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• ETICA MUNCII - o 
„materie" care nu poate 
lipsi din programa școlară

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

Delegația japoneză 
în Comitetul economic mixt 

româno-japonez

Actualitatea
încheierea lucrărilor primei Consfătuiri republicane

economică
a cadrelor de conducere din silvicultură

Sa sporim 
rodnicia
pămîntului
Din cîmpuri spre hambare, 

căruțe, camioane, tractoare 
cu remorci, încărcate la re
fuz, alcătuiesc o veritabilă 
caravană a hărniciei. Săptă- 
mina aceasta, deschisă prin 
tradiționala sărbătoare a bel
șugului ogoarelor — „Ziua 
recoltei", trebuie să fie o 
săptămînă de încordare și e- 
fort susținut pentru realiza
rea cu succes a lucrărilor în
scrise pe agenda de zi a cam
paniei de toamnă. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare 
populară de la Timișoara, de
dicată evenimentului amin
tit, prin munca tuturor lu
crătorilor de pe ogoare „să 
facem ca agricultura româ
nească să constituie un fac
tor important al dezvoltării 
socialiste și comuniste a pa
triei noastre !“

Roadele sint bune, cu toată 
vitregia condițiilor climatice 
din unele zone ale țării. Re
colta de cartofi este cu a- 
proape 80 Ia sută mai mare 
decit acum un an, Ia sfecla 
de zahăr, prin aplicarea co
rectă a tehnologiei de culti
vare, producțiile au crescut 
simțitor, iar Ia porumb șl 
legume s-au depășit în mul
te locuri valorile planificate. 
Sint bogății crescute din hăr-
nicia oamenilor și fertilita
tea ogoarelor, care trebuie 
puse cit mai urgent la adă
post. Detașamente de elevi și 
studenți, în spiritul unei tra
diții statuate de mult timp, 
sprijină eu toate forțele pe 
lucrătorii ogoarelor in această 
perioadă, de concentrare și 
efort. Este răspunsul con
cret al datoriei patriotice 
față de țară, față de pămîn- 
tul strămoșesc.

Și pentru că toamna este 
punctul de confluență al a- 
nilor agricoli, tot acum tre
buie să ne gindim serios, cu 
responsabilitate, ia recolta 
viitoare, prin executarea ire
proșabilă a semănatului cul
turilor din această epocă, 
prin pregătirea terenului in 
bune condiții pentru a lăsa 
„brazdă proaspătă" peste 
iarnă. Puternic angrenați in 
această perioadă sint meca
nizatorii, in marea lor majo
ritate tineri, care trebuie să 
demonstreze prin lucrări 
inaltă calitate măiestria 
profesională. Profundele 
cumcnte programatice 
dezvoltare viitoare a Româ
niei, cuvîntul secretarului 
general al partidului în
deamnă la o mobilizare ge
nerală a fiecăruia la locul 
său de muncă, pentru reali
zarea unui program de creș
tere rapidă a producției, fapt 
legat direct de contribuția 
personală a fiecărui tinăr 
cooperator, muncitor agricol 
și mecanizator. Datoria noas
tră, a tinerilor, este mobili
zatoare : să sporim rodnicia 
pămîntului pe care trăim și 
muncim.

ȘTEFAN DORGOȘAN

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
miercuri s-au încheiat lucrările primei Consfă
tuiri republicane a cadrelor de conducere din 
silvicultură.

Au luat parte, de asemenea, tovarășii Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernului, Cornel 
Burtică, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasilc Patili- 
neț, ministrul economiei forestiere și materiale
lor de construcții.

Timp de trei zile, participanții au dezbătut, 
in plen și in grupe de lucru, probleme privind 
dezvoltarea silviculturii, creșterea eficienței in 
acest important domeniu al economiei naționale. 
Vorbitorii au analizat cu spirit de răspundere 
modul în care organele silvice, lucrătorii din a- 
cest sector acționează pentru transpunerea in 
viață a obiectivelor puse în fața lor de conduce
rea de partid și de stat, a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la gospodărirea 
rațională și înfăptuirea programului de reface
re și dezvoltare a fondului forestier. Evidențiind 
rezultatele bune obținute în această direcție, 
participanții Ia consfătuire au criticat, totodată, 
unele stări de lucruri negative ce se mai manifes
tă încă în exploatarea pădurilor și folosirea judi
cioasă a masei lemnoase, la reimpăduriri și pu
nerea în valoare a terenurilor degradate, in alte 
sectoare ale silviculturii, propunind măsuri con
crete de îmbunătățire a întregii activități a lu
crătorilor din această ramură, corespunzător ce
rințelor în continuă creștere ale economiei na
ționale, exigențelor pe care le incumbă răspun
derea patriotică pentru avuția națională ce le-a 
fost încredințată de popor.

In cuvintul lor, participanții au subliniat spri
jinul permanent acordat de partidul și statul 
nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
refacerii și dezvoltării patrimoniului forestier al 
țării, îmbunătățirii continue a condițiilor de 
muncă și de viață ale celor care lucrează în acest 
sector. In numele tuturor silvicultorilor, vorbi
torii au exprimat hotărirea de a nu-și precupeți 
eforturile în scopul apărării, conservării și dez

voltării fondului forestier — importantă bogăție a patriei, 
valorificării Iui calitativ superioare în condițiile unei ex
ploatări raționale și asigurării refacerii pădurilor, pro
tecției mediului înconjurător, bunei gospodăriri și îmbo
gățirii continue a faunei cinegetice și piscicole, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a cincinalului, pentru re

alizarea exemplară a sarcinilor ce le revin din proiectele 
de Program al partidului și de Directive ale celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

In încheierea lucrărilor, primit cu vii și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

salut căldu- 
Comitetului

Stimați tovarăși,

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tutu
ror lucrătorilor din domeniul 
silviculturii, un 
ros din partea
Central, a guvernului, precum 
și a mea personal. (Aplauze. 
Se scandează „Ceaușescu 
poporul !“).

Consfătuirea cadrelor 
conducere din silvicultură 
loc cu puțin timp înaintea 
lui de-al XI-lea Congres, care 
urmează să dezbată și să a- 
dopte Programul partidului și 
Directivele dezvoltării econo-

și

de 
are 
ce-

mico-sociale a țării în urmă
torii ani ; de aceea, ea are o 
importanță deosebită. Pe lin
gă faptul că a analizat felul 
în care s-au realizat în acest 
sector hotărîrile Congresului 
al X-lea, ea stabilește liniile 
de activitate în următorii ani 

. în silvicultură, în vederea în
făptuirii în cele mai bune con
diții a prevederilor Pro
gramului și Directivelor ce 
vor fi adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului.

Am ascultat pe cîțiva din 
tovarășii care au luat cuvîn
tul aici și am fost informat

asupra felului cum au decurs 
lucrările pînă acum. Am reți
nut cele spuse cu privire la 
realizări, precum și la ceea ce 
trebuie făcut în continuare 
pentru dezvoltarea fondului 
forestier. S-au făcut și unele 
critici ; n-aș putea spune însă 
— cel puțin din ceea ce am 
ascultat eu — că acestea au 
fost destul de severe. Cu atît 
mai puțin am putut asista la 
o analiză autocritică a lipsuri
lor, a stărilor de lucruri ne
gative. Poate s-a făcut în zi
lele anterioare, considerîndu- 
se că nu mai e necesar să se

analizeze lucrurile în acest 
spirit și în prezența noastră.

Este adevărat, pădurile re
prezintă o mare bogăție na
țională. Ele sint și un factor 
important al mediului în
conjurător, determinînd ■ men
ținerea unui climat propice 
pentru om, asigurarea unor 
condiții naturale de viață din 
cele mai bune. în ultimii ani 
s-au obținut unele succese în 
buna gospodărire a acestei 
mari bogății naționale, în ex
ploatarea mai rațională și 
valorificarea mai eficientă a 
masei lemnoase. Rezultatele

de pînă acum ne îndreptățesc 
să apreciem că sarcinile ce 
se prevăd în Program și în 
Directive pot fi realizate în 
bune condiții.

Este cunoscut că în trecut 
exploatarea pădurilor s-a fă
cut în mod nerațional, iar pro
cesul de tăiere a pădurilor in 
ritm intens a continuat, din 
păcate, și după 23 August. Am 
început să intrăm într-un 
ritm normal de tăiere. Spun 
„am început", pentru că mai 
trebuie să treacă o pT-îioadă 
pînă vom ajunge la o regle-

(Continuare în pag. a lll-a)

0 VALOROASĂ INIȚIATIVĂ A STUDENȚILOR BUCUREȘTENI

Sprijin efectiv pînă la culegerea
ultimului rod
în această toamnă

Remarcați pînă acum pentru 
hărnicie și disciplină de către 
o serie de unități agricole de 
stat și cooperatiste, studenții 
bucureșteni și-au înscris, în 
aceste zile, în jurnalul muncii 
patriotice o frumoasă inițiativă.,

de
su-
nu

CE SCRIEM, PENTRC ClND SCRIEM
Cineva a comparat cărțile cu zborul spre viitor al unor ra

chete încărcate cu prezent. într-adevăr, combustibilul acestor 
vehicule terestre lansate într-un astfel de zbor nu poate fi decît 
cel oferit de timpul prezent, în care se includ oamenii și ideile 
lor, stările de spirit, sentimentele elanurile, bucuriile și 
tristețile, munca și eroismul lor. însă omul n-ar putea privi spre 
viitor cu ochi goi de trecut, așa îneît trebuie adăugat numaidecît 
că prezentul său înseamnă o permanentă situare în toate cele trei 
dimensiuni ale timpului care-i sînt doar lui specifice. Legătura 
creației, a operei de artă cu timpul său, cu aspirațiile și ideile 
în numele cărora contemporanii săi muncesc, gîndesc, se luptă, 
aspiră, visează, constituie o garanție că opera va răzbi și dincolo 
de prezentul imediat, spunînd astfel ceva și viitorului. Cit viitor 
cuprinde ziua prezentă ? — iată o întrebare tulburătoare pentru 
orice adevărat scriitor. „Literatura și arta — se spune în Pro
gramul partidului — trebuie să-i ajute pe oameni să privească 
mereu înainte, să le dea o imagine înflăcărată a perspectivei isto
rice, să prefigureze schimbările viitoare ale societății, să însufle
țească masele populare, tineretul patriei noastre la fapte mărețe 
închinate realizării visului de aur al omenirii — comunismul."

A scrie azi despre construcția prezentului înseamnă' nu numai 
a rezerva scriitorului rolul de a fabrica mărturii, „documente"

diri care viitorul să ia cunoștință de chipul nostru de azi; a scrie 
despre1 prezent înseamnă a prefigura, a contribui, a participa direct 
la făurirea viitorului, a omului acestui Viitor. Fără această 
adîncă implicare în prezent tocmai pentru a-i sesiza, simți, gîndi 
dimensiunile trainice, durabile, de viitor, scriitorul, opera lui, 
riscă a fi privite măi apoi ca simple curiozități, interesante desigur, 
însă pe care omul viitorului nu le va simți ca ale sale.

Ni se pare că reflectarea legăturii prezentului cu viitorul în 
literatură constituie o temă de meditație tulburătoare și o ne
cesitate asupra căreia Programul partidului deschide o perspec
tivă clară, sintetică. Desigur, în mod firesc o asemenea discuție 
va trebui să reflecte, la un moment dat, și starea literaturii noas
tre din acest punct de vedere, modul în care cărțile de azi ne 
vorbesc despre uri prezent menit să devină viitor, despre succese 
dar și neîmpliniri în strădania nobilă de a face din cărțile pre
zentului vehicule purtătoare de viitor. De aceea dorim să in
vităm pe scriitori, critici și cititori să participe la discuția 
noastră despre raportul dintre prezent și viitor, actualitate și 
perspectivă în opera de artă.

în pagina a lll-a, o anchetă de SMARANDA 1FI.ESCU. 
Astăzi răspund : MIRCEA FLORIN ȘANDRU, 

M. UNGHEANU și CORNELIU LEU.

La Întreprinderea agricolă 
stat Mihăilești o însemnată 
praf ață de teren legumicol 
fusese încă recoltată. Apropierea 
brumelor de toamnă periclita o 
mare cantitate de tomate. Deși 
își încheiaseră programul de spri
jinire a acestei unități, studenții 
din Centrul universitar București, 
la inițiativa Consiliului (J.A.S.C. 
au hotărîtsă preia ■ acțiunea de 
strîngere și depozitare a recoltei 
pînă la ultima suprafață cultiva
tă, participînd, zilnic, cite 200 la 
realizarea obiectivului propus. 
Astfel, ei au hotărît ca, întreru- 
pîndu-și numai cite o zi cursu
rile, prezența lor la muncă să 
fie ritmică și de calitate.

I-am însoțit pe studenții de la 
Academia de studii economice, 
Facultatea de comerț, anul III, 
la Ferma nr. 7, unde se recol
tau tomate pentru semințe. To
varășul inginer agronom Stelian 
Boiangiu a subliniat prețiosul 
ajutor al studenților în aceste 
momente cînd capriciile toamnei 
pot anula o bună parte din ro
dul bogat al ogoarelor. S-au pre
văzut și se realizează acum, zil-

C. STANCULESCU

(Continuate în pur. a ll-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
dimineață, pe membrii delega
ției japoneze în Comitetul eco
nomic mixt româno-japonez, 
condusă de Masashi Isano, pre
ședintele părții țării sale în 
acest organism.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale. Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, loan Avram, Mihail Florescu, 
Virgil Actarian, Gheorghe Cazan, 
miniștri, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
industrie, Vasile Pungan, con
silier al președintelui Repu
blicii.

A luat parte ambasadorul Ja
poniei la București, Ryoko 
Ishikawa.

în cursul convorbirii a fost 
relevată dezvoltarea favorabilă a 
raporturilor economice și de 
cooDerare româno-japoneze, sub- 
liniindu-se că ele dețin o pon
dere însemnată în ansamblul 
colaborării prietenești dintre cele 
două țări. Trecîndu-se în re
vistă unele acțiuni de cooperare

industrială, realizate sau în curs 
de finalizare, s-a apreciat că 
potențialul economic și tehnico- 
științific al României și Japo
niei permite o extindere și di
versificare mai mare a conlu
crării in sfera producției, precum 
și a schimburilor comerciale. 
Ambele părți s-au pronunțat 
pentru mai buna valorificare a 
posibilităților existente în acest, 
sens, pentru promovarea mal 
susținută a relațiilor economice 
româno-japoneze, a cooperării 
pe terțe piețe, pentru identi
ficarea unor noi căi și dome
nii de colaborare.

A fost evidențiat rolul impor-1 
tant care revine Comitetului 
economic mixt româno-japonez 
în amplificarea și aprofundarea 
legăturilor bilaterale pe tărîm 
economic și tehnico-științific, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației japoneze 
exprimîndu-și convingerea că 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comitetului, desfășurate în 
aceste zile la București, vor 
deschide calea unei conlucrări 
mai largi și mai rodnice între 
cele două țări, în folosul ambe
lor popoare, al păcii, înțelegerii 
și progresului în lume.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de cordialitate.

Ambasadorul Republicii
Populare Ungare

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
după-amiază, pe Ferenc Martin, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare la București,

în legătură cu încheierea misiu
nii sale în țara noastră.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Raportul tinerilor 

către Congres
La întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj:

UTILAJELE PLEACĂ
SPRE ȘANTIERE 
CU 88 DE ZILE
MAI

In dimineața zilei 
de 4 octombrie, la 
intrarea în schimb, ti
nerii de la întreprin
derea „Metalul roșu 
din Cluj, au putut citi 
pe panoul întrecerii 
socialiste cifra 88 și 
data de 1 ianuarie 
1975. Planul pe pri
mii patru ani ai cin
cinalului era deci în
deplinit, se reușise 
deja obținerea unei 
producții suplimen-

DEVREME
tare în valoare de 
peste 95 de milioane 
lei; utilajele plecau 
spre șantiere cu 88 
de zile mai devreme 1

— Sîntem o unita
te a tinerilor, media 
de vîrstă a colecti
vului nostru este sub 
23 de ani, ne spune 
Alexandru Pop, se
cretarul comitetului 
U.T.C. De noi depin
de în mare măsură 
finalizarea la termen

sau înainte de ter
men a noilor fabrici 
textile și de tricotaje 
din țară aflate în 
construcție. Fabrica 
de confecții din Ba
cău, de pildă, era 
prevăzută să intre în 
funcțiune în trimes
trul II anul viitor,

IUSTIN MORARU

(Continuare 
in pag. a lll-a)

MUNCĂ ȘI VENIT
Raportul dintre munca oamenilor și veni

turile lor este, desigur, din punct de vedere 
teoretic, de multă vreme și din plin eluci
dat. Dealtfel, principiul însuși al repartiției 
în societatea noastră socialistă - după can
titatea și calitatea muncii - aproape nu mai 
are, tot din punct de vedere teoretic, cred, 
pentru nimeni, nevoie de explicații. Cu unii 
dintre noi lucrurile se încurcă însă atunci 
cînd de la principii, de la teorie se trece 
la practică. Frumoase sînt principiile, dar 
parcă și mai frumos, zic dumnealor, ar fi 
să li se dea dreptul să vorbească despre 
ele, iar munca, acea muncă ce solicită efort, 
transpirație și pe care uneori n-o poți duce 
la bun sfîrșit fără bătaie de cap, s-o lase 
pe seama altora.

Formele evaziunii de la 
muncă sînt multiple îneît cineva, ...........
dacă s-ar gîndi să le breve
teze, ar primi, poate, chiar pre
miul Nobel. De la chiulul cel 
mâi simplu - a avut omul 
o „stare", a fost „cam întors pe dos", de 
aceea n-a muncit nici azi, nici ieri, nici luna 
trecută - pînă la trișarea calificată, - bo
gată e paleta imaginației celor ce, în efor
tul general, se țin și ei de pulpana colecti
vului I Și reușesc s-o ducă, nu binișor, ci 
bine...

Fiindcă, de regulă, chiulangiul devine 
atroce cînd este vorba de „banii LUI"... El 
nu admite să se ducă acasă fără remune
rația întreagă... El are probleme cu ne
vasta... El are greutăți... Societatea nu 
poate fi atît de inumană, atît de brutală 
cu el I...

Cam acestea sînt raționamentele ce se 
așează, fumegînde, în fața colectivelor și 
trebuie să recunoaștem că uneori ne mai 
lăsăm amețiți cu bună știință. Ne-apucă 
mila și raționăm, la rîndul nostru, pe dos. 
Are nevastă ? Are.. Poate avea și greutăți ? 
Poate... Și-n felul acesta ne cuprinde un

fals umanism și uităm că binele nostru, al 
tuturora, depinde - cum spunea zilele tre
cute tovarășul Nicolae Ceaușescu - de 
munca fiecăruia dintre noi. Că, de fapt, 
„pînă la urmă totul se reduce la productivi
tatea muncii" noastre și că nici un fel de 
argumente sau scuze privind întîrzierile sau 
nerealizările nu ajută pe nimeni la nimic. 
Nu mănînci și nu bei, nu te îmbraci și nici 
măcar nu aiungi la elevații spirituale cu 
justificări.

Ce trebuie să facem în fața unor aseme
nea indivizi ?

Esențialul este, așa cum spunea tot tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să oprim vărsarea 
de bani către cei ce nu produc. Să oprim 
finanțarea ' " ~ '

Eugen Florescu

leneșilor. Orice venit să fie re
zultatul muncii, al muncii ne
cesare, eficiente. „In România 
nu trebuie să existe acti
vitate economico-socială de 
nici un fel (subl. ns.) care 
să nu poată fi controlată, 

se încadreze în prevederile pla-care să nu se încadreze în prevederile pla
nului și nici un tei de cheltuieli care să nu 
fie în concordanță cu legile statului (...) 
Trebuie să acționăm în continuare și să în
chidem toate căile care pot permite risipa, 
ilegalitățile !".

Este drept, unii cred că ilegalitate este 
atunci cînd nu le dai, și nu atunci cînd ei 
nu dau. De aceea, totul trebuie măsurat și 
apreciat, chiar dacă - știm toți - leneșului 
de evidență îi e teamă în primul rînd. Or, 
fără o bună evidență nu se poate vorbi de 
o activitate normală.

Se supără leneșul ? Să-i fie de bine I
II vom cita din nou pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, care, la Conferința cadrelor di
dactice, spunea că nu trebuie să ne ferim a 
supăra pe oricine nu-și îndeplinește îndato
ririle. Iar cuvintele secretarului general al 
partidului trebuie să reprezinte legea noas
tră, a -tuturor.

y
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propune

a elevilor
științi

Ce-și
CAMPA NI A A GR IC OL A

societatea

Exigențele 
agrotehnicii 

intensive impun

Semănatul 
de calitate, in

Să nu surprindă pe nimeni 
că eu, student in ultimul an. mă 
amestec intr-o treabă școlară. 
Dar am fost și eu elev și, din 
amfiteatrul de student, privesc 
spre banca de școală nu cu su
perioritate, ci cu un plus de 
experiență.

Un mare pedagog afirma că 
„...trăim într-o lume in caro, in 
curind, nu va fi loc decit pen
tru inovatori". Se spune, apoi, 
că virsta maximei creativități 
a coborit foarte mult. Să nu 
uităm că. in octombrie 1973, 
premiul Nobel pentru fizică a 
fost acordat cercetătorului, in 
virstă de numai 33 de ani, 
Brian Jofeson. Ce înseamnă 
asta, e lesne de înțeles : preocu
parea de a-1 forma pe tînăr 
pentru activitatea de creație, de 
inovație, și nu de rutină, de. 
simplă execuție, trebuie sa 
înceapă în școală. Și cînd afirm 
aceasta, mă gîndesc că ea chiar 
începe in școală, dar nu de
pășește stadiul de prelungit 
început.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea, recent, despre studenți 
că și ei trebuie să reprezinte o 
puternică forță pentru cerceta
re. Pentru noi. ca studenți, a- 
ceasta înseamnă o chemare ; 
pentru școală, ar trebui să con
stituie un îndemn de a-1 perfor- 
ma pe tînăr pentru cercetare și 
inovație încă din liceu.

