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In ziua de 14 octombrie 
a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, Ia Consiliul de Stat, 
pe Sayed Sharief Ahmed, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Democratice Sudan în țara 
noastră.

Cu acest prilej, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
ambasadorul Sayed Sharief 
Ahmed au rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu am

basadorul Republicii Demo
cratice Sudan, Sayed Sharief 
Ahmed.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

(Agerpres)

Actualitatea

agricolă

PORUMBUL -
DECISIVA 
BĂTĂLIE 
A TOAMNEI!
Lucrătorii ogoarelor se 

află, în aceste zile „fier
binți" ale campaniei de 
toamnă, angajați în cea mai 
amplă și definitivă bătălie 
pentru încheierea cu succes 
a anului agricol : recoltatul 
porumbului. Spunem aceasta 
deoarece în structura plan
telor cultivate porumbul de
ține cea mai mare pondere, 
ocupind un sfert din supra
fața arabilă a țării, consti
tuind cel mai înseninat izvor 
de hrană pentru sectorul 
zootehnic. Și în acest an, in 
multe zone ale țării, recolte
le sint mari, de bună calita
te, ceea ce solicită o mobili
zare susținută pentru strîn- 
gerea și depozitarea porum
bului în condiții cit mai 
bune, în așa fel incit efor
tul muncii depuse la întreți
nere să nu se piardă în 
zadar.

Din situația statistică „la 
zi“, întocmită la ministerul 
de resort, reiese că s-au re
coltat aproape 1 milion hec
tare in întreprinderile de 
stat și cooperativele agricole 
de producție. Realizarea nu 
poate mulțumi, deoarece nici 
jumătate din suprafață nu a 
fost recoltată, de aceea este 
necesar c# fiecare unitate 
agricolă să accelereze ritmul 
recoltatului, printr-o temei
nică organizare a muncii. 
Acolo unde există dotarea 
tehnică specifică trebuie ca 
aceasta să fie folosită in
tens, iar în cooperativele a- 
gricole de producție, unde 
porumbul se recoltează in 
mare parte manual, trebuie 
organizată întrajutorarea for
mațiilor de muncă angajate 
In acord global, concentrin- 
du-se forța de muncă pe a- 
numite parcele. Recolta tre
buie să ajungă cit mai re
pede din cimp, in magazii I 
Cantitățile mari de produse 
obținute in acest an impun 
o mobilizare intensă de forțe, 
de aceea organizațiile U.T.C., 
toți tinerii, au obligația pa
triotică de a răspunde prin 
prezență și muncă activă so
licitărilor, pentru a sprijini 
efectiv campania de toamnă.

Grăbirea lucrărilor trebuie 
să fie însoțită in același timp 
de preocuparea susținută 
pentru înlăturarea oricăror 
pierderi și spunem aceasta 
deoarece în urma culegători
lor rămln însemnate cantități 
de recoltă în cimp. Este o 
dovadă a risipei, o neglijen
ță care afectează balanța 
producției. Știuleții care sint 
imprăștiați pe porumbiște, in 
urma recoltatului mecanizat, 
trebuie adunați manual, ac
țiune la care pot fi mobilizați 
elevii. Nici un bob de po
rumb, rod prețios al unei 
munci încordate de un an, nu 
trebuie să rămină in cimp. 
In plus, porumbul recoltai 
se cere depozitat cu grijă și 
răspundere pentru a se evita 
deprecierea în timpul păs
trării.

ȘTEFAN DORGOȘAN
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6. ÎNTREAGA DEZVOLTARE ECONO-

CU PLANUL PE PRIMII PATRU ANI
Al CINCINALULUI ÎNDEPLINIT

MICO-SOCIALA A ȚARII SE VA REA

LIZA PE BAZA PLANULUI NAȚIONAL 

UNIC, ASIGURINDU-SE UNIREA E- 

FORTURILOR UMANE Șl MATERIALE 

ALE ÎNTREGULUI POPOR ÎN SCOPUL

ÎNFĂPTUIRII PROGRAMULUI PARTI
DULUI.

SOCIETATEA SOCIALISTA
MULTILATERAL DEZVOLTATA

OBIECTIVE FUNDAMENTALE

Intr-o telegramă a- 
dresată Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român, to
varășului 
Ceaușescu, 
județean 
Partidului 
Român 
că oamenii 
din unitățile econo
mice ale județului — 
români, maghiari, 
germani — în marea 
întrecere ce se des
fășoară 
țară în întimpina- 
rea Congresului al 
XI-lea al partidului, 
au realizat în ziua

Nicolae 
Comitetul 
Sibiu al 
Comunist 

raportează 
muncii

în întreaga

de 14 octombrie 1974 
sarcinile la producția 
industrială pe primii 
patru ani ai cincina
lului.

Avansul dobîndit, 
hotărîrea fermă a 
tuturor Colectivelor 
de muncă de a-și 
amplifica eforturile 
și înfăptuirile — se 
spune în telegramă 
— ne îndreptățesc 
să preliminăm reali
zarea, pînă la sfifși- 
tul acestui an, a u- 
nei producții supli
mentare de 4,5 mili
arde lei.

Succesul pe care îl

Raportul tinerilor către Congres
LA I.W.l'. MEDGIDIA

PARAMETRII CALITATIVI Șl
CANTITATIVI Al VIITORULUI

întreprinderea mecanică de 
utilaj Medgidia lucrează în con
tul lunii februarie 1975 ! Re
morcile de 5 tone, presele pen
tru balotat paie și fin, combi
nele de recoltat furaje, carda- 
nele pentru diversele tipuri de 
mașini agricole se produc la 
parametrii calitativi și cantita
tivi ai anului viitor. Tot la pa
rametrii anului viitor se aplică 
și cele mai recente inovații ale 
tinerilor Dorin Vizireanu, Ion 
Sorin și Petre Csoos. Și tot la 
parametrii viitorului lucrează și 
echipa lui Gheorghe Comăcea- 
nu de la secția 53 montaj, unde 
ritmul de realizare a planului 
n-a coborît de 9 luni de zile sub 
110 la sută. Aceeași producție 
net superioară angajamentelor 
inițiale o realizează și oțelarul 
Constantin Negulescu, echipa 
maistrului Trandafir Isaică de 
la secția 54 prelucrări mecanice, 
precum și strungarul Domnel 
Tuțui de la secția 52.

Adunate, toate aceste realizări 
echivalează cu un trimestru de

producție la nivelul anului vii
tor, an care, așa cum îl prefigu
rează și angajamentul tinerilor, 
va fi mai scurt cu șase luni. 
Primul lor răspuns la aceste an
gajamente a și fost dat : prin 
mai buna utilizare a mașinilor 
și utilajelor, prin eliminarea 
absențelor nemotivate, prin creș
terea cu un procent a indicelui 
de utilizare a timpului de lucru, 
prin eliminarea rebuturilor, ute- 
ciștii au realizat o producție su
plimentară echivalentă cu 18 000 
ore/om producție la ritmul ac
tual de lucru. De asemenea, 
economiile realizate de tineri la 
consumurile specifice de metal 
și alte materiale, de energie 
electrică și combustibil pe în
treaga perioadă a celor 9 luni 
și jumătate de producție se ri
dică la peste 650 000 lei.

— Angajamentul nostru este 
ca, pînă la sfîrșitul anului, aces
te economii să ajungă la un mi-

PAVEL PERFID

(Continuare In pag. a 111-a)

Bilanț record pentru
cea mai nouă marmură

Primul an de producție al 
întreprinderii „Marmora" — 
Tulcea, cea mai nouă unitate 
industrială din municipiu, 
s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : Parametrii proiec
tați au fost atinși cu o lună 
mai devreme, producția rea
lizată suplimentar de către 
fiecare schimb se ridică, în 
medie, Ia 40 m.p. de marmu
ră finisată, pe întreg par
cursul anului nu s-a în
registrat nici o adresă criti
că privind calitatea produc
ției. Bilanțul săptămînii tre
cute, declarată săptămînă a 
producției record, s-a soldat 
cu o depășire a sarcinilor de 
plan echivalentă cu 500 mp. 
de marmură de Rușchița. 
Printre echipele care au adus 
un aport deosebit la reali
zarea și depășirea sarcinilor 
de plan ale întreprinderii se 
numără și acelea conduse de 
uteciștii Ion Radu (gatere) și 
Paramon Artimof (mașini de 
tăiat). De altfel, vîrsta me
die a tuturor lucrătorilor este 
de 22 de ani. Marmura de 
Rușchița, Moneasa și Alun, 
granițele de Codru și Baba- 
dag sint astfel o creație ab
solută a tineretului.

P. PAVEL

Ce pot face tinerii artiști 
pentru orașul în care trăiesc?

„Artistul este omul care in
tervine în universul lucrurilor și 
îi dă o formă" — aceasta este 
propunerea de definiție la care 
a ajuns o comisie a Asociației 
internaționale a artiștilor plastici 
— cel mai mare organism artis
tic profesional ce funcționează 
pe lingă V.N.E.S.C.O. si care 
are membri din 64 de țări.

Accelerarea procesului de pă
trundere a specialistului plastic 
in teritoriul extrem de complex 
al vieții urbane este o tendință 
în spiritul căreia se cade să pri
vim mai frecvent activitatea, re
alizările din acest domeniu.

Constatăm că, intr-o ordine 
statistică, încă mulți plasticieni 
iși reduc atribuțiile la con

diția exclusivă de fenomene ale 
muzeelor și galeriilor de artă, 
deși anumite declarații cuprind 
semne ale unei modificări de 
concepție — e drept că limita

anul să-și ocupe locul în
grupul de decizie estetică ?

Artistul programator de fru
mos, elaborînd ipoteze asupra 
viitorului, în scopul orchestrării

In caflrul anchetei noastre privitoare Ia modul în care 
pot fi mai bine valorificate talentul și activitatea tinerilor 
artiști plastici, publicăm astăzi intervenția criticului Mihai 
Drișcu. Ea se înscrie, prin problemele abordate, între 
opiniile, recomandările, sugestiile sosite la redacție pe 
marginea propunerilor conținute în articolul „Să coborîm 
,,Măgura“ în orașe", ecouri pe care le vom publica, in con
tinuare, în numerele următoare ale ziarului.

tă la nivelul unei „culturi a in
teriorului".

Problema este : acționînd în 
sensul urgențelor sociale, care 
ar fi metodele prin care plastici-

lumii vizuale a unui oraș mo
dern, începe să fie, în multe 
locuri, o realitate. In ce ne pri
vește, deși încercările sînt încă 
sporadice, aș cita, printre altele,

preocupările plasticienilor timișo
reni pentru organizarea unui 
cadru estetic mai adecvat ora
șului lor.

Referitor la complexitatea ac
tivității proiectuale, deși aici 
nu ne propunem să discutăm 
despre industrial design, e locul 
să semnalăm în treacăt o ciuda
tă neînțelegere în conceperea 
„organizatorică" a proiectării: 
cei care, destul de puțini, au a- 
ceastă îndeletnicire nu produc, 
așa cum ar fi normal, sisteme de 
obiecte, ci sînt constrînși la o 
bizară „specializare" ce poate fi

MIHAI DRIȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

7. CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII SOCIALE, PE BAZA MECA
NIZĂRII Șl AUTOMATIZĂRII PROCE
SULUI DE PRODUCȚIE, VA CONSTI
TUI UN FACTOR ESENȚIAL ÎN DEZ
VOLTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII. 
O ATENTIE DEOSEBITA SE VA A- 
CORDA ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE 
A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII, FOLO
SIRII TUTUROR REZERVELOR Șl RE
SURSELOR ECONOMIEI NOASTRE 
SOCIALISTE, A ÎNTREGULUI POTEN

TIAL ECONOMIC NAȚIONAL.

raportăm cu îndrep
tățită mindrie pa
triotică urmează în 
timp bucuriei de a 
vă fi avut cu puțină 
vreme în urmă oas
pete drag al județu
lui nostru. Prețioa
sele indicații pe ca
re ni le-ați dat cu 
acest prilej, chema- 
rea-îndemn de a fa
ce din timpul ce ne 
desparte de Congre
sul partidului o peri
oadă de muncă in
tensă, pe toate tărî- 
murile, în primul 
rind în domeniul în
deplinirii planului și

a angajamentelor au 
avut un puternic e- 
cou în conștiințele 
oamenilor muncii 
din aceste locuri. A- 
dunările generale de 
dări de seamă și ale
geri din unitățile e- 
conomice au relevat 
în acest sens decizia 
unanimă a comuniș
tilor, a tuturor oa
menilor muncii de a 
nu precupeți nici un 
efort, de a munci 
exemplar pentru re
alizarea directivelor 
Congresului al X-lea 
al partidului în pa
tru ani și jumătate.

TENIS ’74
Un nou serial al „Scîn- 
teii tineretului" pe 
teme de sport, susținut 

de Ion Tiriac

• O retrospectivă a anului 
competițional 74 • Răspun
suri la întrebările cititorilor 
despre „sportul alb" o Cu
lise, afaceri și... pledoarie 
pentru fair-play • Ascensiu
nea ți decăderea marilor 
vedete ale courts-urilor de
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de ION ȚIRIAC ,

tenis de pe mapamond • 
Vom putea avea un valoros 
„schimb de mîine" pentru 
generația lui llie Năstase ? 
• înainte și după marile 
turnee ale anului 74 • To
tul despre competiții, jucă
tori, arbitri și... organiza
tori.

Noul serial „TENIS ’74" de
butează astăzi în pagina a Il-a 
a ziarului nostru cu „ESCA
LĂ ÎN HAWAI"

Pe ogoare se lucrează „foc continuu" pentru încheierea semă
natului.

Foto : GH. CUCU

Noi județe raportează 
încheierea însămîntărilor 

2>

la culturile de toamnă
Mecanizatorii țulceni și-au 

mobilizat în ultimele zile for
țele în vederea executării grab
nice a lucrărilor la semănatul 
griului. Ieri a fost o zi record, 
în care unitățile au depus efor
turi deosebite pentru încheierea 
acestor operațiuni.

La C.A.P. Nalbant, pe tarlaua 
Chelpetea, șapte mecanizatori, 
între care tinerii Constantin 
Muhuleț, Andrei Chesim, Con
stantin- • loniță-,' dădeau zor să 
pregătească ultimele 40 ha pen
tru semănat. „Lucrăm de asea
ră. ne spunea Petre Stanciu, 
abia am făcut o pauză de 2—3 
ore pentru odihna și alimentarea 
tractoarelor. Vrem să raportăm 
astăzi lucrarea terminată pe 
toate cele 600 de ha". Cu toate 
că Nicolae Zaharia și Vasile 
Secui au lucrat duminică zi 
normală, ei au fost și ieri cei

dinții care s-au prezentat la 
arat pe ogoarele C.A.P. „Nicolae 
Bălcescu". Așa cum ne-a infor
mat brigadierul Tașcu Beca, a- 
ceștia au pregătit ultimele 30 ba 
rămase, după care au mers să-i 
ajute pe ceilalți tovarăși de 
muncă. Astfel, împreună cu 
Cristache Panait și Constantin 
Nicolae au arat și discuit circa 
50 de ha.

Așa cum au muncit în aceste 
ultime zile; mecanizatorii din 
județul Tulcea — este cazul să 
amintim și exemplul de hărni
cie al celor de la Mihail Kogăl- 
niceanu, Cataloi, Frecăței, Nicu- 
lițel, Murighiol — ei au făcut 
dovada unei ample mobilizări, a 
organizării eficiente a lucrului, 
activitatea lor fiind încununată 
de succes. Ei raportează astăzi 
încheierea lucrărilor respective 
pe întreaga suprafață — 58 000 
ha — de pe raza unităților 
C.A.P.

V. RAVESCU

In pagina a ll-a
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La rîndul lor, oamenii muncii 
din agricultura județului Buzău 
raportează încheierea insămință- 
rilor la culturile de toamnă* pe 
suprafața de 77 560 hectare, iar 
mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii ogoarelor din ju
dețul Brăila au terminat însă- 
mînțatul griului pe întreaga su
prafață planificată în cooperati
vele agricole de producție.

In telegramele adresate cu a- 
cest prilej ............ ~
trai al 
NICOLAE 
către comitetele județene 
partid, se exprimă hotărîrea 
neclintit a tuturor oamenilor 
muncii din cele două județe de 
a munci cu fermitate comunistă 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
cuprinse în proiectul Programu
lui Partidului Comunist Român, 
pentru întîmpinarea Congresului 
al XI-lea al P.C.R. cu rezultate 
cit mai bune.

Comitetului Cen-
P.C.R., tovarășului 

CEAUȘESCU, de 
de 
de

SOARELE ȘI PIONIERI?

k

Duminică, 6 octombrie, fosta închisoare 
Doftana părea luată cu asalt de peste 
șapte mii de copii. Jumătate dintre ei erau 
purtători ai cravatelor roșii, cealaltă jumă
tate au cîntat acolo, prima dată, „Am cra
vata mea, sînt pionier...". O acțiune de 
mare frumusețe, bogată în sensuri educa
tive inițiată de Consiliul județean Prahova 
al organizației pionierilor și Comitetul ju
dețean Prahova al U.T.C., cu sprijinul unor 
școli bucureștene, prezente aici cu un nu
măr impresionant de copii. Spun educativă 
gîndindu-mă nu numai la cei mici, întrucît 
veniseră cu ei mulți uteciști și părinți, cu 
toții asistînd la o emoționantă ceremonie 
pionierească închinată Congre
sului al XI-lea al P.C.R., în
cheiată cu un festival artistic 
și un jurămînt de credință 
Patriei și partidului-părinte.

Personal am fost impresionat cu deose
bire de două aspecte, ambele legate de ac
tivitatea cadrelor didactice. O primire în 
rîndul organizației de pionieri din clasa a 
ll-a se putea face bine și în sălile în care 
ei învață. Era mai ușor, mai comod. Un 
dram de inițiativă, pluș un efort care nu 
este deloc exagerat, și primirea cravatei 
roșii a căpătat un sens cu adevărat sărbăto
resc, de trăire concretă a tradiției de luptă 
a- partidului, de prețuire a libertății. Le-am 
recunoscut în rîndul cadrelor didactice care 
au avut o asemenea inițiativă pe cîteva 
dintre învățătoarele și profesoarele de la 
școala 197 din București, între care Elena 
Tufă, secretara organizației de partid din 
școală, Ecaterina Săndulescu, Margareta 
Osman, Victoria Olariu. Sinceritatea și e- 
moția cu care cele patru „tovarășe" - cum 
Ie spun copiii învățătoarelor lor-au trăit

momentul, s-au transmis celor ce sînt abia 
la început de drum în organizația revolu
ționară. Fără îndoială, totul depinde de în
vățător, de profesor. Este el un om luminat, 
plin de inițiativă, deschis spre lume, cu 
inima aprinsă de sentimente patriotice, e- 
levii vor fi la fel.

Al doilea aspect care m-a impresionat a 
fost acela că aproape toți copiii prezenți 
acolo știau să cînte. Răsuna curtea închisorii 
de cîntecele lor, ceea ce mi s-a părut su
prema victorie care se putea obține într-un 
timp istoric la Doftana. Victorie care a a- 
parținut, desigur, celor ce au luptat aici, 
fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Eugen Florescu

tînăr de 18 ani pe vremea cînd 
înfrunta teroarea zidurilor reci, 
rămînînd neștearsă în privi
rile tuturor. Cîntecul le-a fost 
pus însă în mod virtual 
piilor pe buze de 

cineva anume, rolul acesta revenind 
nou cadrului didactic.

în acea zi, ca și în multe altele mi s-a 
confirmat - a cita oară ? — constatarea că 
într-o colectivitate școlară profesorul de 
muzică este departe de a fi un cadru, să-i 
zic așa, marginal. Alături de ceilalți pro
fesori - de matematică, de fizică, chimie, 
limba română etc. - rolul său în formarea 
spiritului colectiv, patriotic și chiar revoluțio
nar al copiilor fiind excepțional. Profesoara 
Victoria Olariu, de la școala mai sus a- 
mintită, mi s-a părut, din acest punct de 
vedere, un exemplu.

„Soarele și pionierii / și-au dat mîna peste 
țară...", răsuna cîntecul, iar eu mă întrebam 
cam cîți profesori de muzică vom fi avînd 
în țară și dacă toți își fac la fel de inimos 
datoria...

co- 
câtre

din

y
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UN DRUM DREPT 
Șl O COLABORARE OCOLITĂ 

între Capitală și județul Ilfov
Două cifre, una care se referă 

la numărul tinerilor de virstă 
între 14—26 ani și alta la numă
rul uteciștilor, puse una lingă 
alta, arată că rindurile organi
zației U.T.C. din județul Ilfov 
pot fi de aproape trei ori mai 
mari.

Gradul redus de cuprindere a 
tinerilor din acest județ in or
ganizația U.T.C., inadmisibil de 
redus în condițiile în care orga
nizația noastră militează pentru 
creșterea sa numerică — pre
misă a creșterii calitative — 
ne-a condus la aflarea unor 
explicații. Ce se întîmplă ? E- 
xistă în această zonă a țării ti
neri care să nu îndeplinească 
condițiile intrării in U.T.C. ? 
Ori comitetul județean U.T.C. 
nu activează bine în această di
recție ?

— Nici vorbă că tinerii jude
țului nostru nu ar putea fi pri
miți în U.T.C., ne-a răspuns to
varășul Ion Minea, primul se
cretar al comitetului județean. 
După cum la fel de netăgăduită 
este și preocuparea noastră pen
tru cuprinderea tuturor tineri
lor de pe raza județului.

— Și totuși, o explicație tre
buie să existe.

