, la ora actuală, 
de a-și îmbogăți și diversifica 
activitățile cultural-educative în 
consens cu cerințele de mare în
semnătate patriotică ale Pro
gramului de măsuri în domeniul 
ideologic și culturii socialiste al 
partidului nostru. Sarcinile pre
văzute în acest program (care 
nu s-au regăsit nici in darea de 
seamă și nici in programul de 
activități al adunării uteciștilor 
de la „Mătase" 1—C, vizează, 
printre altele, tocmai organizarea 
și îmbunătățirea conținutului e- 
ducativ al activității cultural- 
artistice și distractive pentru ti
neret.

TEODOR POGOCEANU

Tot în cadrul pregătirilor pen
tru viitoarea recoltă se înscriu 
și lucrările din sistemele de iri
gații. La Mircea Vodă s-au re
vizuit 78 la sută din agregatele 
planificate pe trimestrul IV. De 
asemenea, cele 14 stăvilare de 
pe canale au fost conservate în 
vederea întreruperilor de peste 
iarnă, iar acțiunea de decolma- 
tare este în plină desfășurare, 
realizîndu-se mecanizat un vo
lum de peste 6 500 m.c. terasa- 
mente și 2 500 m.c. manual.

Ceea ce se remarcă pe ogoa
rele județului Constanța, mai 
ales in această perioadă cînd în
treaga capacitate a tractoarelor 
este angajată la lucrări, este spi
ritul gospodăresc, grija deosebită 
pentru folosirea eficientă a uti
lajelor, pentru obținerea unor 
însemnate economii de carbu
ranți. Ca urmare, s-au econo
misit 216 tone motorină, în frun
tea acțiunii situîndu-se S.M.A. 
Chirnogeni, 23 August, Cumpăna, 
Remus Opreanu, Cobadin, Mircea 
Vodă. Se fac intense pregătiri 
pentru organizarea campaniei de 
reparații și revizuire a utilaje
lor. La Albești a fost dată re
cent în folosință o nouă linie 
pentru repararea în flux conti
nuu a motoarelor, iar la S.M.A. 
Topraisar un adăpost pentru ma
șini agricole a fost transformat 
într-un modern atelier de repa
rații. întreaga acțiune s-a rea
lizat de către mecanizatorii sta
țiunii prin autoutilare, fără fon
duri de investiții suplimentare.

ȘT. DORGOȘAN

chiar din divizia „A" renunță 
,1a lupta pentru calificarea in e- 
tapele superioare, nu este un 
lucru nou. De mai mulți âni se 
remarcă această tendință și fe
derația de specialitate asistă ne
putincioasă la devalorizarea 
competiției. S-a spus, și iată o 
vom repeta și noi, că echipele 
„mici" trebuie apreciate pentru 
rezultatele lor „surpriză" din 
„Cupa României". Am fi cu to
tul de acord să lăudăm aceste 
echipe dacă victoriile lor ar fi 
obținute de regulă în urma unor

arbi-• București : Dinamo — Steaua (Stadionul Dinamo),___
tru : Fr. Coloși (București) ; • București : Sp. studențesc — 
U.T.A. (Stadionul Republicii), N. Raab (C. Turzii) ; • Bucu
rești: Rapid — F.C. Constanța (Stadionul Giulești), A. Ghi- 
gea (Bacău); • București: Automecănica — Politehnica Iăși 
(Stadionul Triumf — Șos. Olteniței), Gh. Ispas (Constanța) ; 
• Craiova : Universitatea — Corvinul Hunedoara, O. Anderco 
(Satu Mare) ; • Pitești : F.C. Argeș — Progresul București, 
Gh. Jucan (Mediaș) ; • Reșița : F.C.M. — A.S.A. Tg. Mureș, 
C. Szilaghi (Baia Mare) ; • Galați : C.S.U. — F.C.M. Galați, 
M. Buzea (București) ; • Alba Iulia : Constructorul — F. C. 
Bihor, Gh. Ionescu (Brașov) ; • Motru : Minerul — Politeh- 

’ nica Timișoara, T. Andrei (Sibiu) ; • Tg. Neamț : Cetatea —
Jiul, M. Fediuc (Suceava) ; • Orșova : Dierna — S.C. Bacău, 
I. Igna (Arad) ; • Miercurea Ciiic : A.S. — Metalul Bucu
rești, C. Braun (Brașov) ; • Jibou : Rapid — Progresul Cora
bia, O. Streng (Oradea) ; • Brașov : I.C.I.M. — Olimpia 
Satu Mare, M. Moraru (Ploiești).