Elevii liceelor noastre real— 
umaniste Și de specialitate re
prezintă, sub aspectul cercetă
rii științifice, o forță de creație 
indiscutabil foarte mare, mai 
întii prin numărul mare al e- 
levilor și apoi prin frumoasele 
performanțe creative la care se 
ridică unii dintre acești tineri. 
Cunoaștem, in ultimii ani, co
lective de elevi ai unor licee 
din Capitală, care făceau inves
tigații de valoare in domeniul 
matematicilor sau disciplinelor 
fizice, cerind sprijinul unor cu
noscut! academicieni — Grigore 
Moisil, Horia Hulubei, Nicolae 
Teodorescu și alții. — cu care 
se consultau periodic cu o cu
tezanță și o perseverență de ad
mirat. Mai știm că la Con
stanța a luat ființă, în 1969, So
cietatea de științe a elevilor, 
care, numai după un an de ac
tivitate. a organizat o sesiune de 
comunicări științifice care a im
presionat profund pe academi
cianul Nicolae Teodorescu. invi
tat să prezideze această manifes
tare științifică a elevilor. Pre
ședintele fondator al acestei so
cietăți din Constanța, elevul 
Lucian Spiridon, și colegii de la 
Liceul .,Mircea cel Bătrin" și de 
la alte licee din Constanța, sint 
astăzi studenți fruntași ai facul
tăților de matematică, fizică și, 
respectiv, chimie de la Universi
tatea din București. Ei au orga
nizat tot la Constanța, in ianua
rie 1972. prima Sesiune națională 
de comunicări a societăților știin
țifice de elevi și. în bună parte, 
tot ei au susținut cu valoroase 
lucrări, de data aceasta în cali
tate de studenți, prima mani
festare științifică interdisciplina- 
ră din țară : simpozionul „In
formatica în contextul revolu
ției tehnico-științifice contem
porane" (București, 3—4 noiem
brie 1973). organizat de Con
siliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul 
universitar București. Am aflat 
despre prestigioase manifestări 
științifice școlare la nivel na
țional, organizate la Galați și 
Cluj. Bistrița-Năsăud. la Iași, 
Timișoara, Ploiești și , în licee 
din alte orașe, s-au semnalat, 
de asemenea, cazuri în care e- 
lăvii, bine îndrumați de profe-

sori, au realizat performanțe 
meritorii in cercetarea , științi
fică fundamentală și aplicativă.

Am dat aceste exemple pen
tru a demonstra că elevii din 
ultimii trei ani de liceu, orga
nizați în societăți științifice, 
stimulați și îndrumați de cadre 
didactice bine pregătite, de pre
ferință cadre universitare, acolo 
unde este posibil, pot duce o ac
tivitate științifică meritorie și de 
deosebită importanță, dacă o 
apreciem in totalitatea ei pe 
plan național. Aceasta. întrucît 
pe lingă lucrările de certă va
loare pe care le pot da, le măi 
rămîne ceva esențial : inițierea 
în investigația științifică, 
facultate, tinărul trecut 
climatul de muncă creator 
societăților 
poate da 
hun. chiar 
cultate, în 
științific studențesc, iar în ul
timii ani de facultate el poate 
activa cu succes și aport evi
dent in colectivele mixte de 
cercetare, formate din cadre 
universitare și studenți.

Cele de mai sus definesc ne
cesitatea coborirli cu mai multă 
îndrăzneală în zona studiilor 
liceale a pragului inițierii sis
tematice a tinerilor in cerce
tarea științifică, gindind la alte 
dimensiuni rolul cercurilor știin
țifice și tehnico-aplicative de 
elevi, pe care le-aș vedea orga
nizate în cadrul unor societăți 
științifice și tehnice aplicative 
județene, ca să se poată bene
ficia de o bâză materială puter
nică, de o îndrumare compe
tentă din partea specialiștilor, 
de colaborare cu producția, și — 
de ce nu ? — cu înșiși stu
denții.

DAN SAVEANU 
student, anul V Energetică 

Institutul politehnic București

în 
prin 

al 
științifice de elevi 

un randament mai 
în primul an de fa» 
activitatea unui cerc

ANA DUMITRU, corn. 
Mahmudia, județul Tulcea : 
«CKiar tata, care m-a învă
țat pescăria, făcîndu-mă să 
cunosc toate soiurile de 
pește și uneltele de pescuit, 
spune că profesia de inginer 
piscicol nu este potrivită pen
tru o fată, că nu voi putea 
face față, deoarece în aceste 
probleme „trebuie cap 
bărbat" și se că- 
iește că are trei 
fete în loc „dd 
o duzină de bă- 

cum ar fi 
el», Do- 
contrară 
vorbește 

că a 
te învețe

ieți", i 
dorit 
vada 
care 
faptul 
jul să 
te ducă cu el, ca pe un bă
iat 1 li este tăamă că nu vei 
face față, cum spui tu, poate 
pentru că plătește și dtnsul 
un mic tribut prejudecății du
pă care unei fete nu i se 
potrivește cutare și cutare 
meserie. Tu, însă, ești con
vinsă că vei face față, că nu 
doar poveștile ispititoare des
pre pescari și pescuit, pe 
care le cunoști, te atrag spre 
această profesie Dacă ai a- 
ceastă convingere, totul se 
rezolvă. Facultatea din Ga
lați, care pregătește ingineri 
piscicoli, nu face nici o dis
criminare — primește și bă
ieți și fete.

Aseară, la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării democratice și revoluționare 
din România, aproape 100 de elevi din școlile bucureștene nr. 172, 17 și 35 au avut cinstea de a 
li se înmîna carnetul de membru al U.T.C. Ei sînt doar cîțivci dintre tinerii care se bucură de onoa
rea de a deveni membri ai organizației noastre revoluționare de tineret în preajma celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R.

Fotografia : VASILE RANGA

REAMINTIM
ELEVILOR

în cadrul rubricii „ȘCOA
LA", așa cum am anunțai 
intr-un număr trecut, reluăm 
o acțiune care a avut ecou 
în rîndul cititorilor-eîevi și 
anume : „Dezbaterea lunii". 
Ca primă temă de dialog, 
s-a propus un subiect de ac
tualitate : „învățătura - ca 
manifestare a spiritului re
voluționar al elevilor".

Rubrica așteaptă puncte
le de vedere ale elevilor : 
ce înseamnă a te manifesta 
în învățătură ca un tînăr re
voluționar ? Evident, puncte 
de vedere izvorîte din viața 
de zi cu zi a colectivului 
unde muncesc și învață ele
vii ; opinii care să convin
gă prin exemplul personal 
al celui care se înscrie la 
cuyînt și al colegilor lui, 
prin atitudine combativă în 
fața faptelor ce contravin 
acestui principiu.

AURICA TULBURE Șl A- 
NICA TODUȚ, Huedin, ju
dețul Cluj : In județul vos
tru nu există nici o școală 
postliceală de bibliotecare, 
nici de educatoare și nici 
alte școli postliceale cu profil 
umanist, cum vreți voi. Nu 
știm ce altceva v-ar interesă. 
Totuși, dacă doriți să vă in
formați asupra rețelei școli-

Aceasta toamnă a muncii patriotice

HĂRNICIA
ELEVILOR CLUJENI

încă din primele zile ale nou
lui an școlar, uteciștii din șco
lile județului Cluj și-au înscris 
printrw obiectivele muncii pa
triotice o serîe de acțiuni me
nite să grăbească recoltatul, să 
accelereze lucrările edilitare, să 
înfrumusețeze orașul, să spo
rească numărul terenurilor spor
tive.

Liceenii din Huedin și-au îm
părțit colegial munca : fetele 
participă la sortarea legumelor 
pentru conserve, iar băieții aiu- 
tă la amenajarea terenurilor 
pentru o nouă bază sportivă.

O participare sporită o con
semnăm și la Turda, unde zil
nic 300 de elevi contribuie la 
recoltatul cartofilor Ia C.A.P. 
Săndulești și „Mihai Viteazul". 
Pînă acum beneficiarii sint foar
te mulțumiți de ajutorul primit 
de la elevi.

părerii de 
este chiar 
avut cura- 
pescuitul, să

lot postliceale din județul 
vostru ori din județele apro
piate, vă recomandăm să 
mergeți la o bibliotecă și 
si consultați ziarul nostru din 
6 septembrie a.c., unde am 
publicat pe larg informații în 
acest sens.

LADISLAU DOROBANȚ, 
com. Voivodeni, județul 
reș : Ne face plăcere 
și în momentul alegerii 
fesiei de după liceu ni 
adresezi tot nouă, cum 
procedat și atunci cînd 
făcut trecerea de la școala 
generală la liceu.

O facultate de geografie — 
biologie există la Cluj, iar 
probele de concurs sînt, la a- 
ceastă dată, cele pe care le-ai 
enumerat tu. Dacă pînă în 
vara lui 1976, cînd vei sus-

Mu
tă 

pro
to 
ai 
ai

ține concursul de admitere, se 
vor produce schimbări, le 
vei afla, cu siguranță, în 
timp util.

In București, într-adevăr, 
funcționează și o facultate de 
geologie-geografie cu secțiile : 
inginerie geologică și geo
fizică ; geologie ; geografie. 
Pentru secțiile geologice, pro
bele de concurs sînt chimia 

anorganică Și or
ganică), — scris 
și oral; geogra
fia fizică și ele
mente de geolo
gie ' — oral; 

oral.
Ne mai întrebi din ce ma

nuale să te pregătești la geo
grafie, dat fiind faptul că ai 
făcut această materie numai 
în anul II. Ai răbdare, o vei 
face și în anul IV. Poate că 
ar fi bine să-ți procuri de la 
un coleg mai mare „Admite
rea în învățămîntul superior 
— 1974", unde găsești progra
ma după care trebuie să te 
pregătești. Cit despre profesia 
pe care o dă facultatea : în 
general, cei care termină 
geografia, devin profesori. Re
ține un amănunt: la geogra
fie sînt întotdeauna foarte 
mulți candidați pe un loc.

zoo'o "ie

LUCREȚIA LUSTIG

La Dej, aportul elevilor la 
recoltatul fructelor și sortatul 
legumelor, la diverse alte munci 
specifice campaniilor agricole la 
l.A.S. Mihăiești și C.A.P. Cuz- 
dioara s-a tradus printr-un be
neficiu de aproape 40 000 lei.

In municipiul Cluj, elevii au 
avut drept obiective lucrări e- 
dilitare, amenajări de terenuri, 
zone de agrement, spații verzi.

20 de unități școlare participă 
la realizarea unui angajament 
ce are drept obiective peste 15 
tone castane, o tonă măcieș, 113 
tone hîrtie. peste 
ambalaje sticlă.

De asemenea, în 
tămină continuă 
elevilor la munca . _
la C.A.P. înfrățirea și l.A.S. 
Cluj.

Săptăminal. 1 200 de elevi se 
află pe șantierul lacului de 
agrement Sopor. 600 la parcul 
Gheorghicni, 1 700 la pepiniere
le Becas și Bobîina.

Printre organizațiile U.T.C. 
fruntașe consemnăm pe eele de 
la Școlile generale 
liceele tir. 
industrie 
școlar de 
porturi.

între cei 
Dumitru Bobină (Grupul școlar 
transporturi), Elena Moldovan și 
Daniela Stoica (Liceul pedago
gic), Sînziana Romaniuc (Liceul 
de industrie alimentară'. Ion 
Socaciu (Grupul școlar „Tehno- 
frig“).

Rezultatele uteciștilor din 
școli se adaugă celor obținute 
la nivelul organizației munici
pale U.T.C.. care numai în pri
mele luni ale acestui an a reali
zat, prin economisirea materii
lor prime, materialelor și car
buranților, 13 milioane lei. obți- 
nînd prin muncă patriotică in 
sprijinul producției, alte circa 
15 milioane. Cu angajamentul 
substanțial depășit la toți indi
catorii, uteciștii clujeni se min- 
dresc pe bună dreptate, adău
gind mereu alte 
loroase.

Menționăm, în 
cea mai recentă : 
organizației municipale U.T.C. 
Dej, care, sub deviza : „Să pro
ducem pentru devansarea inten
sivă a timpului și sporirii capa
cităților de producție, valoarea 
unei ore în plus pe zi, a unei 
zile pe lună", va contribui cu 
4 milioane lei la valoarea pro
ducției.

15 000 bucăți

această săp- 
participarea 

patriotică de

nr. 1 și 5,
8, 10 și 1!. Liceul de 
alimentară, Grupul 
construcții și trans-

mai harnici uteciști :

inițiative va-

încheiere, pe 
angajamentul

C. STANCULESCU

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
k Specialiștii au calculat valoarea forței de munca pe care 

o reprezintă cele patru milioane de elevi ai țării : ea se 
ridică la un milion trei sute de mii. Un elev poate deci su
plini, incă de pe băncile școlii, o treime din munca unui mun
citor calificat. Pentru ca acest potențial de energie să fie 
valorificat integral, invățămintului ii revine o înaltă misiuni 
formativă : aceea (le modelare a tinărului in conformitate cu 
etaloanele spiritului muncitoresc, de deprindere a lui cu ele
mentele esențiale de etică a muncii. Cum se realizează acest 
proces, cum funcționează în limitele lui mesajul dascăl-dis- 
cipol. cum arată acum. Ia confruntarea directă cu viața, zes
trea de experiență insușită in școală ?

rioada de integrare. Sigur, pro
fesorii nu puteau să mă înlo
cuiască la lucru sau să exerseze 
în locul meu. Dar mi-ar fi fost 
rușine să mă mulțumesc cu o 
spoială de cunoștințe, văzîndu-i

devenirea unui tinăr. Nu are 
rost să apelăm la statistici, dar 
e suficient să ne gindim la su
tele de absolvenți care preferă 
să-și încerce pe termen nelimi
tat norocul la facultate, numai 
pentru că așa știu și au ajuns 
să creadă că se cuvine. Sau Ia 
cei care bat cărare la Oficiile 
de plasare a forței de muncă 
pretinzind un serviciu de birou, 
o „muncă intelectuală" cum se

Iii ? Am invitat la o discuție pe 
această temă cițiva profesori ai 
Liceului nr. 15 din Capitală.

Cădem de acord că orele pe
trecute în atelierele școlare, 
practica în uzină oferă posibili
tatea unei munci educaționale 
adecvate. „Dacă însă pregătirea 
pentru muncă se reduce doar la 
atît — remarca profesorul Eu
gen Rotaru, îndrumător U.T.C., 
atunci ea este incompletă. Fie-

„DACĂ NU VĂ ȚINEȚI DE 
CARTE, LA UZINĂ AJUNGEȚI !"

formulat atit de 
sens respectat

Poate nu 
tranșant, dar cu 
întocmai, un asemenea avertis
ment circula ' . “ . 
l-a absolvit în 1970, ____ _
Stoica, muncitor la întreprinde
rea de mecanică fină. „Cînd se 
încerca orientarea profesională a 
elevilor, acesta era de fapt cri
teriul : cei cu note slabe 
meargă la meserie, colegii 
note bune — la facultate 1 
deși făceam parte din a < 
categoric, m-am abătut de 
„regulă" — ne spune. Am dat lâ 
facultate la Iași, am reușit, dar 
nu m-am prezentat Ia cursuri. 
Simțeam că pot face mai bine 
față într-o meserie, așa că m-am 
înscris la o școală postliceală 
care funcționa in cadrul între
prinderii noastre. Pot să vă spun 
că nici măcar acolo, • unde ar fi 
fost mai mult decît firesc să 
ni se cultive dragostea pentru 
muncă, nu prea eram ajutați să 
ne apropiem cum se cuvine de 
ea. Abia cind am intrat efectiv 
in uzină. în secția de „apara
te speciale" unde lucrez și acum,

la liceul pe care
Gheorghe

să 
cu

Eu, 
doua 
' la

am fost primit și pregătit așa 
cum nici liceul, nici școala de 
calificare nu se osteniseră s-o 
facă".

La 
ni că 
nară, Angela 
aplicații pentru literatură. Scrie 
proză, a fost publicată de cîte- 
va ori chiar în ziarul nostru, are 
un volum terminat, activează la 
cenaclul „G. Bacovia". A ab
solvit însă Liceul industrial de 
metrologie, in ultimii trei âni 
de școală a făcut practica în 
uzină și dtipă terminarea anu
lui patru s-a angajat aici. „Aș 
fi putut urma, poate, o facul
tate cu profil umanistic. Profe
sorii mei — am avut niște dascăli 
foarte buni, cițiva au pus chiar 
bazele metrologiei la noi — au 
știut însă să-mi 
foarte... pedagogic 
spre muncă, in așa 
cit n-am regretat 
clipă că am ales drumul aces
ta. Mai mult decît atît, modul in 
care era privită în școală prac
tica în producție, seriozitatea și 
interesul care ni se cultiva pen
tru muncă, m-au făcut să trec 
aproape pe nesimțite peste pe-

întreprinderea de meca- 
fină am cunoscut o ti- 

Iordan, cu certe

dirijeze 
opțiunea 
fel în- 
nici o

ETICA MUNCII
O „materie11 care nu poate
lipsi din programa școlară

pe ei, unii adevărați savanți, cit 
sînt de minuțioși, cită importan
ță acordă familiarizării hoastre 
cu tainele meseriei.

Iată că talentul, pasiunea 
pentru un anume compartiment 
al culturii se poate împăca fru
mos și demn cu practicarea unei 
profesii, cu condiția ca dască
lul să întreprindă, fără ostenta
ție, o discretă, dar serioasă ac
țiune de dirijare. Dacă insă 
imaginea despre muncă pe care 
trebuie să o capete elevul in 
școală este trunchiată de o în
gustă înțelegere a ei. dacă efor
tul productiv este separat 
apriori de preocupările „intelec
tuale" se ajunge la situații ds 
compromis care pot marca grav

exprima Dumitru Frangulea, un 
tinăr in virstă de 20 de ani pe 
care l-am cunoscut acolo. In 
mintea lui se cuibărise temeinic 
convingerea că există o separa
ție netă între efortul fizic și cel 
intelectual. în nici un caz 
școala nu poate fi absolvită de 
răspundere pentru o asemenea 
optică limitată.

UN ALT FEL DE „APOSTOLAT"

trebuie 
pentru 
unui 

cum 1

să acționeze 
i formarea la 

spirit mun- 
îl poate pre-

Cum
dascălul 
elev a 
citoresc, 
găti pe acesta pentru realitatea 
exigentă cu care urmează să se 
confrunte după terminarea șed-

care profesor poate, concomi
tent cu oferirea cunoștințelor de 
specialitate, să „predea" elevi
lor noțiuni de etică a muncii.

— Cred 
Flondor. 
un an iși 
dactică 
dascălul 
continuie 
fel de apostolat. Nu în 
cu care ne-a obișnuit literatura, 
ci un apostolat modern, înțeles 
ca dăruire generoasă pentru 
idei generoase. Programul 
partidului hi le-a enumerat încă 
o dată. Se spune acolo că 
„nlunca va deveni tot mai mult, 
pentru fiecare, nu numai un 
mijloc de asigurare a existenței

— sublinia Elena 
profesoara care peste 
va încheia cariera di- 
— că profesorul, 
adevărat trebuie să 

a practica un anumit 
sensul

epoca optimă!
Suprafața semănată cu 

griu însumează pini la a- 
ceastă dată peste 1,2 milioa- 
rie hectare, cefea ce repre
zintă 50 la sută din preve
deri. Prin organizarea judi
cioasă a muncii în multe ju
dețe aie țării, cum sînt Ga
lați. Argeș, Buzău, Vrancea, 
Vaslui etc. se realizează și 
chiar se depășesc constant 
vitezele zilnice planificate. 
Graba este firească, avind 
în vedere că epoca optimă a 
semănatului se apropie de 
sfîrșit și obținerea recoltelor 
mari de griu este legată di
rect și proporțional de res
pectarea acestei cerințe a- 
grotehnice. Cu toate acestea, 
în unele județe, mai ales 
eele din nordui și vestul ță
rii, Timiș, Sălaj, Maramureș, 
Bihor, unde semănatul ar 
trebui încheiat mai repede, 
ritmul de lucru nu se situ
ează la nivelul stabilit. Cau
za principală a răminerii in 
urmă se datorează inexisten
ței frontului de lucru pentru 
semănători, eliberarea te
renului de recoltă desfășu- 
rîndu-se cu încetineală. Cu 
atît mai mult, nu peste tot 
sint organizate schimburile 
prelungite la arat și pregă
tirea terenului, ceea ce con
duce Ia insuficienta folosire 
a mijloacelor și utilajelor 
mecanice. Organele agricole, 
factorii de răspundere, toți 
lucrătorii ogoarelor angre
nați la această lucrare tre
buie să-și concentreze aten
ția și eforturile pentru în
cheierea semănatului, fără 
rabat la calitate și respeeta- 
tarea întocmai a graficelor 
de muncă. Sînt condiții care 
asigură bazele trainice ale 
recoltei viitoare, sigură și 
cit mai mare.