— Da, este una singură și, în 
afara ei, eu alta nu accept. Pen
tru organizația U.T.C. există 
principiul primirii tinerilor du
pă locul de muncă. Și cum în 
județul nostru din cei 230 000 de 
navetiști, mai bine de 60 la. sută 
sint tineri de virstă utecistă, ti
neri despre care vorbeați că ar 
putea mări rindurile Uniunii 
Tineretului Comunist, îi puteți 
regăsi în Capitală. Datoria 
preocupării pentru primirea lor 
este a Comitetului municipal 
București, nu a noastră.

— Pentru a-și face pe deplin 
datoria, Comitetul județean Il
fov al U.T.C. a încercat măcar 
o colaborare cu Comitetul mu
nicipal București ?

— V-am spus, nu e de datoria 
noastră, din moment ce primi
rea se face la locul de muncă.

Ajungem la Comitetul muni
cipal București al U.T.C. Ne in
teresăm și aici, mai întii de nu
mărul tinerilor care pot fi pri
miți în organizația U.T.C. și, 
după ce secretarul cu probleme

organizatorice, tovarășul Mihai 
Hârjeu, consultă mai multe evi
dențe ptintre care și un docu
mentar întocmit Ia sfîrșitul lu
nii septembrie, aflăm că cifra 
ar fi în jur de 200 000. In plus, 
ni se precizează :

— Fațfi de datele statistice 
care evidențiază numărul tine
rilor din București între 14 și 
26 de ani. după domiciliul sta
bil, noi avem mai mulți ute- 
ciști cu vreo 10 000. pentru că 
printre ei sint și mulți navetiști.

— Cei aproape 200 000 cine 
sint ?

— în jur de 30 000 tineri fără 
ocupație și restul navetiști.

Cu aceste informații în plus, 
purtăm o discuție și cu tovară-

Primirea în U.T.C.— 
mijloc de consolidare 
politică a organizației

șui George Ghenoiu, primul se
cretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C. După ce află 
motivul pentru care am ajuns 
aici, dumnealui mai întîi în
cearcă să ne spună că cei 200 000 
de neuteciștț nu ar fi chiar 
200 000, ci mult mai puțini. Cal
cule eronate ale secției organi
zatorice. zicea dumnealui, ajun
seseră la această cifră. Oricum, 
in această cifră se regăsesc o 
bună parte, să nu zicem chiar 
toți, navetiștii județului Ilfov ; 
îl întrebăm cum se preocupă 
comitetul municipal U.T.C. pen
tru primirea lor.

— Trebuie să recunosc că nu 
pe măsura cerințelor. Asta nu 
înseamnă ca cei de la Comitetul 
județean Ilfov să arunce totul 
pe seama noastră.

— Ce le-ați reproșa ?
— Să-i intereseze și pe ei pri

mirea navetiștilor.
— Comitetul municipal a în

cercat vreo colaborare cu comi
tetul județean ?

— Să mergem noi la ei ? Ei 
să vină la noi ! Punem hîrtiile 
pe masă și discutăm.

Deci, în timp ce un număr de 
tineri, de ordinul sutelor de 
mii, rămîne în afara organiza
ției U.T.C., cele două comitete, 
unul județean și altul municipal, 
își pasează unul altuia vina, 
cînd firesc totul s-ar putea re
zolva printr-o susținută și ne
cesară colaborare. Județul nu o 
acceptă însă nici măcar ca idee: 
lucrează în Capitală, e datoria 
Capitalei să se ocupe de pregă
tirea și primirea lor. Capitala 
ar fi dispusă pentru o colabo
rare, dar de ce să facă ea pri
mul pas ? Să vină județul la 
Capitală „pentru că la urma ur
mei, la locul de muncă tinerii 
nu sînt prezenți decît opt ore 
din zi, în restul timpului ei stau 
în comunele județului". Cu
rioasă atitudine ! Deși și unii 
și alții, și cei de la județ și cei 
de la Capitală, susțin sus și tare 
că se preocupă de educarea tu
turor tinerilor. „în comune sînt 
și 36 de asociații ale navetiști
lor", se laudă județul. Or fi, 
și dacă într-adevăr sînt, cu atît 
mai ușor ar putea întreprinde 
ceva și în direcția pregătirii lor 
pentru atragerea în organizația 
U.T.C. De ce să facă însă jude
țul ceva și nu Capitala, și de ce 
să propună colaborarea Capitala 
și nu județul ? De atîtea ori 
s-au repetat în discuții aceste 
întrebări încît le-am repetat și 
noi de cîteva ori una : îi este 
oare permis unui comitet U.T.C., 
ca cel al Capitalei sau al jude
țului Ilfov, să trateze cu atîta 
ușurință una dintre sarcinile 
majore ale Uniunii Tineretului 
Comunist, creșterea numerică a 
rindurilor ei ? Ni s-a răspuns 
categoric că nu. Atunci, este 
oare așa de greu pentru cele 
două comitete să-și găsească 
un timp de cîteva ore și să dis
cute împreună ce se poate face 
pentru ca cei aproape două sute 
de mii de tineri să nu mai fie 
ocoliți de organizație ? Distanța 
între ele nu este decît de cîteva 
sute de metri.

Dar iată, n-au ajuns să o stră
bată nici pînă acum. De ce ?

N. COȘOVEANU

Atelierul-școală al Întreprinderii „Oltul" din Sf. Gheorghe.
Foto: CH CUCU

Cabinet de consultații pentru elevii dintr-a VIII-a

MESERII PENTRU FETE
Multe scrisori de la eleve din 

clasa a VIII-a : ni se cere să le 
spunem ce meserii sînt mai po
trivite fetelor și unde le pot în
văța. înainte de a face o trecere 
în revistă a acestor meserii, sîn- 
tem datori cu o precizare. Pro- 
movind clasa a Vlî-a ele vor 
intra în anul I de liceu, în mod 
obligatoriu, și vor urma la liceu 
și in anul II. Deci, problema op
țiunii între o școală profesio
nală, un liceu ori un curs de 
calificare nu se mai pune pen
tru ele ; numai în cazul in care 
o elevă a împlinit 16 ani la 
data promovării clasei a VIII-a. 
are posibilitatea, dacă dorește, 
să urmeze o școală profesională. 
Desigur, încă pe această treaptă 
de liceu se poate opta pentru un 
profil. care să stea la baza me
seriei viitoare. Fetele pot alege

cu precădere liceele de tip in- 
dustnial avînd profilele textile- 
confecții, industriei alimentare, 
chimie industrială, economice și 
de alimentație publică, agricole 
și, firește, liceele de tip real- 
umanist.

Și acum, despre meserii. Lu
mea profesiilor pentru fete este 
extrem de vastă. Plenara C.C. al 
P.C.R. a elaborat o hotărîre de 
mare importanță privind creș
terea rolului femeii în viața e- 
conomică și socială a țării. După 
apariția acestei hotărîri, au fost 
concretizate măsuri de aplicare 
practice a indicațiilor partidului. 
Printre acestea se află și reali
zarea de către Ministerul Mun
cii, Ministerul Educației și învă- 
țămîntului, Ministerul Sănătății, 
Uniunea Generală a Sindicate
lor, Consiliul Național al Femei

Rețeaua liceelor
din industria ușoară

O invitație de sezon 
„Crama domnească"

din Capitală

Foto : GH. CUCU

Seminarul international „Construcții 
in regiuni seismice sau cu 
condiții dificile de teren"

Începînd de luni, Capitala 
găzduiește o nouă reuniune ști
ințifică internațională : semina
rul cu tema „Construcții în re
giuni seismice sau cu condiții 
dificile de teren".

Organizat sub egida Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa — Comitetul pentru locu
ințe, construcții și sistematizare, 
manifestarea se bucură de parti
ciparea unor specialiști și oa
meni de știință din peste 20 de 
țări, reprezentanți ai UNESCO, 
ai unor instituții internaționale 
interguvernamentale și neguver
namentale specializate și asocia
ții științifice internaționale.

în cadrul lucrărilor va fi 
abordată o largă arie de pro
bleme cu privire la concepția, 
construcția și controlul clădiri
lor situate în zone seismice sau 
cu terenuri de fundație slabe, 
precum șj la colaborarea inter
națională în acest domeniu. 
Specialiștii români vor prezen
ta rezultatele activității de cer
cetare desfășurate în țara noas
tră, în scopul stabilirii soluții
lor celor mai corespunzătoare

din punct de vedere tehnic și 
economic în vederea asigurării 
unui grad înalt de securitate a 
construcțiilor. în timpul semi
narului vor avea loc excursii de 
studiu la diferite obiective de 
construcții și baze de cercetări.

După cuvintul inaugural al 
academicianului Ștefan Bălan, 
președintele seminarului, parti- 
cipanții la lucrări au fost salu
tați. in numele Guvernului Re
publicii Socialiste România, de 
Matei Ghigiu. ministrul con
strucțiilor industriale. Au salu
tat, de asemenea, prezenta reu
niune, reprezentanți ai Consi
liului popular municipal Bucu
rești și ai Comitetului pentru 
Consiliile populare.

Din partea Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, 
a vorbit Y. Palm, care a mul
țumit guvernului român pentru 
eforturile depuse în organiza
rea acestei importante manifes
tări științifice.

Lucrările seminarului conti
nuă pină la data de 18 octom
brie.

(Agerpres)

JUDEȚUL ARAD Grupul școlar din Arad, str. Arieșului nr. 1 
tel. 168 72 — liceu : textile-confecții ; școala de specializare 
postliceaiă : filatură, finisarea produselor textile. JUDEȚUL AR
GEȘ Grupul școlar din Pitești, str. 1 Mai nr. 44, tel. 1 49 24 — 
liceu : textile-confecții, încălțăminte, timplar. JUDEȚUL BA
CĂU Grupul școlar din Buhuși str. Libertății nr. 49, tel. 325 — 
liceu : textile-confecții, mecanică. JUDEȚUL BIHOR Grupul 
școlar din Oradea, str. Barbu Delavrancea nr. 4, tel. 2 26 47 — li
ceu : textile-confecții. JUDEȚUL BRAȘOV Grupul școlar din 
Brașov, str. Castelului nr. 2, tel. 1 37 05 — liceu : textile-confecții. 
JUDEȚUL BOTOȘANI Grupul școlar din Botoșani, Calea Națio
nală nr. 4 — liceu : textile-confecții. mecanică și tricoturi. JUDE
ȚUL BUZĂU Grupul școlar din Buzău, str. Chiristigii nr. 7 — 
liceu : textile-confecții, chimie industrială. JUDEȚUL CLUJ 
Grupul școlar din Cluj. str. Einstein nr. 12, tel. 115 99 — liceu : 
textile-confecții, mecanică, chimie industrială. Grupul școlar din 
Turda, str. M. Velicieov nr. 48, tel. 29 86 — liceu : chimic indus
trială. JUDEȚUL COVASNA Grupul școlar din Sfîntu Gheorghe, 
str. Libertății nr. 18, tel. 1 25 36 — liceu : textiie-confccții, chi
mie industrială. JUDEȚUL IAȘI Grupul școlar din Iași, str. 
Socola nr. 51, tel. 1 45 22 — liceu : textile-confecții, mecanică. 
JUDEȚUL ILFOV Grupul școlar din Giurgiu, str. Cinac nr. 92, 
tel. 21.93 — liceu : textile-confecții. JUDEȚUL MUREȘ Grupul 
școlar din Tg. Mureș str. Gh. Doja, nr. 13, tel. 1 49 03 — liceu : 
textiie-confccții, mecanică. Grupul școlar din Sighișoara, str. 1 
Mai. nr. 2 tel. 2 14 70 — liceu : textile-confecții. mecanică. JU
DEȚUL PRAHOVA. Grupul școlar din Scăieni, str. Bucovului nr. 
6, tel. 1 18 32 — liceu : chimie industrială, mecanică. JUDEȚUL 
OLT Grupul școlar din Slatina, str. Constructorului nr. 1, tel. 
1 25 07 — liceu : textile-confecții. JUDEȚUL SATU MARE 
Grupul școlar din Satu Mare. str. Cloșca nr. 48. tel. 1 45 69 — 
liceu : textile-confecții. mecanică. JUDEȚUL SIBIU Grupul 
școlar din Sibiu, str. Dealului nr. 2, tel. 2 14 70 — Liceu : textile- 
confecții. Grupul școlar din Cisnădie, str. Tîrgului nr. 14, tel. 
182 — liceu : textile-confecții. Grupul școlar din Mediaș, str. 
Sticlei nr. 9. tel. 1 27 20 — liceu : textile-confecții, chimie indus
trială. JUDEȚUL SUCEAVA Grupul școlar din Fălticeni, str. 
N. Beldiceanu, nr. 12, tel. 384 — liceu : textile-confecții. JUDE
ȚUL TIMIȘ Grupul școlar din Lugoj, str. D. Bojincă, nr. 22, tel. 

22 42 — liceu : textile-confecții, mecanică. Grupul școlar din Ti
mișoara, Piața Muncii nr. 2, tel. 3 49 13 — Liceu : textile-confec
ții, mecanică. JUDEȚUL VASLUI Gruoul școlar din Vaslui, 
str. Ștefan cel Mare, tel. 1 17 53 — liceu : textile-confecții. 
JUDEȚUL VRANCEA. Grupul școlar din Focsani, str. Moldova 
nr. 9, tel. 1 39 14 — liceu : textile-confecții. MUNICIPIUL BUCU
REȘTI. Grupul școlar F.R.B., str. Lucrețlu Pătrășcanu nr. 3, tel. 
43 25 30, cartier Titan — liceu : textile-confecții, mecanică. Grupul 
școlar „Tehnometal" str. Cosmonauților nr. 38, tel. 16 60 51, — 
liceu : mecanică. Grupul școlar „Dîmbovița", str. Poet Cerna nr. 
1, tel. 21 58 24 — liceu : textile-confecții.

lor a unui program de pregă
tire profesională și încadrarea 
în muncă a femeilor. S-a pornit 
de la faptul că în viitorul cinci
nal, 1976—1980, urmează a fi 
încadrate în muncă 1 064 500 fe
mei, ele ajungind să reprezinte, 
în acest fel, 56 la sută din to
talul persoanelor care măresc 
rindurile clasei muncitoare. Lu
crurile au fost duse pînă acolo, 
incit a fost elaborat un nomen
clator special de meserii, spe
cialități. funcții care pot fi ocu
pate de femei : 600 este numă
rul acestora, cifră concludentă 
pentru adolescentele aflate în 
prag de profesie. Dintre acestea, 
unele vor cuprinde în totali
tate numai femei. Nu este nici 
un secret, că industria ușoară se 
află pe 
privește 
femei.

Notați,
• Industria textilă reține pen

tru a fi ocupate de fete meserii 
și specialități ca : bobinator-ba- 
tirator-dublător de fire ; răsu- 
citor de fire ; canetator ; scului- 
tor ; urzitor ; năvăditor-lipitor ; 
remaiator tricotaje ; croșetor ; 
formator ciorapi: plisor; brodeor 
la mașină ; 
ționer și 
pansator 
fecțiilor: 
modelier 
rier, 
confecții, pregătitor, lansator la 
confecții, retușor confecții, rih- 
tuitor confecții, planimetor șa
bloane, multiplicator șabloane 
pentru croit, finisor confecții din 
blană ; modistă.
• Industria pielăriei, blănă

riei și încălțămintei : pregătitor 
piese pentru partea de sus a 
încălțămintei ; cusător piese din 
piele și înlocuitori pentru par
tea de sus a încălțămintei ; cu- 
sători articole de marochinărie 
și voiaj ; pregătitor articole de 
marochinărie și voiaj ; finisor 
articole de sport și protecție : 
decorator în piele ; croitor mă
nuși din piele.

primul loc în ceea ce 
meseriile exercitate de

deci :

pregătitor, confec- 
cataloage mostre ; re- 
textile. Industria con- 
confecționer la mașină, 
confecții, lenjer, pălă-

plăpumar, încadrator la

Rubrică realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG

................. ............ ;
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de ION TIRIAC
(I)

ESCALĂ 1N haway

Se împlinesc doi ani de cînd am publicat primul „serial" în 
„Scînteia tineretului". Pentru mine a fost o experiență foarte 
plăcută. Și încerc o deosebită satisfacție aflînd că sînt invitat să 
scriu din nou, după doi ani, la ziarul care mi-a acordat ospita
litatea sa într-un moment greu. (Vă aduceți aminte poate că se
rialul de acum doi ani a început după meciul de tenis România— 
S.U.A., jucat la București și încheiat cu o înfringere foarte puțin 
așteptată de iubitorii tenisului nostru.)

„Serialul" care începe astăzi are ca problematică situația actuală 
în tenisul mondial și, după aceea, o temă foarte stringentă: te
nisul românesc și perspectivele lui. Găsesc că ambele teme me
rită a fi dezbătute, deoarece, pe de o parte, tenisul mondial a 
înregistrat unele transformări care pot fi supuse examenului. In 
ceea ce privește perspectivele tenisului românesc, ele sint de 
asemenea de mare actualitate, deoarece e limpede că tenisul a 
prins și manifestă o vigoare specială — la nivelul co'piilor — 
dincolo de unele nereușite din ultima vreme.

Așadar, discuția se va purta în jurul viitorului. Am vorbit prea 
mult despre trecut ca să nu ne dăm seama că este momentul să 
nu mai trăim din amintirile trecutului. In rindurile pe care le voi 
scrie aș vrea să fiu foarte sincer. Știu că voi fi acuzat uneori de 
lipsă de modestie, alteori — că aș avea păreri preconcepute sau 
chiar idei fixe. Voi căuta să fac abstracție de aceste „pericole" 
pentru cel care semnează și voi încerca să spun lucrurilor pe 
nume.

Acestea fiind zise, dați-mi voie să încep cu o scurtă retrospec
tivă a sezonului meu 1974, care va prezenta interes în măsura în 
care va atinge, tangențial, temele mari la care m-am referit. De 
asemenea, sper să nu vă plictisesc cu unele amănunte reporteri
cești. La urma urmei, scriu pentru un ziar de tineret — și asta 
mă obligă să renunț la tonul profesoral.

Sezonul meu a început la 3 ianuarie, odată cu plecarea în 
.Marele premiu al Africii Centrale". Aproape imediat după re
velion, am făcut joncțiunea, la Paris, pe Le Bourget, cu cei cu 
care aveam să joc în acest „Grand Prix Africain", adică cu 
Bunoz, Gisbert și Goven. Turul Africii Centrale a fost o adevă
rată competiție de șoc, cu concursuri în șase localități diferite, 
pe durata a numai șapte zile. Am evoluat în fiecare seară, la 
lumina reflectoarelor, jucînd cîte un simplu și cite un dublu. A 
fost foarte greu, dată fiind căldura sufocantă. Am pierdut un sin
gur joc, în compania lui Goven. Apoi am cîștigat toate turneele.

• Emilia Pop, Tîrgoviște: Nu 
putem interveni noi să se schim
be programul Universității popu
lare din București la ore și în 
zile care vă sînt convenabile 
pentru navetă. Universitatea 
populară, de regulă, organizează 
cursurile sale după-amiaza și 
seara, pentru că cei care le ur
mează sînt oameni în cîmpul 
muncii ori, ca voi, elevi și, deci, 
au dimineața un alt program. Ne 
surprinde, însă, această dorință 
de a face naveta din Tîrgoviște 
în București pentru cursuri de 
pregătire la Universitatea popu
lară. Nu este mai bine să vă a- 
dresați organizației U.T.C., con
ducerii liceului și să le propuneți 
să intervină pentru organizarea 
unor cursuri de pregătire la voi 
în oraș ? Soluția cea mai bună ar 
fi, însă, să vă adresați propriilor 
profesori de liceu, care, cu sigu
ranță, vor face 

voi o 
supli- 

pentru
Iți 

o in-
,____ ,dacă
tot vă gîndițisă 
faceți efortul u- 
nui drum săptă- 
mînal în Bucu
rești : se vor 
deschide nu pes
te multă vreme 
cursurile de pre
gătire organiza
te de facultăți 
pentru candida- 
ții lor. • Dănuț 
Samsonescu, Bo
țești, Suceava: 
Nu știm de ce 
spui că se apropie cu pași repezi 
examenul de admitere în li
ceu, tu fiind într-a VIII-a. La li
ceu se intră fără concurs de 
admitere întrucît încă din a- 
ceastă vară, cînd s-a organi
zat, prima treaptă a liceului, 
anii I și u au devenit obliga
torii pentru toți promovații cla
sei a VIII-a. Că te gîndești la ce 
liceu să te înscrii — asta este 
altceva. Ne spui că vrei să te de
cizi pentru liceul militar ori cel 
sanitar, fiindcă dorești să devii 
un cadru sanitar în rindurile ar
matei. La liceul militar, se im
pun anumite condiții, mai cu 
seamă legate de starea fizică și 
medicală, iar noi nu putem ști 
dacă le întrunești; de asemenea, 
și la liceul sanitar se face un e- 
xamen medical riguros. Ar tre
bui să te lămurești la circum
scripția ta sanitară să vezi cum 
stai din acest punct de vedere. 
Sfatul nostru este însă — fiindcă 
vrei să devii cadru sanitar și 
numai In armată, iar liceul mi-

litar nu te pregătește în sensul 
acesta, să te înscrii la liceul sa
nitar din Suceava. După ce vei 
urma și treapta a doua de liceu, 
poți, fiind bacalaureat, să susții 
concurs de admitere la medicină, 
la secția care pregătește medici 
militari. Oricum, pînă atunci, 
mai ai patru-cinci ani de străbă
tut. • Aurelia Croitoru, comuna 
Bărăganul, județul Brăila: Nu 
există un liceu de dactilografie, 
dar asta nu înseamnă că nu vei 
putea învăța dactilografia. Cînd 
vei absolvi clasa a VIII-a, te 
vei înscrie firește, la un liceu, în 
anul I. Iți sugerăm să discuți cu 
tovarășul diriginte al clasei și 
să-l rogi să afle la care din li
ceele din apropiere, real ori u- 
man, se organizează grupe de 
practică cu 
fie. Dacă 
durează prima

pentru 
pregătire 
mentară 
facultate, 
mai dăm 
formație VIATA

BATE

LA UȘA!

gamzează grupe de 
profil de dactilogra- 
timp de doi ani, cit 

treaptă de liceu, 
vei face practi
că în acest do
meniu, fii sigură 
că vei învăța 
dactilografia. • 
T. Șerbănes-
cu, Alexandria: 
Cursuri de de
panare a apara
telor de radio și 
televiziune sînt 
organizate înîn- 
vățămîntul post- 
liceal, cu durata 
de doi ani și ju
mătate. Probe
le de concurs: 
matematică — 
scris ;fizică — 
scris. în pri
vința meseriei 
de proiectant, te 

exprimi prea vag: nu poți de
veni proiectant în general, ci 
proiectant într-un anume do
meniu, cum ar fi cel de 
proiectarea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor din diverse ramuri 
(de exemplu: energetică, ma- 

, ori proiectant în 
.............,ca 

două exem-

(de exempt 
și ni grele), < ' , ' '
domeniul îmbrăcăminții, 
să-ți dăm doar 
ple. Proiectanții se pregătesc 
în școlile postliceale, iar du
rata cursurilor nu este de un 
an, ci de doi ani. Trebuie să te 
hotărăști ce domeniu ai prefera ; 
consultă, în acest scop, ziarul 
nostru din 6 septembrie a.c., 
unde te poți informa ce școli 
postliceale organizează asemenea 
cursuri, care sînt probele de 
concurs. Și în județul tău există 
o școală postliceaiă care pregă
tește cadre în meseria de proiec
tant în proiectarea mașinilor, uti
lajelor și instalaților din dome
niul construcțiilor de mașini 
grele.