Toate partidele încep la ora 13.
TEODOR POGOCEANU

se acordă cîștiguri în 
BANI AUTOTURISME
„DACIA 1300” „SKODAS 100" 
EXCURSII ÎN

U.R.S.S.,R.S.CEHOSLOVACÂ,TURCIA
Șl BILETE DE ODIHNĂ LA PREDEAL sau SINAIA

CURIER
JURIDIC

SlRBU DINU, Constanța 
Deoarece nu sînteți absolvent a 
învațămintului de subingiher: 
nu îndepliniți- condițiile d 
studii prevăzute de Legea ni 
12/1971 pentru a putea fi încă 
drat în funcția de subinginei

ROTARU GHEORGHE, co 
muna Ciorani, jud. Prahova 
Școala generală din Ciorani, jut 
Prahova, a procedat legal cin 
a hotărît să nu vi se eliberez 
foaia matricolă la absolvire 
clasei a VIII-a. Această măsu 
ră a fost luată în baza Norme 
lor de înscriere în treapta I d 
liceu aprobate prin Ordini 
M.E.I. nr. 299 din 23 aprilie 197 
în care se precizează : „Condu 
cerile școlilor generale răspuri 
de înscrierea în liceu a tutu 
ror promovaților clasei a VIII- 
căre nu au depășit vîrsta de 1 
ani la terminarea școlii. în acei 
scop vor urmări modul în car 
aceștia s-au prezentat și ui 
mează cursurile anului I d 
liceu. De asemenea nu vor « 
libera nici un document (adeve 
rință, foaie matricolă etc.) pr: 
vind situația școlară a ținerile 
care, potrivit legii, trebuie s 
urmeze treapta I de liceu". 1 
ce privește dorința dv. de 
vă încadra în producție, Hotar: 
rea Consiliului de Miniștri n 
577/12. VI. 1975, art. 2, prbcizes 
ză : „în vederea generalizat 
primei trepte a învățămîntuli 
liceal, se interzice încadrarea 1 
producție în perioada activity 
ților școlare sau cuprinderea ! 
cursuri de calificare, la ucen 
cie și în școli profesionale, 
promovaților clasei a VIII-a 
școlii generale din promoțiile? 
nilor 1973 și 1974, în afară (! 
cei care au împlinit vîrsta C 
16 ani, pînă la data de 15 ii 
nie a anului de absolvire".

GANCIU EMANUEL FLORII 
București : Deoarece sînteți al 
solvent al liceului real-umanis 
vă puteți prezenta în fața c< 
misiei tehnice de încadrare 
promovare a muncitorilor d 
întreprinderea în care lucrați,: 
vederea atestării calificării 
încadrării ca muncitor califice 
conform instrucțiunilor M.E.I. 
Ministerului Muncii nr. 7110 
1973. în cazul în care promova 
probele teoretice și practice su 
ținute în fața comisiei tehnii 
de încadrare și promovare 
muncitorilor din întreprinderi 
respectivă puteți fi încadrat 
muncă în aceleași condiții < 
muncitorii care au dobîndit ci 
lificarea prin cursuri de calif 
care și practică la locul < 
muncă. Actul doveditor al cal 
ficării dv., în conformitate i 
prevederile H.C.M. 2105/1969, 
constituie adeverința elibera 
de I.T.T.A., pe baza procesul 
verbal al comisiei tehnice ( 
încadrare și promovare a mui 
citorilor.

PlRVULESCU CONSTAT 
TIN, București : Art. 49, lite 
b, din Legea nr. 14/1972, ara 
că amînarea de la incorpora 
se acordă : „elevilor licee! 
sau âi școlilor echivalente i 
cestora și ai școlilor de sp 
cializare postliceală de la curși 
rile de zi, precum și elevilor ( 
la cursurile serale ale licee! 
industriale, pînă la absolviri 
școlii". Cum dv. sinteți elev 
cursurile serale ale unui lie*  
teoretic, chemarea la încorp 
rare s-a făcut în strictă confo 
mitate cu prevederile legii d 
care am citat mai sus.

DOMNITA VĂDUVĂ

dispute echilibrate, cinstite. Ds 
atita timp cit adversarii vin i 
gindul să părăsească cit mai r 
pede competiția și nu opun ni 
o rezistență, este greu să apr 
ciem evoluția „echipelor fă 
nume" drept meritorie și m 
greu fiind să ne pronunțăm 
supra valorii lor reale.

Acestea fiind spuse, iată pr 
gramul de astăzi al meciuril 
din „Cupa României", 
din care este lesne de 
temeinicia afirmațiilor 
sus :

progra 
desprii 
de m
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Festivalul muzicii 
românești

HAVANA
Delegația parlamentară română

Fidel Castro

pentru timpul dumneavoastră liber