FURAJELE — 
C1T MAI REPEDE 
LA ADĂPOST

Vîntul aspru și rece, din ul
timele zile, arată că toamna a 
intrat în drepturi depline. Pen- 

. tru.cei care lucrează in secto
rul zootehnic aceasta înseamnă 
că trebuie să acorde o atenție 
mărită asigurării nutrețurilor 
pentru lunile care au mai ră
mas din acest an, cit și pentru 
prima perioadă a anului viitor. 
Iată de ce, satisfacerea întregu
lui necesar de furaje impune 
mobilizarea tuturor forțelor în 
așa fel incit nutrețurile culti
vate să fie recoltate în între
gime. iar strlngerea tuturor re
surselor secundare din produc
ția agricolă (coceni, frunze și 
colete de sfeclă, resturi legumi
cole, otavă etc) care trebuie să 
completeze baza furajeră să 
decurgă in mod ritmic, opera
tiv. In același timp, transportul 
și depozitarea furajelor, cit și 
insilozarea porumbului trebuie 
temeinic pregătite, riguros or
ganizate. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit pericolul căderii 
brumelor ar putea degrada nu
trețurile existente în cimp.

Unitățile agricole cooperatiste 
din județele Dîmbovița, Timiș, 
Vilcea, dind dovada unei bune 
organizări a muncii, precum și 
ținind seamă de cerințele dez
voltării zootehniei, au reușit să 
asigure integral finurile nece
sare, iar unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județele 
Argeș, Brăila. Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Galați, Harghita. Iași, 
Mehedinți, Vrrmcea și Vaslui, 
să însilozeze pînă la această 
dată peste 75 la sută din can
titățile de furaje planificate.

Pentru intensificarea ritmului 
acestor lucrări, in toate ju
dețele țării, se impune însă 
ca fiecare unitate agricolă 
să ia din timp măsuri pen
tru asigurarea utilizării în
tregii capacități de lucru a 
mașinilor și utilajelor, pre
cum Și a mijloacelor de 
transport. Lâ rîndul lor, tinerii 
din cooperativele agricole de pro
ducție cit și cei din întreprinde
rile agricole de stat, ca și orga
nizațiile U.T.C. de la sate, im-

pteuhă cu elevii trebuie sĂ 
susțină îndeaproape acțiunea de 
recoltare,-însilOzare șl depozi
tare a furajelor.

Sintem. la ferma zootehnică i 
l.A.S. Oradea. Tovarășul Adal
bert Tesler? ajdtor șef fermă* 
este pe deplin mulțumit. ,.Pin& 
In prezent, ne , spune dînsuj, 
am asigurat cele 1100 tone de. 
fin . necesare, apoi am înșilozat 
aproape 5 000 tone porumb tată 
de 4 500 tone planificate și sînt 
sigur că vom mai realiza încă 
2 0(KI tone. Producția de porupnb 
siloz a fost foarte bună. Sucee- 
sul Se dalorește, în pțimul riud, 

. feliilui în care am muncit, fap
tului că i-am dat pămintulut 
tot'ce i-a trebuit: ,60 tone bă- 
legâr la hectar; 150 kg substanță 
activă, Ia care se mâi adaugă 
și folosirea unui sbi productiv 
din linia 400 și 405“. loan Szabp 

■și Aurel Copceac, doi tineri me- 
canîzatoA, luțrind pe combinele 
CSU, taie de zor porumbul. 
Trec pe lingă noi in vreme că 
Adalbert. Tesler ni-i recomandă 
ca „băieți foarte buni". De a- 
celași calificativ se bucură și 
cei 140 de elevi ai Liceului nr. 4 
Oradea, pe care îi intilnim la 
recoltarea sfeclei furajere. în
drumați îndeaproape de profe
sorii care ii însoțesc ei au reu
șit să strîngă sfecla de pe cinci 
hectare. Producția obținută este 
de peste 45 tone la hectar.

Acțiune de mare amploare la 
strîngerea furajelor am îritîlnit 
și la întreprinderea agricolă de 
stat Biharia. După cum ne re
lata ing. Nistor Marian, direc
torul Întreprinderii, lucrătorii 
de aici ajutați de peste 500 de 
elevi din municipiul Oradea au 
reușit să depoziteze 3 500 tone 
finuri, să însilozeze aproape 
7 000 tone furâje și 2 500 tone 
coceni.

In cimp la ora actuală sînt 
încă mări cantități de furaje 
cțire prin grija lucrătorilor, prin 
acțiunile de mtmcă patriotică â 
tinerilor vor trebui să fie strîn» 
se și puse grabnic la adăpost.

OVIDIU MARIAN
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nic, aproape două vagoane de 
tomate peste planul Unității, și 
așa depășit cu 1.500.000 lei. 
Printre fruntașii în muncă', îi 
consemnăm pe Stelian Pișcociu, 
secretarul A.S.C. pe an, Tudor 
Tincuța, Damian Rodica, Paul 
Popescu, Tiberiu Sioicescu, Halep 
Gheorghe, Cinatti Florentin. Și-au 
organizat bine munca și rodul 
acesteia începe să se vadă pe 
platforma tractoarelor.

Nu numai studenții economiști

au fost prezenți, ci și cei de 
la I.A.T.C. și Conservator, din 
rîndul cărora s-au detașat, după 
o zi de muncă, Constantin 
Brînzea, Angela Spiridon, Pop 
Sabin, Vasiliu Dan, Costin An
tonescu. Alături de studenți, au 
muncit cu spor și cadrele didac
tice însoțitoare. In curind, cele 
6 hectare vor fi „degajate" de 
recolta valorînd peste 300.000 lei. 
Inițiativa studenților bucureșteni 
merită să fie studiată și, acolo 
unde este cazul, generalizată.

ci și o necesitate vitală, orga
nică, o condiție a împlinirii 
umane, o sursă de satisfacții și 
bucurii". Aceasta implică perce
perea ei ca pe un fenomen 
complex, bizuit pe înalta înțele
gere a proceselor. condiționat 
de o cultură solidă și de un 
grad ridicat de conștiință. A- 
ceastă imagine despre efort 
trebuie s-o formăm noi elevi
lor.

— Concret, dumneavoastră ca 
profesor de matematică, ce pu
teți face ?

— încerc să le deschid elevilor 
mei gustul luptei, al bătăliei cu 
scop, oricînd posibilă de trans
fer din cimpul cifrelor și al 
necunoscutelor algebrice în cel 
al vieții. Apoi simțul corectitu
dinii, onesta proporționalitate 
intre vorbă și faptă. Cum ? In 
primul rînd comportîndu-mă eu 
așa cum doresc să se comporte 
fiecare elev al meu.

— Un filozof reflecta odată pe 
marginea actului pedagogic în 
următorii termeni : nu-i înveți 
pe alții ceea ce vrei, nu-i în
veți ceea ce știi, îi înveți ceea

ce ești. Am să vă dau un mic 
exemplu. Am însoțit în vară — 
ne spune profesoara Ortensia 
Nedeff — elevii la muncă pa
triotică. Am lucrat cot la cot 
cu ei. Altfel cum aș fi putut să 
le cer să fie harnici, să-și facă 
treaba cum se cuvine ? N-am 
stat_să-i asist cu o carte in 
mină sau plimbîndu-mă de colo 
pînă colo, cum aud că se mai 
obișnuiește citeodată. Ajunsesem 
că schimbam lâ sfîrșitul orelor 
de muncă impresii despre ceea 
ce am făcut fiecare, fără să 
existe vreo distincție între ceea 
ce lucrasem eu, profesorul lor, 
și ei, elevii mei.

— Cred că nu întîmplător s-a 
renunțat Ia orele de educație 
cetățenească — completează 
profesorul Rotaru. S-a judecat, 
așa cum era și firesc, că educa
ția este un act permanent care 
nu poate fi limitat la o oră pe 
săptămină și nici lăsat exclusiv 
în seama profesorului diriginte. 
Fiecare poate și trebuie să con
tribuie la realizarea procesului 
complex de formare a tinărului 
în pas cu cerințele vieții.

„Partidul nostru — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la intilnirea cu cadrele și activul de partid din 
învățămîntul superior — pornește de la realitatea că învă- 
țămîntul reprezintă principalul factor de formare și educație 
a omului nou". In lumina acestei investiții de încredere an- 
gajantă trebuie conturate toate acțiunile scolii. Corectitudinea, 
seriozitatea față de efort, pasiunea pentru împlinirea Iui e- 
xemplară, obligația de a pune la baza oricărei opțiuni profe
sionale o cultură solidă — acesta este mesajul pe care fie
care dascăl de astăzi trebuie să-l transmită tinărului din 
bancă. Dar pentru ca această comunicare să funcționeze ire
proșabil trebuie ca intfi el, dascălul, să creadă cu convingere 
în adevărurile pe care Ie propagă, să se „curețe" acolo unde 
e cazul de mentalități deformate sau exclusiviste cu privire la 
efort, să practice acel apostolat care Înseamnă „dăruirea ge
neroasă pentru idei generoase".

SOFIA SCORȚARU

Manifestări 
politico- 

educative 
pentru 

studenți
Încadrate în planurile de In

tensificare și îmbunătățire a edu
cației comuniste a tinerilor, pro
gramele caselor de cultură ale 
studenților prevăd, în noul an 
de activitate, o gamă diversificată 
de manifestări cu caracter de in
formare politică și de pregătire 
practică, acțiuni culturale și 
spectacole artistice inspirate din 
Viața de azi a tineretului.

Un prim ciclu de dezbateri pe 
teme politice de actualitate, gru
pate sub genericul „Programul 
partidului de educare socialistă 
a maselor — parte componentă 
a făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" a debutat la 
Casa de cultură a studenților din 
Capitală. Numeroși participant 
înregistrează și ciclurile „Tribuna 
contemporaneității", inaugurat la 
Craiova. „A fi tînăr comunist", 
inițiat la Timișoara, „România în 
conștiința lumii", deschis la Cluj, 
în cadrul cărora, studenții dezbat, 
sub îndrumarea unor activiști de 
partid și. de stat, a unor perso
nalități de prestigiu ale vieții ști
ințifice și culturale, teme de ma
re interes legate de înfăptuirile 
poporului nostru sub conducerea 
partidului, perspectivele dezvol
tării României în lumina docu
mentelor celui de-al Xl-lea Con
gres al partidulut.

Din inițiativa unui grup de 
studenți, în Capitala și-a început 
activitatea și un cerc de creație 
tehnică și Științifică la care s-au 
înscris zeci de tineri de la facul
tățile cu profil tehnic și umanis
tic. Un alt grpp de studenți și-a 
asumat sarcina de a îndruma ac
tivitatea culturală din cîteva mari 
întreprinderi industriale ale Ca
pitalei. acțiune care urmărește 
un dublu avantaj: o mai bună 
cunoaștere de către studenți a 
realităților din unitățile economi
ce și înviorarea mișcării artistice 
de amatori.

In cursul acestui an de învă- 
țămînt, miile de studenți-artiști 
vor continua, de asemenea, prac
tica statornicită în ultimii ani de 
a organiza microstagiuni cu spec
tacole teatrale, muzicale, folclo
rice ș.a. pe scenele caselor de 
cultură ale cluburilor muncitorești 
din centrele universitare ale țării.

(Agerpres)
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mentare justă a regimului de 
tăiere, avînd deplina garanție 
că creșterea naturală a fondu
lui forestier va putea satisfa
ce atît necesitățile economiei, 
cit și cerințele protejării a- 
cestei mari avuții naționale.

S-au' întreprins în ultimii 
ani măsuri în vederea împă
duririi mai rapide ; s-au dat 
aici o serie de exemple în 
această privință. S-a trecut la 
introducerea unor specii de 
arbori de mai înaltă producti
vitate, repede crescători. Toa
te acestea încă nu ne pot mul
țumi. Trebuie să vorbim des
chis. Fiind la o consfătuire cu 
cadrele de conducere din silvi
cultură, avem obligația să 
analizăm lucrurile nu într-un 
spirit festiv, ci cu o înaltă 
răspundere față de această 
bogăție națională, pentru asi
gurarea condițiilor necesare 
dezvoltării rapide a fondului 
nostru forestier.

Mă așteptam ca unele pro
bleme să fie analizate mai te
meinic. Tovarășii care au vor
bit aici au prezentat lucrurile 
cam trandafiriu — cum se 
spune. Or, realitatea de pe 
teren nu ne poate încă satis
face. Se mențin lipsuri serioa
se în gospodărirea rațională 
a pădurilor, în înfăptuirea 
programului de refacere și 
dezvoltare a fondului fores
tier.

Cu toate măsurile luate, au 
loc încă multe tăieri neraționa
le. Se face mare risipă de masă 
lemnoasă ; încă se fac tăieri 
înalte, rămînînd în păduri 
cioturi foarte mari, deci o 
parte lemnoasă nefolosită e- 
conomic și care, totodată, dău
nează refacerii, regenerării pă
durilor.

în ce privește curățirea pă
durilor de doborîturi, lucruri
le sînt și mai nemulțumitoare. 
Am trimis zilele acestea un 
colectiv de control în Suceava 
și mi s-au prezentat lucruri 
deosebit de grave. Știți bine 
că necurățarea doborîturilor, 
a diferitelor uscături, pe 
lîngă pierderea care o adu

ce economiei naționale, are 
efecte negative în dezvoltarea 
fondului forestier.

Lipsuri serioase există și în 
ce privește realizarea unei 
împăduriri raționale ; porți
uni mari rămîn neîmpăduri
te, supase degradării, prici
nuind economiei naționale 
pierderi foarte mari. Noi spu
nem că avem peste 6 milioa
ne și jumătate hectare de 
pădure ; dar dacă am face un 
studiu temeinic și am exclu
de suprafețele neînsămînțate, 
cred că am constata că avem 
cu mult sub 6 milioane hec
tare. Va trebui să întreprin
dem acest studiu, pentru a 
vedea ce avem de făcut pen
tru punerea în valoare a unor 
însemnate suprafețe de pădure.

Sînt lipsuri în ce privește 
valorificarea masei lemnoase ; 
firește, ele nu aparțin în în
tregime sectorului silvic, ci și 
sectorului de exploatare și 
industrializare — dar nici 
sectorului silvic nu-i poate fi 
indiferent ce se întîmplă cu 
masa lemnoasă, cum este ea 
folosită.

în ce privește cele peste 400 
mii de ha ce aparțin județe
lor și comunelor — și care 
aproape în totalitate se găsesc 
la șes — trebuie spus că ele 
sînt într-o stare de întreține
re complet nemulțumitoare. 
Randamentul la hectar în a- 
ceste păduri este cu totul 
nesatisfăcător ; s-au întreprins 
puține măsuri pentru a se 
pune în mod corespunzător în 
valoare aceste suprafețe.

Toate acestea demonstrează 
că organele silvice nu acțio
nează cu toată fermitatea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de mare răspundere ce le re
vin în conservarea, apărarea 
și dezvoltarea patrimoniului 
silvic. De multe ori ele trec 
cu destulă ușurință — ca să 
nu spun cu nepăsare — pe 
lîngă stările negative de lu
cruri, pe lîngă fenomene care, 
așa cum se spune în popor, 
„se întîlnesc numai în co
dru".

M-am referit Ia aceste as
pecte care, după părerea mea, 

sînt deosebit de grave și tre
buie să rețină în mod deosebit 
atenția ministerului, a organe
lor silvice — pentru a acționa 
ferm în vederea lichidării stă
rilor de lucruri negative, îm
bunătățirii întregii activități 
în acest important sector al 
economiei naționale.

Este necesar să pornim de 
la atenția pe care Programul 
și Directivele partidului — 
ce vor fi adoptate de Con
gresul al XI-lea — o acordă 
sectorului silvic, de la rolul 
important pe care îl au pă
durile în economia națională, 
în menținerea mediului încon
jurător într-o stare cît mai 
bună. Să punem în centrul 
activității organelor silvice, a 
lucrătorilor din acest sector, 
sarcina de a lua toate măsu
rile ce se impun pentru con
servarea, apărarea și dezvol
tarea fondului forestier, pen
tru împădurirea întregii su
prafețe forestiere, a ultimului 
metru pătrat, pentru folosirea 
rațională, economică a acestei 
suprafețe.

Este necesar să ne gîndim 
mai serios la ce trebuie făcut 
pentru a reface fondul fores
tier, pentru reîmpădurirea su
prafețelor cu specii de mare 
randament, repede crescătoare. 
Aici s-au dat unele exemple ; 
consider însă că trebuie elabo
rat un program de perspecti
vă, pe fiecare zonă a țării, în 
raport cu specificul respectiv, 
ținînd seama de ceea ce a de
monstrat viața, practica pînă 
acum. în orice caz, să nu 
mergem la înlocuirea speciilor 
care au crescut natural, cu 
specii pe care nu le-am ex
perimentat, care nu și-au de
monstrat în practică randa
mentele superioare în condiți
ile din zona respectivă. Dacă 
acționăm la întîmplare, riscăm 
să aducem daune mari eco
nomiei naționale, climatului 
patriei noastre. Voi reveni la 
cercetare, dar mă așteptam ca 
despre această problemă să se 
vorbească în alt mod decît 
cum s-a vorbit aici.

Să luăm măsuri hotărîte 
pentru respectarea legilor și 

prevederilor din Program și 
din Directive cu privire la in
trarea într-un regim normal 
de exploatare. Să nu mai ad
mitem sub nici un motiv tă
ieri mai mari decît cele nor
male, să asigurăm o creștere 
corespunzătoare, anuală, a 
fondului forestier.

Tăierile să se facă pe măsu
ră ce vedem crescînd speciile 
însămînțate, pe măsură ce su
prafețele respective ajung în 
situația de a fi puse în ex
ploatare. Să nu începem să 
tăiem bazîndu-ne pe calcule 
pe care nu le-a demonstrat 
viața; atrag foarte serios 
atenția asupra acestei ches
tiuni. Este necesar să luăm 
măsuri hotărîte pentru a pune 
capăt tăierilor anarhice, neeco
nomice, care pun în pericol 
însăși menținerea bazinelor 
forestiere. Organele silvice 
trebuie să-și îndeplinească cu 
fermitate atribuția de a su
praveghea și conduce procesul 
de exploatare a pădurilor ; ele 
nu trebuie să se mărginească 
să dea pădurile în primire în
treprinderilor de exploatare și 
apoi să-și vadă de treabă, 
considerînd că nu mai au nici 
o răspundere.

Se impun măsuri hotărîte 
pentru organizarea superioară 
și productivă a celorlalte ac
tivități legate de munca în 
pădure. Pe această bază poa
te crește mult valoarea obți
nută pe cele 6 milioane și ju
mătate de hectare — în afară 
de lemn. S-au trasat cîteva 
sarcini în această privință, 
s-au și început unele activi
tăți. Mă refer la creșterea 
viermilor de mătase, care tre
buie să devină o activitate 
permanentă a silvicultorilor. 
Mă refer, de asemenea, la 
fructele de pădure care tre
buie să fie mai bine gosoodă- 
rite și, într-o anumită măsură, 
dirijate — nu lăsate să creas
că la voia întîmplării. Va 
trebui ca, împreună cu Minis
terul Agriculturii, să se sta
bilească reguli mai bune de 
gospodărire a pășunilor alpi
ne. Silvicultura, organele sil
vice, lucrătorii din acest do

meniu nu pot sa nu se preo
cupe de felul cum sînt în
grijite și gospodărite aceste 
suprafețe mari ce reprezintă o
altă bogăție 
în momentul 
randamentul 
Avem ocoale 
șunile sînt

națională care 
de față nu dă 
corespunzător, 

silvice — și pă- 
n perimetrul a- 

cestor ocoale. Organizarea și
gospodărirea pășunilor, ridi
carea randamentului lor tre
buie să intre și în preocu
parea organelor silvice.

în ce privește activitatea 
de cercetare, desigur, orien
tarea generală privind legarea 
cercetării de . producție e 
valabilă și pentru silvicultură. 
Legarea de producție trebuie 
aplicată însă la specificul sil
viculturii. Aceasta înseamnă 
că cercetarea trebuie mutată
din București sau de pe malul 
lacului Snagov în zonele sil
vice ale țării. Cît timp vom 
face cercetare pentru a crea 
specii repede crescătoare și cu 
mare randament pe malul 
Snagovului nu vom soluționa 
problemele silviculturii din 
România ! Putem să le rezol
văm cel mult pentru zonele 
de șes, dar nu pentru zonele 
de munte.

Este necesară o reorganiza
re completă a cercetării și în 
primul rînd stabilirea zonelor 
de cercetare, repartizarea for
țelor pe zonele forestiere prin
cipale ale țării. în aceste zone 
să se desfășoare activitatea și 
studiile atît asupra creării de 
noi specii — care să corespun
dă zonei respective — cît și 
în privința stabilirii măsurilor 
de împădurire și oprire a pro
cesului de eroziune a solului 
care se accentuează în pă
duri. Pe baza cercetării, tre
buie elaborate programe de 
reîmpădurire și punere în va
loare a tuturor suprafețelor 
silvice. Toate acestea trebuie 
cuprinse într-un plan unic, 
întocmit în strînsă legătură 
cu direcțiile și ocoalele silvice 
— pentru că și cercetarea tre
buie să lucreze în strînsă le
gătură și în subordinea direc
țiilor silvice. Numai așa cer
cetarea va putea să-și înde

plinească sarcinile și să ajute 
la soluționarea rapidă a pro
blemelor deosebit de serioase 
pe care le avem în silvicul
tură. (Vii aplauze).