Tineri din „generația Congresului Xl“
au primit carnetul de

O suită de 
politico-educative 
le istorice „La monumentul 
eroilor din Păuliș" șl „Monu
mentul eroilor din Arad" au 
reunit sute de tineri elevi 
din Sîntana, Bîrzava, Pecica 
și municipiul Arad. Organi
zate de Comitetul județean 
Arad al U.T.C. in colaborare

manifestări 
și evocări-

cu Consiliul județean al or
ganizației pionierilor, aceste 
manifestări au marcat inmi- 
narea într-un cadru festiv, 
emoționant, a carnetului roșu 
de utecist unui număr de 120 
de tineri din „generația 
Congresului XI" și a cravatei 
roșii cu tricolor unui număr 
de peste 200 de școlari. Mo-

utecist
mentele de neuitat s-au în
scris adine în mințile și 
sufletele tinerilor, care și-au 
luat angajamentul să nu 
precupețească nici un efort 
pentru a cinsti noua lor cali
tate de pionieri și uteciști.

EMIL SIMANDAN

In singura zi de pauză, am constatat cu părere de rău că vînă- 
toarea de elefanți care mi se promisese — eu fiind un foarte 
pasionat vînător — a fost contramandată. In Gabon, în Came
run, pe Coasta de Fildeș, vînătorile de elefanți sînt interzise, ca 
urmare a exceselor comise. In schimb, am participat la un fel de 
ședință de pescuit, la vreo 15 km în largul oceanului, într-o insulă. 
Spun „un fel de ședință de pescuit", deoarece omul care ne-a 
însoțit a avut impresia că vrem să facem o simplă plimbare și 
nu prea s-a înarmat cu cele necesare. Cînd și-a dat seama că 
sîntem pescari pasionați — Gisbert mă întrece, chiar, prin pa
siunea lui — pescarul profesionist a vrut să se întoarcă pentru a 
lua toate cele necesare, dar și-a dat seama că motorul șalupei 
este defect. Am renunțat, bineînțeles, dar pînă la urmă tot am 
„pescuit" ceva. La un moment dat, în timp ce barca noastră se 
legăna în voia valurilor, ne-arn trezit cu un pește zburător ateri- 
zînd forțat. Și pentru că punctul de aterizare era exact în cen
trul... pătratului nostru, am tras la sorți. Rezultatul ? Gisbert, 
care este un spaniol norocos, a cîștigat peștele.

După „Turneul african" am revenit la Paris, pentru a mă 
antrena un timp, în sală, cu francezii. Aici am simțit, mai mult 
ca altădată, o durere în regiunea cotului. Aceste dureri aveau 
să mă urmărească multă vreme, cu intermitență. Sînt întrebat 
uneori: „Ce este, la urma urmei, această boală a cotului sau cum 
se spune, boala profesională a jucătorului de tenis?" Trebuie 
să vă spun că, în momentele de criză, durerea este atît de ascuțită, 
încît nu poți ridica o ceașcă de ceai. Este vorba de o inflama- 
ție a tendonului. Asta, ca să nu intrăm în amănunte. In al doilea 
rînd, este o boală care „cum vine, așa pleacă", adică nu are un 
tratament sigur. „Boala cotului" a făcut numeroase victime în 
lumea tenisului. Tony Roche, care candida într-o vreme la titlul 
de cel mai bun jucător al lumii, a fost nevoit să facă o întreru
pere de doi ani. Iar în acești doi ani, el a avut foarte mult de 
suferit. Zeliko Frariulovici a avut o afecțiune similară în zona 
umărului. A încercat vreo trei operații, care nu au avut o prea 
mare eficacitate. Clark Graebner, care a avut și el „boala co
tului", s-a supus intervenției chirurgicale, pe care cei mai mulți 
jucători o evită, din instinct. Operația a reușit, se spune, dar 
Graebner nu mai contează în tenisul mondial. Tendonul operat nu 
mai are elasticitatea de odinioară, iar tenisul, fiind un sport de 
miligram și miime de secundă, nu poate fi practicat decît cu mij
loace fizice depline.

MM

5

In finalul lui ianuarie, am luat startul în Campionatul mondial 
de tenis (W.T.C.), grupa verde. Primul concurs a avut loc la 
Philadelphia, unde au participat 84 de jucători, adică toate cele 
trei grupe. Jocurile au avut loc în sala „Spectrum", cu o capa
citate de 19 000 de locuri. In decurs de o săptămînă au fost 
vîndute 100 000 de bilete. Eu am avut neșansa să joc, încă din 
primul tur, cu Tony Roche. Am pierdut cu 8—7, 8—7, după ce 
am avut set-ball în ambele rînauri. In acest joc cu Roche, 
pe mine m-a durut, din păcate, cotul.

în turneul de la Philadelphia am mizat mult pe dublul cu 
Panatta. Am cîștigat la Stockton-Gottfried și am pierdut tot cu 
6—7, 6—7 la Pattison-MacManus. Panatta avea un moment di
ficil, deoarece era în perioada de tranziție de la racheta de lemn 
la cea de metal. In privința asta, eu cred că metalul îți dă un 
plus de viteză, dar și un minus de control. Singurele două ex
cepții de jucători mari care folosesc cu brio racheta de metal 
sînt Rosewall și Connors. Primul e un tehnician de vis, care 
poate juca și cu bătătorul de covoare. Al doilea, Connors, e un 
jucător tînăr, care a început cu metalul și s-a potrivit foarte bine 
cu acest fel de rachetă.

Revin la circuitul W.T.C. O fac nu atît pentru a face o 
retrospectivă a turneelor mele, ci pentru a vă sugera toate di
ficultățile unui jucător de tenis al anului 1974. Grupul nostru 
verde a fost numit, dealtfel, Globe trotters. O simplă prezentare 
a itinerarului este suficientă. Deci, Philadelphia (S.U.A.). Au 
urmat trei turnee în Europa (Bologna, Londra, Barcelona). Un 
nou salt, spre Brazilia, la Sao Paulo. O altă cursă nesfîrșită, spre 
California, la Palm Desert. Abia încheiat turneul, un alt zbor de 
20 de ore, spre Japonia, cu escală în Haway. Apoi, o revenire 
precipitată, pentru W.T.T. (campionatul ameiican interorașe). 
Toate aceste drumuri sînt realmente extenuante. Mă refer, în 
primul rînd. la jucătorii mai tineri, care urcă paralelele și tra
versează meridianele. Dai, despre această problemă, care anga
jează atîtea vîrfuri ale tenisului mondial, ceva mai tîrziu...

(VA URMA)
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5. întreaga dezvoltare economico-socială 
a țării se va realiza pe baza planului național 
unic, asigurîndu-se unirea eforturilor umane și 
materiale ale întregului popor în scopul înfăptuirii 

programului partidului

Cerința esențială formulată în 
proiectul de Program pentru ca 
planul național unic să-și înde
plinească în mod plenar func
țiile care îi revin în conduce
rea pe baze științifice a dezvoltă
rii economice și sociale, o consti
tuie asigurarea unui caracter 
atotcuprinzător, includerea, în 
cadrul său a întregii activități 
economice și sociale, atît din 
sectorul de stat cit și din cel 

■operatist. Numai în acest fel 
.evine realmente posibilă co
ordonarea unitară a întregului 
proces al reproducției socialiste 
lărgite, distribuirea rațională a 
resurselor pe ramuri,, pe unități 
și în profil teritorial, sincroni
zarea tuturor activităților ce se 
desfășoară în întreaga societate, 
într-un cuvînt întărirea și mai 
puternică a unității de țel și de 
acțiune a tuturor oamenilor 
muncii.

Anvergura dezvoltării, com
plexitatea sporită a proceselor 
economice și sociale ridică exi
gențe noi în fundamentarea pla
nului național, solicită, așa după 
cum se subliniază în proiectul 
Programului partidului, „împle
tirea organică a planificării in

profil departamental cu planifi
carea pe ramuri și în profil teri
torial în vederea conjugării mai 
eficiente a eforturilor și a dez
voltării armonioase, echilibrate 
a economiei naționale". Pe a- 
ceastă linie se înscriu și preve
derile potrivit cărora fundamen- 
tarea planului se va concentra 
tot mai mult Ia nivelul între
prinderilor, centralelor, ap jude
țelor și celorlalte unități admi- 
nistrativ-teritoriale.

Concepînd planul național u- 
nic ca un act de voință al în
tregii noastre națiuni, proiectul 
Programului partidului prevede 
măsuri de excepțională valoare 
teoretică și practică pentru cre
area cadrului necesar în care 
elaborarea tuturor prevederilor 
sale să se facă într-un spirit 
profund democratic, printr-o 
largă dezbatere a sarcinilor în 
fiecare colectiv de muncă, cu 
consultarea întregului popor. In 
acest fel se asigură condiții 
reale pentru ca planul națio
nal unic să exprime cit mai fi
del interesele fundamentale ale 
colectivității, ale tuturor oame
nilor muncii, să permită o di
mensionare reală a ritmurilor și

proporțiilor creșterii economice, 
repartizarea judicioasă a forțe
lor de producție pe întregul te
ritoriu al țării, folosirea cit mai 
eficientă a resurselor națio
nale în scopul dezvoltării pu
ternice a potențialului produc
tiv al țării șl ridicării bunăstă
rii materiale și spirituale a în
tregului popor.

Obligativitatea ca tot ceea ce 
s-a stabilit prin plan să fie efec
tiv și pretutindeni îndeplinit 
este esențială pentru creșterea 
rolului care îi revine planului 
național unic în activitatea de 
conducere conștient^ a societății, 
în vederea concentrării tuturor 
resurselor materiale, financiare 
și de muncă ale societății în
tr-un efort comun și coordonat 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a socia
lismului multilateral dezvoltat 
și înaintare a României spre co
munism.

LUCIAN DRĂGUȚ, 
vicepreședinte al Consiliului 

Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice șl Sociale

Noi construcții în municipiul Tg. Jiu — Gorj.

Corelații 
semnificative 

între cele 
trei profile 

de planificare
Convorbire cu tov.

PETRE CRISTESCU,
director general adjunct în Comitetul de Stat 

al Planificării

— Una dintre exigențele politicii de dezvoltare 
economico-socială pe baza planului național u- 
nic, formulată în proiectul de Program al parti
dului. o constituie împletirea planificării în pro
fil departamental cu planificarea pe ramuri și 
profil teritorial. Care sînt elementele principale 
ce definesc fiecare dintre aceste trei profile ?

— Elaborarea planului național unic în profil 
de ramură este cerută de modernizarea continuă 
a structurilor economiei naționale, de intensifi
carea procesului de concentrare, de specializare 
și cooperare, deci, de coordonarea tot mai ju
dicioasă a activității pe ramuri, subramuri și 
grupe de produse în vederea dezvoltării propor
ționale, cu maximă eficiență, în ansamblul eco
nomiei, a fiecărui sector. Experiența de pînă în 
prezent, dobîndită în întocmirea unor programe 
pe ramuri și subramuri ca energetica, electro
tehnica, electronica, mecanica fină a contribuit 
în chip nemijlocit la promovarea tehnologiilor 
de vîrf caracteristice unei structuri moderne a 
industriei, așa incit în perioada următoare este 
necesar ca aceste programe să fie extinse și di
versificate pe toate ramurile.

Elaborarea planului in profil teritorial răs
punde cerinței de a asigura o repartizare judi
cioasă, armonioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării.

In fine, elaborarea planului în profil departa
mental ține seama de faptul că activitățile eco
nomice se angrenează într-o structură organiza
torică determinată, că între aceste activități se 
stabilesc strînse legături în cursul procesului de 
întocmire și realizare a planului.

- Obiectivul principal al împletirii celor trei 
profile de planificare este definit in proiectul de 
Program al partidului ca fiind conjugarea tot 
mai eficientă a tuturor eforturilor și dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a economiei naționale.

Garanția unei 
agriculturi 

modeme, intensive, 
de înalta 

productivitate
Convorbire cu tov.

CORNEL FAZECAȘ
director general în Ministerul Agriculturii, 

Industriei Alimentare și Apelor

— V-am ruga, mai intîi. să ne precizați locul 
pe care-1 ocupă agricultura în cadrul planului 
național unic de dezvoltare ? în ce raporturi se 
află ea cu celelalte ramuri ale producției econo
mice ?

— Agricultura a fost cuprinsă în cadrul pla
nului național unic de dezvoltare deoarece ea 
trebuie să asigure importante cantități de ma
terie primă unor diverse ramuri industriale, în 
speță industriei ușoare și alimentare, și un bogat 
sortiment de produse agro-alimentare necesare 
satisfacerii nevoilor populației. De asemenea, se 
are în vedere și ponderea pe care o ocupă pro
dusele agricole în cadrul exporturilor noastre.

Planificarea agriculturii urmărește asigurarea 
unei cît mai bune corelări între producție și ne
voile economice, așa îneît produsele agro-alimen
tare să contribuie într-o tot mai mare măsură 
la sporirea venitului național, la mai buna apro
vizionare a populației, la satisfacerea altor ne
voi ale economiei. De asemenea, se urmărește 
stabilirea unei mai bune coordonări între nivelul 
producției agricole și buna gospodărire a bazei 
materiale, în special a fondului funciar. Așa cum 
este știut, se preconizează ca in noul plan cin
cinal producția de cereale a țării să atingă în 
medie 18—20 milioane tone. Un deosebit accent 
se va pune pe dezvoltarea zootehniei, așa incit 
ponderea ei in totalul producției agricole să se 
cifreze la 40 la sută în 1980 și aproape 50 la sută 
în 1990.

Totodată, în planul relațiilor economice, se va 
urmări cu consecvență corppararea între unități
le agricole de stat și cooperativele agricole de 
producție, în vederea utilizării eficiente a pă- 
mintului și mijloacelor mecanice, exploatării cu 
maxim randament a amenajărilor funciare, fruc
tificarea pe o scară largă a agriculturii intensive, 
dezvoltindu-se și întărindu-se, astfel, ambele 
forme de proprietate socialistă în agricultură 
între care se preconizează o colaborare tot mai 
extinsă.

Maturitatea 
complexă — sensul 
gîndului și faptei

T. Creșterea productivității muncii sociale, pe baza 
mecanizării și automatizării procesului de producție, 
va constitui un factor esențial în dezvoltarea ge
nerală a societății. 0 atenție deosebită se va acorda 
organizării științifice a producției și a muncii, 
folosirii tuturor rezervelor și resurselor economiei 
noastre socialiste, a întregului potențial eco

nomic național

De o deosebită valoare teore
tică și practică, concepția parti
dului nostru, expusă și susținu
tă cu claritate și consecvență de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolac Ceaușescu, cu 
privire la necesitatea unei rate 
înalte a dezvoltării, se detașează 
ca singura cale pentru asigura
rea creșterii avuției naționale, 
de a îmbina interesele genera
țiilor prezente cu cele ale gene
rațiilor viitoare. Totodată, parti
dul nostru a subliniat cu tărie 
ca un obiectiv esențial al poli
ticii economice, sporirea eficien
ței producției, pentru care creș
terea productivității muncii re
prezintă calea principală. Iar 
ceea ce se cuvine relevat este 
faptul că această creștere se va 
realiza nu prin intensificarea

efortului fizic al lucrătorilor, ci 
prin perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, introducerea pe 
scară largă a mecanizării și 
automatizării, accentuarea mun
cii de concepție tehnică, valo
rificarea inițiativei, inteligenței 
și spiritului novator al celor ce 
muncesc.

Intr-adevăr, în condițiile revo
luției tehnico-științifice contem
porane, cind asistăm la o verita
bilă revoluționare a mijloacelor 
de muncă, a resurselor de ener
gie, cind apar noi obiecte ale 
muncii paralel cu folosirea 
mai rațională a celor vechi, 
progresul tehnic se afirmă tot 
mai mult ca unul din factorii 
cei mai dinamici care contri
buie la economisirea muncii vii 
șl a celei materializate pe an

samblul economiei. în același 
timp, știința potențează tot mai 
mult munca, asigurînd condiții 
pentru sporirea eficacității ei. 
Cit de importantă este extinde
rea automatizării producției, ca 
Una din căile nemijlocite de in
troducere a progresului tehnic, 
e suficient să arătăm că numai 
prin folosirea liniilor automate 
de prelucrare a metalelor se 
realizează o creștere a produc
tivității muncii de 1,5 pînă la 8 
ori. în condițiile în care aceas
ta are loc în paralel cu perfec
ționarea procesului tehnologic, 
creșterea poate fi de 30 și chiar 
50 de ori. Pornind de la aceste 
considerente de eficiență econo
mică, în cincinalul actual se 
prevede o sporire considerabilă 
a ponderii producției ce se reali

zează în instalații automatizate 
— circa 95 la sută din produc
ția de fontă, aproape 75 la sută 
din cea de laminate, întreaga 
producție de anvelope și amo
niac ș.a. — sarcină deopotrivă 
de mare actualitate și pentru 
perspectiva anilor următori.

Se poate spune deci că preo
cuparea pentru creșterea gradu
lui de înzestrare tehnică a mun
cii reflectată pregnant în orien
tarea profund științifică a parti
dului nostru spre dezvoltarea 
prioritară a ramurilor de vîrf, 
purtătoare de progres, capabile 
să asigure înzestrarea economiei 
naționale cu tehnica modernă 
cea mai avansată, constituie 
unul din obiectivele esențiale 
pe care se fundamentează rit
mul înalt de sporire a producti
vității muncii sociale. Iată și 
motivul pentru care în viitorul 
cincinal industria electrotehnică 
și electronică va ajunge să de
țină peste 20 la sută din totalul 
construcțiilor de mașini, iată 
de ce, ca să ne gîndim și mai 
departe în 1990, construcțiile de 
mașini — orientate cu consec
vență spre realizarea unei game 
de mașini, utilaje și instalații 
complexe de înaltă complexita
te — vor cunoaște unul dintre 
cele mai rapide ritmuri medii 
anuale de creștere, de 9,5—11 la 
sută. Sînt, cum se vede, efor
turi mari, cărora toți oamenii 
muncii, întregul popor trebuie 
să le răspundă printr-o amplă și 
consecventă mobilizare în vede
rea utilizării raționale, eficiente 
a tehnicii moderne, de cel mai 
înalt nivel cu care partidul și 
statul nostru înzestrează, în per
manență economia.

Conf. univ. dr. 
ANETA SPORNIC
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Organizarea științifică a producției și a muncii - 
răspuns despre viitorul întreprinderii

Dispunem la ora actuală de o 
industrie modernă care, din 
punct de vedere al dotării teh- • 
nice, se situează la cel mai înalt 
nivel, comparabil chiar cu cel 
al unor țări puternic dezvoltate. 
Dispunem, de asemenea, de oa
meni cu o înaltă calificare, ca
pabili să mînuiască cu pricepere 
utilajele și mașinile de mare 
tehnicitate. Ceea ce se cere a- 
cum mai mult ca oricînd este 
ca atît zestrea tehnică, cît și 
forța de muncă să -fie cît mai 
deplin utilizate, cu maximum 
de eficiență, iar un răspuns la 
întrebarea cum, cu ce metode și 
cu ce. tehnici se poate asigura 
o optimizare a acestei corelații 
om-mașină îl poate oferi numai 
o riguroasă organizare a pro
ducției și a muncii.