Trebuie să pornim în mod 
hotărît la treabă pentru a ob
ține mai mult de pe aceste 6 
milioane și jumătate de hec
tare de pădure. Cum am spus 
mai înainte, trebuie să ex
ploatăm pădurea în mod ra
țional. Să studiem temeinic ce 
putem face pentru ca de pe 
un hectar să obținem o pro
ducție mai mare. Ceea ce tre
buie să ne propunem este ca, 
ținînd seama și de necesitățile 
economiei naționale în viitor, 
să găsim căile de creștere a 
cantității de masă lemnoasă 
pe hectar. Pe lîngă plantarea 
de specii productive, trebuie 
văzut și regimul de îngrijire, 
precum și toate măsurile ce 
pot grăbi creșterea mai rapi
dă a copacilor. Cu atît mai 
necesai- este să facem aceasta 
pentru pădurile de șes aflate 
într-o stare de degradare a- 
vansată. Organele silvice tre
buie să acorde acestora o a- 
tenție deosebită, întocmind un 
program special în acest scop. 
Nu sînt de acord cu concep
ția, sau teza, existentă la mi
nister, potrivit căreia aceste 
păduri aparțin comunelor, și 
organele silvice nu pot face 
prea mult. Prin lege, organele 
silvice poartă răspunderea 
pentru întregul fond forestier, 
deci și pentru pădurile comu
nale. Acestea trebuie gospodă
rite în conformitate cu nor
mele și prevederile stabilite 
în planul unic de dezvoltare a 
fondului silvic, atît în ce pri
vește speciile, cît și în cele
lalte privințe. Actualmente 
există o situație anarhică si 
trebuie să introducem ordine, 
disciplină și în această pri
vință. Este necesar ca orga
nele silvice, ministerul să-și 
îndeplinească în întregime, cu 
cea mai mare hotărîre, sarci
nile și răspunderile ce le re
vin în acest domeniu. Trebuie 
să constituie o îndatorire de 

onoare gospodărirea în cît 
mai bune condiții a fondului 
forestier, dezvoltarea acestei 
mari avuții naționale. Asta 
este problema numărul 1 care 
stă în fața dumneavoastră, a 
tuturor lucrătorilor din silvi
cultură ! (Aplauze puternice).

Este necesar să realizăm o 
unitate deplină în cadrul oco
lului silvic ; șeful de ocol tre
buie să răspundă de întreaga 
activitate de ocol — inclusiv 
de activitatea de vînătoare. 
De altfel, măsurile luate în ul
timul timp merg în această 
direcție ; nu s-ar putea spune 
că se simte însă și pe teren 
acest spirit.

Este necesar ca organele 
silvice, ministerul să anali
zeze într-un spirit mai te
meinic actuala situație din 
silvicultură în conformitate 
cu prevederile Programului 
și Directivelor partidului, să 
întocmească un program de 
măsuri în vederea înfăptuirii 
în practică a acestor preve
deri. Acest program trebuie 
să fie prezentat spre aprobare 
guvernului, apoi Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și, poate, chiar 
Marii Adunări Naționale. Este 
necesar să elaborăm măsuri 
ferme pentru a soluționa 
toate aceste probleme într-un 
mod responsabil, corespun
zător cerințelor dezvoltării 
țării noastre, intereselor națio
nale de perspectivă ale Româ
niei socialiste. Cei care lu
crează în acest sector să acțio
neze pătrunși de marea răs
pundere pe care o au în fața 
poporului, a viitorului întregii 
noastre țări ! (Aplauze pre
lungite).

Nu doresc să mă refer și la 
alte probleme. Ieri s-a în
cheiat Conferința cu activul 
de bază din finanțe — și pro
blemele ridicate acolo sînt în 
întregime valabile și pentru 
acest sector. Nu doresc să le 
mai repet. In ce privește pro
blemele mai generale ale dez
voltării țării noastre, ele vor 
fi larg dezbătute în toate a- 
dunările de partid, în confe
rințe, la Congresul partidului. 

De aceea, nu doresc să mă 
opresc asupra lor. Vă sînt cu
noscute atît realizările cît șl 
lipsurile, cunoașteți succesele 
obținute în industrie, angaja
mentele luate de oamenii 
muncii de a realiza cincinalul 
înainte de termen. Cunoașteți, 
de asemenea, prevederile pri
vind dezvoltarea viitoare a 
societății noastre socialiste, 
preocuparea constantă a 
partidului pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru po
por.

în cadrul acestor prevederi, 
silvicultura ocupă un loc im
portant. De aceea, apreciez 
încă o dată că această consfă
tuire a cadrelor de conducere 
din silvicultură, în ajunul 
Congresului al XI-lea, poate 
și trebuie să marcheze un mo
ment important în activitatea 
viitoare pentru a vă aduce si 
dumneavoastră o contribuție 
sporită, alături de întregul po
por, la înfăptuirea politicii 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
a comunismului în România. 
Vrem ca societatea socialistă 
și comunistă să aibă și păduri 
mai bune, ca oamenii să poa
tă trăi — cel puțin așa cum 
au trăit în trecut — într-un 
aer bun, într-o climă sănă
toasă ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am deplina convingere că 
și cadrele, toți lucrătorii din 
silvicultură vor face totul 
pentru a-și îndeplini sarcinile 
de mare răspundere ce le re
vin și că, în anii următori, 
vom putea cunoaște o îmbu
nătățire simțitoare a întregii 
activități în acest domeniu. Cu 
această convingere, cu încre
dere în cadrele și lucrătorii 
din silvicultură, vă urez tutu
ror multă sănătate, succes și 
fericire !

(Aplauze puternice, urale 
îndelungate. Cei prezenți la 
consfătuire ovaționează mi
nute în șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Co
mitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

La raportul de dimineață, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
Detașamentului Sud, locote
nentul major Gheorghe Stanciu, 
raporta comandantului său- ho- 
tărirea ostașilor uteciști de a 
cuceri cota 2 050 pînă în zorii zi
lei de 23 August.

Era la sfirșitul lui iulie 1971. 
Graficul prevedea atingerea co
tei respective tocmai la finele 
anului, pentru că, într-adevăr, 
deschiderea drumului pe acest 
tronson se anunța a fi cea mai 
dificilă de pină acum. Ce solu
ție găsiseră ei pentru a depăși 
„Piscul dracului*1, cum porecli
seră mamelonul dintre Căldarea 
Mioarelor și Căldarea Berbeci
lor, in numai o lună de zile?

Există o singură soluție : ata
carea drumului din ambele sen
suri. Dar, pentru aceasta ar fi 
trebuit ca, printr-o minune oa
recare, un buldozer să ajungă 
la gura tunelului, la cota 2 050 
și să înceapă excavarea in sens 
invers. Altă cale nu se întreve
dea.

— Cine va conduce buldoze
rul ? — a întrebat căpitanul Pe
tre Cucuețeanu,

— Soldatul fruntaș Machidon 
Marin, la ordinul dumnea
voastră.

— Tînărul care ieșise în fața 
frontului — își amintește co
mandantul — îmi era cunoscut 
ca un buldozerist de clasă. 
De-abia împlinise 20 de ani. Era 
de loc din Cernișoara— Horezu. 
Ce-i drept, toți îl apreciam ca 
fiind printre cei mai curajoși și 
mai pricepuți tineri ai detașa- 
mentului. îmi inspira toată în
crederea. Am aprobat inițiativa 
ostașilor uteciști.

încercarea a fost hotărîtă pen
tru dimineața zilei următoare.

11 rog pe locotenentul major 
Stanciu să-mi relateze, ca mar
tor ocular, peripețiile prin care 
s-a ajuns cu acel buldozer la 
gura tunelului.

— După ce utilajul a fost veri
ficat cu atenție și pus la punct, 
s-a ordonat pornirea motorului. 
Fruntașul Machidon, însoțit de 
comandantul detașamentului, a

truismul Iui. Gata întotdeauna 
să sară in ajutorul altora, ute- 
cistul Machidon era model de 
disciplină și inițiativă. A fost 
primit în rîndurile comu
niștilor. După trecerea in re
zervă a rămas buldozerist. 
Lucrează pe un șantier al 
I.C.F. Rm. Vîlcea. „Este unul 
dintre cei mai buni meseriași

că o dată, dar pierde și 
mai mult teren. Am ajuns din 
nou la baza pantei. Truda fusese 
încă o dată zadarnică. întreg de
tașamentul trăia clipe dramatice. 
Să nu existe oare nici, o cale 
spre culmea piscului ?

Ofițerii și ostașii au ținut o 
scurtă Consfătuire. S-au propus 
mai multe soluții.

— Am adoptat-o pe aceea 
care sugera atacarea piscului pe 
versantul opus — reia interlo
cutorul. Urma ca la jumătatea 
drumului să executăm trei puș- 
cări pentru crearea unei mici

pentru a lucra pină Ia 1 000 de 
metri altitudine. Or, Machidon 
se afla cu utilajul său Ia aproa
pe 2 000 de metri. Cind au sosit 
mecanicii de la Uzina de trac
toare. în vederea schimbării re
glajului pentru altitudini supe
rioare, au rămas uimiți. Nu le 
venea să creadă că buldozerele 
lor sint capabile de asemenea 
performanțe.

— Vă rog să continuați, tova
rășe locotenent major. Cum au 
fost parcurși restul de 25 de 
metri ?

— Programul de muncă se

Aproape 
s-a aprins

de nori 
o torță ev)

atacat muntele pieptiș. Panta 
avea cam 40 de grade, terenul 
era lunecos, șenilele nu aderau 
la sol. întreg detașamentul pri
vea temerara încercare cu ini
mile bătind puternic. Motorul 
era ambalat la maximum. Urca 
și aluneca, iarăși urca și iarăși 
aluneca. Ceasurile treceau fără 
spor. Pe fața soldatului curgea 
sudoarea în șiroaie. După cîteva 
ore de trudă se afla la vreo 50 
de metri. Apoi, namila cu șeni
lele infrinate reveni istovită de 
unde pornise.

Marin Machidon este un tînăr 
bine împlinit, vinjos, cu trăsă
turi fine, plăcute. Are o fire 
prietenoasă. în detașament os
tașii ii căutau prietenia pentru 
generozitatea, sinceritatea și al-

pe care îi am", spune directorul 
intreprinderii.

— A doua zi — continuă loco
tenentul major Gheorghe Stan
ciu — am luat totul de la înce
put. Am primit ordin să-1 înso
țesc eu de data aceasta. Primii 
cîțiva metri i-a urcat ușor, dar 
apoi au început să iasă scîntei 
din stînca frecată de șenile. Mo
torul se îneca. „Piscul dracului" 
nu se lăsa ușor infrint. încă cî
teva zeci de metri. Șenilele nu 
mai prind. Se învîrtesc în loc, 
muntele parcă geme. Buldozerul 
alunecă inapoi. Ostașul încearcă 
să-l rețină. Stringe cu ultimele 
puteri levierele. Trebuie păstrată 
cu orice preț poziția mașinii, 
altfel se răstoarnă. Încordarea 
fizică și nervoasă e la limită. 
Soldatul nu cedează. Mai încear

platforme care să-i permită bul
dozerului să facă o manevră de 
rotire. Am fost de părere să 
meargă mai departe alt buldo
zerist, pentru că Machidon era 
prea obosit, dar el nici n-a vrut 
să audă. „Merg pină la capăt cu 
orice preț", a spus el. Urcușul 
pină la platformă n-a fost mai 
puțin dificil ca celelalte încer
cări. Dar, am ajuns. Buldozerul 
a făcut o jumătate de întoarcere 
spre stînga și lama lui a început 
să taie în piatră. își croia de 
acum singur drumul. Seara pe la 
șapte, după opt ore de eforturi 
neîntrerupte, eram aproape de 
virf. Mai aveam 25 de metri 
pînă la țintă. Numai 25 de me
tri. dar și cei mai grei.

Buldozerele „S-l 300". fabri
cate la Brașov, fuseseră reglate

terminase, ceilalți ostași coborî - 
seră în tabără pentru servirea 
mesei. Cu privirea erau însă 
spre vîrful piscului. în alte con
diții ne-am fi oprit acolo unde 
ajunseserăm, dar de data aceas
ta nu se putea. Era posibil să 
plouă peste noapte și, atunci, 
pămîntul s-ar fi înmuiat, iar 
buldozerul putea aluneca cu ma
lul. Am hotărît să-l ducem pînă 
in virf. înaintam încet, cu ma
ximă prudență. Machidon făcea 
echilibristică pe marginea abi
sului ce se deschidea Ia picioa
rele noastre.

Pentru începerea lucrărilor de 
deschidere a drumului pe acest 
tronson nu era suficient numai 
buldozerul. Trebuiau transpor
tate acolo sus, la gura tunelului, 
mari cantități de motorină, azo

tat de amoniu, exploziv, perfo
ratoare și alte materiale. Și, 
fiindcă nici o mașină nu putea 
ajunge incă acolo, numai oame
nii puteau căra toată această în
cărcătură, cu spatele. Locote- 
nent-coionelul Alexandru Dani- 
lovici, locțiitorul comandantului 
unității, imi povestește că peste 
două sute de ostași au cărat in 
saci și canistre toate aceste ma
teriale, efort fără de care anga
jamentul n-ar fi putut fi res
pectat. Distanța ce trebuia par
cursă era de vreo doi kilometri 
și cu o asemenea diferență de 
nivel incit urcușul devenea un 
adevărat act de curaj. Dar și în 
această împrejurare ostașii au 
făcut dovada bărbăției și con
științei lor patriotice. Să-1 lăsăm 
însă pe fostul secretar al comi
tetului U.T.C. al Detașamentului 
Sud să-și termine relatarea.

— De-acum se înserase. Bul
dozerul parcursese într-o oră 
alți 15 metri. Lumina farurilor 
se împrăștia peste hăuri. Aproa
pe de ora nouă eram în virf. 
Machidon avea lacrimi de bucu
rie în ochi. L-am îmbrățișat. 
Și-a scos maioul, l-a înmuiat in 
motorină și i-a dat foc. Torța de 
pe vîrful muntelui dădea de 
veste ostașilor și comandanților 
detașamentului, aflați jos în ta
bără, că izbinda este deplină. 
După trei zile de eforturi dra
matice, „Piscul dracului" fusese 
cucerit.

★
In seara zilei de 22 august 

1971, în ajunul marii sărbători 
a eliberării, în sectorul sud al 
Transfăgărășanului s-au putut 
auzi 21 de explozii, 21 de salve 
„trase" de ostașii constructori. 
Ei marcau astfel îndeplinirea 
unui angajament patriotic. Dru
mul ajunsese la tunel cu patru 
luni mai repede.

ROMULUS LAL

Cu 88 de zile mai
(Urmare din pag. I) 

dar noi le vom livra 
toate utilajele încă 
din acest an pentru 
ca noua unitate să-și 
poată începe produc
ția cît mai repede po
sibil. La fel, Între
prinderea textilă Cis- 
nădie, Întreprinderea 
de textile nețesute din 
Bistrița-Năsăud și al
tele ne solicită să le 
fabricăm acum mași
nile contractate pen
tru anul viitor. Sînt 
utilaje în valoare de 
milioane de lei pe 
care noi ne străduim 
să le realizăm inte
gral pe seama depăși
rilor de plan.

Reținem ca amă
nunt semnificativ fap
tul că fiecare tî
năr s-a angajat să e- 
fectueze cel puțin 32 
de ore de muncă 
patriotică în sprijinul 
producției. „Facem 
cît putem mai mult, 
conștienți că de noi 
depinde ca întreprin
derile să producă mai 
devreme și deci ca 
întregul popor să be
neficieze mai din 
timp de produsele in
dustriei ușoare", ne 
spune Petru Serpar, 
secretarul organizați
ei U.T.C. de la ate
lierul 4 montaj, care 
a hotărît să obțină 
prin muncă patrioti

că, pînă la Congresul 
al XI-lea, o produc
ție suplimentară în 
valoare de peste 
50 000 lei. Angaja
mente asemănătoare 
și-au luat, de fapt, 
toate organizațiile. 
Tinerii de la secția 
tricoteze au hotărît, 
bunăoară, să realize
ze în afara orelor de 
program, îtj plus, 6 
mașini de tricotat. 
„Trei sînt gata, iar 
celelalte se află în 
lucru și le vom ter
mina în noiembrie, 
ne spune Traian Măr- 
gineanu, secretarul 
organizației U.T.C. de 
aici. In plus am mai 
făcut și reparații ca
pitale la o mașină de 
canetat mătase, lu
crare în valoare de 
peste 200 000 lei". Ti
nerii de la sectorul 
3 au realizat tot prin 
muncă patriotică 100 
de injectoare pentru 
centralele termice și 
s-au angajat acum să 
mai facă alte 50. „In 
total, noi tinerii ne-am 
angajat să realizăm 
prin muncă patrio
tică o producție su
plimentară de peste 
un milion de lei, ne 
spune secretarul co
mitetului U.T.C. Vom 
face cu siguranță 
însă cu 500 000 lei 
mai mult pînă la 
sfîrșitul anului".

Semnificativ este

devreme
faptul că ziua în 
care întreprinderea 
raporta îndeplinirea 
planului pe primii 
patru ani ai cin
cinalului n-a fost 
marcată de vreo 
festivitate anume, ci 
de o redimensionare 
a angajamentelor in
dividuale ale munci
torilor de la princi
palele ateliere și sec
ții. Așa de pildă, 
prin angajamentul 
luat de echipele lui 
Vasile Cîmpean, Eu
gen Szilaghy și loan 
Olășutean de a rea
liza zilnic o produc
ție suplimentară de 
50 de lei de fieca
re muncitor, pînă la 
sfîrșitul anului se va 
obține un plus de 
producție de 200 000 
de lei. Alți muncitori 
de la alte secții și-au 
propus, de asemenea, 
să obțină în fiecare 
zi o producție supli
mentară de 40 sau 
45 de lei.

— In acest fel, pînă 
la sfîrșitul anului 
vom acumula o de
pășire de peste 9 
milioane lei, ne spune 
Anton Drohobeczky, 
secretarul comitetu
lui de partid. Iar 
în perspectivă se con
turează tot mai mult 
posibilitatea înfăp
tuirii cincinalului cu 
cel puțin 130 de zile 
mai devreme.
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CE SCRIEM, PENTRU CÎND SCRIEM
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CARTEA DE TINEREȚE
Dacă in 1974 scoți o carte des

pre tinerețe apoi ea nu e numai 
a ta. Sint tineri in orașe și sate, 
sint frații tăi de virsta, cu sin- 
gele tinăr ca o apă vie in care 
bucuria iese întotdeauna deasu
pra tristeții pentru că e mai 
multă. Daca nu ai acolo, intre 
acele coperți, unde zici că ai dat 
vamă, cile un rind pentru fie
care frate de virsta', atunci nu 
e cartea ta, nu e cartea lor, nu 
e cartea nimănui, nu e o carte. 
E cel mult o ambiție deșartă și 
bătrinicoasă, uitată repede ca o 
vioară cu coardele rupte.

In măsura m care o carte de 
poezie poate fi autobiografică, eu 
zic că o carte de tinerețe tre
buie să fie. Există băieți care 
s-au născut intr-o localitate 
oarecare plină de castani și de 
vrajă, ei au trecut prin adoles
cență tocind cărțile pină la fi
bră, plini de uimire și de min- 
dră speranță, redescoperind lu
mea și luind din cărți puterile 
Înțelepților. Există băieți pen
tru care temelia zilei e sculatul 
foarte de dimineață și cititul 
unei cărți inaintea unei zile de 
muncă in care le freamătă sin- 
gele ca să trăiască mai bine, să 
aibă case cu cărți și flori, să se 
plimbe, să iubească, să-și gin- 
dească Învingerile și erorile, 
dar să nu se lase. Nu știu dacă 
singura mea carte, cartea mea 
de tinerețe e bună, dar știu că-i 
iubesc pe tinerii aceștia, ai zilei 
de azi, pentru că le semăn și 
nici n-aș vrea să fie altfel.

Iată că trăim zile frumoase — 
nu cred că există tinăr care să 
spună altfel, oricite infringeri a 
avut pentru că, zic încă o dată, 
bucuria este mai multă decît 
tristețea. Știm încotro mergem, 
avem un Program, nu ne ducem 
înainte pe bîjbiite.

E cazul să medităm mai 
profund la următorul lucru : 
România, asupra căreia gindim 
și visăm însușindu-ne Progra
mul partidului, este o țară tinără, 
făurită de oameni tineri. Aceș
tia pot și trebuie să viseze cu 
ochii larg deschiși întrucit pe 
măsură ce ei vor participa la 
construcția socialismului și co
munismului în România, ei în
șiși vor deveni acei oameni 
multilateral dezvoltați de care 
are cu adevărat nevoie îndepli
nirea fiecărui punct din Pro
gram. Noi știm bine că litera
tura și-a căutat adesea eroii 
exemplarj ori intr-un trecut le
gendar ori intr-un viitor aurit. 
Pentru a visa la asemenea eroi 
azi sîntem mult mai aproape de 
posibilitatea de a-i găsi aici, 
lingă noi, în proces de formare 
și maturizare. Mi se pare că 
trăim o realitate materială și 
spirituală in care noțiunea de 
prezent este mai plina și mai 
substanțială ca niciodată. în el 
adunindu-se și apropiindu-se 
intr-un chip specific trecutul cu 
care ne mîndrim de viitorul de 
care nu mai avem de ce să ne 
îndoim.

Dintr-o asemenea stare de lu
cruri se naște un om cu un 
armonios simț al timpului, cu 
o deplină conștiință a continui
tății.

Cum va arăta, in operele 
noastre, acest om nou depinde 
și de talent, firește, dar și de 
măsura in care il vom înțelege 
in profunda și originala lui per
sonalitate strălucind in cadrul 
colectivității, luindu-și forța de 
a fi mereu el însuși din senti
mentul solidarității cu ceilalți. 
Este și va fi lipsit acest om de 
propriile lui dileme, întrebări, 
drame ? Greu de crezut. Omul 
nou nu este, nu poate fi un ca
dru fix. un tablou peste care, 
la un moment dat, ne vedem 
suprapuși. Viziunea partidului 
nostru este complet străină de 
o asemenea imagine statică lip
sită de dinamism și noutate. 
Este drept că în mai vechile

discuții literare și chiar în 
unele opere „criza" eroului 
consta în aceea că. fiind perfect, 
înceta să mai trăiască. în Pro
gramul partidului nu avem di
rect conturat portretul omului 
nou ci imaginea viitorului in 
care va locui un asemenea om, 
procesele economice. sociale 
care vor însoți în chip delibe
rat. necesar făurirea zilei de 
miine de către omul de azi. în 
funcție de asemenea repere 
scriitorul este liber să-și gîn- 
dească opera, eroii și ideile ce-i 
însuflețesc. El nu va reflecta ca 
o simplă oglindă ci va căuta 
să-și imagineze pornind de la 
date reale, va încerca să redea 
semenilor „amintiri" din acest 
viitor pe care-1 construim cu 
toții azi. Programul partidului 
este o vastă platformă politică, 
spirituală de pe care putem 
privi departe, înainte. Datoria 
noastră este de a scrie ce și 
cum vedem. De a-i ajuta pe 
oameni să privească mereu 
înainte, de a însufleți astfel ti
neretul la fapte mărețe.

neității. Exemplele din prima 
categorie sint mai puține de
cit cele din a doua. Goana după 
postumitate face pe multi scrii
tori inactuali. Ei produc fie după 
o rețetă care e. se vede, a vii
torului, dar care nu e de mul
te ori decît o rămășiță desue
tă a unor modalități consuma
te. A scrie exclusiv pentru vii
tor este o minciună ca atîtea 
altele, o mască. în fapt, nimeni 
n-a scris pentru viitor cit pen
tru contemporanii săi. fie ei de 
ordinul zecilor de mii. fie doar 
cele citeva zeci de oameni de 
spirit ai unei epoci. Opera este 
un mesaj către omul de alături 
și a trimite mesaje in viitor 
este o operație derutantă chiar

și pentru cel care o face. E. 
Lovinescu făcea teoria mutației 
valorilor estetice. Alții au scris 
despre redescoperirea operei de 
la o epocă la alta. E evident 
că fiecare operă moare puțin 
cu epoca ei și că cel puțin un 
strat de semnificații dispare o- 
dată cu timpul in care a fost 
creată. Alteori ea poate să „dis
pară" cu totul. Selecția e dură 
și puține opere rezistă timpu
lui. Fiecare epocă își are gus
turile, aspirațiile și scriitorii ei.

Scriitorul este un om al pre
zentului și a scrie exclusiv pen
tru viitor, dezinteresat de pre
zent, e o idee ciudată.

CORNELIU LEU

CHIPUL TIMPULUI

M. UNGHEANU

ACTUALITATE Șl VIITOR
Arta, literatura sînt legate 

indestructibil de prezentul în 
care sint concepute. Sociologia 
artei și literaturii a arătat că 
există determinant! exteriori ai 
operei pe lingă cei interni care 
sint cei definitorii. Nici o ope
ră nu poate aparține decît o- 
mului care a creat-o și timpu
lui său. Scriitorii adevărați au 
simțit-o și au spus-o în nenumă
rate împrejurări. Expresiv pen
tru tema noastră este Camil Pe
trescu, care nu concepea nici un 
fel de fandoseală literară și care 
nu mai accepta inerțiile prozei. 
Un prozator nu poate vorbi de- 
cit despre ceea ce a trăit, spu
nea el. A scrie astfel înseam
nă a produce literatură auten
tică. A scrie despre o expe
riență străină înseamnă a 
te plasa in inautentic. Alt
fel spus, scriitorul autenticității 
e scriitorul prezentului său. Ca 
scrupul fundamental în această 
viziune el iși propune să nu 
scrie decit despre prezent și 
despre situația trăită și verifi
cată de propria reflecție.

Dacă am supune acestei pro
be a autenticității proza curen
tă nu știm care ar fi rezulta
tele. A fi al prezentului prin 
ceea ce scrii e o întreprindere 
dificilă după cărțile care apar. 
Prezentul se arată, după acest 
examen, o stare destul de greu 
receptată. Căci există scriitori 
dedicați prezentului care nu-1 
pot fixa, după cum scriitori 
care întorc spatele prezentului, 
dar nu pot scăpa de pecetea lui. 
După unii, a scrie despre pre
zent înseamnă a-1 înregistra su
perficial. O listă de detalii con-

temporane nu este desigur su
ficientă pentru a vorbi despre 
actualitate. Ele îl indică dar nu-1 
conțin. Eroarea o intilnim și in 
literatura de inspirație istorică 
unde năpădește culoarea locală, 
dar acel adevăr intim al timpu
lui dispărut nu apare de nică
ieri.

Simpla aglomerare de date ale 
prezentului nu înseamnă, deci, 
totul. Citim astăzi romane am
ple, spectaculoase care se pe
trec pe șantiere, în uzine. în 
instituții recente, dar rareori 
avem sentimenul că despre mie
zul acestui prezent se spun lu
crurile adine semnificative. Sint 
cărți ilustrative, exterioare, in 
care intenția sondajului de pro
funzime lipsește. Nu e suficien
tă deci tema pentru a susține 
o carte de actualitate. Dincolo 
de costumație și de decor tre
buie să palpite ceva anume, 
care să nu fie al altui timp.

Sint alte cărți care pun alte 
probleme. Mai ales ale celor 
care scriu pentru viitor. Exis
tă această specie de semnatari 
care, declarat sau nu. cochetea
ză cu postumitatea. Nu-i inte
resează cititorul de azi. ci ci
titorul de mîine. Ei încearcă un 
riscant tur de' torță care e a- 
cela de a-ți devansa epoca pentru 
a te adresa oamenilor altei 
ambianțe. Postumitatea înseam
nă. se știe, longevitatea operei, 
superioritatea artei, gloria ar
tistului. Miza este fragilă. Sînt 
cărți care au vorbit în viitor, 
istoria literară ne poate da 
exemple, dar sînt și cărți care 
au vorbit în egală măsură atît 
posterității, cît și contempora

Poate că nu fac decît să re
pet un lucru arhicunoscut. îmi 
iau această permisiune doar 
datorită faptului că o bună par
te din spectatorii televiziunii și 
deci; o bună parte din publicul 
cititor mă cunoaște ca realiza
tor al unor filme despre vesti
giile Greciei antice.

Cu aparatul de filmat în mînă, 
am peregrinat prin Troia. prin 
Micene. prin Ialcos, încercînd 
să reconstitui chipul unor tim
puri pe care, de obicei, le nu
mim imemoriale.

Și, în toate interpretările pe 
care le-am aflat. în toate ex
plicațiile sau amănuntele pe 
care le-am adăugat pietrei 
roase de vreme, nu am putut 
scăpa și nu am avut cum să 
ocolesc literatura primului 
nume de autor apărut în isto
ria copyright-urilor : Homer.

Aș fi dorit-o din toată inima 
pentru că voiam să evit în că
lătoria mea orice urmă de li
vresc.

Dar nu s-a putut. Opera lite
rară și epoca sînt legate atît de 
organic, încit, pentru noi cei 
de astăzi, au ajuns să se inter- 
determine. ba. chiar mai mult, 
să reconstituim realitatea în 
funcție de literatură. O ase
menea legătură, organică, dintre 
creație și timp social, este sub
liniată principial în Programul 
partidului nostru : „Partidul 
pornește de la concepția mate
rialismului dialectic și istoric 
după care în artă iși găsesc 
reflectarea gradul dezvoltării 
sociale, caracterul forțelor și re
lațiilor de producție intr-o anu
mită etapă istorică. Arta se 
dezvoltă în strinsă legătură cu 
evoluția socială și materială a 
societății, corespunzător condi
țiilor specifice ale fiecărei epoci 
și națiuni".

Omul nou, omul zilelor noas
tre, are nevoie de o asemenea 
literatură legată intrinsec de e- 
poca pe care o trăim, o litera
tură care să capete perenitate 
tocmai datorită faptului că iz
vorăște dintr-un anume moment 
istoric, că reflectă simțirea, rea
litățile, filozofia de viață a unui 
anume moment istoric.

Și dacă după aceste lucruri 
vorbesc despre o anumită expe
riență personală, rog cititorul 
să nu mă suspecteze de mega
lomanie. Este doar nevoia ome
nească de a-mi împărtăși gîn- 
durile. întîmplările trăite, fap
tele care-mi consolidează unele 
convingeri. Am avut bucuria să 
revăd un spectacol foarte bine 
realizat de televiziune cu piesa 
mea „Femeia fericită".

Cu ani în urmă, cînd a fost 
prezentată în premieră, fiind 
vorba de niște foarte proaspete 
evenimente care dăduseră o di
mensiune tragică realității noas
tre, multă lume a fost tentată 
să o catalogheze drept o piesă 
ocazională, ocazionată de mo
mentul inundațiilor.

Bineînțeles că m-a deranjat o 
asemenea etichetare, dar nu 
aveam cum demonstra contra
riul decît prin trecerea vremii. 
Și iată că, privită cu detașarea 
obiectivă pe care ne-o conferă 
timpul așezat între eveniment 
și spectatorii de astăzi, am 
pretenția că datele filozofice și 
sentimentale ale piesei se pun 
tot mai mult în valoare și se 
generalizează tocmai datorită 
intenției directe de a o lega de 
un anume moment istoric.

Dacă piesa își va croi, în 
timp, drum spre conștiințele al
tor generații de spectatori, a- 
ceasta se va datora tocmai le
găturilor intrinsece pe care le 
are cu realitatea momentului 
în care a fost scrisă.ZAHARIA STANCU nlcolM drajoș

scut de etern
PABUREA
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Dinamismul vieții noastre de zi cu zi, procesul rapid de in
dustrializare și urbanizare, legăturile tot mai diverse dintre 
tipurile de localități existente, mișcarea populației dintr-un loc 
in altul în funcție de interese profesionale sau de altă natură 
creează implicații cărora transportul in comun, mai cu seamă 
cel interorășenesc sau cel interjudețean, auto sau pe cale fe
rată, cel de navetă cum i se mai spune trebuie să le facă față 
in permanență. Iată de ce ne-am propus să urmărim, în cadrul 
rubricii pe care o inaugurăm astăzi. împrejurări dintre cele mai 
frecvente în acest domeniu, să atragem atenția factorilor 
interesați asupra lor, să sugerăm eventuale măsuri de înlătu
rare a lipsurilor care încă mai persistă.

Pentru început, citeva constatări ale corespondenților noștri 
din județele Brașov și Mureș.

UN PUNCT 
VULNERABIL : 

EDUCAȚIA 
CĂLĂTORULUI

Mai bine de 60.000 din lucră
torii marilor întreprinderi bra
șovene călătoresc zilnic cu tre
nurile sau autobuzele de nave
tă. De la șeful coordonator al 
stației Brașov călători, ing. A- 
ron Popa, aflăm că mersul tre
nurilor pentru navetiștii din 
Brașov spre Rupea, Făgăraș, 
Zărnești. Intorsura Buzăului, 
Ciceu, Predeal este stabilit în 
funcție de orele de începere a 
schimburilor, avîndu-se totoda
tă în vedere și asigurarea 
transportului în comun de la 
gară spre întreprindere.

Ne aflăm pe peronul gării 
din Brașov. Trenul 3001 pe dis
tanța București—Cluj sosește in 
stație la orele 15. Dintre liniile 
ferate țișnesc... spre ferestre o 
mulțime de oameni. Cei mai 
multi fac parte din personalul 
întreprinderii „Tractorul". Și-au 
întrerupt lucrul înainte de sfîr- 
șitul schimbului, pentru a nu 
mai aștepta trenul de navetă 
ce le este destinat și care are 
plecarea la orele 16.30. O solu
ție care să împiedice repetarea 
unor asemenea scene zilnice ar 
fi aceea ca Direcția Mișcării din 
Ministerul Transporturilor să 
prevadă sosirea în Brașov a a- 
cestui tren înainte de ora 15, 
navetiștii de la „Tractorul" ur- 
mînd să se folosească în aceas
tă situație de trenul destinat 
lor. Mai ales că trenurile loca
le sînt destul de încăpătoare, o 
garnitură fiind constituită din 
cîte 12-16 vagoane.

Din Autogara Brașov, pornesc 
pe rute speciale 115 autobuze 
ale întreprinderii de Transpor
turi Auto, care deservesc 70 de 
trasee de navetă, în bună parte 
inter județene. In timp de 24 de 
ore aici sosesc și pleacă 700 de 
curse. 10.000 de abonați și încă 
5.000 de călători ocazionali folo
sesc zilnic aceste mijloace de 
transport în comun. Distanțele 
pe care le parcurg autobuzele 
sînt pină la 50 de km pornind 
din Brașov spre Dobirlău, Va
lea Mare, Araci, Vîlcele etc.

Dacă. în general, sporirea 
numărului de locuri, trans
portul la și de la între
prinderi au fost soluționate, as
pectele legate de educație mai 
rămîn încă in atenție. O mă
sură radicală luată de curînd și

care și-a arătat roadele imediat 
a fost, de exemplu, cea a re
profilării restaurantului gării, 
unde se servea alcool. Mai ră- 
mine însă ca nici magazinele 
alimentare din apropierea între
prinderilor să nu vindă, la ore
le de sfirșit de schimb, băuturi 
alcoolice celor care și-au făcut 
un obicei din acest lucru. Și 
aici, comitetele U.T.C., ale în
treprinderilor, ca și activiștii 
comitetelor municipal și jude
țean Brașov mai au multe de 
întreprins întrucit majoritatea 
navetiștilor sint tineri.

Un alt aspect legat de educa
ție este modul în care nave
tiștii utilizează timpul petrecut 
în trenuri și autobuze. Desigur, 
atunci cind ei se aprovizionează

CIVILIZAȚIA 
TRANS

PORTULUI In comun 
cu băuturi alcoolice, și se an
trenează în jocuri de noroc pen
tru a scurta timpul de călătorie, 
scandalurile sînt aproape de ne
înlăturat. Mulți dintre tineri iși 
fac un titlu de glorie din a că
lători — uneori fără bilet — pe 
tampoane sau pe acoperișul 
vagoanelor, expunindu-se unor 
reale pericole.

Acțiuni foarte valoroase și 
lăudabile sînt inițiate în unele 
comune, tocmai pentru a se 
contracara asemenea comporta
mente. La Intorsura Buzăului, 
de pildă, comitetul U.T.C., în 
strinsă colaborare cu echipele 
permanente de subofițeri de mi
liție care însoțesc trenurile de 
navetă, organizează frecvente 
convorbiri cu tinerii, chemîn- 
du-i la ordine și făcîndu-i să 
înțeleagă felul în care trebuie 
să se comporte în timpul că
lătoriei. Succesul acestor acțiuni 
indică eficacitatea metodelor 
folosite care ar trebui extinse 
și la nivelul comitetelor U.T.C. 
din alte comune cu mulți nave
tiști.

NE-AR FI TREBUIT 
UN VEHICUL CU PERNĂ 

DE AER
Autogara Tg. Mureș. Locul de 

plecare și sosire zilnică a pes
te 600 autobuze. Din cei 25 000 
călători peste 9 000 sint nave
tiști. Vînzoleala începe aici în 
momentul în care crainicul a- 
nunță plecarea unuia sau unor 
autobuze intr-o direcție sau 
alta. Aceasta deoarece lipsa 
peroanelor ii determină pe șo
feri să parcheze autobuzele 
unde pot, iar pe călători să 
alerge printre ele pină îl gă
sesc pe cel convenabil. In sfir
șit. urcăm in autobuzul 31 MS 
3001. La început călătoria de
curge în bune condiții. Ne apro
piem de Băla. Un hop și s-a 
rupt șasiul autobuzului. Ca să 
fi trecut în liniște peste gropile 
de pe șosea ne-ar fi trebuit un 
vehicul cu pernă de aer. Din 
cauza drumurilor neîntreținute, 
defecțiunile tehnice ale auto
buzelor sint destul de frecvente 
și în consecință și întîrzierile 
pe distanțele : Păingeni—Făra- 
gău, Acățari—Tîmpa, Miercu
rea Niraj—Viforoasa, Miercurea 
Niraj—Sărățeni, Pănet—Hărțău, 
Periș—Mura.

A doua zi, urcăm în trenul 
4321 pe ruta Tg. Mureș—Topli- 
ța. Se face controlul obișnuit al 
legitimațiilor de călătorie. Tâ
nărul Negrea Moldovan, munci
tor la IMATEX Tg. Mureș pre
zintă, după mai multe Insisten
țe, un abonament expirat. în 
aceeași situație se află și ame- 
cistul Gheorghe Răduț, încadrat 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Tg. Mureș. Nu sînt 
singurele aspecte care pot fi 
sesizate. Aproape la tot pasul 
observi nereguli, nu neapărat 
de genul celor sancționate de 
lege ci care vizează bunul simț, 
expresii triviale, comportări ne
potrivite. Majoritatea celor *- 
flați în culpă sînt tineri — 
muncitori, elevi, băieți și fete. 
N-ar fi de aceea rău dacă în 
preocupările educative ale or
ganizațiilor U.T.C. și-ar găsi 
mai mult loc Problemele atitu
dinii tinerilor navetiști. Sint ti
neri care au uitat că ei sînt u- 
teciști nu numai cînd iau cu- 
vîntul în cadrul adunărilor ge
nerale, la locul de muncă, la 
acțiunile organizației, ci în toa
te împrejurările. Pentru că u- 
neori, abateri aparent minore 
conduc la fapte care pot avea 
consecințe nedorite. Intr-o zi, 
de pildă, patru tineri au tras la 
Bogata frîna de mină, producînd 
întîrzierea trenului. Chiar dacă 
astfel de fapte nu sînt frec
vente, ele trebuie să constituie 
un semnal de alarmă pentru 
organizațiile U.T.C., pentru 
conducerea instituțiilor și în
treprinderilor, pentru familiile 
în cadrul cărora se află tineri 
navetiști.

ADINA VELEA 
> i- M. BORDA

ȚĂNDĂRICÂ- 
UN SFERT 

DE VEAC DE 
EXISTENȚĂ
Teatrul Țăndărică sărbăto

rește zilele acestea un sfert 
de veac de existență. Eve
nimentul va fi marcat prin- 
tr-un amplu program de ma
nifestări care va debuta cu 
un frumos omagiu adus pre
decesorilor : păpușarii popu
lari. Simbătă și duminică 
(intre orele 10 șț 18) se vor 
perinda prin fața celor pre- 
zenți la Muzeul Satului, in
tr-un pitoresc cortegiu, unii 
dintre cei mai autentici păs
trători ai tradițiilor păpușă
rești : Ion Borta din Bucu
rești, Ion și Florica Ciupo- 
tar'u (Piatra Neamț), Gheor- 
ghe Ghene (Tg. Neamț), 
Gigi Mocanu (București), 
Rudi Nesvadba (Pașcani), 
Pelian Mihai (Sălașul de Sus, 
Hunedoara), Stancion Dom- 
nosie (Bonțari, Caraș-Seve- 
rin). Luni se va deschide 
săptămina de spectacole 
Oaspeți ai lui Țăndărică, in 
cadrul căreia vor prezenta 
selecțiuni din repertoriul lor 
teatrele care, de asemenea, 
au sărbătorit in acest an 25 
de ani de existență. După un 
spectacol inedit realizat pe 
ideea „toate luminile pe ac
tor" cuprinzind momente 
semnificative din cariera ac
toricească a celor care fac 
parte din trupa lui Țăndă
rică. seara va fi prezentat 
Sinziana și Pepelea. Marți 
este ziua rezervată secțiilor 
română și maghiară ale Tea
trului de păpuși din Tg. Mu
reș care va prezenta adaptă
rile Cuconițele mele dragi și 
Janos Vitez. Miercuri, Tea
trul de păpuși din Sibiu 
(secția română) va inter
preta Sinziana și Pepelea de 
Maria Ciupcea după Alecsan- 
dri și Copilul din Stele de 
Victoria Gavrilescu, după 
Oscar Wilde (secția ger
mană). Joi, Teatrul de pă
puși din Craiova va prezenta 
Ion Talion de Nela Stroescu. 
Vineri, Teatrul „Așchiuță" 
din Pitești va susține două 
spectacole : Ursulețul —
Strică-Tot de Jan Witkow
ski, adaptare de A. și N. 
Mareș și Alelei, Voinicii mei 
de Viorica Huber-Rogoz. 
Simbătă va încheia săptă
mâna Teatrul de copii și ti
neret din Iași cu Joc de 
soare.

M. IONESCU

poeme 
cu luna
witoka smimbscu

z 
mitai beniue

focuri 
de 

toamnă,
versori

e«ttr» «ffliaefen Bffiuacssn
• Noul volum de versuri de 

ZAHARIA STANCU, Poeme cu 
lună, cuprinde o amplă selec
ție din stihurile publicate în 
ultimii ani de prestigiosul au
tor al „Cîntecului șoptit". Ates- 
tînd o puternică vocație lirică, 
o capacitate neobișnuită de a 
încărca versul cu o forță emo
țională, cartea dă o densă ex
presie lirică sentimentelor ci
vice ale autorului.

• Recentul volum publicat de 
MIHAI BENIUC, Focuri de 
toamnă, însumează poezii în 
care lirismul militant, specific 
creației acestui autor, se îm
bină armonios cu versul medi
tativ, cu accente elegiace, pro
vocate de răvășitorul sentiment 
al trecerii timpului. Placheta re
levă vigoarea lirică a poetului, 
prospețimea, nesubminată de 
succesiunea anilor, viziunii sa
le artistice.

• Noul volum de versuri al 
lui NICOLAE DRAGOȘ, semni
ficativ intitulat Scut de etern, 
grupează sub această metaforă 
tutelară versuri cu un pronun
țat tonus civic, poeme neocla
sice, dominate de sentimentul 
istoriei, al consubstanțialității 
cu acest pămînt, cu oamenii 
săi. Istoria este contemplată 
dintr-o perspectivă menită să 
reliefeze permanența opțiunii 
patriotice pe aceste plaiuri mi
oritice.

• Antologia Pădurea de ste
me, realizată de GEORGE
MIREA și VASILE BUTUFEI,
înmănunchează într-o selecție 
exigentă poeme de inspirație
patriotică rostite la microfonul
postului național de radio și 
în recitalurile Studioului de po
ezie al Radiodifuziunii, organi
zate în săli de spectacole ori in 
uzine, pe șantiere și în coope
rative agricole de producție. 
Semnează autori din toate ge
nerațiile.