începînd de anul trecut, toc

mai în ideea impulsionării ac
tivității de organizare științifi
că a producției și a muncii au 
fost create întreprinderi model 
care iși propun să ofere unități
lor asemănătoare ca profil din 
ramurile respective răspuns la 
întrebările cum poate arăta o 
întreprindere sub acest raport 
și ce avantaje economice se pot 
obține.

La „Electroaparataj", bună
oară, după ce în toamna anului 
1973 s-a încheiat analiza-diag- 
nostic a activității întreprinde
rii și s-a conturat strategia de 
acțiune pe parcursul mai mul
tor ani, tinerii, întregul colec
tiv au trecut la finalizarea, punct 
cu punct, a obiectivelor sta
bilite. Printre acestea se numă
ră : organizarea secției de pre
se bachelită în sensul amplasă

rii mai raționale a utilajelor și 
reducerea efortului fizic al mun
citorilor prin mecanizarea ali
mentării cu materii prime ; or
ganizarea montajului pe bandă 
la produsele contactoare auto
mate TCA-6 și TCA-125 ; intro
ducerea utilizării metodei dru
mului critic în organizarea ac
tivității de asimilare a produse
lor noi. Efectele, dacă ne refe
rim numai la aceste trei măsuri, 
sînt dintre cele mai spectacu
loase, ele materializîndu-se în 
sporirea productivității muncii 
cu 20 la sută la secția prese ba
chelită și cu 25 la sută la sec
ția montaj, în reducerea sub
stanțială a duratei ciclului de 
asimilare a noilor produse.

La secția prese bachelită, „sec
ția tineretului" cum o numește 
pregătitoarea Elena Cucu, pen

tru că aici peste 80 la sută din 
muncitori sînt tineri, cei 300 de 
uteciști au dat dovadă de un 
mare entuziasm atunci cind au 
aflat de perspectiva organizării 
secției lor. Ca urmare ei s-au 
angajat și au participat efectiv 
în afara orelor de program la 
demontatul și montatul utilaje
lor potrivit noului flux tehnolo
gic. „Toate mașinile — precizează 
tovarășa Elena Cucu — au fost 
grupate pe tipuri de utilaje, prin 
aceasta redueîndu-se mult tim
pul irosit cu transportul piese
lor de la un loc de muncă la 
altul. Ca urmare, producția rea
lizată zilnic la o mașină pe un 
schimb a crescut simțitor, la 
contactori, de pildă, de la 240 
bucăți, la 320 bucăți".

— Cum va arăta întreprinderea 
în 1980 ?, îl întrebăm pe tînă-

rul inginer Iulian Svasta, din 
cadrul Serviciului de organizare 
a producției și a muncii.

— Deși aparent dificilă, în
trebarea nu ne găsește nepregă
tiți. Planul de acțiune stabilit 
ne dă posibilitatea să anticipăm 
ceea ce nu peste mult timp va 
deveni realitate. în primul rînd, 
prin continuarea acțiunii de ex
tindere a montajului în flux 
tehnologic șl la produsele de 
serie mare, prin organizarea sec
țiilor de sculărie și crearea unor 
ateliere integrate în cadrul sec
ției de prelucrări mecanice, 
practic în toate sectoarele de 
activitate ale întreprinderii, 
munca va deveni mai eficientă, 
mai ușoară și mai plăcută pen
tru fiecare muncitor. Vor dis
părea, de asemenea, toate maga
ziile din întreprindere care vor

fi comasate într-una singură 
complet automatizată și dotată 
cu un calculator electronic și în 
care circulația reperelor, a pie
selor va fi în întregime me
canizată. în locul zecilor de 
muncitori care le deservesc a- 
cum, viitoarea magazie nu va 
avea nevoie decît de 2—3 mun
citori. Cît privește personalul 
tehnic și administrativ pe care 
ne-am obișnuit să-l vedem tot 
timpul socotind și calculînd, prin 
introducerea unui calculator e- 
lectronic care va prelua toate 
problemele de planificare a 
producției, programare operati
vă, gestiunea stocurilor, post- 
calcul ș.a., acesta va fi elibe
rat de o muncă greoaie, de ru
tină.

CONSTANTIN DUMITRU

— E greu cu fetele — spune 
secretara U.T.C. Florica Crișan
— e greu dar e frumos. Fetele 
sînt ființe delicate, nu există 
rețete pentru educația lor, nu 
poți face nimic pentru ele și 
nici ele pentru tine, dacă ri-ai 
tact. în fabrica noastră sînt 
17 000 de saiariați, din care pro
porția copleșitoare — nouăzeci 
la sută sînt femei. Așa e în fa
bricile de confecții, iar între
prinderea de confecții și trico
taje București are mîini măies
tre nu numai la concurs. E un 
colectiv ! Important mi se pare 
că în condițiile unei permanen
te înnoiri de cadre, la noi în 
fabrică colectivul acesta este 
sudat și puternic. Avem șase 
mii de tineri — fete. Foarte 
multe din mediul rural. Din ju
dețul Ilfov — dar și din alte 
județe. Unele tinere de tot. La 
șaisprezece ani îți mai zboară 
mintea, dacă dai dintr-o dată 
de bulevardul Magheru și Sala 
Palatului. Primul — și cel mai 
important lucru pe care trebuie 
să-l impunem, să-1 facem asimi
lat în conștiința lor este cuvin- 
tul „necesar". Este necesar să 
înveți. Să te califici. Este nece
sar să fii disciplinat, să dai pro
ducție de calitate, să capeți simț 
de răspundere. Și totuși, fetele, 
în marea lor majoritate, se a- 
daptează foarte ușor și învață 
că este necesar foarte repede. 
Poate e o caracteristică a tine
reții. Poate este o caracteristică 
a fetelor, care sînt mai malea
bile, mai receptive, mai dinami
ce poate. Dar dincolo de toate 
acestea, aici este un colectiv 
muncitoresc matur și puternic. 
Ele simt asta, O simt în fiecare 
zi, procesul . educațional e un 
flux continuu — și sînt mindre 
de meseria lor, de fabrică, de 
faptul că fac lucruri atît de 
frumoase cu mîinile lor. Optzeci 
la sută din producția noastră 
merge la export și faptul că la 
mijloc este vorba de prestigiul 
României, le ridică propriul lor 
prestigiu. Se califică, învață. în
vață să fie ambițioase. învață să 
asculte cu luare aminte pe cei 
cu mai multă experiență. Bună
oară — chiar exemplul meu. Am 
fost modelieră, după ce am ab
solvit școala profesională. Și 
am' crescut in acest colectiv că
ruia.. îî datorez totul. Maturita
tea politică în primul rînd. La 
început, cind am fost aleasă 
secretara U.T.C. a fabricii, 
m-am speriat. Problemele mele 
erau multe și grele, eram lipsită 
de experiență. Dar la noi nimic 
nu se face sectar, nici o hotărire 
nu se ia de unul singur, și spri
jinul permanent al organizației 
de partid, al conducerii fabricii, 
al sindicatului, m-a făcut să 
simt din plin — și cu mîndrie — 
că în România tineretul este 
considerat o puternică forță so
cială și politică — așa cum se 
spune în Program. Avem în 
fabrică 39 de organizații U.T.C. 
și ele reprezintă într-adevăr o 
forță.

Merg cu secretara U.T.C. prin 
secții. Văd lucruri de o mare 
frumusețe, executate rapid de 
mîinile tinere ale fetelor și am 
într-adevăr sentimentul că aici 
totul e frumos, oamenii — și 
rezultatul muncii lor. Tinerii 
sînt primiți în fabrică nu doar 
cu formele de angajare și diplo
ma școlară. Se organizează pri
mirea lor ca un eveniment și 
aceasta este foarte important — 
„uneori poate fi chiar cel mai 
important" — cum îmi spunea 
o fată de la secția 7. Mese ro
tunde cu noii angajați, discuții 
cu fiecare în parte, explicarea 
procesului tehnologic, istoricul
— prestigiosul istoric — al fa
bricii, simpozioane pe teme de 
etică și echitate — toate acestea 
se fac cu un singur scop. Tînă- 
rul să intre în marea familie 
muncitorească, să-i înțeleagă le
gile mindre și aspre, să înțelea
gă sensul major al muncii. Da
torită faptului că aici procesul 
formării conștiinței muncitorești 
merge paralel cu procesul for
mării unor muncitoare de înal
tă calificare, cu procesul in
strucției și desăvîrșirii educa
ției unor oameni foarte tineri, 
care vin spre fabrică — se 
poate spune că în prima fază a 
vieții sociale, tînărul, tînăra fată 
de la Fabrica de confecții și tri
cotaje primește mult de la co
lectiv. Colectivul este acea for
ță formativă care propulsează 
idei și sentimente și așteaptă 
roadele acestei generoase pro
pulsări. „Dar tot acest colectiv

— spune muncitoarea Lucreția 
Tudor — 23 ani — ne învață de 
la bun început că viitorul nu 
se poate construi decît cu exi
gență. Cerindu-ne să ne perfec
ționăm, cerîndu-ne să gindim 
dinamic, politic, cerîndu-ne să 
considerăm acest viitor preconi
zat în Program, pe care mai 
ales noi, tineretul. îl vom con
strui, pentru noi și cei care vor 
veni după noi — colectivul a- 
cesta pe care-1 iubim că pe 
propria noastră familie, pentru 
că aici muncim, ne petrecem 
cea mai mare parte din viață, 
ciștigăm, dar mai ales ne for
măm ca oameni — își împli
nește menirea de dascăl. Nu 
cred că există un dascăl mai 
iubitor și mai exigent decit. un 
colectiv muncitoresc. Nu vreau 
să părăsesc fabrica niciodată, 
vreau să fiu utilă aici, să simt 
respectul oamenilor din jurul 
meu, și să am conștiința că 
mi-am făcut datoria". Așa gînr 
dese multe fete de la Con
fecții. Colectivul, cu marea Iul 
forță motrice, nu lasă nici gîn- 
dul, nici fapta la întimplare. 
Biblioteca are trei mii de citi
tori. Biletele la teatre, filme, 
simpozioane, se dau imediat. 
O mare dorință de a ști, aici, ca 
peste tot în România socialistă, 
asigură o maturitate complexă 
acestor tinere fete care au bătut 
la poarta fabricii.

„Am optsprezece ani și lu
crez in fabrică de doi ani, după 
absolvirea școlii de zece ani. 
Termin liceul la cursurile sera
le. Ce vreau eu să spun — este 
că după numai un singur an am 
fost promovată la C.T.C. — 
îmi spune Ileana Marcu de la 
secția 7 tricotaje. La noi pro
movarea tineretului este o altă 
formă a forței colectivului și 
aceasta noi o înțelegem ca pe o 
înaltă obligație a noastră, a ti
nerilor, de a răspunde încrede
rii acordate. Am numai optspre
zece ani și am fost primită în 
partid, sint membră a Partidu
lui Comunist Român — și pină 
la. această vîrstă nu am trăit 
bucurie mai mare decît aceea 
de a vedea întreaga organizație 
cu mîinile ridicate la primirea 
mea în partid. N-a fost nici un 
vot împotrivă — și acest lucru 
nu-1 voi uita toată viața. Sint 
un om mai timid, nu știu să 
spun vorbe mari — știu insă că 
niciodată n-aș fi trăit acest 
sentiment personal de împlinire, 
conștiința unui drum deschis 
larg înaintea mea, dacă n-aș ști 
că am marea obligație morală 
de a onora cartea de vizită a 
unui muncitor, a unui muncitor 
comunist".

■— Mai sint, desigur, multe de 
făcut — îmi spune secretara 
Florica Crișan. Nu sîntem scu
tiți de greutăți, de momente 
grele. Fetele au personalități 
distincte, partidul ne învață că 
asimilarea unei conștiințe înal
te a colectivității nu înseamnă
— ci dimpotrivă — anularea
personalității. Trebuie să știi 
cum să te apropii de oameni, 
cum să-i asculți și cum să diso
ciezi lenea și nepăsarea de 
unele greutăți inerente în viața 
unui om. Am avut un caz cu o 
fată — nu-i dau numele. O 
muncitoare admirabilă. De la o 
vrerpe, nu scotea mai mult de 
opt sute de lei pe lună, nu-și 
făcea planul. Au început critici- 
le vehemente, analizele severe, 
într-o zi, a bătut aici la ușa 
organizației U.T.C. și mi-a spus 
despre ce era vorba. Avea un 
mare necaz personal, trăia o a- 
devărată dramă morală. Fusese 
mințită, înșelată, urma să aibă 
un copil. Ne-am sfătuit înde
lung, cu conducerea de partid, 
la sindicat, am vorbit cu atît 
tact cît ne-am priceput în co
lectivul ei. împreună, am găsit 
modul de a o readuce pe linia 
de plutire, înconjurînd-o cu 
dragoste și încredere. Astăzi, 
fata este din nou fruntașă pe 
secție — și are, mai ales, con
știința demnității recîștigate, a 
bucuriei de a trăi. Grija pentru 
om în socialism nu e vorbă goa
lă. A o considera ca atare — 
pentru noi înseamnă o abdicare 
de la principii. Viitorul țării 
este în mîinile tineretului. De 
felul cum creștem acest tineret, 
sîntem cu toții responsabili — 
cu toți și fiecare in parte. Ati
tudinea față de muncă și față 
de viață, moralitatea comunistă 
este chezășia și principiul viito
rului". >

SMARANDA JELESCU

Parametrii viitorului
(Urmare din pag. I)

lion lei, ne spune Florea Gavri- 
lă, secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere. Prevedere 
care, în mod sigur, va fi mult 
depășită. Am investigat toate 
căile prin care s-ar putea rea
liza noi economii : disciplina, în 
producție și disciplina de fa
bricație, inovațiile celor trei ti
neri, raționalizările făcute de 
strungarii și frezorii din echipa 
maistrului Trandafir Isaică, va
lorificarea deșeurilor de la sec
țiile turnătorie, forjă și prelu

crări mecanice șj altele. Pregă
tim de pe acum terenul viitoa
relor acțiuni uteciste. Luna vii
toare I.M.U.M.-ul va împlini 25 
de ani de existență. Pentru toți 
cei 1 400 de tineri ea va fi o 
lună a producțiilor record.

Faptul că noiembrie 1974 în
seamnă martie 1975 nu 
ține de o simplă întimplare. 
Faptul că 365 de zile pot încape 
în trei trimestre de încordare nu 
ține de hazard. Ci totul se re
zumă la un adevăr, argumentat 
cu perseverență de cei 1 400 de 
uteciști.
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In calitatea sa de vicepreșe
dintă a Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite, 
desfășoară o apreciată activita
te. Posesoară a unei pregătiri 
multilaterale — studii străluci
te la Facultatea de limbi clasice 
(greacă și latină) a Universității 
din Viena și la Facultatea de 
Științe Politice din Salzburg — 
Barbara Wicha a participat ac
tiv la obținerea unor consensuri 
în spiritul promovării păcii și a 
colaborării internaționale, cu 
prilejul diferitelor sesiuni ale 
Federației, desfășurate de-a lun
gul anilor la Geneva, Moscova, 
Luxemburg, Nicosia, Budapesta, 
Belgrad, Tel-Aviv. Este cadru 
universitar la Facultatea de 
Științe Politice din Salzburg și 
înalt funcționar al Ministerului 
Afacerilor Externe din Austria.

PUBIICĂ“
BINĂUmV...

de BARBARA WICHA

Atunci cînd cineva intenționează să urce un pisc, cum ar fi 
Everestul despre care amintiți în ancheta internațională a zia
rului de tineret, am suficiente motive să cred că tentativa sa este 
cunoscută și urmărită de către ceilalți semeni. Aceasta nu doar 
pentru că avem de-a face cu o performanță în sine, ci pentru 
ca o asemenea ascensiune necesită pregătiri la care sînt chemați 
sa participe numeroși membri ai colectivității restrinse ori 
lărgite. Este aici vorba de așa-numitul moment pregătitor.

Să-mi fie permis un șcurt popas de idei în debutul punctului 
meu de vedere, bazîndu-mă pe un studiu personal realizat la 
Universitate și avind ca temă „Formarea atitudinilor"...

Crede oare cineva că în drumul către performanță, fiind 
vorba de oameni, nu este urmărit cu atenție fiecare pas al per
formerului, nu este comentată ori interpretată orice tentativă 
reușită sau nereușită de a reduce din drum ori de a se apropia 
de o anume cotă prin mijlocirea îndemînării ori inteligenței ? 
Deși n-aș dori să se creadă că reduc noțiunea de „opinie publică" 
do?'1 la aceste elemente de bun-simț, in orice caz în aceste date 
primare se află cheia.

Niciodată un om care și-a propus să realizeze un lucru peste 
puterile sale aparente nu este singur. în mintea sa el se desfă
șoară ca un ins social, chiar dacă strădania pe care o depune ii 
aparține în exclusivitate.

în primul rînd se raportează la alții : cit a înaintat și cum 
anume față de înaintașul său ; și nu numai cu unul, ci cu mai 
mulți. Cu alte cuvinte este acel proces auto-comparativ. Pe acest 
plan al gindirii se formează scara valorilor parcurse și care se 
constituie prin alăturarea și compararea efortului individual la 
componenta sa socială.

în al doilea rînd voi remarca atitudinea critică față de alții, 
care au reușit ascensiunea pînă la capăt ori pînă-ntr-un anume 
punct. Celeste bine și ce nu din antecedente, cum anume s-ar 
putea depăși in date calitative și cantitative vechea performanță ? 
Sînt tot atitea întrebări care demonstrează că opinia publică nu 
acționează numai în afară, ca un factor de încurajare ori des
curajare a unor acte ori atitudini, ci mai cu seamă înăuntru, la 
oamenii evoluați, cu simț și atitudine socială.

în al treilea rînd mă voi referi la poziția care trebuie să-1 
delimiteze pe individ in contextul social „din mintea sa" ; și 
anume nu trebuie să se desfășoare doar ca un mecanism reglat 
ori dirijat de experiența înaintașilor ci ochiul său scrutător, de 
creator de acțiune proprie trebuie să privească în afară, mintea 
sa' să selecteze și să judece, experiența sa să-i confirme toate 
aceste date. „Opinia publică" în această viziune este conștiința 
socială analizată critic, reconfirmată și anulată la tot pasul de 
procesul Înaintării inspre împlinirea personalității umane. De 
aceea spunem că fiecare om este o individualitate ce nu poate 
fi redusă la o. sumă de date generale eronat denumite „sociale" 
deoarece nu-I înscriu pe om printre ai săi, ceilalți oameni, ci 
mai cu seamă printre obiecte ce au contururi generale fără a 
avea însă personalitate.

Abia în al patrulea rînd evaluez opinia publică după cotele 
sale ce se văd, după atitudini, acte ori declarații în legătură cu 
efortul de autodepășire al cuiva.

Toate acestea ar fi clipe ale oricărei activități creatoare, în 
care orice om ia cunoștință de realitățile timpului său, de do
meniul său de activitate, de sfera sa de gîndire, de capacitățile 
cu care l-a înarmat natura și pe care le va solidifica și multi
plica, după caz.

în acest din urmă context mi-aș permite o confesiune. în urmă 
cu ani am fost președintă a Asociației tinerelor cadre didactice 
din Universitatea vieneză. în această calitate — și poate nu numai 
de aceea — luam cunoștință de gînduri intime ale colegilor de la 
alte catedre referitoare la munca și activitatea noastră pedagogică. 
Mi-a rămas, pe atunci, în minte remarca unui coleg : „Dacă ne 
comparăm cu alte tinere cadre didactice universitare nu ne înde
plinim, cred — spunea acesta — rolul și funcția de opinie pu
blică". „Cum așa ?“ — l-am chestionat. „Să-ți explic — a conti
nuat acesta : noi conducem seminarii ori ținem cite un curs 
potrivit unor norme elaborate strict de profesori, fără să ne 
permitem să intervenim cu cel mai mic lucru în conținutul a- 
cestor cursuri". Am mai discutat acest aspect și cu alții. Treptat, 
am ajuns la conștiința necesității ca opinia publică organizată a 
amintitei Asociații să propună acordarea dreptului de a putea 
face unele modificări, după caz, conținutului acestor cursuri. 
Evident că ne-am găsit în față cu niște greutăți la care nu ne-am 
fi așteptat și pe care n-ar avea rost să le enumăr aici. A trebuit 
să ne susținem vehement punctul nostru de vedere in fața se
natului universității, nu o dată, ci de mai multe ori. ,în cele 
din urmă, după multe dezbateri, discuții, amînări și tergiversări 
opinia noastră colectivă, justă, a obținut ciștig de cauză. Și 
astăzi încă, corpul asistenților este consultat în legătură cu con
ținutul unui curs ori altul, permițîndu-i-se să aducă îmbunătă
țiri ori modernizări. Opinia publică conștientă de dreptul . și 
dreptatea sa, organizată, poate determina și influența atît înain
tarea unor colectivități umane cit și ascensiunea unui temerar 
pornit pe calea acțiunii, a creației, a activității înspre un țel.

în strinsă legătură cu cele enunțate pînă aici aș aminti de 
lucrarea „Die Ordnunug der Dinge" („Ordinea lucrurilor") a lui 
Foucault, pe care am citit-o în urmă cu puțin timp. O idee mi 
se pare deosebită : atunci cînd întreprindem ceva, ori pentru a 
pune ordine in lucruri trebuie, mai înainte, să punem ordine in 
mintea noastră. Nu te poți hazarda intr-o lume a reali tațiloi pe 
care ai vrea s-o cucerești, bazîndu-te doar pe ambiție, fără sa 
faci mai întîi ordine în pregătirea „condiției spirituale și inte
lectuale". Omul nu este stăpînul și suveranul lucrurilor dm afara 
sa’pină ce, mai intii, nu este propriul său suveran. La aceasta 
se ajunge prin autocunoaștere, prin calm, rabdare și luciditate 
deopotrivă, prin aflarea punctelor forte ori a slăbiciunilor din 
propria ființă, spre a le acomoda și modifica potrivit normelor 
sociale. . .. ,

Insist, deci, asupra pregătirii spirituale — filozofice, culturale, 
tehnice — a celui ce dorește performanța, a celui care vrea sa 
transforme ceva iu viața sa ori a semenilor sai.