• Afirmat prin cărți de proză 
și reportaj, dar în nu mai mi
că măsură și prin poemele pu
blicate cu intermitențe în pagi
nile revistelor, TRAIĂN COȘO- 
VEI adună în noul său volum 
de versuri, Lauda fluviului, un 
mănunchi de cîntece lirice, de 
elogii patetice închinate oame
nilor acestui timp.

• Noua carte de poezii a lui 
CORNELIU STURZII, Anotimpul 
încrederii (semnată de un poet 
cunoscut de cititori din anteri
oarele volume : Autoportret pe 
nisip, Restituirea jocului, Can
tilene) propune lectorilor un 
florilegiu de versuri ce decan
tează expresiv sentimentul iu
birii și al aspirației încordate 
spre puritate și frumos.

• Apărută în seria Mărturii, 
cartea lui ILIE P. GHEORGHIU, 
Erupții din adîncuri, conține con
fesiunile unui activist al mișcă
rii muncitorești și socialiste a 
cărui existență a fost marca
tă de aspre încercări. O viață 
de luptă, de năzuințe este re
constituită cu sobrietate în pa
ginile acestei cărți tensionate.

EDITURA „EMINESCU»
anunță noi apariții

POEM E

CLOPOTE 
DE

ARGINT

• Notații, sugestii, simț al 
miniaturalului schițat cu acu
ratețe și sensibilitate punctează 
volumul lui DIM. RACHICI, în- 
tr-un auz de floare. Placheta 
impresionează, de asemenea, 
prin limpezimea expresiei liri
ce, nealterate de sofisticări și 
contorsionări superflue.

• Pro Domo, recentul volum 
de publicistică al scriitorului 
ALEXANDRU IVASIUC, însu
mează tabletele publicate în 
paginile unor reviste literare în 
intervalul 18 noiembrie 1971- 
27 decembrie 1973, articole at 
căror numitor comun îl consti
tuie vigoarea analitică, logica 
stringentă, forța asociativă.

• Aflat la a doua plachetă 
de poezii, ION CHIRIt adună 
în volumul Poeme piese lirice 
inspirate de tumultul construc
tiv al vieții contemporane, tră
ită cu gravitate, la incandes
cența marilor noastre idealuri, 
ceea ce conferă demersului li
ric o inconfundabilă amprentă 
civică.

• Volumul de eseuri al lui 
GABRIEL DIMISIANU, Valori 
actuale, dezbate preocupări, 
tendințe, orientări ale unor 
poeți, prozatori și critici con
temporani. in afara articolelor 
analitice, cartea cuprinde și o 
suită de eseuri cu caracter ge
neral despre realism, mesajul 
social al operei literare, ne
cesitatea sintezelor, modurile 
preluării tradițiilor ș.a.

• Cunoscut cititorilor de po
ezie prin volumele lui prece
dente, ION TUDOR publică 
sub titlul Efigii în pridvor o 
nouă selecție de poeme din 
creația sa din ultimii ani. Dis
cursului clar, articulat cu o vi
zibilă cunoaștere a științei ver
sului, poetul îi adaugă inflexiu
nile unui civism ardent.

• Și în volumul de publicisti
că teze și paranteze scri
itorul AUREL BARANGA vă
dește știutele calități : simțul 
actualității, vocația privirii 
proaspete, nervul polemic. Ca
racterul caleidoscopic al aces
tei cărți de ziaristică militan
tă derivă din multiplele preo
cupări ale autorului, solicitat în 
permanență de o realitate în 
perpetuă transformare.

• Clopote de argint se nu
mește culegerea de proză ori
ginală inedită semnată de 
GEORGE BÂLĂITA, MIHAI GIU- 
GARIU, ȘTEFAN LUCA, CON
STANTIN MATEESCU, ION RU
SE, ALEXANDRU SEVER, NICO
LAE STÂICULESCU, MIHAI STO- 
IAN, VIOREL ȘTIRBU, MIHAI 
TUNARU, NICOLAE ȚIC, HO- 
RIA VASILESCU.

• Tot în seria Mărturii, a a- 
părut și volumul de amintiri 
Evadarea, semnat de D. IVA- 
NOVICI și AL. GUȚAN, în 
care este evocat un moment 
patetic al luptei comuniștilor în 
anii ilegalității.

• LEONID DIMOV rămîne și 
în placheta La capăt un poet 
cu o remarcabilă virtuozitate 
prozodică, un autor în al că
rui lirism baroc se amestecă 
efluvii multiple, unificate și 
printr-o ironie subțire.

• Sub titlul simbolic 12 re
velații, GABRIELA MELINESCU 
publică o suită de reflecții a- 
supra literaturii, meditații asu
pra existenței, pagini tensiona
te de jurnal.
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ÎNAPOIERE

-

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea guvernatorului general al 
Statului Trinidad-Tobago, ELLIS CLARKE, următoarea tele
gramă :

în numele guvernului și poporului din Trinidad-Țobago, doresc 
să exprim sincerele mele aprecieri pentru cordialul dumnea
voastră mesaj trimis cu ocazia aniversării independenței țării 
noastre.

Sper ca bunele relații dintre cele două țări să se întărească, 
in interesul reciproc al popoarelor noastre.

PRIMIRI
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, 
miercuri după-amiază. pe Muh- 
sen Sayadi, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Arabe Siriene la București, la 
cererea acestuia.

în cursul aceleiași zile, primul 
ministru a primit in vizită pro
tocolară de prezentare pe Mal
colm 
dorul

Richard Booker, ambasa- 
Australiei in țara noastră.

★
Pățan, viceprim-ministruIon

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
în cursul dimineții de miercuri, 
delegația economică japoneză, 
condusă de Masashi Isano, pre
ședintele Comitetului economic 
Japonia-România, care â parti
cipat la lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului economic 
mixt româno-japonez.

în cadrul întîlnirii care a avut 
loc ău fost analizate posibilită
țile și mijloacele de creștere și 
diversificare a schimburilor co
merciale. de inițiere a noi forme 
de conlucrare reciproc-avan- 
tajoase.

VIZITĂ

tetului Central al Partidului 
Comunist Român, va efectua o 
vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră.

★
Miercuri a sosit în Capitala 

o delegație a Comitetelor de A- 
părare a Revoluției din Cuba- 
(C.D.R.), condusă de Orlando 
Sanchez Galvez, membru al 
Direcției Naționale, coordonator 
al provinciei Camaguey, cară 
face o vizită în țara noastră la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Din delegație fac parte JuliO 
Sanchez, membru al Secreta
riatului Direcției
Oriente a C.D.R. și Jose Fuen
tes Santana, membru al Secre
tariatului
Matanzas

provincials

Direcției provinciale 
a C.D.R.

GALA DE FILME
Pak Zung Guc, ambasadorul 

R.P.D. Coreene la București, a 
organizat, miercuri seara, o gală 
de filme cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a întemeierii 
Partidului Muncii din Coreea.

Miercuri 
înapoiat în 
Consiliului 
lui Unității 
de tovarășul 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
care a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXV-a 
aniversare a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., și 
Vasile Vlad. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in 
R.D. Germană.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întimpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului 
tului Unității 
mitru Turcuș, 
secție la C.C.

Au fost prezenți membri 
ambasadei R.D. Germane 
București.

după-amiază, s-a 
Capitală delegația 

Național al Frontu- 
Socialiste, condusă 

Ștefan Voitec,

Național al Fron- 
Socialiste, și Du- 
adjunct de șef 
al P.C.R.

de

ai 
la

99 Nu vom precupeți nimic
pentru ridicarea

agriculturii socialiste pe
noi trepte de dezvoltare"

Telegrama adresată C. C. al P. C. R.,
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

de participanții la adunarea generală
a cooperatorilor din Scornicești

Manifestări prilejuite de aniversarea
întemeierii R. D. Germane

SPOttT • SPORT

TINERI IN ARENELE
SPORTULUI DE MASA

Primele terenuri de tenis 
la Tîrgu-Frumos

La invitația secretarului rela
țiilor externe al Statelor Unite 
Mexicane, Emilio O. Rabasa, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, va efectua o 
vizită oficială în Mexic in a 
doua jumătate a lunii octombrie 
1974.

PLECARE
Marți noaptea a plecat la Bel

grad o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de Lucian Dră
guț, vicepreședinte al Consiliu
lui Central de Control Munci
toresc al Activității Economice 
și Sociale, care, la invitația C.C, 
al U.C.I., va face o vizită în 
schimb de experiență în R.S.F. 
Iugoslavia

SOSIRI
Miercuri după-amiază a sosit 

în Capitală o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de tovarășul 
Godwal Reyna Parra, adjunct al 
șefului Departamentului Produc
ția de zahăr al C.C. al P.C. din 
Cuba, care, la invitația Comi-

în cadrul manifestărilor prile
juite de cea de-a XXV-a ani
versare a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, miercuri 
a avut loc, Ia Bacău, o adunare 
festivă la care au participat re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, membri ai 
Ambasadei R.D.G. la București, 
numeroși oameni ai muncii.

Despre semnificația istorică a 
întemeierii primului stat ger
man al muncitorilor și țărani
lor, despre opera constructivă 
întreprinsă in R.D.G. în cei 25 
de ani, ca și despre relațiile de 
prietenie frățească dintre parti
dele și popoarele României so
cialiste și Republicii Democrate 
Germane a vorbit Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean. Vorbitorul a ară
tat, printre altele, că poporul 
român urmărește cu profundă 
simpatie realizările remarcabile 
pe care R.D.G. le obține în ope
ra de edificare a societății so
cialiste dezvoltate. în spiritul 
relațiilor frățești dintre 
și P.S.U.G., dintre ~ 
Socialistă România și 
Democrată Germană, 
ani s-au dezvoltat și 
dintre reprezentanții

: P.C.R. 
Republica 
Republica 
in ultimii 
contactele 
județului

PENTRU TIMPUL 
DUMNEAVOASTRĂ LIBER

Bacău și regiunii Karl Marx 
Stadt, care sint înfrățite, contri
buind la mai buna cunoaștere 
reciprocă.

în continuare, a luat cuvintul 
Hans Voss, ambasadorul R.D.G. 
la București. în cei 25 de ani 
care au trecut de la întemeierea 
Republicii Democrate Germane 
— a spus vorbitorul — țara 
noastră a devenit un stat socia
list, caracterizat prin stabilitate 
politică, printr-o creștere eco
nomică fără precedent, prin- 
tr-un înalt nivel al culturii și 
învățămîntului. Vorbitorul a re
levat, de asemenea, că vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a R.D.G., condusă de 
tovarășul Erich Honecker, în 
mai 1972, în România, convorbi
rile cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au marcat o nouă h- 
tapă in relațiile dintre cele 
două partide și state, prietenia 
și colaborarea pe plan politic, 
economic, cultural și în alte do
menii dezvoltindu-se tot mai 
rodnic.

în încheierea adunării festive, 
actori ai Teatrului dramatic 
„George Bacovia", Orchestra 
simfonică din Bacău și formații 
de artiști amatori au prezentat 
un frumos spectacol.

★ i
Cu prilejul Zilelor culturii din 

R.D. Germană. Ansamblul artis
tic din Klingenthal a prezentat 
miercuri un spectacol la Clubul 
Combinatului de celuloză 
hirtie „Letea" din Bacău.

Participants la adunarea 
generală a cooperatorilor din 
Scornicești au adresat Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se spu
ne : Și pe această cale adu
cem mulțumiri conducerii de 
partid și de stat, dumnea
voastră personal, mult iubite 
tovarășe secretar general, 
pentru Înalta distincție ce 
ni s-a conferit, semn al răs- 
platei muncii harnicilor coo
peratori din comuna noastră, 
al atenției deosebite cu care 
sint apreciate eforturile ță
ranilor pentru a valorifica 
superior baza tehnico-ma- 
terială pusă la dispoziția a- 
griculturil.

Acordarea titlului de Erou 
al Muncii Socialiste. Meda
liei de aur „Secera și Cioca
nul", precum și steagului și 
diplomei pentru locul I pe 
țară în producția de griu la 
hectar în acest an Cooperati
vei agricole de producție din 
Scornicești, constituie pentru 
noi o deosebită satisfacție, 
dar in același timp și un 
prilej de profundă analiză, 
de gindire și acțiune pentru 
mobilizarea tuturor resurse
lor materiale și umane în 
vederea sporirii continue a 
producției agricole. Sarcina 
dată de dumneavoastră de a 
obține în anul Viitor de pe 
100 hectare cel puțin 15 000 
kg porumb știuleți la hec
tar a fost amplu dezbătută 
de cooperatori, care și-au ex-

primat hotărîrea lor de a o 
îndeplini și depăși. De ase
menea. ne angajăm ca de pe 
celelalte 665 hectare să re
coltăm cel puțin 11 tone po
rumb știuleți în medie la 
hectar.

Vom îndeplini și depăși 
prevederile planului și la 
producția de griu. legume, 
carne și lapte, în toate sec
toarele de activitate.

Realizarea planului cinci
nal in patru ani. sporirea 
necontenită a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, ex
periența acumulată de-a 
lungul anilor, aportul mai 
mare al mecanizatorilor, 
specialiștilor și cercetării 
științifice sint tot atitea te
meiuri pentru ca angajamen
tele noastre să fie îndeplinite 
integral.

Așa după cum îi cunoaș
teți. oamenii din Scornicești, 
asemenea tuturor locuitori
lor satelor din , patria noas
tră, sint buni gospodari, har
nici și pricepuți, și nu vor 
precupeți nimic pentru a-și 
respecta cuvintul dat, pentru 
ridicarea agriculturii socia
liste pe noi trepte de dez
voltare.

Am fi deosebit de bucu
roși, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă ve
dem din nou în mijlocul 
nostru pentru a vă prezenta 
realizările obținute, modul 
cum am aplicat prețioasele 
dumneavoastră indicații in 
înfăptuirea angajamentelor 
asumate.

La ora actuală, tenisul de 
cîmp are numeroși prieteni și 
in rîndul tinerilor din Tîrgu- 
Frumos, județul Iași, unde s-au 
organizat o serie de concursuri 
locale. Recent, Comitetul orășe
nesc U.T.C. a inițiat o amplă 
acțiune de amenajare de tere
nuri pentru practicarea sportu
lui cu racheta. Astfel, pe lingă 
I.A.S. din Tîrgu-Frumos, s-a 
construit, prin muncă patriotică, 
un teren cu bitum, iar un alt 
teren de tenis, de data aceasta 
cu zgură, a fost dat in folosință 
la căminul școlii nr. 10. De ase
menea, se află în curs de ame
najare un teren de tenis in 
parcul Casei de cultură a tine
retului. în același țimp, elevii de 
la Liceul din Tirgu-Frumos au 
amenajat o bază sportivă, care 
cuprinde patru terenuri de vo
lei, baschet, handbal și tenis.

N. CONSTANTIN
Tg. Frumos

Manifestări sportive dedicate
Congresului partidului

• LA PITEȘTI

ATRACTIVE CONCURSURI DE CICLISM, CROS, 
VOLEI Șl HANDBAL

în orașul din Trivaie s-au desfășurat, zilele trecute, o serie 
de competiții sportive de masă, dedicate celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, care s-au bucurat de o largă participare. 
Peste 2 500 de tineri, reprezentînd mai multe asociații sportive 
dih localitate, au participat Ia interesante concursuri de ciclism, 
cros, jocuri de volei și handbal, dotate cu trofeul „Cupa Con
gresului". Iată și numele cîștigătorilor : Maria Constantin (Com
binatul de articole textile), Gheorghe Stanciu (Baza de aprovi
zionare Petrolul) — locul I in cursele de cros ; Constantin Pă- 
velescu (Voința Pitești) și Vasile Catrina (P.T.T.R.) — locul I în 
cursele de ciclism. La volei, pe primul loc s-a Clasat Dacia Pi
tești, iar turneul feminin de handbal a fost ciștigat de echipa 
Textila-Pitești. (ȘTEFAN ILIESCU)

• LA SLOBOZIA

CRONICA 
U.T.C.

MANIFESTARE

ULTIMA LUPTA : Lumina (0- 
rele 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20).

RUY BLAS : sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Scala (orele»; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

TATĂL RISIPITOR . Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16.15; 18,30; 
20,45). Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15),

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Patria (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,30; 20), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45), Favo
rit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

SCURTA VACANTĂ : Capitol
(orele 16; 18,15; 20,30).

IN CER Șl PE PAMÎNT : Bu- 
eegi (orele 16: 18; 20).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Feroviar (orele 9.30; 12; 
15,30; 18; 20.30), Gloria (orele
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Central (orele 9,15; 11,45; 
17.15; 20).

.STEJAR" — EXTREMA 
GENȚĂ : Drumul Sării 
15,30; 18; “
18; 20).

14,30;

UR- 
__ . _____ _ (orele 
15 30;’18; 20,15), Munca (orele 16; 
18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Doina (orele 
11,15; 13,30; 17,30; 20), la orele
9 45; 16 — program pentru copii; 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL ; Excelsior 
13,30; 16; 
(orele 9; 11.15; 
20.45), I2_2—..

(orele 9; 11.15; 
18,15; 20,30). —

, _:.U; 13,30;
„ Modern (orele 9.
13',30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30), Capitol (o- 
rele 9.15; 11.30; 13,45).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Unirea (orele 16; 19,15).

GOANA DUPĂ AUR
(orele 9; 11,15;
20.30), 
13,30; 
(orele 
20,15).

TREI INOCENȚI: Pacea (orele 
16: 18; 20). , „

RlUL ROȘU : Grivlța (orele 9; 
1145: 15; 17,45: 20.15).

PIELE DE MĂGAR : Dacia (O- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

NUNTA: Viitorul (orele 15.30; 
18: 20).

VANDANA s Ferentari (orele 
10; 15,30; 19). Cosmos (orele 13; 
16: 19).

PRIETENA MEA SYBILLE 5 
Floreasca (orele 16: 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
2°De’bUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Vitan (orele 15,30: 18; 
20).

FATA DE PE KOSMAJ S COtro- 
teni (ora 14).

PĂCALĂ : Arta (orele 12 ; 15,30 ; 
19).

FLUTURII SINT LIBERI : Co- 
troceni (orele 16: 18; 20),

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ: Cringașl 
17.45; 20).

NU ESTE TIMP :
16: 18; 20).

TRECĂTOARELE 
titâ (orele 13,30 :

CASA r.’.FU""

Melodia 
16; 13,30; 

11,15!

xi.xv) 13.30; 16
Aurora (orele 9 

15,45; 18; 20,15).
9; 11,15; 13,30;

Buzești 
18,15; 
11,15: 

Flamura 
15.45: 18:

RECOM- 
(orele 15,30;

Rahova (orele

IUBIRI: Mio- 
15,45).

■ CASA PĂPUȘILOR : Miorița 
(orele 9: 11.15: 13: 18: 26,15)._

VERONICA SE ÎNTOARCE S 
Moșilor (ora 15.30).

APARTAMENTUL: Moșilor (O“ 
rele 18: 20,15).
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Operă Română : RIGOLETTO — 

ora 18; Teatrul Național (Sala 
Liică) : PRIZONIERUL DIN

Ieri a părăsit Capitala 
delegația de tineret din Por
tugalia formată din Joao 
Lizardo, membru al Comisiei 
Centrale a Uniunii Studenți
lor Comuniști și Joaquim 
Eurico, membru al Comisiei 
regionale Lisabona a Mișcării 
Tineretului Muncitoresc, care, 
la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, a efectuat o 
vizită in țara noastră.

au început 
celui de-al 

național de 
organizat de

în Capitală 
miercuri lucrările 
III-lea Congres 
medicină internă. 
Uniunea societăților de științe
medicale din Republica Socia
listă România. Celor peste 400 
de participanți din țară — me
dici specialiști, cercetători, 
dre universitare, precum și 
vitaților de peste hotare, 
sint prezentate comunicări,
al studiilor și cercetărilor româ
nești.

ca- 
in- 

le 
rod

„Cupa satelor vrîncene"
La Focșani s-au desfășurat fi

nalele unei ample întreceri 
sportive de masă, „Cupa satelor 
vrîncene", avind in program 
jocuri de volei, handbal, fotbal, 
oină, concursuri de atletism și 
trîntă. Această competiție, ini
țiată de Comitetul județean
U. T.C. și C.J.E.F.S. Vrancea, a 
reunit, in fazele preliminare, pe 
asociații sportive și centre de 
comune, peste 14 000 de concu- 
renți. Ultima etapă, faza jude
țeană, a prilejuit dispute pa
sionante, la care s-au remarcat 
tinerii sportivi din comunele 
Tâtăranu, Vidra, Nâruja, Vul
turul, Dumitrești etc.

Iată și numele concurenților 
clasați pe primele locuri la în
trecerile de atletism : Petre 
Mihăilă (Vulturul) ; Ion Tuvene 
țNăruja) ; Ion Zisu (Vidra): Re- 
beca Nicușor (Năruja) ; Elena 
Vlad (Tâtăranu) ; Marieta Goi- 
dea (Vidra). La întrecerile de 
trintă, titlurile de campioni pe 
județ au revenit tinerilor : N. 
Grigoraș, I. Toader, I. Piroiu,
V. Roman, AI. Șerban și N. 
Toma. Turneul de fotbal a fost 
ciștigat de formația Zorile 
Cotești, iar la volei și handbal, 
pe primele locuri s-au clasat ; 
FOresta Vidra, Avîntul Tâtăranu 
(fete), Energia Vulturul 
Voința Păunești (băieți).