Evident, nu toți oamenii sînt capabili de aceleași performanțe 
ori au aceleași făgașe de împlinire Mă gindesc de pilda la 
acțiunile desfășurate în ultimii ani de mișcarea feministă aus 
triacă care dorește să-și mărească aportul sau social printr-o 
alternativă la pregătirea militară a bărbaților. Este vorba de o 
atitudine civică, patriotică, o expresie sui generis a egalității 
între sexe Ele dobîndesc astfel, în mod organizat, cunoștințe și 
deprinderi sanitare în spitale, fac de serviciu în cămine șii gră
dinițede copii, desfășoară activități juridice ori de asistența so
cială pe lingă judecătorii. Strădania lor de a fi pregătite și utile 
exprimă dorința împlinirii lor acolo unde nu le solicită nimeni 
și nimic decît conștiința lor, dorința lor de a fi libere, fără 
rabaturi în vreun domeniu.

Și un ultim gînd : în drumul inspre performanță se cuvine ca 
fiecare tînăr să se comporte și să se exprime ca o individualitate 
distinctă. Cu alte cuvinte ca un om viu, cu sentimentele, gîndu- 
rile și trăirile sale.-Aceasta nu vrea să însemne sub nici o formă 
că aș stimula individualismul. Fac aici cuvenita disociere, netă, 
deoarece spre deosebire de insul care trăiește ca o individualitate 
(cu respectarea schimbului permanent de valori cu mediul social 
căreia îi aparține) individualistul este un retras în el care re
fuză orice colaborare, ceea ce In loc să-1 apropie de performanță, 
mai mult îl îndepărtează.

„0 dezvoltare continuă
a relațiilor economice

cu România
Două conferințe de 

presă organizate ieri la 
Tîrgul internațional Bucu
rești ne-au dat prilejul 
să notăm opiniile citor- 
va din participanții ia 
actuala ediție a T.I.B.

în legătură cu participarea 
R.D.G. la T.I.B. ’74, directorul 
expoziției colective a R.D.G., to
varășul FRITZ KOCH, declara 
în cadrul conferinței de presă ; 
„Organele de comerț exterior și 
industria R.D.G. participă cu 
expoziții reprezentative la cea 
de-a treia ediție a T.I.B. Pe o 
suprafață de 3 300 mp, nouă în
treprinderi de comerț exterior 
expun produse care demonstrea
ză capacitatea economică a 
R.D.G. în domeniile respective, 
venind, de asemenea, în întîm- 
pinarea intereselor economiei 
naționale a României. In pe
rioada 1971—’75, schimburile 
noastre de mărfuri au cunoscut 
o dezvoltare plină de succes, 
numai în 1973 realizîndu-se o 
creștere de 28 la sută față de 
anul precedent. O creștere con
siderabilă este prevăzută și pen
tru acest an, în care se vor con
cretiza contracte importante de 
specializare și cooperare în do
meniul mașinilor-unelte, elec
trotehnicii etc. De altfel, ponde
rea principală în schimbul nos
tru de mărfuri (65 la sută din 
volumul global) o deține ramura 
prelucrării metalului, fapt care 
reiese și din profilul expoziției 
colective a R.D.G. la T.I.B. ’74".

în 
De 
la 
pe 
pe 
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nuă. Noi dorim să extindem 
continuare aceste schimburi, 
altfel și participarea noastră 
T.I.B. a fost profilată tocmai 
necesitățile pieței române, 
care o urmărim î—----""

- Cum apreciați dez
voltarea relajiilor eco
nomice româno-italiene 
și ce rol revine in aceas
tă privinfă Tîrgului in
ternational de la Bucu
rești ? Am adresat aceas
tă întrebare dorinului 
VALENTINI FABIO, di
rector al Serviciului ita
lian de dezvoltare a 
schimburilor de la Bucu
rești și director al pavi
lionului italian la Tîrg.

- Ce părere aveți des
pre dezvoltarea industri
ei românești ?

— Relațiile comerciale româ- 
no-italiene, ne-a spus interlocu
torul, cunosc o dezvoltare conti-

— Am vizitat ediția din acest 
an a Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale a României și 
vă pot spune că, după părerea 
mea, țara dv. dispune deja de 
o industrie puternică, al cărei 
nivel tehnologic se apropie in 
prezent în numeroase ramuri de 
cel al țărilor cu veche tradiție 
industrială. Serviciul nostru se 
va strădui să contribuie îndeo
sebi Ia creșterea exporturilor i- 
taliene în România, pentru echi
librarea balanței schimburilor, 
dar este gata să primească, de 
asemenea, și sugestii cu privire 
la exportul românesc.

BAZIL ȘTEFAN

Un prim aspect, fără îndoială 
pozitiv, ce se degajă în urma vi
zionării celor trei spectacole pre
zentate de Teatrul Municipal 
„Maria Filotti" din Brăila este 
legat de varietatea repertoriului. 
Am văzut astfel un spectaool cu 
o piesă inspirată din actualitatea 
noastră imediată („Adîncimi" de 
Constantin Chiriță), altul cu o 
lucrare a unui dramaturg din 
perioada interbelică („Insula" de 
Mihail Sebastian), în sfîrșit un 
al treilea cu o operă a unuia din
tre cei mai importanți dramaturgi 
ai lumii („Swanewit" de August 
Strindberg). Varietatea reperto
riului nu a avut însă un cores
pondent în privința substanței 
propriu-zis artistice a pieselor 
prezentate. Ceea ce a deranjat a 
fost absența în cadrul celor trei 
spectacole a unui text dramatic 
remarcabil. „Adîncimi" are în 
centrul acțiunii un inginer-șef 
tînăr și inimos și toată piesa se 
desfășoară într-o zonă de ex
ploatări petrolifere pe care per
sonajul principal le conduce. Este 
meritul autorului de a fi căutat 
să prezinte imaginea unui om 
semnificativ pentru zilele noastre, 
un om ce se dăruie, cu o abne
gație ce nu cunoaște limite, mun
cii sale. Privită în ansamblu, piesa 
nu valorifică, în măsura în care 
s-ar fi putut, subiectul. Aparițiile 
nu conving în planul existenței 
lor în ficțiune, schematismul și 
melodramaticul se substituie u- 
neori unei analize profunde.

„Insula" este cea mai puțin 
realizată piesă a lui Mihail Se
bastian, pe care dealtfel autorul 
nici nu a terminat-o. Modernă 
prin subiect (trei oameni: un 
bancher, un fotbalist de mare cla
să și o pictoriță puși într-o situa- 
ție-limită), piesa se impunea a 
fi o dramă ; or, posibilitățile în 
direcția aceasta nu au fost prea 
mari la autorul „Stelei fără nu
me", dotat spre crearea unei co
medii spumoase peste care se 
adaugă straturile unei melancolii 
blînde. Ultimul act, scris de Mir
cea Ștefănescu, coboară în fond 
nivelul piesei, fiind plin de lun
gimi inutile, concretizate în scene 
melodramatice, al căror caracter 
plictisitor spectacolul nu a știut 
să-1 atenueze.

„Swanewit", ultima piesă pre
zentată în cadrul turneului tea
trului brăilean, nu este mai mult 
decît o feerie agreabilă. Regia 
celor trei spectacole a fost reali
zată de : Yannis Veakis (pentru 
„Adîncimi"), de Mircea Crețu și 
Dumitru Dinulescu (pentru 
„Insula") și de Alexandru Toci- 
lescu (pentru „Swanewit"). Lău
dabil prin intenția de a supune 
piesa unei formule de prezentare 
moderne, personale, efortul re
gizorului Alexandru Tocilescu s-a 
concretizat, din nefericire, într-un 
spectacol excentric, zgomotos și 
neadecvat substanței piesei. Tex
tul a fost „îmbogățit" cu muzică 
(scrisă de Nicolae Alifantis) și 
cu cîntece pe versuri de Leonid 
Dimov. A luat parte, de aseme
nea, grupul muzical „Triumvir" 
(Dorin Nemțoiu, Cornel Răilea- 
nu, Nicolae Alifantis). Vocea cîn- 
tărețului — frumoasă, acompa
niamentul orchestral — fără cu
sur, versurile lui Leonid Dimov 
— frumoase și ele, toate intro
duse însă inoportun în acest spec
tacol. Toată încercarea de 
crea o atmosferă lirică, cu 
farmec ușor desuet a piesei 
risipește în spectacol. Prințul
ce o iubește pe mica prințesă 
Swanewit, pune mina pe micro
fon și începe să intoneze un șla
găr. Cele două personaje de 
basm dansează în mijlocul îm
brățișărilor frenetice și fortuite 
ale celorlalți (metaforă fericită 
aceasta a imaculării, pusă în față 
cu instinctele). Asemenea mo
mente, din păcate, se pierd în 
masa secvențelor ce ilustrează 
formele nepotrivite de receptare 
a piesei.

Punctul forte al tuturor celor 
trei spectacole se datorează, in-

discutabil, contribuției actori
cești. Teatrul din Brăila dispune 
de actori talentați și dezinvolți: 
Mircea Crețu în rolul lui Victor 
Iorga (în „Adîncimi") creează un 
inginer-șef nervos, cu impetuozi-

• UN BUN CÎȘTIGAT : VA
RIETATEA REPERTORIULUI. DE 
CE NU S-A ALES ÎNSĂ, NICI 
UN TEXT DRAMATIC CU ADE
VĂRAT REMARCABIL ?

• MELODRAMATISMUL-UN 
VICIU CE SE CEREA A FI 
EVITAT

• CONTRIBUȚII ACTORI
CEȘTI DE EXCEPȚIE

• O SURPRIZA PLĂCUTA t 
ELEVA CATRINEL DUMITRESCU

tăți Juvenile corectate de lucidi
tate, inflexibil, dar comprehensiv, 
dotat cu o capacitate neostenta
tivă de a-i fermeca și stăpîni pe 
cei din jur. Petre Simionescu în 
rolul inginerului Nacu creează un 
personaj, de asemenea, mult mai 
viu decît cel existent în text. Es
te vorba aici de un inginer ma
tur cu o expresie elegant-blazată

și o atitudine din care s-ar per
cepe în forme amabile, ceremo
nioase, un ușor plictis aristocra
tic. Aceasta numai în aparență 
însă. Nacu este în realitate un 
om pe care viața l-a învățat că 
entuziasmul nu e suficient, dacă 
nu e dublat de o cercetare seve
ră, lipsită de patimă, a fenome
nelor. Interpretarea s-a menținut 
la un nivel ridicat și în cazul al
tor interpreți ai celor trei specta
cole. (Mircea Valentin, Titus 
Gurgulescu, Ion Roxim, Elena 
Gurgulescu, Carmen Roxim, Ni
colai Ivănescu, Nicolae 
Nicolae Ciocoiu, Petre 
Nicolae Țăranu).

Petre Simionescu s-a 
și în spectacolul cu 
Mai puțin concludentă în „Adîn
cimi", Anca Alecsandra a avut 
în schimb două realizări notabile 
(în „Insula" și „Swanewit"). Ro
lul fotbalistului Boby II din 
„Insula" a fost interpretat de Bu
jor Macrin. care a creionat in
spirat, convingător, un tînăr sim
patic, dar cam fără profunzime, 
puțin sentimental, puțin naiv, pu
țin infatuat.

O plăcută surpriză o constituie 
Catrinel Dumitrescu elevă încă, 
inteipreta rolului titular în „Swa
newit". Bine secondată de Mir
cea Crețu în rolul prințului, au 
realizat pe scenă un cuplu la ca
re firea copilăroasă se combină 
cu fermitatea pasională.

Budescu,
Cursaru,

remarcat 
„Insula".

VICTOR ATANASIU

Ce pot
(Urmare din pag. 1)

face tinerii
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PLE EXPOZIȚII de artă 
plastică și fotografică, des
chisă la Ateneul tineretului 
și un spectacol artistic pre
zentat Ia Ecran-Clubul de la 
Grozăvești, au marcat luni 
debutul celei de-a doua edi
ții a Festivalului artei și 
culturii tineretului bucu- 
reștean. Organizat de Co
mitetul municipal al U.T.C., 
în cinstea apropiatului Con
gres al Partidului, festivalul 
își propune să contribuie la 
creșterea calitativă a conți
nutului mișcării artistice de 
amatori, a educării tinerei 
generații. Timp de 5 zile, 
manifestarea programează, 
pe scenele celor 6 case de 
cultură ale tineretului din 
Capitală, numeroase specta
cole prezentate de cei peste 
3 000 de artiști amatori din 
București care activează in 
cele 180 de formații.

• TEATRUL „ȚĂNDĂRI
CĂ" a avut luni zi de sărbă
toare : și-a aniversat 25 de 
ani de existență ca teatru 
de marionete și păpuși. La 
„nunta lui de argint" au răs
puns prezent cei mai stator
nici și apropiați prieteni, 
admiratori ai săi. Au venit 
să-1 felicite reprezentanți ai 
Comitetului de cultură și 
educație socialistă al muni
cipiului București, Direcție “o 
instituțiilor de spectacol ar 
tistic și a artelor plastice c 
din C.C.E.S., Teatrului na
țional „I. L. Caragiale", A- 
sociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și 
muzicale, ai Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor.

In același cadru, timp de 
o săptămină, au fost invitate 
să dea reprezentații, Ia Bucu
rești, teatrele de păpuși din 
Tg. Mureș. Sibiu, Craiova. 
Pitești, Teatrul de copii și 
tineret din Iași.

artiști?
roase asemenea exemple : acțiu
nile grupului de artiști condus la 
începuturile revoluției ruse — 
prima experiență colectivă de 
invenție a vieții — de către Ma- 
iakovski cu a sa celebră lozincă 
Străzile sînt perdelele noastre, 
piețele sînt palatele noastre tră
iește în atitea manifestări artis
tice actuale.

Există, după cite știm, în a- 
telierele artiștilor noștri, destule 
stadii de concretizare ale unei 
munci voluntare în folosul orașu
lui. Reactivarea noțiunii de 
consilierat artistic poate veni, a- 
șadar, și dintr-o mai reală cu
noaștere a potențialului ateliere
lor. Trebuie subliniat și rolul de 
pedagogie estetică pe care îl pot 
juca propunerile artiștilor, în 
condițiile unei reale democrati
zări a artei, cum este cazul la 
noi. Dacă e adevărat că în ma
terie de artă nu apelăm la su- 
frajul universal (Călinescu) nu 
trebuie uitat că faimosul cetățean 
de pe stradă este coleg cu artis
tul în calitate de consumator ur
ban.

Experiența de pînă acum, des
tul de 
ricum 
coastă 
dintre 
fi mai 
de la _______ ,
bile să reziste la uzura gusturi
lor, la diferențele de cultură. In
tre asemenea posibilități înscriem, 
de exemplu, ameliorarea croma
tică a suprafețelor orașului, com
pensarea estetică a deficiențelor 
locului de muncă, știută fiind in
fluența culorii asupra psihicului.

Cunoscînd gradul de pregnanță 
al culorii pe lingă codurile de 
securitate ce funcționează în in
dustrie (care nici acestea nu sînt 
întotdeauna rezolvate) artistul 
poate manevra compensator culoa
rea altfel decît la stadiul cel mai 
comun, el poate participa, și pe a- 
ceastă cale, la îmbunătățirea 
calității vieții. Mobilierul urban 
care se acumulează în timp pe 
străzi (în alăturări ce s-au nu
mit unități sălbatice și care une
ori pot avea farmecul creat de 
hazard) este un alt loc de inter
venție a artistului, ca și echipa
mentul spațiilor de joacă, în pre
zent de o mare sărăcie a inven-

ției. Grija față de modificările 
raporturilor pieton-publicitate ur- 
bană ar trebui să revină, de ase
menea, în chip preponderent, 
artistului. Așa cum arată afișa- 
jul — salonul străzii — cu rar» 
insule de producții ale specialiș
tilor — e greu să i se acorde 
dreptate acelui specialist în pu
blicitate care spunea că aerul 
este compus din oxigen, azot și 
publicitate. Răspunderea pentru 
aspectul orașului — respectiv, 
pentru bogăția experienței vizua
le care, în cadrul educației pu
blicului, are o putere de formare 
cu mult mai extinsă și mai ra
pidă decît în cadrul circuitelor 
muzeu-galerii — poate reveni în 
mai mare măsură artistului. Doar 
simpla enunțare a domeniilor de 
extindere a intervenției artistice 
conduce la constatarea imensei 
responsabilități pe care și-o poa
te asuma artistul în modelarea 
ambianței urbane, în condițiile 
culturii noastre socialiste, cu un 
pronunțat caracter prospectiv. 
Este vorba însă și de necesitatea 
ca noi înșine să fim conștienți 
de seriozitatea unei asemenea 
sarcini și hotărîți să lucrăm cu; 
tragere de inimă. Cred că în fa-Y 
ța solicitărilor, a îndemnurilor pe 
care partidul le adresează frec
vent creatorilor, a rămîne cu mîi- 
nile încrucișate, plîngîndu-ne că 
n-avem asemenea specialiști și 
așteptînd apariția lor — continu- 
înd exclusiv formulele verificate 
de experiența trecutului, este o 
atitudine inacceptabilă. Enunțăm 
aici cîteva intenții de canaliza
re a unor eforturi individuale, 
deja existente, în ceea ce am nu
mit — ca soluție provizorie, încă 
incompletă — munca voluntară 
în folosul orașului. Astfel, ute- 
ciștii de la Uniunea artiștilor 
plastici au hotărît înființarea 
unui grup interdisciplinar de cer
cetare artistică a mediului ur
ban (a existat în țara noastră, în 
anii ’25, o revistă Arta și orașul ; 
grupul va purta acest nume deși 
programul lui este mult mai com
plex). Vor participa la activitatea 
acestui grup artiști plastici, psi
hologi, sociologi, medici, infor- 
maticieni și — renunțînd la ve
chea și uneori justificata ceartă 
plasticieni-arhitecți — vor parti
cipa și arhitecți. O parte din ac
tivitatea grupului va consta în 
strîngerea de informații care ar 
relua, în mic, conținutul așa nu
mitelor bănci de date urbane 
referitoare la aspectele anterior 
enunțate. Prioritatea intervenții
lor grupului — materializate în 
studii și proiecte — se va stabili 
în ordinea necesităților imediate, 
în special în privința mediului de 
muncă. Rezultatele acestor 
munci vor fi puse la dispoziția 
organismelor de care depinde 
realizarea efectivă a proiectelor

Acestea sînt cîteva dintre pre
ocupările actuale ale tinerilor 
plastkieni pentru îmbogățirea în 
spirit contemporan a mereu des
chisei probleme a „rolului artis
tului în societate". Sperăm ca in
tențiile și eforturile noastre să 
fie bine înțelese, să contribuie la 
înfrumusețarea vieții oamenilor 
din orașele noastre. Este și un 
răspuns concret pe care tinerii 
artiști îl dau necesității — sub
liniată și în Programul partidu
lui — ca rolul artistului în viața 
oamenilor, a societății, să spo
rească, în sensul unei mai active 
integrări, al contribuției efective 
la ridicarea gradului de civiliza
ție șt cultură a oamenilor, la sa
tisfacerea tot mai înaltă a nevoii 
lor de frumos.

mai curînd numită străchinologie, 
furculitologie ! Despre modul și 
finalitatea proiectării într-un anu
me spirit a obiectelor, cineva 
scria că „nu se poate proiecta 
un scaun bun fără a face arhi
tectură, sau, mai bine, urbanism, 
fiindcă designul bun nu se limi
tează la obiect ci îl traversează 
și îl depășește".

Extinderea urbanisticii genera
le depășește, așadar, producția 
artistică, devine proiectare con
tinuă.

Să mai observăm că o aseme
nea atitudine nu aparține exclu
siv zilelor noastre. Ce altceva fă
cea, de exemplu, Leonardo ? 
Manuscrisele lui sînt înțesate cu 
proiecte iar monografiștii notea
ză pe lingă cele foarte cunoscu
te — ca aparatul de zbor prevă
zut. cu motor, parașuta, submari
nul sau orașele-satelit — și o tră
sură automată, instrumente mu
zicale dar și un instrument pen
tru a deschide o închisoare pe 
dinăuntru, laminoare, strunguri, 
orologii dar și bombarde cu for
me foarte frumoase și foarte uti
le, plănuiește stocuri cu gaze dar 
prevede și masca salvatoare, de
senează o lampă de sudat, pro
iectează o mașină de tipărit, sfre- 
dele pentru conductele de apă, 
cercetează cauzele strănutului, 
căscatului, somnului, imaginează 
un fel de deșteptător pentru cei 
care se trezesc greu etc. Desigur, 
nu putem pretinde întoarcerea la 
universalitatea Renașterii, ci sub
liniem doar ideea comportamen
tului proiectual. Intenția de a 
'ntroduce puțină ordine în oraș 
poate fi un veritabil demaror de 
idei. Și spunînd a introduce pu
țină ordine în orașele existente, 
excludem din discuție anticipa
rea urbanistică de către plasti- 
cieni deși nu puteam exclude po
sibilitatea ca și artiștii să caute 
răspunsuri la datele oferite de 
prognozele demografice.

In fine, să mai amintim că 
ambianța urbană compromisă în 
atitea rînduri și locuri, poluarea 
vizuală declanșează numeroase 
răspunsuri artistice care pot fi 
notate, chiar dacă nu sînt ime
diat puse în aplicare. Istoria ar
tei secolului XX cunoaște nume-

a 
un 
se

timidă încă, a dovedit o- 
că acest teren comun, a- 

înrudire de sensibilitate 
creator și receptor poate 
eficient utilizată pornind 

structuri constante, capa-

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Sala Palatului (ora 
20,15), Patria (orele 9,30; 12,15;
15; 17,30: 20), București (orele 8,30; 
10,45; 13,15; 16; 18,30; 20,45).VIZUINA .......  - .. .
(orele 9,15;
30.30) ,

FLOAREA 
(orele 9,15;
20.30) .

TATĂL RISIPITOR : Buceg! (o- 
rele 15,30: 18; 20,15), Floreasca
(orele 15,30; 18: 20,15), Moșilor
(orele 15,30; 18; 20).

RUY BLAS : Scala
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
21), Favorit (orele 9.15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 : 20.30).

FRAȚII JDERI : Doina 
11,30; 17; 19,45). la orele
15.45 — 
mate.

CASA
(orele 9,15; 11,30;
20,30).

„STEJAR- — _________
GENȚĂ : Pacea (orele 16; 18: 20). 
Cosmos (orele 15,30; 18; "

RIUL ROȘU : Lumina 
11,45; 14,30; 17,15; 20).
(orele 14.45; 17,30; 20).

ÎN CER ȘI PE PĂMtNT : Co- 
troceni (orele 14; 16; 18; 20).

36 DE ORE : Timpuri Noi (orele 
8.45; 11; 13,15: 15 30; 18: 20,15).

JOE LIMONADA : Rahova (orele 
16; 18,15; 20.30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Feroviar (orele 9.15; 11,15;

VULPII : 
11,30; 13,45;
DE PIATRĂ 
11,30; 13,45;

Caoitol 
16; 18,15;
: Victoria 
16; 18,15;

(orele 9; 
Festival 

13,30; 
11,30 ;
(orele 

9,45 și 
program de desene anl-

PAPUȘILOR : Central 
13,45; 16; 18.15;
EXTREMA ur-

20.15).
(orele 9:
Popular

13,15; 15,30; 17,45; 20), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18 30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30).

PRIETENA MEA SYBILLE : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

SCURTA VACANȚA : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; ‘ “
20.30) .

ORDINUL ANA : Buzești 
16; 18,15; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE : Buzești 
9; 11,15; 13,30). Arta (orele 
17,30; 19,30).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Giulești (orele 15,30; 19), Munca 
(orele 15.30; 19).

ULTIMA LUPTA : Unirea (orele 
15,30: 18; 20.15).

VANDANA : Drumul Sării (ore
le 10,30; 15,30; 19), Progresul (orele 
15,30; 19).

APAȘII : Crîngași (orele 16;
18.15) .

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Gloria (orele 9; 11.15'; 13,30: 
16; 18,15; 20.30). Aurora (orele 9: 
11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.15). Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18;
20.15) .

FĂRĂ UN ADIO : Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

GOANA ------- -----
(orele 9; 11; 13; 14,45; 16,30; 18.15; 
20). Miorița (orele 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18; 20,15), Flacăra (orele 16; 
18, 20).

(orele
(orele 
15,30;

DUPĂ AUR : Volga

ViitorulFATA DE PE KOSMAJ: 
(orele 20,15).

PIELE DE MĂGAR : 
(orele 15,30; 18).

TREI INOCENȚI : Lira
15.30; 18; 20,15), înfrățirea (orele 
15.30: 18: 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ : Vitan (orele 15,30; 18; 20).

Viitorul
(orele

18,15;

PROGRAMUL III

9,00 știri. 9,05 Panoramic mu
zical. 9,45 Făurari de frumusețe 
— cîntece. 9,55 Melodia zilei : 
„Drag mi-e plaiul românesc’1 de 
Remus Teodorescu. 10.00 Femina- 
club. 11,00 Profil pe portativ — 
Nicolai Gedda. 11,30 Pentru prie
tenii magnetofonului 
ușoară. 12,00 "
în fonotecă. 
17.00 Știrile 
Alo, Radio ! 
cerere. 17,50 
mîine — cîntece ale tineretului. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru. 18.10 Muzică din opere. 18.55 
Melodia zilei. 19,00 în direct... de 
la Festivalul artei și culturii 
retului bucureștean. 19,30 
19,35 Casa de discuri RCA. 
Lucrări de Adrian Rațiu și 
Voiculescu. 20,35 Concert de
zică populară. 21.00 Microrecital 
Aldo Ciccolinî. 21,15 Arii din ope-

muzică 
Știri. 12,05 Invitație 
12,55 Melodia zilei, 
după-amiezii. 17,05 

— muzică ușoară la 
înainte, schimb de

tine-
Ștlri.
20,00
Dan
mu-

rete. 21,30 Formații românești de 
muzică ușoară. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica. Platon 
Pardâu. 23.55—24,00 Ultimele știri.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra11 (Schitu Măgureanu) : IN
TRE NOI DOI N-A FOST DECIT 
TĂCERE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TINĂRULUI ....
Teatrul 
Magheru) 
VESTE — 
PITICUL 
vara — 
medie : PREȘUL _ ora 19.30: Tea
trul Giuleștl : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30; Teatrul ,.C. Tâ- 
nase" (Sala Savoy) : PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR — ora 
19,30; A.R.I.A. (la Opera Româ
nă) : BALETUL NAȚIONAL DIN 
MEXIC — ora 20. Teatrul „Ion 
Creangă11 : SOLDĂȚELUL DE
PLUMB — ora 16.

,,W“ — ora 19,30; 
„C. I. Nottara" (Sala 
: BĂRBAȚI FĂRĂ NE- 
ora 19,30: (Sala Studio) :
DIN GRĂDINA DE 

ora 19; Teatrul de Co-

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală. Geografie (școala

generală — clasa a V-a) : Locul 
Pămîntului în Univers : Geografie 
(anul IV liceu) : Munții Apuseni ; 
Chimie (anul III liceu) : In
dustria clorosodică ; Geogra
fie (clasa a VIII-a _ școa
la generală) : Carpații Me
ridionali : îndrumări metodice 
(pentru integrarea emisiunilor de 
TVS în școlile generale). 10,00 
Curs de limba franceză. 10.30 Dia
log despre satul viitorului. 10.45 
Film artistic : „Străzile au amin
tiri". 12.05 Reportaj TV : Copiii 
din Cezieni — reportaj folcloric 
realizat în județul Olt. 12,15 Telex. 
16,00 Curs de limba rusă. 16.30— 
17.00 Curs de limba engleză. 17,30 
Telex. 17.35 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,15. Ți
nerii și muzica lor. 18,45 Publici
tate. 18.50 Legile țării — legile 
noastre ! 19,00 Eroi îndrăgiți de 
copii : „Năzdrăvanul Dennis“.
19,25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Coordonate ale viitorului comu
nist al 
nomică 
Seară 
Istoria
mană și franceză-, 
interpreți. 22,10 24
PROGRAMUL II

patriei. 20,00 Revista 
TV. 20,30 Publicitate, 

de teatru. Premieră 
comediei. Renașterea

21,50 Șlagăre și 
de ore.

eco-
20,35 
TV.
ger-

pentru copii :20.00 Film serial 
Daktari. 20,25 Românie — țara mea 
de dor. Muzică corală. 20,40 Dialog. 
Educația permanentă șl autoedu- 
cațla. 21,00 Telex. 21,05 Univers 
științific. 21,30 Roman foileton : 
„Flori de toamnă“.

i
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AiiEXttA PRIMIRI O ampla manifestare sportiva in cinstea

Spectacol
în aceste zile se află în tur

neu in țara noastră Baletul Na
țional din Mexic. Artiștii mexi
cani au prezentat luni seara un 
spectacol de gală pe scena O- 
perei Române din București. 
Piesele înscrise în program s-au 
intitulat 
natură", ,, . 
trei", „Serpentină", „Studiul Nr. 
3", „Note la un marș funebru", 
cele mai multe pe muzica unor 
compozitori contemporani.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost repre
zentat la spectacol de tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru 
Popescu, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, George 
nistrul afacerilor

„Comentarii despre 
„Tango", „Dans în

Macovescu, mi- 
externe.

PLECĂRI
a părăsit Ca- 
Gheorghe Ră- 

' ' al

Luni dimineața 
pitala, tovarășul 
dulescu, viceprim-ministru 
guvernului, reprezentantul per
manent al țării noastre la 
C.A.E.R., care va participa la 
cea de-a 69-a ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc ce 
va avea loc la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, au fost de față Nicolae 
Agachi, ministrul industriei me
talurgice, alte persoane oficiale.

Erau prezenți N.V. Masleni- 
kov, însărcinatul cu afaceri ad- 
înterim al U.R.S.S. la București 
și membri ai ambasadei.

Pe aeroportul Seremetievo, 
viceprim-ministrul român a fost 
întîmpinat de M. A. Lesiciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de N. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R.

A fost, de asemenea, prezent 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică.

★

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Consiliului 
Cooperativelor Agricole din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
Glinsek Slavko, secretar al Con
siliului, care, la invitația Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a făcut 
o vizită de documentare și 
schimb de experiență in țara 
noastră. Oaspeții au vizitat uni
tății agricole de stat și coopera
tiste, obiective industriale și au 
avut convorbiri cu membri ai 
conducerii U.N.C.A.P.

MANIFESTĂRI

Luni după-amiază a fost inau
gurată, la Biblioteca Americană 
din Capitală, seria manifestări
lor din cadrul Săptăminii mu
zicii americane. Actuala ediție 
— cea de-a treia — cuprinde 
selecțiuni din opera unor cu- 
noscuți compozitori americani, 
muzică corală, muzică de jazz, 
precum și un medalion Charles 
Ives, cu prilejul centenarului 
nașterii compozitorului.
• Una dintre seri este consa
crată muzicii simfonice româ
nești.

Printre invitații acestei săptă- 
mini a muzicii americane se 
numără compozitorul George 
Crumb — deținător al premiu
lui Pulitzer pentru muzică, pia
nistul David Burge.

își dau concursul, de aseme
nea, un grup coral și unul in
strumental ale Filarmonicii 
„George Enescu".

CONVENȚIE
Ministerul 
fost sem- 
Guvernul 

Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare 
Mongole prin care cetățenii 
unei părți pot călători, fără viză, 
pe teritoriul celeilalte părți, in 
interes de serviciu și particu
lar.

Convenția a fost semnată de 
Gheorghe Bădescu, șeful dele-

La 14 octombrie, la 
Afacerilor Externe, a 
nată Convenția între

de gală
se aflau personalități 
noastre cultural-artis-

în sală 
ale vieții 
tice, un numeros public.

Au fost prezenți ambasadorul 
Statelor Unite ale Mexicului, 
Armando Cantu Medina, alți 
șefi de misiuni, membri ai cor
pului diplomatic.

Măiestria interpretativă a ar
tiștilor mexicani a cucerit apla
uzele călduroase ale publicului.

în încheierea spectacolului, 
solilor artei mexicane le-au fost 
oferite coșuri cu flori din par
tea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
și Ambasadei Statelor Unite ale 
Mexicului.

După al doilea spectacol la 
București, ansamblul de balet 
mexican va apărea in fața pu
blicului din Ploiești.

gației române, iar pentru par
tea mongolă de ~ 
maa, ambasador 
acestei țări la 
semnare au fost 
Gliga, adjunct 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E., precum și 
membri ai ambasadei R.P. Mon
gole.

Gyambin Nia- 
extraordinar al 
București. La 
de față Vasile 

al ministrului

RECEPȚII
Cu prilejul zilei hispanității, 

Pio de los Casares, ministru 
plenipotențiar, șeful Reprezen
tanței Consulare și Comerciale 
al Spaniei la București a ofe
rit luni după-amiază o recep
ție.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți 
lui diplomatic.

membri ai corpu-

★

sărbătoririi ZileiCu ocazia
Naționale a Danemarcei la Tîr- 
gul Internațional București, Co
mitetul guvernului danez pen
tru expoziții în străinătate a or
ganizat luni seara o recepție. 

Pavilionul danez la cea de-a 
treia ediție a T.I.B. reunește 
circa 20. de firme, care prezintă, 
între altele, mașini de rectifi
cat și alezat, echipament elec
tronic de măsură și control, 
instalații complete de uscare 
prin pulverizare, analizoare au
tomate, noua generație de echi
pamente de radiocomunicații cu 
două căi.

★
Participantă tradițională la 

T.I.B. — manifestare bienală 
găzduită de București — Aus
tria este reprezentată anul aces
ta de numeroase firme din do
meniul electronicii, electroteh
nicii, fabricației de mașini-unel- 
te, instalațiilor de automatizare, 
tehnicii de calcul și altele.

Ziua acestei țări la T.I.B. ’74 
a fost marcată printr-o recep
ție oferită de Camera Federală 
pentru Comerț și ’
comercial al ambasadei 
la București.

COLOCVIU

consilierul 
Austriei

de C.C. 
revistei

întîlnirile organizate 
al U.T.C. și cenaclul 
„Luceafărul" între cititori și re
prezentanți ai generației tineri
lor scriitori, în cadrul manifes
tărilor dedicate apropiatului 
congres al partidului, au conti
nuat cu cele din județul Gorj. 
Tinerii de pe platforma indus
trială Rogojelu, din orașele Tg. 
Jiu, Cărbunești, Novaci i-au 
avut ca oaspeți pe poeții Ni
colae Dragoș, Grigore Hagiu, 
Cezar Ivănescu, Profira Mihăi- 
lescu, Grigore Georgiu, ascul- 
tind unele din cele mai recente 
creații ale acestora. întîlnirea a 
continuat cu un colocviu pri
vind raporturile tineretului și 
literatura de astăzi. în încheiere, 
Tudor Gheorghe a susținut un 
recital cu cele mai recente in
terpretări din originalul său re-

• pertoriu.

Luni la amiază, primul mi
nistru al guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, a primit pe Sir Geoffrey 
Newman-Morris, președintele 
Comisiei permanente a Crucii 
Roșii Internaționale, care între
prinde o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii, au fost 
abordate probleme ale colabo
rării dintre Crucea Roșie din 
Republica Socialistă Rpmânja 
și Crucea Roșie Internațională. 
In acest cadru, oaspetele a a- 
preciat sprijinul pe care Ro
mânia îl acordă Crucii Roșii 
Internaționale, acțiunilor cu 
caracter umanitar întreprinse 
de această organizație.

La întrevedere, care s-a des- 
fășurat într-o atmosferă cordi
ală, a participat general-colonel 
Mihai Burcă, președintele Con
siliului Național al Societății de 
Cruce Roșie.

★

Luni după-amiază, tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, a primit pe 
Satoshi Sumita, președinte al 
Băncii de export-import din 
Japonia, care efectuează o vizită 
în țara noastră.

SOSIRI

Luni după-amiază, a sosit în 
Capitală o delegație a Mișcării 
pentru Socialism (M.A.S.) din 
Venezuela, formată din tovară
șii Pompeyo Marquez, secretar 
general al Mișcării pentru So
cialism (M.A.S.), și Teodoro 
Petkoff, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al M.A.S., care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
va face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost intimpinați de tova
rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Guină, președintele Co
legiului Central de partid, 
Constantin Vasiliu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

★

Luni a sosit în Capitală o de
legație de juriști din R.S.F. Iu
goslavia, condusă de Ivan Fran
ko. secretar federal pentru jus
tiție și administrație, care va 
face o vizită in schimb de ex
periență în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost întîmpinată de Teo
dor Vasiliu, ministrul justiției, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți_ Petar Dodik, 
ambasadorul “ 
la București, 
basadei.

R.S.F. Iugoslavia 
și membri ai am-

★

Luni după-amiază, a sosit în 
Capitală o delegație militară a 
armatei suedeze, condusă de 
generalul de brigadă Bertil 
Kamph, care va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de 
Gheorghe 
și ofițeri 
noastre.

general-Iobotenent 
Logofătu, de generali 
superiori ai armatei

★
Luni după-amiază. s-a întors 

la București delegația de acti
viști ai P.C.R., condusă de Ra
du Manoliu, membru al Corni* 
siei Centrale'de Revizie, secre
tar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., care, la invita
ția C.C. al P.M.S.U., a făcut o 
vizită in schimb de experiență 
în R.P. Ungară.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de Ștefan Kiss, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., se
cretar general al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale, de activiști de partid.

EVOCARE
Personalitatea multilaterală a 

savantului C. I. Parhon, contri
buția sa la dezvoltarea medici- 
nei, activitatea sa politică și ce
tățenească au fost evocate luni, 
în cadrul pnui simpozion, de că
tre acad. prof. Ștefan Milcu.

Manifestarea, organizată de 
Universitatea Populară Bucu
rești, marchează împlinirea a 
100 de ani de la nașterea mare
lui savant român, fiind înscrisă 
și în rîndul aniversărilor cultu
rale recomandate de UNESCO.

Congresului al Xfl-lea al partidului

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI EA TENIS44
Brăila : SUCCESUL ESTE ÎNCĂ DE PE ACUM 

ASIGURAT
Mare interes, la Brăila, pen

tru întrecerile 
competiției de masă dotată 
trofeul „Cupa Scînteii tineretu
lui' la tenis". în oraș au apă
rut afișe mari, in culori, care 
invită tinerii să se înscrie pe 
listele de concurs. „Imediat 
după declanșarea întrecerii — 
ne spunea, simbătă, Victor 
Șerb, șeful sectorului sport, al 
Comitetului județean Brăila al 
U.T.C. — am primit o serie de 
telefoane din partea secretari
lor U.T.C. și a președinților 
asociațiilor sportive care-mi 
cereau informații suplimentare, 
cei care nu aveau terenuri, ra-

primei ediții a
cu

atractiv, spectaculos. în pauzele 
pentru schimbarea terenurilor 
ne întreținem cu spectatorii 
despre progresul pe care l-a în
registrat, „sportul alb", în ulti
ma vreme. După lansarea ini
țiativei ziarului nostru „Poate 
deveni tenisul un sport de 
masă elevii și cadrele didac
tice de specialitate, de-aici, au 
amenajat 2 terenuri de tenis. 
Este în curs de amenajare un al 
treilea pe locul de unde s-a 
evacuat un compresor vechi. 
Stilpii se execută în atelierul 
școlii. Cerem părerea despre a- 
ceastă competiție elevului Radu 
Anghelcovici (anul 3 A) care

După apariția afișului, elevii Liceului „G. M. Murgoci" din 
Brăila s-au angajat in pasionante întreceri pentru desemnarea 
campionilor pe ani și pe școală ai „Cupei Scinteii tineretului la 

tenis."

Baza de tenis „Constructorul" din Parcul Monument — Brăila, 
cunoaște, în aceste zile, o mare animație. Aici își dispută Intiie- 
tatea elevii mai multor licee în cadrul primei etape a „Cupei 

Scînteii tineretului la tenis".

^PORT» SPORT

să-i 
Am 
am 
de 

ma-

chete și mingi ne solicitau 
ajutăm. Cum am procedat ? 
instruit activele sportive, 
multiplicat regulamentele 
desfășurare a întrecerilor la
șină, după cel publicat in „Seîn
teia tineretului" și am procedat 
la repartizarea asociațiilor în 
funcție de terenurile existente 
— peste 60 în oraș și peste o 
sută în județ — după criteriul 
apropierii de școli, întreprin
deri, instituții. în fruntea aso
ciațiilor din unitățile economice 
se situează cea de la Combina
tul de prelucrare a lemnului 
unde s-au înscris peste o sută 
de concurenți". Efectul ? Aveam 
să-l vedem ceva mai tîrziu acolo 
unde se desfășurau, de fapt, 
pasionantele întreceri...

Sîmbătă, după-amiază. E o zi 
însorită de toamnă. în curtea 
Liceului „G. M. Murgoci", de 
pe strada Călărașilor, s-au adu
nat zeci de participant! pentru 
prima etapă a „Cupei Scînteii 
tineretului la tenis", chiar dacă 
întrecerile lor sint la concuren
ță cu... derby-ul local de fotbal. 
„Avem înscriși pe listele de con
curs 56 de băieți și 6 (?) fete — 
ne spune profesorul de educație 
fizică Nicolae Cimpoaie. Listele 
rămin, insă, deschise. De aceea 
am și pus azi afișul de-acolo. 
Celor care n-au rachete persona
le le împrumutăm din magazia 
asociației sportive a școlii. De 
asemenea, tot asociația le pune 
Ia dispoziție mingi".

Urmărim partida dintre Vale- 
riu Dobre și Nicolae Mihei, ar
bitrată de colegul lor, 
Ionescu, cunoscător al 
de tenis, lucru atestat 
faptul că este legitimat 
ciația „Constructorul".
buri frumoase de mingi, cu re
tururi i ’
destule cunoștințe în materie și 
o îndemînare care face meciul

Victor 
jocului 
și de 

la aso- 
Schim-

moașe de mingi, cu re
putemice, demonstrînd

s-a calificat, în turul doi, cîști- 
gind ambele seturi, la zero, in 
fața colegului său de an, Alex. 
Nacu : „Nici nu mai încape în
doială, ideea organizării compe
tiției este excelentă. Succesul 
este încă de pe acum asigurat. 
Noi, cei care nu sintem legitimați 
și ne-am procurat rachete, n-a
veam o competiție în care să 
ne confruntăm forțele. Altfel 
joci într-o partidă cu miză. în
trecerea inițiată de Seînteia ti
neretului, sînt sigur, va oferi 
multe talente pentru tenisul de 
performanță. Numai aici la noi 
sînt cîțiva urmași demni ai lui 
Năstase și Tiriac. După fotbal, 
tenisul ocupă primul loc în ie
rarhia preferințelor noastre 
sportive".