M. NICOLAE
Focșani

Și

O NOUĂ COMPETIȚIE DE OINĂ
Stadionul din Slobozja va găzdui, în ultimele zile ale săptămi- 

nii, o noiiă competiție de oină, organizată în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului și care va reuni o serie de echipe 
fruntașe din mediul rural. Notăm : Biruința Gherăiești, cam
pioana județului Neamț, recenta ciștigătoare a „Cupei U.T.C.", 
Zorile Voievodeni (Sălaj), Recolta Crasna (Gorj), Jiul-Gingiova 
(Dolj), Recolta-Ciobanu (Constanța), Victoria-Văcărești (Dîmbo
vița), Becea-Tițești (Argeș) și Modelu-Radu Negru (Ialomița). 
Acestea se vor întrece în cadrul primei ediții a „Cupei Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție", competiție 
care se desfășoară sistem turneu, în zilele de 11—13 octombrie. 
Primele trei echipe, din județele Neamț, Sălaj și Gorj, s-au 
numărat printre principalele protagoniste ale campionatului re
publican de oină, încheiat recent. (M. L.)

și organele locale care răspund 
de mișcarea de cultură fizică 
și sport ne-au promis că vor 
veni în sprijinul tinerilor spor
tivi din cartierul nostru și vor 
iniția o serie de concursuri 
populare. Dar promisiunile au 
fost uitate și tinerii continuă să 
stea pe... tușă !“

Un cros cu 1 200 de elevi
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In aceste zile, holul Ateneului Român găzduiește o prestigioasă manifestare filatelică : Expoziția 
europeană de maximafilie. Foto : V. RANGA

MANHATTAN — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Mâgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 19,30; (Sala Studio) : 
ELISABETA I — ora 19,30; Tea
trul ,C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ota 19,30; 
(Sala Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE _ ora 19; Teatrul de 
Comedie : INTERESUL GENERAL
— ora 19,30; Teatrul Gluleștl : 
COPACII MOR IN PICIOARE — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : O SEARĂ VESELĂ — ora 
19,30: Teatrul „Ion Vasilescu" : O 
FATĂ IMPOSIBILA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR
— ora 19.30: Teatrul „Ion Crean
gă" : IANCU' JIANU — ora 16.

PROGRAMUL I

16,00—17.00 — Teleșcoală. 17,30 — 
Telex. 17.35 — Agroenciclopedia. 
18,05 — Virstele peliculei — ma
gazin de cultură cinematografică. 
Filmul românesc și conștiința is
toriei naționale (partea a Il-a). 
18,50 — Universitatea TV. 19,20 — 
1001 de seri : Povești din călimară.
19,30 — Telejurnal. Cronica marii 
Întreceri in întlmplnarea Con
gresului al XI-lea. 20.00 — Festi
valul cînteculul ostășesc „Te apăr 
șl te cînt, patria mea". Ediția a 
Il-a. Concertul laureatilor. 21,30 — 
Publicitate. 21,35 — Acei oameni 
tari și grei din Reșița. 21.50 — Co
locviu despre viitor. Convorbire cu 
V. Patilineț. ministrul economiei 
forestiere și a materialelor de 
construcții, despre viitorul acestei 
ramuri economice, programat in 
documentele Congresului al XI-lea. 
22,10 — 24 de ore...

PROGRAMUL 2
econdmicS * Cft- 
Drumuri pe Cinci 
orizonturi pentru 

documentar.
Ca-

20.60 — Viața 
pitalei. 20,15 — 
continente. Noi 
Iubitorii filmului 
21.40 — Concert simfonic, 
podopere ale muzicii — interpret! 
celebri. Concertul în Re major 
pentru vioară șl Orchestră de 
Beethoven.
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PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Cînd vom iubi 
mal mult" de V. Veselovski. 10.00 
Dtvertis-club. 11,00 Profil pe porta
tiv — Angela Similea. 11,20 Fă
clia tinereții — ctntece. 11,30 Din 
comoara folclorului nostru muzical. 
12,00 știri. 12,05 Invitație In fono
tecă. 12,54 Melodia zilei. 13.00 în
chiderea emisiunii. 17.00 știrile 
după-amieZii. 17.05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cerere. 17,50 Sub 
cupola țării — cîntece. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Cinfema. 18.10 Con
cert al orchestrei Radiodifuziunii 
din Baden-Baden. 18.55 Melodia 
zilei. 19,00 în direct... de la în
treprinderea de panificație Titan. 
19,30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
Epic. 20,00 Teatru radiofonic: 
OCHII DRAGI AI BUNICULUI de 
M. Davldoglu. 21,10 Radio-fono- 
rama. Muzică ușoară românească. 
22.06 O ti lntr-o Oră. 23,06 Vedete 
ăle muzicii uȘoăre. 23,15 Poetică. 
Letay La;os. 23,55—24,60 Ultimele 
știri.

Promisiuni uitate...'

Peste 1 200 de elevi din jude
țul Vîlcea au participat la o 
amplă întrecere de fond, Crosul 
de toamnă, organizat în cinstea 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, avînd în program mai 
multe probe pe categorii de 
vîrstă. Această competiție, ini
țiată de 
U.T.C., in 
pectoratul 
C.J.E.F.S.,
frumos succes, fiind 
de numeroși spectatori.

Dintre concurente s-au remar
cat elevele : 
(Școala nr. 8), 
(Școala nr. 8), 
(Școala nr. 6), 
lescu (Liceul

etc.) sint circa 800 de 
tineri care 
însă ei n-au
optime de a

îndrăgesc 
asigurata 

practica 
Gospoda- 
cu con-

Nicolae Vasile, din Ploiești, 
lucrător la Termocentrala Brazi, 
ne relatează : „In cartierul nos
tru, zona Blocurilor 37 (A, B, C, 
D, E, F 
copii și 
sportul, 
condiții
disciplinele preferate, 
rii din partea locului, 
cursul conducerii uzinei noastre, 
au trecut la amenajarea unor 
terenuri de volei, tenis și fotbal. 
Acestea urmau să fie dotate cu 
materialele necesare și aveau 
nevoie de un organizator de 
competiții, un instructor sportiv. 
Comitetul municipal U.T.C., ca

comitetul județean 
colaborare cu Ins- 
școlar județean și 

s-a bucurat de un 
urmărită

Mititelu 
Bejincca 
Găinaru 

Pîrvu- 
Amara 
clasate

Elena 
Elena 

Elena 
Maria

chimic),
Badea (Liceul chimic), 
pe primele locuri. La băieți, ti
tlurile de campioni au revenit 
elevilor : Gh. Popa (Școala nr. 
4), N. Dobre (Școala nr. 2), I. 
Marian, N. Dumitrescu (Liceul 
chimic), Ion Militaru (Școala 
sportivă Drăgășani).

AURELIAN VIDU
Rimnicu-Vilcea

Duminică, pe micul ecran
PROGRAMUL II. Ora 13,00 

Rugbi : ROMANIA—FRAN
ȚA (Cupa Națiunilor). Trans
misiune directă de la sta
dionul „23 August".

PROGRAMUL I. Ora 14,30 
—Fotbal : DANEMARCA

ROMANIA 
campionatului 
Transmisiune 
Copenhaga, i
Rugbi :
ȚA. Rezumat înregistrat.

(preliminariile 
i european), 

directă de la 
Ora 16,35 —

ROMANIA—FRAN-

• Miercuri in cadrul „Cupei 
României" la fotbal pe stadionul 
Giulești echipa Rapid a învins 
cu scorul de 4—2 (2—0) pe I.O.R. 
prin punctele marcate de Marin 
Stelian (2), NeagU și Rișniță. 
Pentru învinși au înscris Ciucu 
și Călin (11 m).

Pe stadionul ,,Dinamo" echipa 
de tineret a țării noastre (jucă
tori sub 23 de ani) care se pre
gătește pentru jocul cu echipa 
similară a Danemarcei, progra
mat sîmbătă în Capitală, a 
terminat la egalitate : 1—1 (0—1) 
cu echipa de tineret speranțe a 
clubului Dinamo. Au marcat 
Atodiresei și respectiv Vrîncea- 
nu (D).

• Echipa de fotbal F.C. Con
stanța, aflată în turneu în Bul
garia, a întilnit miercuri la 
Varna echipa locală Cerno 
More. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0-0.

• In turul trei din cadrul
turneului internațional de tenis 
de la Madrid, Ilie Năstase 
(România) l-a învins cu scorul 
de 6—2, 6—2 pe McMillan
(R.S.A.). Alte rezultate : Okker 
(Olanda) — Cornejo (Chile) 
6—3, 7—5 ; Dibbs (S.U.A.) — 
Velasco (Columbia) 6—1, 1—6, 
6—3 ; Hrebec (Cehoslovacia) — 
Moore (R.S.A.) 6—3, 6—4.

Miercuri s-au desfășurat și 
primele intiiniri din cadrul pro
bei de dublu masculin. Pere
chea Ilie Năstase (România)— 
Juan Gisbert (Spania) a învins 
cu 7-6. 6-2, pe John Yuill 
(R.S.A) și Nikola Spear (Iu
goslavia). Ray Keldie (Austra
lia) și Tito Vazquez (Spania) au 
dispus cu 2-6. 6-4, 6-4 de Ion 
Tiriac (România) și Bjdrn Borg 
(Suedia). .

în turul doi al probei femini
ne de simplu, Virginia Ruzici 
(România) a eliminat-o cu 6-1, 
6-2 pe Patricia Lowdon (S.U.A.).

• Pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" au 
continuat miercuri meciurile 
din cadrul „Cupei României" la 
hochei pe gheață. Iată rezulta
tele înregistrate : Agronomia 
Cluj—Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 9—1 : Tîrnava Odorhei— 
A.S.E. București 4—3 ; Dinamo- 
Dunărea Galați 7—2.

NOI TRASEEEXCURSII
I

T.I.B. 74
OFICIILE JUDEȚENE 

DE TURISM din întrea
ga țară organizează ex
cursii cu trenul sau au
tocarul la București pen
tru vizitarea ediției 1974 
a Tîrgului International 
București ce se va desfă
șura între 13—22 octom
brie la Complexul expo- 
zițional Piața Scînteii.

Se vor vizita și alte o- 
biective turistice din Ca
pitală și de pe traseu.

înscrieri la toate OFI
CIILE JUDEȚENE DE 
TURISM și agențiile lor 
din țară.

PUBLITURISM

pentru cămine studențești, cămine muncitorești, internate 
școlare — și alte variante de mobilier din PAL înnobi
lat (în culori uni sau texturat — nuc, mahon, teak, ste
jar etc.) — execută și livrează fără repartiție CENTRALA 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI, București, Șos. Pipera 
nr. 48, Sectorul II — telefon : 33 00 80.

ANUNȚ
Intreprinderea „23 August" București, Bd. Muncii nr. 256, 

sector 3, tramvaie 23, 24, autobuz 79, recrutează tineri pen
tru calificare prin ucenicie la locul de muncă în meseria 
de turnător-formator, virsta 16 ani.

Durata țcolarizării : 2 ani.

Acte necesare pentru înscriere :
- Adeverință de 8 clase ;
- Copie de pe certificatul de naștere ;
- Adeverință de vaccinări sau fișa copilului de la 
0-15 ani;
- Dosar cu țină.

Pe timpul școlarizării, tinerii primesc indemnizajie lunară 
de 928 lei, anul I ți 1 330 lei, anul II.

Nu se dâ examen de admitere.

Informații la biroul învâțămînt al uzinei, tel: 43 04 40, 
interior 1704.

TURISTICE
începînd din luna OC

TOMBRIE, I.T.H.R. București 
inaugurează o nouă serie 
de trasee turistice :

Excursii de o zi : dumini
că - pe itinerarele : -
BUCUREȘTI - PLOIEȘTI - 
VĂLENI - CHEIA - SĂCE- 
LE - BRAȘOV - PREDEAL- 
BUCUREȘTI ;
- BUCUREȘTI - URZICENI

- BUZĂU - CISLĂU - VĂ
LENII DE MUNTE - SLA- 
NIC PRAHOVA - PLOIEȘTI
- BUCUREȘTI ;

Excursii de o zi și jumă
tate : sîmbătă, duminică, pe 
itinerarele :
- BUCUREȘTI - VALEA 

PRAHOVEI - BRAȘOV - SA- 
CELE - CHEIA - VĂLENI - 
PLOIEȘTI - BUCUREȘTI ;

- BUCUREȘTI - VALEA 
PRAHOVEI - BRAȘOV - 
PREJMER - ÎNTORSURA BU
ZĂULUI - SIRIU - CISLĂU - 
BUZĂU - URZICENI.

înscrieri la filialele de tu
rism din bd. N. Bălcescu 
35 și bd. Republicii 6B.

o

• TEHNICĂ AVANSATĂ

• ESTETIC

• FUNCȚIONALITATE

iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 
ARIA cu diagonala de 47 cm., OPERA, SATURN, DIANA cu 
diagonala de 59 cm, și ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm. 
Prezentate in casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate in funcționare, imagine și 

sunet de calitate.
De vînzare ți cu plata în rate lunare.



Lucrările Adunării Generale
a O.N.U

HE PESTE HOTA HE „Scînteia tineretului"
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Adunarea Generală a O.N.U. a luat în discuție recomandarea 
Comitetului său general (Biroul) cu privire la includerea pe 
agenda actualei sesiuni a punctului intitulat „Statutul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc in Adunarea Generală".

Adunarea a decis, fără vot, să 
includă acest punct pe ordinea 
de zi și să-1 abordeze imediat 
după examinarea „Statutului 
Comunității Economice Europe
ne în Adunarea Generală." 
Președintele Adunării Generale, 
Abdelaziz Bouteflika, a declarat 
că se așteaptă ca această dis
cuție să aibă loc vineri 
amiază.

Reluîndu-și dezbaterile 
tice generale, Adunarea 
diat intervențiile a 
reprezentanți ai statelor mem
bre ale O.N.U., din toate regiu
nile globului. Vorbitorii au 
abordat, cu precădere, proble
mele cele mai arzătoare care 
confruntă comunitatea interna
țională, intre care noua ordine 
economică internațională, de
zarmarea, generalizarea destin
derii, eliminarea focarelor de 
tensiune etc.

Șeful delegației birmaneze, 
ambasadorul U Lvin, a declarat, 
referindu-se la situația econo
mică din lume, că, în ciuda deo
sebirilor de interese dintre pro
ducători și consumatori, trebuie 
urmărită reconcilierea lor în
tr-un spirit de cooperare și în
țelegere. Alături de stabilirea 
unui sistem monetar internațio
nal sănătos, abordarea în condi
ții de cooperare internațională a 
problemei combaterii inflației 
se poate dovedi, de asemenea, 
fructuoasă.

Ministrul de externe al R.S.S.
Bieloruse, Anatoli Gurinovici, a 
apreciat eforturile care se fac 
pentru întărirea securității pe 
continentul european, adăugind

după-

poli- 
a au- 

numeroși

însă că destinderea nu trebuie 
limitată la o anumită parte a 
globului. în lupta lor pentru 
destindere, statele socialiste 
sprijină, în același timp, cu fer
mitate lupta popoarelor împo
triva forțelor imperialismului, 
reacțiunii și agresiunii, pentru 
libertatea și întărirea indepen
denței naționale — a afirmat 
ministrul bielorus.

Reprezentantul Mexicului, Al
fonso Garcia Robles, a afirmat 
că delegația sa repudiază utili
zarea forței în relațiile interna
ționale. în opinia .guvernului 
său, a precizat vorbitorul, păr
țile în conflict trebuie să pună 
capăt stării de beligerantă și să 
caute să stabilească relații ba
zate pe respectarea suveranității, 
integrității teritoriale și inde
pendenței politice a tuturor 
statelor din zonă. El a afirmat 
că o pace durabilă și justă nu 
poate fi stabilită in Orientul 
Apropiat decît dacă sint între
prinse acțiuni adecvate pentru 
garantarea unui viitor liber și 
demn pentru poporul palesti
nian.

Comentînd rezultatele Confe
rinței Mondiale a Populației, 
vorbitorul a informat că guver
nul său a trimis, deja, Parla
mentului o inițiativă, menită să 
aducă amendamente la consti
tuție, pentru a încorpora astfel 
unele recomandări specifice, 
conținute în planul de acțiune 
adoptat la București.

In dezbaterea Conferinței F. A.O. pentru Europa

Pentru o mai bună utilizare
a pămîntului și o creștere

continuă a producției agricole
La Lausanne și-a în

ceput lucrările cea de-a 
IX-a sesiune a Conferin
ței F.A.O. pentru Europa. 
Din partea României par
ticipă o delegație condusă 
de Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului agricultu
rii, industriei alimentare 
și apelor.

Președinte al actualei sesiuni 
fost ales șeful delegației el

vețiene, Jean Claude Piot, iar 
vicepreședinți — șefii delegații
lor României, Irlandei și Por
tugaliei.

Luînd cuvintul la deschiderea 
conferinței, președintele Confe
derației elvetice, Ernest Bruger, 
a insistat asupra situației pre
care a producției alimentare 
mondiale. Consumul de produse 
alimentare al țărilor europene 
— a arătat el — depășește pro
ducția acestora, ceea ce impune 
conferinței să adopte, la actuala 
sesiune, decizii importante pri
vind politica în domeniul pro
ducției agricole, care să con
ducă Ia o mai bună utilizare a

a
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„Ziua României" 
la Salonul de la 

Bruxelles
în cadrul celei de-a XlV-a 

ediții a „Salonului interna
țional de alimentație și arte 
menajere", deschis la Bru
xelles, miercuri a fost săr
bătorită „Ziua României".

Pavilionul țării noastre, 
participa”! pentru a Xl-a 
oară la Tîrg, prezintă pro
duse ale industriei alimen
tare. ale unităților industria
le și cooperatiste specializa
te în fabricarea covoarelor, 
împletituri, cusături artiza
nale. articole de ceramică.

Mărfurile expuse și vîndu- 
te în pavilionul „România" 
se bucură de o unanimă pre
țuire din partea specialiști
lor. oficialităților tîrgului, 
reprezentanților diferitelor 
firme contractante, publicu
lui vizitator. Cele nouă me
dalii, dintre care cinci de 
aur și două de argint, obți
nute săptămîna trecută Ia 
criteriul internațional de o- 
mologare „Monde-selection", 
de la Bruxelles, de produse 
alimentare expuse în pavi
lion constituie o certă apre
ciere dată calității superioa
re a mărfurilor românești.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa
Cuvintul șefului delegației române

Grupul de lucru însărcinat de Comitetul de coordonare al 
Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa cu elabo
rarea documentului final privind urmările instituționale ale 
conferinței a continuat examinarea principalelor idei care 
urmează să fie incluse în preambulul acestui document.

Luînd cuvintul în cadrul 
dezbaterilor, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a relevat caracterul 
constructiv al propunerilor fă
cute anterior de reprezentanții 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei și 
Danemarcei. Totodată, vorbito
rul a prezentat ideile de bază 
pe care, în concepția delegației 
române, ar urma să le cuprindă 
preambulul : rolul și locul con
ferinței ca element și factor al 
procesului de edificare a secu
rității și dezvoltare a cooperării 
în Europa : progresele realizate 
de conferință pe calea securită
ții și cooperării europene ; ne
cesitatea continuării și coordo
nării eforturilor multilaterale ale 
statelor participante în vederea 
atingerii acestor obiective ; ne
cesitatea de a se asigura pu
nerea în aplicare a hotărîrilor

pe care le va adopta conferința ; 
necesitatea continuării procesu
lui multilateral început de con
ferință, cu respectarea deplină 
a principiilor și normelor stabi
lite de aceasta.

Ideile expuse de delegația 
română au fost sprijinite de re
prezentanții Poloniei, ' Ceho
slovaciei, Angliei, R. D. Germa-' 
ne, Iugoslaviei, Ciprului și 
Liechtenstein, care au relevat 
caracterul constructiv și cu
prinzător al propunerilor pre
zentate.

După o dezbatere generală 
asupra . acestor idei, grupul de 
lucru a hotărît ca, începînd cu 
ședința viitoare, să treacă la 
redactarea propriu-zisă a para
grafelor care vor constitui 
preambulul documentului final 
privind urmările instituționale 
ale conferinței.

pămintului, precum și politica 
referitoare la consumul produ
selor alimentare. Președintele 
Elveției a relevat responsabili
tatea fiecărei țări în asigurarea 
cerințelor alimentare de 
ale propriei 
minimaliza, 
comerțului 
produse agricole.

Secretarul executiv al Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa, J. Stanovnik, a atras a- 
tenția conferinței asupra impli
cațiilor care rezultă din reduce
rea substanțială a stocurilor de 
produse agricole, din inflația 
galopantă existentă in țările ca
pitaliste, din instabilitățile mo
netare și dezechilibrul balanțe
lor de plăți, relevind totodată 
necesitatea de a utiliza eficient 
resursele energetice.

în cuvintul său, șeful delega
ției române, Ion Stanciu, a pre
zentat politica țării noastre pri
vind agricultura ca parte inte
grantă a procesului general de 
dezvoltare economică. în acest 
context, au fost expuse obiec
tivele României în domeniul a- 
gricol in cadrul strategiei dez
voltării pe o perioadă de 10—15 
ani.

în continuare, reprezentantul 
român a arătat : „Țara noastră 
acordă o importanță deosebită 
creării unui cadru internațional 
favorabil dezvoltării schimburi
lor între țările europene. în a- 
cest sens, delegația română se 
pronunță în favoarea adoptării 
de către țările dezvoltate a unei 
politici comerciale care să per
mită accesul liber pe piețele lor 
al produselor agroalimentare 
provenind din țările în curs de 
dezvoltare din Europa, indife
rent de regimul lor social-eco
nomic și politic. Țara noastră 
are în vedere participarea sa 
pe o scară mai largă la schim
burile comerciale europene, în 
paralel cu satisfacerea cerințe
lor interne crescînde de produ
se agroalimentare.