Reportajul nostru îl conti
nuăm la terenurile de tenis 
„Constructorul" apărute pe har
ta bazelor sportive brăilene în 
acest an. Aici, pe cele 4 tere
nuri îngrădite, au fost reparti
zați să-și desemneze campionii, 
tenismenii de la liceele de con
strucții, de chimie, economic și 
de la liceul nr. 3. Tot aici l-am 
găsit și pe activistul U.T.C., 
Cornel Stînjenel, care primea 
grupurile și ajuta la organi
zarea întrecerilor. Elevul Dan 
Ștefan, președintele asociației 
sportive de la Liceul economic, 
venise cu 10 colegi. „N-avem 
bază sportivă Ia școală, amatori 
am fi destui. Și așa s-au înscris 
aproape 50. De fapt eram sigur 
de succes îndată ce am văzut cu 

' cît interes studiau amatorii de 
sport din liceul nostru, articole
le decupate din Seînteia tinere
tului și puse Ia gazeta de perete. 
Acum vă rog să mă scuzați, 
trebuie să arbitrez. Numărul 
mare de eoneurenți ne forțează 
să nu pierdem nici un minut".

Argeș: PRIMII CAMPI
ONI PE ASOCIAȚIILE 

SPORTIVE
în orașele și satele județului 

Argeș, întrecerile din prima 
etapă a „Cupei Scînteii tinere
tului" la tenis s-au desfășurat 
într-un cadru festiv, atrăgind 
peste 1 500 de concurenți. „A- 
ceastă competiție 
clarat tov. Gh. Mateescu, cretar ’ • • - ■ - ____
U.T.C. — a fost primită cu un 
deosebit interes de tinerii din 
județul nostru ca și de cadrele 
de specialitate. Profesorii de 
educație fizică și antrenorii de 
tenis au luat măsurile de ri
goare pentru buna desfășurare 
a întrecerilor. O activitate in
tensă au desfășurat, în ultimele 
zile, tinerii din cele 15 centre 
de inițiere în sportul cu racheta".

După o serie de meciuri viu 
disputate, în mai multe asociații 
sportive din orașul Pitești, prin
tre care Grupul școlar de chi
mie, Liceul de mecanică nr. 2, 
Liceul „Nicolae Bălcescu", 
Grupul școlar C.F.R., Dacia — 
întreprinderea de autoturisme, 
au fost finalizate întrecerile din 
prima etapă. Printre învingători 
se numără Alexandru Strat, Ma
rin Jianu, Aurel Bucurescu, Au
rel Mihăescu și Cristian Po
pescu.

ȘTEFAN ILIESCU

ne-a de- 
se- 

al comitetului județean

Brașov : 1 000 DE PARTI
CIPANT - LA START

Inaugurată la 12 octombrie, 
prima etapă a „Cupei Scînteii 
tineretului la tenis" de cîmp a 
reunit circa 1 000 de tineri și 
elevi brașoveni, care și-au dis
putat șansele cu ardoare. După 
cum ne-a informat Florin Tam
pa, secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., Ia ora actuală în 
județul Brașov sînt create con
diții optime pentru buna desfă
șurare a acestei populare com
petiții, prin amenajarea 
număr 
dotarea lor cu materialele ne
cesare.
asociațiile sportive și-au procu
rat rachete și mingi în valoare 
de 10 000 lei.

Cu multă satisfacție au parti
cipat la primele întreceri mem
brii „Tenis clubului 19“ din 
cartierul Steagul roșu Brașov, 
care au susținut mai multe în- 
tilniri, avînd printre protago
niști tineri muncitori și elevi. 
Dintre participant! se detașea
ză elevul George Grigore 
(Grupul școlar Hidromecanica). 
Susținătorii entuziaști ai clubu
lui, locuitorii cvartalului, aș
teaptă cu interes întrecerile fi
nale pe oraș.

ADINA VELEA

unui
mare de terenuri și

în această perioadă,

• Turneul internațional de 
șah, de la Manila, a intrat în cea 
de-a doua jumătate a sa avînd 
ca lider pe marele maestru 
danez Bent Larsen cu 5,5 puncte 
(1), urmat de Vasiukov (UR.S.S.) 
5 puncte, Florin Gheorghiu (Ro
mânia) 4 puncte (o partidă în
treruptă și una mai puțin ju
cată), Petrosian (U.R.S.S.) 4
puncte (1). în runda a 8-a, Flo
rin Gheorghiu l-a învins în 27 
de mutări pe Renato Naranja 
(Filipine). A fost consemnată 
remiza în partidele Vasiukov- 
Quinteros și Torre-Petrosian. La 
turneu participă 11 mari maeștri 
și patru maeștri internaționali.

de-a 12-a partidă a 
de șah dintre marii 

Anatoli Kar-

• Cea 
meciului 
maeștri sovietici 
pov și Victor Corcinoi, care își 
dispută la Moscova finala tur
neului candidaților la titlul 
mondial, s-a încheiat remiză la 
mutarea a 24-a. Scorul este a- 
cum 7—5 în favoarea lui Kar
pov.

• Turneul internațional mas
culin de șah de Ia Kragujevac a 
continuat cu desfășurarea parti
delor din runda a 7-a. Maestrul 
român Victor Ciocîltea a obținut 
victoria la mutarea a 32-a în

Loturile republicane 
de gimnastică la „mondialele" 

de la Vama
Loturile republicane de gim

nastică s-au deplasat la Varna, 
urmînd să evolueze la cea de-a 
18-a ediție a Campionatelor 
mondiale, alături de cele mai 
valoroase formații din lume. 
Despre programul și protago
niștii acestei importante con
fruntări internaționale ne-a 
vorbit prof. Anton Vieru, secre
tar general al federației de spe
cialitate.

„Actuala ediție a Mondialelor 
de gimnastică sportivă va 
reuni 66 de echipe feminine și 
masculine, cu aproape 500 de 
concurenți, care au pregătit o 
serie de elemente tehnice noi și 
dificile. Astfel, vom avea prile
jul să urmărim întreceri deose
bit de spectaculoase și de o 
înaltă ținută sportivă. Dintre 
formațiile feminine candidează

cu șanse la primele locuri se
lecționatele U.R.S.S., R.D. Ger
mane, Ungariei, S.U.A., Ceho
slovaciei, Japoniei și României, 
iar la masculin printre princi
palele protagoniste se află Ja
ponia. U.R.S.S., Polonia, Elveția, 
R.F. Germania. Desigur, și gim- 
naștii noștri vor avea un cuvînt 
de spus la întrecerile indivi
duale pe aparate. Lotul mascu
lin cuprinde pe maeștrii sportu
lui Dan Grecu, medaliat cu ar
gint la „europenele" de anul 
trecut, Mihai Borș, Ștefan Gali, 
Nicolae Oprescu, Mircea Gheor
ghiu, C. Petrescu și Gh. Pău- 
nescu, iar din lotul feminin fac 
parte maestrele sportului Alina 
Goreac. Elena Ceampelea, Anca 
Grigoraș, Aurelia Dobre, Mar
cela Păunescu, Gabriela Trușcă, 
Rodica Sabău și Paula Ioan.“

Cu pucul și cu crosa
• Componenții lotului repu

blican de hochei s-au reunit, 
duminică, în vederea pregătiri
lor pentru dubla întilnire cu re
prezentativa Iugoslaviei, parti
cipantă in grupa B a Campio
natelor mondiale. Primul meci 
se dispută astăzi, la patinoarul 
„23 August" din Capitală, de la 
ora 18, iar partida retur are loc 
miercuri 16 octombrie. în conti
nuare, hocheiștii noștri se vor 
pregăti pentru un turneu inter
național în Elveția, programat 
in prima parte a lunii noiem
brie.

• Antrenorul emerit Mihal 
Flamaropol, care se ocupă de 
pregătirea lotului republican de 
juniori, ne-a furnizat unele 
amănunte cu privire la jocu
rile internaționale premergătoa
re Campionatului european al 
„juventiștilor." Un lot de 22 de

jucători se va întîlni la sfîrșitul 
lunii, urmînd un program de 
verificare pentru o serie de 
confruntări internaționale im
portante. „Cadeții" vor participa 
la tradiționala competiție inter
națională de hochei „Turneul 
Prietenia", care se desfășoară la 
Gdansk (Polonia) între 11—17 
noiembrie. Apoi, in luna decem
brie, lotul republican de juniori 
va întilni, în Capitală, echipa 
R.D. Germane, după care va 
evolua în Austria, la jocurile 
din cadrul „Cupei celor șase na
țiuni." Ultimele teste de verifi
care au loc în luna februarie, 
cind lotul va juca în Capitală cu 
echipa Ungariei și la Sofia cu 
formația Bulgariei. Campionatul 
european de juniori, ediția a 
6-a, se va desfășura în Elveția, 
între 14—23 martie 1975.

M. LERESCU

Campionatele mondiale de volei
în mai multe orașe din Mexic 

s-au desfășurat primele meciuri 
ale campionatelor mondiale de 
volei. Echipele României, care 
evoluează în grupa preliminară 
programată în orașul Puebla, au 
debutat victorioase. Selecționata 
masculină a României a învins 
cu 3—0 (4, 8, 7) echipa Coreei 
de sud, iar reprezentativa fe
minină a dispus cu 3—1 (15—9, 
11—15. 15—3, 15—9) de cea a
Braziliei. în partidele următoa
re, echipa României (masculin) 
va întîlni formația Porto Rico, 
iar echipa feminină va avea ca 
adversară selecționata Filipine.

Alte rezultate înregistrate 1 
masculin : Belgia — R. P. Chi
neză 3—1 ; Olanda — Tunisia 
3—0 ; Cuba — Italia 3—1 ; Bra
zilia — Franța 3—0 ; U.R.S.S. — 
S.U.A. 3—0 ; Japonia — Canada 
3—0 ; Cehoslovacia — Porto 
Rico 3—0 ; R. D. Germană — 
Venezuela 3—0 ; Bulgaria — Pa
nama 3-0 ; Polonia — Republi
ca Arabă Egipt 3—0 ; feminin : 
Polonia — R. P. Chineză 3—1 ; 
Canada — Cehoslovacia 3—1 
(mare surpriză) ; Coreea de sud
— Bulgaria 3—2 ; Ungaria — 
Filipine 3—0 ; U.R.S.S. — Repu
blica Dominicană 3—0 ; S.U.A.
— Franța 3—1.

partida cu iugoslavul Ostoicî. 
Vaganian a ciștigat la Pîdevski, 
iar Jansa l-a invins pe Rajko- 
vici. Restul partidelor au fost 
întrerupte.

în clasament conduce Va
ganian cu 5 puncte, urmat de 
Pîdevski — 4 puncte, Tringov — 
3,5 puncte și o partidă întrerup
tă, Ciocîltea — 3,5 puncte etc.

• în primul meci al finalei 
„Cupei Americii de Sud" la 
fotbal, echipa braziliană Sao 
Paulo a întîlnit pe teren pro
priu formația argentiniană In- 
dependiente Buenos Aires. 
Fotbaliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (0—1).

• întrerupt două zile din 
cauza ploii, turneul internațio
nal de tenis de la Tokio a fost 
reluat. în semifinalele probei de 
simplu masculin, John New
combe (Australia) l-a învins cu 
2—6, 6—1, 1—0 (abandon) 
Kim Warwick (Australia),
Ken Rosewall (Australia) a dis
pus cu 6—3, 6—0 de americanul 
Dick Stockton. în finala probei, 
Newcombe a ciștigat cu 3—6,

pe 
iar

6—2, 6—3 în fața lui... __i Rose wall. 
Finala probei feminine a reve
nit cunoscutei jucătoare brazi
liene Maria Bueno, învingătoa
re cu 3—6, 6—4, 6—3 in partida 
cu vest-germana Katja Ebbin- 
ghaus.

• Peste 3 000 de spectatori au 
urmărit la Zagreb întîlnirea in
ternațională de hochei pe ghea
ță dintre reprezentativele Iugo
slaviei și R. F. Germania. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 
2—2 (2—0, 0—2, 0—0).

• într-un meci conți nd pen
tru noua ediție a „Cupei Davis", 
selecționata S.U.A. a întîlnit la 
Nassau (Bahamas) reprezentati
va Insulelor Caraibe. Tenismanii 
americani au terminat învingă
tori cu scorul de 5—0. Din echi
pa americană au făcut parte 
Tom Gorman, Van Dillen și 
Pasarell.

• Cursa automobilistică des
fășurată pe circuitul de la 
Vallelunga (Italia), formula. 2, a 
revenit la această ediție france
zului Patrick Depailler pe un 
„March BMW". El a parcurs cei 
224 km în Ih 22’48” 59 100, reali- 
zînd o viteză medie orară de 
139,200 km.V. CABULEA

BUNĂ DISPOZIȚIE ! 
ANTREN !
AMBIANȚĂ PITOREASCA I
Toate acestea vă așteap

tă în excursiile organizate 
de către întreprinderea de 
Turism, Hoteluri și Restau
rante București, cu ocazia 
revelionului 1975 pe :

• Valea Oltului - Căli- 
mănești - Căciulata - Go
vora - Olănești.

• în orașele : lași, Piatra 
Neamț, Tg. Neamț, Cluj, 
Sibiu, Mediaș, Tg. Mureș, St. 
Gheorghe.

• In stațiunile : Sovata, 
Slănic Moldova, Pucioasa, 
Băltățești, Covasna, Hercu- 
lane, Tușnad, Borsec.

• Pe litoral : Mamaia, E- 
forie Nord, Neptun și Man
galia oraș.

• La cabanele și stațiu
nile de pe Valea Prahovei 
și Valea lalomiței.

• La hanuri și moteluri : 
Cozia, Agapia, Cristina - 
Bicaz.

Informații și înscrieri la 
filialele de turism din Bd. N. 
Bălcescu 35 și Bd. Republicii 
68.

întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb — București

B-dul Armata Poporului nr. 6, Sector 7, Telefon 31 21 10/180

prin biroul personal - învățămînt - retribuire, face zilnic 
înscrieri pentru :

CURSURI DE CALIFICARE
de scurtă durată — 6-8 luni

Se primesc tineri începînd cu vîrsta de 17 
ani, pentru a se califica în meseriile de :

— strungar
— lăcătuș
— turnător-formator
— forjor
— vopsitor

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc certificat de 
muncitor calificat și sînt încadrați cu o retribuție minimă de 
1 400 lei.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o indemnizație 
lunară de 400 lei plus 300 lei cazare.

Candidații absolvenți a 6, 8, 10, 12 clase, se pot prezenta 
la biroul personal-învățămînt-retribuire cu următoarele acte.
• adeverință C.A.P. sau repartiție de Ia forțele de muncă ;
• copie legalizată după certificatul de naștere ;
• buletin de identitate ;
• analize : micro și analiza singelui.

Se primesc tineri domiciliați în toate județele țării.
Relații suplimentare se mai pot obține la biroul personal- 

învățămînt-retribuire, telefon 312110/180 sau la sediul în
treprinderii noastre.

Mijloace de transport: troleibuze 90 și 93, autobuze 36, 
74, 80, tramvaiele 13 și 25.

TINERI!
ÎN CADRUL ACȚIUNII

„TINERILOR, CĂRTI-PRIETENI PENTRU O 
VIAȚĂ I"

vă puteți procura, la alegere, prin standurile de carte din 
întreprinderi sau instituții, cărți politice, tehnice, de infor
mare, beletristice, de artă, sport și turism, utile lărgirii ori
zontului politic și ideologic, pregătirii și perfecționării pro
fesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care iși vor procura - în condiții de plată avan
tajoase - cărți în valoare de cel puțin 100 lei, vor participa 
GRATUIT la tragerea la sorți a tichetelor eliberate.

Vor fi acordate 1 200 premii în cărți. Pentru informații 
suplimentare adresați-vă difuzorilor de carte din întreprin
deri și instituții.

fanniCA be tricotaje „crinul**
București

ANUNȚĂ DESCHIDEREA MAGAZINELOR 
DE PREZENTARE Șl DESFACERE

CU
TRICOTAJE CONFECȚIONATE DIN FIRE 

DE BUMBAC Șl SINTETICE 
PENTRU 

COPII - FEMEI - BĂRBAȚI
VIZITAȚI CU ÎNCREDERE MAGAZINELE NOASTRE DIN: 

Calea Văcărești nr. 29 — sector 4 cu program zilnic 
de la 9 la 17,30

Calea Văcărești nr. 158— sector 4 cu program zilnic 
de la 8 la 16

Universitatea populară 
a Casei de cultură 

a sectorului I anunță: 
deschiderea unor 

NOI CURSURI 
ȘI CERCURL 

începînd cu luna Octombrie 
1974 :

• PENTRU COPII : Acor
deon ; Balet și gimnastică 
artistică ; Chitară ; Limbi 
străine (germană, engleză și 
franceză).
• PENTRU ADULȚI : Cos
metică ; Croitorie ; Dactilo- 
grafie-Secretariat tehnic • 
Acordeon ; Chitară ; Limbi 
străine (engleză, germană, 
franceză) ; Arte plastice.

precum și ÎNSCRIERI DE 
ARTIȘTI AMATORI PEN
TRU FORMAȚIILE AR
TISTICE.
înscrierile se fac zilnic în 
str. Slătineanu nr. 16, Tel 
11 98 68.

Azi ultima zi la 
PRONOEXPRES
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•ț?' Savantul american de origine română 
George Emil Palade laureat al premiului Nobel

pentru medicină

Sesiunea O.N.U. EMISIUNE Ă POSTULUI
DE RADIO ROMA TINERETUL LUMII

In dezbatere : 
„Problema Palestinei"

CONSACRATĂ ROMÂNIEI
SOCIALISTE

SEUL: Represiuni
Adunarea Generală a O.N.U. 

s-a întrunit, luni, în ședință 
plenară, pentru a lua în discu
ție punctul 108 al agendei sale, 
intitulat „Problema Palestinei", 
înscrisă pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni în baza cererii 
prezentate de un grup de 43 de 
state, între care și România.

Dezbaterile au început prin 
discutarea proiectului de rezo
luție referitor la invitarea re
prezentanților Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei spre 
a participa la dezbaterile asupra 
problemei palestiniene. Docu
mentul prezentat întrunește 
semnăturile a 71 de state coau
toare, printre care și țara noas
tră.

„Considerînd că poporul 
lestinian 
interesată 
nei — se 
Adunarea 
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, reprezentantă a poporu
lui palestinian, să participe la 
deliberările Adunării Generale 
asupra acestei probleme, în șe
dințe plenare". în cadrul dezba
terilor, care urmează să dureze 
două zile, au luat cuvîntul, luni 

■dimineață, reprezentanții a 14 
state : Siria, Iugoslavia, Daho
mey, R.A. Egipt, Tanzania, Tu
nisia, România, Algeria, Israel, 
Cuba, R.D. Germană, Mauritius, 
Uganda și U.R.S.S.

în cuvîntul său, ambasadorul 
român Ion Datcu a arătat că 
„hotărirea de a înscrie pe ordi
nea de zi a acestei sesiuni 
punctul intitulat „Problema Pa
lestinei" și de a-1 supune dez
baterii în ședințe plenare con
stituie un motiv de profundă 
satisfacție pentru România. Du
pă cum se știe, țara noastră s-a 
pronunțat cu fermitate pentru 
soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat pe calea paș
nică a negocierilor. Noi vedem 
în aceasta încă o dovadă edifi
catoare a hotărîrii comunității 
internaționale de a face noi pași 
în direcția angajării organizației 
pe calea explorării tuturor posi
bilităților de reglementare poli
tică a acestui conflict".

„Invitarea reprezentanților 
O.E.P. de a lua parte la dezba
teri ni se pare a fi pasul urmă
tor, logic și firesc, care se im
pune cu o necesitate presantă" 
— a arătat reprezentantul ro
mân. „Practica internațională 
dovedește că nu se pot elabora 
soluții juste și durabile fără 
participarea directă a tuturor 
părților interesate.

Aplicarea efectivă a acestui 
principiu cere, în mod obiectiy, 
in acest caz, participarea Ia dez
baterile din ședința plenară a 
Adunării Generale a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 

' reprezentantul legitim al po
porului palestinian".

. . Pa- 
este principala parte 
în problema Palesti- 
arată în document — 
Generală invită Or-

Pe programul național al postului de radio Roma a fost pre
zentată o emisiune consacrată realităților României socialiste in 
perspectiva celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Pornind de Ia proiectul Programului P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism și proiectul de Directive ale Congresului al 
XI-lea cu privire Ia planul cincinal pe 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-sociale a României pentru peri
oada pină în 1990, emisiunea, realizată de cunoscutul publicist 
Italo Moretti, în colaborare cu un grup de ziariști și 
comentatori de politică externă de la diferite ziare italiene, a 
prezentat pe larg aceste documente și a trecut în revistă aspecte 
dintre cele mai importante ale vieții politice și sociale din țara 
noastră.

Un spațiu larg în cadrul emisiunii a fost consacrat eviden
țierii activității de politică externă desfășurate de partidul și 
statul nostru, contribuției deosebite ce revine. în înfăptuirea și 
transpunerea în viață a acestei politici, președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activității neo
bosite a șefului statului român pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru creșterea contribuției tuturor statelor, in
diferent de potențialul și mărimea lor, la rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

Această emisiune este prima dintr-un ciclu pe care postul de 
radio italian Ie va dedica Congresului al XI-lea al P.C.R.