Pentru încurajarea acestor 
schimburi comerciale este ne
cesar să fie înlăturate barvre- 
le, restricțiile și discriminările 
existente, să nu se mai intro
ducă noi restricții, cum este ca
zul pentru animalele vii, carne 
și o serie de produse hortico
le. De asemenea, este indicată 
extinderea sistemului de prefe
rințe pentru toate produsele a- 
groalimentare".

bază 
populații, fără a 

insă, importanța 
internațional cu

Tractoare românești 
în Suedia
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D
acă sosești la Var
na dinspre interio
rul țării, cunoș
tința cu marea o 
faci tirziu, după ce 
ai traversat întreg 

așezat in amfitea-orașul
tru in fața golfului cu același 
nume. _ ’
mării ți-e anunțată, insă, de în
dată ce ai pătruns in oraș, de 
droaia de pescăruși care se 
zbenguie pe caldarîmul piețelor 
și acoperișurile caselor. In nici 
un alt oraș-port din cite mi-a 
fost dat să văd nu am intilnit 
o asemenea prezență masivă a 
pescărușilor — nici la Constan
ța, nici la Rostock, nici la Ham
burg, nici la Salerno, nici mă
car la Burgas, celălalt mare port 
bulgăresc. Pescărușii sint la 
Varna aproape ceea ce porum
beii sint la Veneția, o prezență 
neîntreruptă. Țipetele lor stra
nii vor parcă să-ți întipărească 
adine in memorie ceea ce știi 
de mult — că te afli într-un 
oraș a cărui întreagă existență 
este legată organic de mediul 
marin. Stridentele păsări 
mării trebuie să fi atras 
țărm și corăbiile grecilor 
Milet care au întemeiat,

Apropierea imediată a

chimiei și construcțiilor de ma
șini. Din golful Varna, un ca
nal de peste 20 de km. duce 
spre platforma marelui combi
nat chimic de la Devnia, cel 
mai amplu obiectiv economic 
al celui de al șaselea plan cin
cinal al Bulgariei, care va pro
duce între altele 800 000 tone 
superfosfați, 600 000 tone acid a- 
zotic, 720 000 tone acid sulfuric

apele mării, și bogatele surse de 
ape termale au permis dezvol
tarea in nordul orașului a două 
din cele mai mari și mai fru
moase stațiuni balneare ale 
Bulgariei — Drujba și Nisipu
rile de aur — care dispun de 
peste 100 000 de paturi și se bu
cură de un binemeritat renume 
internațional. în fiecare an, 
peste un milion de turiști, din

La 8 octombrie, a sosit la 
Trelleborg — Suedia, primul 
lot de 30 tractoare românești 
„U-445" exportate de „Uni
versal Tractor" in cadrul con
tractului pe 1974 încheiat cu 
firma „Mats Hultgren Ab“. 
Potrivit contractului, pină la 
sfirșitul anului urmează a se 
mai livra incă 120 tractoare 
„U-445" și „U-550". în felul 
acesta, Suedia a devenit o 
nouă piață de desfacere pen
tru tractoarele românești, cu 
perspective de dezvoltare a 
vînzărilor în 1975.

Orașul mării

ale 
spre 
din 
cu 

peste două milenii și jumătate 
in urmă, vechea colonie Odes- 
sos. Ele au fost martore ale 
incursiunilor de pradă ale geți- 
lor in bogata cetate elină. Sub
stanța lor genetică trebuie să fi 
înregistrat, nedeslușit, legiunile 
cuceritorilor romani, care au 
construit aici temple și terme, 
oștilc reintemeietorilor bulgari, 
fastuoasele cortegii bizantine, 
corăbiile negustorilor din Ve
neția și Dubrovnik veniți să 
cumpere cereale, șalvarii și ia
taganele stăpinitorilor otomani 
ca și înverșunata bătălie de Ia 
1444 în care sultanul Murad al 
doilea înfrîngea forțele unite 
ale ungurilor, polonezilor și ro
mânilor conduse la Vladislav III 
și Iancu de Hunedoara.

în tot timpul acestor stăpîniri 
succesive Varna a fost un oraș 
al mării, ceea ce continuă să 
fie, la o scară mult mai inaltă, 
și in prezent. Poartă maritimă 
a Bulgariei vecine și prietene, 
Varna a cunoscut în anii socia
lismului o dezvoltare impetu
oasă. Prin portul său, care poa
te primi nave cu un deplasa
ment de zeci de mii de tone, 
se efectuează 89 la sută din im
porturile și 81 la sută din ex
porturile țării. Majoritatea na
velor flotei comerciale bulgare 
s-au „născut" aici. La Șantie
rele „Gheorghi Dimitrov" se 
construiesc în prezent vase de 
38 000 tone, iar intr-un viitor a- 
propiat se vor lansa la apă pe
troliere de 100 000 tone. Alături 
de intensa activitatea portuară, 
de construcțiile navale și de tra
diționala industrie alimentară 
și textilă, ultimii ani au adus 
la Varna impulsurile majore ale

• CONFORM datelor prezentate la Conferința națională in 
problemele economice, care s-a desfășurat la Washington, in 
ultimii cinci ani în Statele Unite costul energiei electrice utili
zate in gospodărie a crescut cu 46,7 la sută, încălzitul locuințe
lor s-a scumpit cu 109,7 
cu 19,6 la sută.

• ÎNTR-UN STUDIU 
S.U.A. se apreciază că 
chimice se va înregistra 
a prețurilor. Această tendință, se subliniază in studiu, s-a ma
nifestat, de altfel, și in ultimii doi ani, mai ales în ceea ce 
privește îngrășămintele pe bază de amoniu și cele fosfatice. Se 
apreciază că acest fenomen are repercusiuni extrem de nefavo
rabile asupra țărilor in curs de dezvoltare, care, în 1972—1973, 
au importat aproape jumătate din cantitatea de îngrășăminte 
chimice necesară agriculturii. Aceasta se adaugă efectelor ne
favorabile, manifestate anterior, ale creșterii prețurilor la petrol 
și alimente.

• VENITURILE medii reale în Marea Britanie au scăzut cu 
aproximativ unu la sută în intervalul aprilie-iunie a.c., a anun
țat Oficiul central de statistică de la Londra. Acest fenomen se 
datorește în principal creșterii rapide a prețurilor și impozitelor, 
indică aceeași sursă.

• PONDEREA cărbunelui utilizat drept combustibil in ter
mocentralele din țările Pieței comune va ajunge în acest an la 
50,7 la sută față de 49,6 la sută anul trecut și 38,6 la sută în 
1972, se arată într-un studiu publicat la Bruxelles. Paralel, s-a 
înregistrat o reducere a petrolului folosit in centralele termice, 
ponderea sa fiind, in acest an, de 33,3 la sută față de 35,8 la 
sută în 1973 și 37 la sută în 1972. Studiul arată, pe de altă parte, 
că sporirea ponderii cărbunelui constituie rezultatul politicii ela
borate în țările membre ca urmare a crizei petroliere și se_ aș
teaptă în continuare Ia creșterea rolului acestuia ca sursă de 
energie.

• POTRIVIT opiniei reprezentanților consumatorilor din R.F. 
Germania, există perspectiva ca, în iarnă, prețurile la combus
tibilii lichizi să crească in această țară de aproape două ori. 
Pină în prezent, în R.F. Germania s-au scumpit, in medie cu 
15—25 la sută, in comparație cu nivelul anului trecut, costul 
energiei electrice, al gazelor menajere, al cocsului și al căr
bunelui brichetat.

• IN PRIMELE nouă luni ale anului curent, costul vieții a 
crescut in Columbia cu 17,8 la sută.

După cum anunță Direcția națională de statistică, creșteri mai 
accentuate au înregistrat prețurile 
de îmbrăcăminte. S-au 
riile.

• POTRIVIT datelor 
zahărul s-a scumpit cu

la sută, iar taxele telefonice au sporit

elaborat de Ministerul Agriculturii al 
pe piața mondială a îngrășămintelor 
in următorii ani o creștere importantă

scumpit, de
la produsele alimentare și 
asemenea, considerabil chi-

ultimele 12 luni, în Elveția,oficiale, în
____________ .... 85,8 la sută, orezul — 89,9 la sută, gră
simile cu 28,3 la sută, iar legumele cu 16,1 Ia sută.

Au cunoscut, totodată, o creștere masivă, prețurile plătite de 
consumatori pentru benzină, transportul in comun, încălzitul 
locuințelor și iluminat.

• DUPĂ CUM anunță Institutul central de statistică din Italia, 
în perioada august 1973 — august 1974, prețurile au crescut, în 
medie, in această țară, cu 20,3 la sută.
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Les hausses de prix se multiplient 
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Presa occidentală semnalează fenomenele inflaționiste, 
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• ÎNTR-O DECLARAȚIE e- 
misă de M.A.E. al Republicii 
Vietnamului de Sud se condam
nă trimiterea continuă de ajutor 
militar american pentru a sus
ține Administrația de Ia Saigon, 
acțiune ce contravine prevede
rilor acordurilor de la Paris asu
pra Vietnamului.

• POTRIVIT ULTIMELOR 
DATE OFICIALE publicate la 
Copenhaga, in prezent, numărul 
șomerilor din Danemarca se ri
dică la 50 000. într-o situație 
deosebit de dificilă se află mun
citorii imigranți, care sint ne- 
voiți să părăsească țara din cau
za închiderii unor întreprinderi.
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•. Victime ale subnutri
ției

în cadrul celui de-al 14-lea 
Congres internațional al pedia
trilor, care se desfășoară la 
Buenos Aires, a fost relevat 
faptul că, in ansamblul întregii 
lumi, peste 300 de milioane de 
copii cu o virstă mai mică de 
șase ani sint, în prezent, vic
time ale subnutriției.

în marea lor majoritate, acești 
copii trăiesc în țările în curs 
de dezvoltare incluse in noțiu
nea „lumea a treia", unde se 
apreciază că peste 75 la sută din 
copiii aparținind categoriei de 
virstă menționate nu primesc, 
în cadrul alimentației cotidiene, 
cantitățile necesare de proteine, 
ceea ce duce Ia vădita lor 
subdezvoltare fizică și psihică.

„International Herald Tribune"

Creșterea vertiginoasă
a prețurilor

Graficele, reproduse după „INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE", avînd drept sursă statisticile Fondului Monetar 
International, înfățișează creșterea constantă a indexului 
preturilor de consum în principalele țări industrializate. In 
comparație cu anul 1970, prețurile au cunoscut cele mai în
semnate sporiri în Marea Britanie, Italia și Japonia, atin- 
gînd la sfirșitul primului semestru al acestui an 50 la su
tă. Pe o linie ascendentă se înscriu prețurile și în Fran(a, 
R.F.G. și Canada.

Consumer Price Index-Major Industrial Nations
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• Măsuri în S.U.A. pentru economii de energie

• Se au în vedere acțiuni de raționalizare în cazul 

în care consumul de produse petroliere
nu se reduce corespunzător
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însemnări din R. P. Bulgaria de BAZIL ȘTEFAN

și 1 200 000 tone sodă calcinată. 
Rapida dezvoltare economică a 
orașului și județului Varna a a- 
tras aici mii și mii de oameni 
de pe alte meleaguri, populația 
străvechii cetăți dublîndu-se in 
numai un deceniu și jumătate 
și ajungind in prezent la peste 
260 000 de locuitori. Vastele car
tiere noi de locuințe ale Var- 
nei sint semnul vizibil și eloc
vent al acestei ascensiuni spre 
progres și civilizație. Tot de 
virtuțile mării este legată și re
putația turistică a Varnei. Pla
jele însorite, cu nisip fin, în
conjurate de pădurile seculare 
de la poalele colinelor prebal- 
canice, care înaintează pină in

care o treime străini, vin să-și 
petreacă aici concediul, adău
gind dinamicii productive a o- 
rașului-port forfota veselă și 
multicoloră a vilegiaturiștilor și 
veniturile suplimentare aprecia
bile ale acestei noi „industrii". 
Printre aceștia se află și nume
roși turiști români. Dealtfel, 
Varna și-a înscris numele în 
cronica tradiționalelor relații de 
prietenie româno-bulgare, în- 
timpinind cu deosebită căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și găzduind intilniri ale condu
cătorilor de partid și de stat 
ai României și Bulgariei.

• ULTIMA FOSTA SCLAVA din Brazilia, bătrînica Ama- 
da, a murit la respectabila virstă de 122 de ani. Deși sclavia 
a fost abolită în 1888, Amada a continuat să lucreze pe întin
sele plantații ale familiei ducelui de Caxias. Din 1969 locuia 
cu soțul ei (104 ani) într-un azil de bătrîni. • ZECI DE MII 
DE R1NDUNELE sint transportate gratuit de „Air France" și 
„Swissair" din Elveția, unde mor surprinse de frig, spre Spa
nia sau sudul cald al Franței. O mină de ajutor ca ele să-și 
continue zborul migratoriu 1 • PARIURILE ÎNFLORESC pe 
seama deznodămîntului alegeriloi britanice de mîine. Un om 
de afaceri britanic a pariat pe 10 000 lire că vor ieși victo
rioși conservatorii. Amatorii de senzații costisitoare nu lipsesc. 
Fondul pariurilor se ridică acum la 160 000 lire. Laburiștii sint, 
însă, favoriții sondajelor de opinie publică. • UN MUZEU AL 
PESCUITULUI într-o casă particulară se întîlnește, ce e 
drept, măi rar. Un colecționar polonez din Puck își creează 
singur piesele : vase de pescuit de tipurile cele mai diverse. 
• La NURNBERG a fost prezentat, un pian care are doar 
claviatură și rama cu strunele, fără corpul din lemn care în
deplinește rolul de cutie de rezonanță. Instalația electronică 
a acestui pian intensifică sunetul strunelor și îl transmite unui 
amplificator stereofonic. Claviatura pianului este aceeași cu a 
pianului obișnuit. Amplificatorul poate fi închis și atunci pia
nistul își poate auzi interpretarea la căști, fără a tulbura liniș
tea celor din jur. • UN ASTRONOM SOVIETIC, Orlov, a de
monstrat că Polul Nord se îndreaptă spre regiunea Labrado
rului, cu o viteză de 11—13 cm. pe ah. Înseamnă că în ultimii 
100 000 ani, polul s-a mutat cu 11 km. fără ca aceasta să de
termine modificări ale climei terestre. • A FOST DESCOPE
RITĂ IN ITALIA STATUIA DIVINITĂȚII TUCHULCA, ju
mătate om — jumătate pasăre de pradă, care, potrivit mitologi
ei etrusce, stăpînea Infernul. • IN 1973 ȘI 1N 1974, WHISKY - 
UL SCOȚIAN a bătut toate recordurile la export, rămînînd o 
valoare sigură nu numai pentru producătorii din Scoția, dar și 
pentru economia Marii Britanii. Potrivit statisticilor publicate 
de „Scotch Whisky Association", 336 milioane de sticle au fost 
expediate în întreaga lume în cursul primelor șase luni ale 
anului 1974. Această cifră reprezintă o creștere cu 21 la sută 
în raport cu aceeași perioadă a anului 1973.

• LA BOSTON S-AU PRO
DUS, luni și marți, inci
dente și ciocniri serioase in
tre cetățenii de culoare și 
albi, cu prilejul aplicării pro
gramelor de integrare rasi
ală a școlilor din oraș. Inci
dentele au fost provocate de 
opoziția rasiștilor față de a- 
plicarea așa-numitului „Bu
sing" — sistem prin care e- 
levii de la școlile din cartie
rele locuite de negri sint tri
miși cu autobuzele să ur
meze cursurile in școlile 
frecventate de copiii albilor.

• Inundații în Iugoslavia
Agenția Taniug informează 

că ploile torențiale care au că
zut în ultimele zile în nume
roase regiuni ale Iugoslaviei au 
provocat revărsarea cursurilor 
de apă in partea centrală a ță
rii, indundațiile afectind mai 
multe orașe a căror populație a 
fost evacuată și vaccinată împo
triva 
După cum 
iugoslavă, apele 
rîurilor Sava, 
Vrbas au provocat 
daune agriculturii, 
îlor și căilor rutiere 
fețe totalizînd 50 000 
din centrul R.S.F.

Autoritățile au întreprins ac
țiunile necesare pentru prote
jarea și ajutorarea populației din 
zonele afectate, prin constru
irea de diguri, distribuirea de 
alimente și apă potabilă și prin 
adoptarea măsurilor sanitare a- 
decvate.

Luind cuvintul în cadrul se
siunii comune a Senatului și a 
Camerei Reprezentanților, pre
ședintele Statelor Unite, Gerald 
Ford, a prezentat un program 
economic, care cuprinde, în e- 
sență, măsuri 
sirea energiei 
flației.

Subliniind 
capătă în 
energiei, 
preconizat 
centralele 
să treacă la folosirea cărbunelui 
sau a energiei nucleare, pentru 
ca, pină in 1980, nici o centrală 
să nu mai funcționeze pe bază 
de combustibil lichid. Aplicarea 
acestei măsuri, a arătat pre
ședintele, va permite, pină la 
sfirșitul anului 1975, reducerea 
cu un milion barili pe zi a im
porturilor americane de produse 
petroliere, care se cifrează la 
ora actuală la o medie zilnică 
de 6,9 milioane barili. Totodată, 
președintele S.U.A. a făcut apel 
către toți consumatorii 
câni să economisească energia, 
prin reducerea vitezei 
hiculelor și limitarea consumu
lui de benzină, scăderea tem
peraturii în locuințe și birouri, 
și să folosească curentul electric 
numai atît cit este necesar. 
Președintele a solicitat, de ase
menea, companiilor americane să 
treacă la producerea de automo
bile cu consum. redus de benzi
nă. Gerald Ford a precizat că 
Administrația are în vedere 
luarea unor măsuri de raționa
lizare în cazul în care consumul 
de produse petroliere nu se 
reduce corespunzător.

După ce a subliniat că la ora 
actuală inflația reprezintă prin
cipalul pericol pentru economia 
americană, președintele Ford a 
propus o majorare cu 5 la su
tă, incepînd cu 1 ianuarie 1975, 
a impozitelor percepute de la 
familiile avînd venituri anuale 
de peste 15 000 dolari. Vor fi 
majorate, de asemenea, impozi
tele asupra veniturilor socie
tăților, ceea ce va procura tre
zoreriei americane 4,7 miliarde 

------  t pe an.

privind economi- 
și combaterea in-

importanța ce o 
prezent conservarea 
președintele Ford a 
in programul său ca 
electrice din S.U.A.

ameri-

autove-

președintele a propus alocarea 
a 3 miliarde dolari din fondurile 
federale pentru a cobori taxe
le pe piața ipotecară, ceea ce 
echivalează cu finanțarea con
strucției unui număr de 100 000 
locuințe.

Pe de altă parte, președintele 
Statelor Unite, după ce a arătat 
că șomajul reprezintă în pre
zent 5,8 la sută din populația 
activă a țării, a propus sporirea 
asistenței pentru șomaj și a a- 
sistenței acordate autorităților 
locale pentru crearea de locuri 
de muncă în sectorul public, în 
cazul în care, timp de trei luni 
consecutiv, în 1975, numărul ce
lor fără lucru depășește 6 la 
sută din populația activă a Sta
telor Unite.

Președintele Gerald Ford a 
propus, de asemenea, reducerea 
cheltuielilor federale pe exerci
țiul financiar în curs sub nive
lul de 300 miliarde dolari, ceea 
ce reprezintă economii supli
mentare în valoare de 5 mili
arde dolari.

Totodată, președintele Ford 
a cerut ca amenzile aplicate 
pentru practici neloiale în pri
vința concurenței să fie fixate la 
un maximum de un milion do
lari pentru societățile pe ac
țiuni și la 100 000 dolari pentru 
persoanele particulare.

în cuvîntarea sa, președintele 
a menționat numeroasele propu
neri făcute de predecesorul său 
pentru conservarea energiei și 
stimularea producției în S.U.A., 
care au rămas în suspensie, de 
mai multe luni, în cadrul Con
gresului.

în încheierea discursului său, 
•președintele Ford a cerut Con
gresului să aprobe integral pro
gramul prezentat și să nu pro
cedeze la o discutare și adopta- 

propu- 
diminua 
preconi-

re separată a fiecărei 
neri, deoarece s-ar 
eficacitatea măsurilor 
zate.

eventualelor epidemii, 
precizează agenția 

revărsate ale 
Sana. Una și 

importante 
construcțir 
pe supra- 

de hectare 
Iugoslavia.

de dolari încasări pe an.
Totodată, Gerald Ford a ce

rut Congresului să aprobe o se
rie de măsuri privind stimula
rea activității economice, prin
tre care o reducere de 10 la su
tă a impozitelor asupra inves
tițiilor, precum și acordarea u- 
nor înlesniri fiscale în valoare 
de 1,4 miliarde dolari pentru 
veniturile sub 15 000 dolari pe 
an. Gerald Ford a propus con
comitent ca dividendele vărsa
te pentru anumite acțiuni prio
ritare să fie deduse în viitor din 
impozitele plătite de societăți.

Pentru relansarea activității 
în sectorul construcțiilor de lo
cuințe, paralizat de ridicarea e- 
xagerată a dobînzilor la credite.

Conducerile firmelor „Ge
neral Motors" și „Ford" au 
anunțat că își vor orienta e- 
forturile pentru construirea 
unui motor de automobil al 
cărui randament să poată a- 
junge la 40 la sută, în vede
rea reducerii consumului. Re
alizarea unui astfel de motor 
ar însemna că un automobil 
de oapacitate medie, realizat 
de aceste firme, va putea par
curge cu un galon de benzi
nă pină la 18 mile, față de 
13 mile la ora actuală.

Hotărîrea acestor societăți, 
apreciază agenția Associated 
Press, constituie o primă re
acție la apelul președintelui 
Ford privind reducerea con
sumului de benzină.
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