„Zilele românești66 la Bludenz
• în pitorescul oraș Bludenz, 

din Alpii austrieci, s-au desfă
șurat, timp de o săptămînă, „Zi
lele românești", în cadrul căro
ra o serie de manifestări au 
oferit locuitorilor posibilitatea 
de a lua un contact larg cu rea
litățile social-politice, econo-

• LIDERII COMUNITĂȚI
LOR GREACĂ ȘI TURCĂ 
DIN CIPRU — președintele 
interimar, Glafkos Clerides, 
și, respectiv, vicepreședintele 
Rauf Denktaș — au hotărît, 
în cursul întrevederii pe 
care au avut-o luni, la Ni
cosia, ca schimbul* de prizo
nieri între cele două comu
nități „să fie reluat foarte 
curind".

Comunicatul dat publicită
ții la încheierea convorbirilor 
precizează că intîlnirea a 
prilejuit „un schimb de ve
deri privind problema refu- 
giaților și alte aspecte ale 
situației politice din insulă". 
Documentul — citat de agen
ția FRANCE PRESSE — 
menționează, de asemenea, 
că reîntoarcerea la casele lor 
a cetățenilor ciprioți greci și 
turci va avea Ioc începînd 
de marți și va continua pe 
baza unor liste ce vor fi pu
blicate ulterior.

Clerides și Denktaș au ho
tărît, cu același prilej, ca o 
listă a persoanelor date dis
părute și care se află în pre
zent în grija Crucii Roșii In
ternaționale să fie publicată 
în curînd.

mice, cultural-artistice ale Ro
mâniei de azi.

La ceremonia inaugurală — 
vernisajul expoziției „30 de ani 
de la eliberarea României" — 
primarul orașului, Hermann 
Stecher, și ambasadorul Româ
niei Ia Viena, Dumitru Anino- 
iu. au relevat că „Zilele româ
nești" la Bludenz exemplifică 
bunele relații, de prietenie și 
colaborare, care se dezvoltă in 
acești ani între cele două țări.

Ziarele din landul Vorarlberg 
au publicat articole și fotografii 
consacrate manifestărilor de la 

. Bludenz și, în general, dezvol
tării multilaterale a societății 
românești contemporane, pres
tigiului internațional al Româ
niei socialiste.

Programul „Zilelor românești" 
a inclus, de asemenea, concerte 
de muzică populară româneas
că, susținute de formația Ro
meo Bazarea, și concursul „Cu
noașteți România ?“, care s-au 
bucurat de o audiență deosebită 
în rindul tineretului.

Coroane de flori
ia monumentele
eroilor români

PREOCUPĂRI ECONOMICE

• Cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei armatei Re
publicii Socialiste România, Ion 
Pușcaș, atașatul militar și aero 
la Budapesta, a depus coroane 
de flori la monumentele eroi
lor români din localitățile Gydr, 
Szeged, Debrecen și Szentes, în 
memoria ostașilor români care 
și-au jertfit viața pentru elibe
rarea Ungariei de sub jugul 
fascist.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Apărării al R.P. Ungare.

Cooperare pentru evitarea risipei
de combustibil

împotriva 
studenților»

Politica de represiune a 
regimului lui Pak Cijan Hi 
determină intensificarea de
monstrațiilor de protest la 
care participă tot mai largi 
pături sociale.

In ultimele zile — rela
tează agenția A.C.T.C. —, 
numeroși studenți de la U- 
niversitatea din Seul au 
participat la mitinguri, pri
lej de a se adopta o serie de 
rezoluții prin care se recla
mă incetarea acțiunilor te
roriste ale autorităților, pu
nerea imediată în libertate a 
studenților și a celorlalte 
persoane arestate. Ca ur
mare a acestor manifestații 
studențești, au fost ordonate 
suspendarea cursurilor și a- 
minarea sesiunii de exame
ne. în urma noilor măsuri 
discriminatorii, studenții au 
prezentat conducerii univer
sității o scrisoare, purtind 
3 (100 de semnături, prin care 
erau solicitate reorganizarea 
consiliilor universitare și în
depărtarea factorilor ce pun 
in aplicare măsuri antide
mocratice.

La rindul lor, partidele po
litice de opoziție au condam
nat acțiunile represive ordo
nate de regimul Pak Cijan 
Hi împotriva poporului. Ast
fel, Partidul 
mocratice și 
Democratic se 
tru revizuirea 
pentru eliberarea din închi
soare a oamenilor politici și 
a studenților aresiați în 
urma instituirii măsurilor de 
urgență.

Unificării De- 
Noul Partid 

pronunță pen- 
constituției și

La Genova (Italia) 
au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al 22-lea 
Congres internațional 
asupra comunicații
lor, reuniune la ca
fe au participat ex
pert! din acest do
meniu și personali
tăți științifice din 
numeroase țări ale 
lumii. Dezbaterile

s-au axat pe pro
bleme ce privesc ne
cesitatea lărgirii co
operării pentru a se 
evita risipa de com
bustibil, preconizîn- 
du-se, între altele, 
crearea de motoare 
cu mare randament, 
extinderea
lor pentru darea în 
exploatare a

cercetări-

unor

noi resurse de e- 
nergie.

Printre temele ce
le mai interesante 
ale acestei reuniuni 
au fost „relațiile om- 
mașină în procesul 
comunicațiilor", pro
blemă abordată sub 
multiplele ei aspec
te, și „rolul comu
nicațiilor în lumea 
de miine".

■Cu 140000 mai multi șomeri
7 7

In luna august 1974, numărul total al celor ce nu au avut de 
Iucru în Japonia a atins cifra de 740 000, cu 140 000 mai mult 
lecit în luna iunie, anunță Biroul de Statistică de pe lingă can

celaria primului ministru, ^ceasta este cea mai mare cifră de 
șomeri cunoscută de Japonia din anul 1959, cînd economia acestei 
țări a cunoscut o perioadă de depresiune. Creșterea șomajului se 
datorează reducerii activității economice din țară.

■ ■ ■

Spirala costului vieții
nemarca de 14,2 la sută și în 
Franța de 12,5 la sută.

în acest an, s-a deteriorat con
siderabil și balanța de plăți a 
țărilor din Comunitatea Econo
mică Europeană. Dacă în 1973 
balanța de plăți a fost exceden
tară, cu un sold de un miliard 
de dolari, experții apreciază că 
în 1974 se va înregistra un defi
cit de aproximativ 20 de mili
arde de dolari.

într-un raport al Comisiei so
cietăților europene 
tuația economică în 
ței comune se arată 
aceste state au fost 
creșterea prețurilor 
ritmului inflației. Potrivit date
lor publicate în raport, ritmul 
anual al sporirii prețurilor a 
fost în Italia de 15,4 la sută, 
în Anglia de 14,4 la sută, în Da-

privind si- 
țările Pie- 
că, în 1974, 
afectate de 
și sporirea

Salonul automobilului 
și dificultățile economice

Cel de-al 61-lea 
Salon parizian al au
tomobilului și-a în
chis porțile după ce 
a fost vizitat de pes
te 800 000 de persoa
ne. Atenția vizitato
rilor a fost atrasă, in 
acest an, mai ales 
de modelele de auto
mobile de mic litraj 
și de cele adaptate 
mai bine la actuala 
situație, caracteriza
tă prin creșterea pre
țului benzinei. De

altfel, chiar repre
zentanții marilor fir
me constructoare de 
automobile partici
pante la această ex
poziție au afirmat că 
întimpină din acest 
motiv dificultăți, pe 
care speră să le re
zolve prin lansarea 
pe piață a unor mo
dele economice sau 
a unor vehicule uti
litare.

Un mare 
de vizitatori

fi- 
ac- 

spre 
care

de
ca-

număr 
s-a în-

dreptat, în mod 
resc, dat fiind 
tuala tendință, 
standurile în 
se aflau expuse cele 
mai noi modele 
motociclete, cu
racteristici tehnice 
deosebite, cu pute
rea și cu... prețul de
opotrivă de ridicat. 
De altfel, în Franța, 
în ultimul timp, mo
tocicletele și moto
retele bat toate re
cordurile de pro
ducție și de vînzare.

Deficitul ■cronic al balanței
comerciale a S. U. A

Statelor Unite ar puteaDeficitul balanței comerciale a 
atinge la sfirșitul acestui an suma de cinci miliarde de dolari, a 
declarat ministrul american al comerțului, Frederick Dent, in 
cadrul reuniunii Consiliului antreprenorilor. Adresîndu-se mem
brilor acestei organizații, una dintre cele mai influente din 
Statele Unite, Dent a arătat că „deficitul cronic al comerțului 
american va duce cu siguranță la subminarea dolarului, ceea 
ce ar putea atrage după sine devalorizarea monedei S.U.A.".

U.R.S.S.: Vedere din Baku

Chemări ale C.C. al P.C.U.S.
cu prilejul aniversării Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
Cu prilejul celei de-a LVII-a 

aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, la 
Moscova au fost date publicită
ții chemările C.C. al P.C.U.S. 
Comuniștii, toți oamenii mun
cii sovietici sînt chemați să asi
gure în continuare întărirea 
puterii economice șj de apărare 
a Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. adresează sa
lutări popoarelor țărilor socia
liste, clasei muncitoare din ță
rile capitaliste, popoarelor care 
au scuturat jugul colonial și 
luptă pentru consolidarea inde
pendenței, popoarelor țărilor co
loniale și dependente care lup-

tă pentru libertate. Sînt adre
sate chemări tuturor popoarelor 
lumii pentru a acționa ca prin
cipiile coexistenței pașnice să 
devină o normă a relațiilor in
ternaționale, să acționeze pen
tru interzicerea armelor nuclea
re, pentru dezarmare generală 
și totală, pentru transformarea 
continentului european într-o 
zonă a colaborării trainice și 
fructuoase.

Criza guvernamentală din Turcia
O nouă fază a consultărilor 

pentru depășirea crizei guverna
mentale din Turcia a fost des
chisă, duminică seara, prin 
aprobarea, de către Consiliul de 
conducere al Partidului Repu
blican al Poporului, a propune
rilor președintelui P.R.P. și pre
mierului desemnat, Bulent Ece
vit, ca negocierile să se poarte 
pe baza unor formule nein- 
cercâte încă.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Bulent Ecevit a subli
niat că noile sale propuneri se 
bazează, îndeosebi, pe „o înțe
legere . ~
Dreptății, fără a exclude 
participarea 
litice."

După cum 
LIYEȚ" și .. 
Bulent Ecevit consideră posibil 
ca P.R.P. să accepte anumite 
modificări în legea electorală — 
cerute de Partidul Dreptății, 
dacă acesta din urmă va fi dis-

pus să participe sau să sprijine 
un guvern al alegerilor antici
pate.

Luni seara, Bulent Ecevit a 
fost primit de președintele Fahri ■ 
Kuruturk, căruia i-a prezentat 
propunerile P.R.P. pentru solu
ționarea crizei guvernamentale. 
La încheierea audienței, pre
mierul desemnat a menționat că 
va face declarații complete nu
mai după ce se va întîlni, în 
cursul zilei de marți, și cu Su
leyman Demirel, președintele 
Partidului Dreptății.

• DUMINICA DUPA-A- 
MIAZĂ, au luat sfîrșit lu
crările Congresului Parti
dului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, desfășurate Ia Su- 
resnes, lingă Paris. La în
cheierea dezbaterilor, cei 
peste 400 de delegați au a- 
doptat o rezoluție prin care 
se pronunță pentru înche
ierea de alianțe cu toate 
partidele și organizațiile din 
opoziție, in vederea restabi
lirii libertăților democratice 
în Spania.

t

între P.R.P. și Partidul 
insă 

altor formațiuni po-

scriu ziarele „MIL-
„COMHURIYET",

ORIENTUL
APROPIAT
TURNEUL SECRETARULUI 

DE STAT AL S.U.A.

Încununare a unei
prodigioase opere

științifice
Agențiile de presă au relatat că pe 

miului Nobel pentru medicină pe anul 
mele și cunoscutul savant american ___
GEORGE EMIL PALADE, de la Facultatea de medicină a 
Universității Yale (S.U.A.), 
strălucită operă științifică.

Biografia savantului — născut 
la lași, în 1912 - consemnează 
după studiile la Facultatea de 
medicină din București o rod
nică activitate desfășurată ca 
asistent, șef de lucrări și con
ferențiar la catedra de anato
mie, căreia personalitatea pro
fesorului Francisc Rainer i-a 
conferit un renume deosebit.

De aproape trei decenii sta
bilit în S.U.A., profesorul Pa- 
lade a desfășurat, la Institutul 
de cercetări medicale Rocke
feller, din New York, o amplă 
activitate științifică, realizînd o 
suită de descoperiri de cea 
mai mare însemnătate, care îl 
situează astăzi - în domeniul 
biologiei celulare - printre cei 
mai mari savanți ai lumii. A- 
mintim contribuțiile sale la me
todologia izolării structurilor 
celulare și la perfecționarea 
metodelor de microscopie elec- 

nnică, descoperirea ribozo- 
milor (particulele subcelulare, 
sediu al sintezei de proteine, 
denumite astăzi, în cinstea des
coperitorului, și „granulele Pa
lade"), cercetările deosebit de 
importante asupra unor feno
mene de nutriție celulară sau 
asupra structurii ultrafine a ne- 
fronului, contribuțiile funda
mentale Ia elucidarea structu
rii mitocondriilor, precum și 
cele de dată recentă asupra 
sintezei la nivelul membrane
lor celulare. Profesorul Palade 
a devenit de curînd director al 
secției de biologie celulară a 
Facultății de medicină de la 
Yale și este membru al Acade
miei Naționale de Științe a 
Statelor Unite și al altor aca-

lista laureaților pre- 
1974 și-a înscris nu
de origine română

înalta distincție încununează o

demii și societăți științifice. 
Distins cu diverse premii de 
prestigiu, savantul George Emil 
Palade a atins acum apogeul 
recunoașterii internaționale a 
valorii sale științifice, fiindu-i 
decernat premiul Nobel îm
preună cu alți doi profesori — 
Albert Claude, de la Universi
tatea Liberă din Bruxelles, și 
Christian de Duve, de la Uni
versitatea Rockefeller, din New 
York - pentru „descoperirile 
lor asupra organizării structu
rale și funcționale a celulei".

In noiembrie 1971, venit în
tr-o vizită în țara în care s-a 
născut, a copilărit și s-a format 
ca om de știință, profesorul 
Palade a 
ședințele 
România, 
El a ținut 
conferințe 
țămînt superior și cercetare ști
ințifică din București, Cluj, lași 
și Timișoara. Cu acest pri
lej, acordînd un interviu, 
profesorul Palade s-a refe
rit la reîntîlnirea sa cu 
România : „S-a făcut foarte 
mult în România I Sînt eviden
te eforturile și 
registrate în industrie, în agri
cultură și este evidentă ridica-* 
rea nivelului de viață al oame
nilor". Marele savant adăuga : 
„Poporul român este un mare 
producător de inteligențe care, 
utilizate în mod corespunzător, 
sînt de nâtură să asigure in- 
trdrea cercetării științifice ro
mânești în circuitul mondial și 
în domeniul atît de important 
și de mare viitor al biologiei 
și medicinii moderne".

fost primit
Republicii

Nicolae Ceaușescu. 
totodată o serie de 
la institute de învă-

progresele în- 
Justrie, în —:

Un vehicul
intersideral

• FIRMA „A. G. TRIMBLE CO" din Pittsburg a început să 
producă insigne avînd înscrise literele „W.I.N." inițialele expre
siei „Whip Inflation Now" — „Să curmăm inflația acum". A- 
ceastă lozincă a fost lansată de președintele Gerald Ford în ca
drul acțiunii, declanșate recent, de combatere a inflației. O ase
menea insignă costă un dolar, întrucît — explică producătorii ei 
— „inflația a determinat o creștere excesivă a costului metalului 
din care sînt confecționate /" • PRIMELE AVALANȘE ale se
zonului alpin actual au fost înregistrate duminică în Valais, El
veția, dar se pare că nu au făcut victime. Ninge, de asemenea, 
și în Alpii francezi, unde stratul de zăpadă atinge între 30 de 
centimetri și un metru. Localnicii spun că „nu-și amintesc să fi 
văzut vreodată pe Mont-Dorien atîta zăpadă în acest sezon". 
Munții Jura au primit și ei pătura albă de nea, groasă de 30—50 
cm, în funcție de înălțimi, iar în Pirinei zăpada a căzut la alti
tudini de peste 1 700 de metri. Deci, iarnă deplină încă din oc
tombrie / • SUSIE HARTSFIELD, fiică de foști sclavi, care s-a 
hotărît să învețe să scrie și să citească în 1972, cînd avea venera
bila vîrstă de... 101 ani, continuă să facă progrese. Profesorul ei, 
care este totodată și profesor la școala satului Two Egg (Florida), 
s-a declarat foarte mîndru de eleva sa, care, însă, uneori are ten
dința de a se lăsa prea ușor., distrasă • UN GRUP DE ME
DICI francezi, turci și sud-americani au participat la o intervenție 
cardiacă practicată în urmă cu 15 zile unei fetițe in vîrstă de trei 
ani. Din acest grup a făcut parte și doctorul Marius Barnard, 
fratele celebrului chirurg Christian Barnard • ACTIVITATEA 
VULCANULUI ETNA, care începuse să erupă joia trecută, s-a 
diminuat în intensitate. Primul val de lavă se scursese 500 de 
metri, în timp ce al doilea s-a oprit după 150 metri. După opinia 
vulcanologilor, deocamdată nu există vreun pericol pentru popu
lația satelor situate pe flancurile muntelui • OCEANOGRAFl 
FRANCEZI ȘI SOVIETICI vor întreprinde o expediție de trei 
luni în Mediterana, pentru a studia influența Oceanului Atlantic 
și a Mării Negre asupra productivității biologice a acestei mări 
• DOUĂ FIRME JAPONEZE par a fi cîștigat premiul de 5,5 
milioane dolari pe care guvernul italian s-a angajat să-l acorde 
pentru salvarea de la prăbușire a turnului înclinat din Pisa. Pro
cedeul folosit va implica, după cum au anunțat cele două com
panii nipone, pomparea de ciment și substanțe chimice în solul 
pe care se sprijină celebrul turn, pentru a se crea acestuia o 
bază solidă.

La încheierea întrevederii 
avute luni dimineață cu pre
ședintele R.A. Egipt, Anwar 
Sadat, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a pă
răsit Cairo întreptindu-se spre 
Damasc. într-o declarație fă
cută presei la plecarea din ca
pitala egipteană, el a afirmat că 
va reveni în Orientul Apropiat 
în prima săptămînă a lunii no
iembrie, deoarece „există indicii 
pozitive potrivit cărora se pro
gresează spre pace în regiune." 
Kissinger a adăugat, in aceeași 
ordine de idei, că viitorul său 
turneu în zonă va reprezenta o 
nouă tentativă pentru realizarea 
de progrese reale și evidente în 
direcția stabilirii „unei păci pe 
baze ferme și permanente."

Președintele Anwar Sadat a 
declarat, la rindul său, că as
pectele legate de mișcarea de 
rezistență palestineană consti
tuie miezul problemei. „Ca 
arabi — a spus el — îi sprijinim 
și am cerut reprezentarea lor la 
Geneva". Șeful statului egiptean 
s-a declarat optimist cu privire 
la perspectivele păcii în regiu
ne și la Conferința arabă la ni
vel înalt, programată pentru 26 
octombrie, la Rabat.

• Părăsind, luni după-amiază, 
Damascul, cu destinația Alger, 
secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a declarat că 
a examinat cu președintele Ha
fez El Assad și cu ministrul de 
externe, Abdel Halim Khad- 
dam, „ca și la Cairo, căile ce 
pot duce la reglementarea con
flictului și perspectivele de pace 
în Orientul Apropiat". El a a- 
dăugat că a constatat „puncte 
de vedere pozitive și încuraja
toare".

Anunțînd, din nou, că va re
veni, la începutul lui noiembrie, 
în regiune, Kissinger a spus : 
„între timp, șefii statelor arabe 
se vor fi reunit la Conferința la 
nivel . înalt de la Rabat și vom 
putea reîncepe consultările în 
vederea obținerii de rezultate 
concrete".

shhur Ahmad Mashhur, a afir
mat că ultima etapă a lucrărilor 
de curățare a acestei căi de 
navigație va fi terminată în lu
na noiembrie.• TREI FILIALE ale celei mai 

mari biblioteci publice din 
New York vor fi închise de la 
18 noiembrie, a anunțat direcția 
acestei instituții culturale. A- 
ceastă situație se datorează lip
sei de mijloace financiare pen
tru salarizarea lucrătorilor aces
tor instituții publice.

• Moțiune adresată lui 
Kurt Waldheim

pentru 
secolul XXI

Prima navă cosmică 
autopropulsată care a 
ieșit din cadrul sis
temului nostru solar a 
fost „Pioneer-10“. Ea 
a survolat în decem
brie trecut planeta Ju
piter.

Specialiștii afirmă 
că, pentru a putea e- 
vada din cuprinsul sis
temului nostru solar, 
un corp ar trebui să 
atingă cea de a treia 
viteză cospiică, 
zentînd 
ținerea 
viteze 
tehnice 
stituie 
statornică pentru 
trofizicieni. Dar chiar 
și motoarele ionice, 
funcționind pe baza 
gazului propuisor for
mat din ioni accelerați 
de un cîmp electrosta
tic, deși constituie teh
nica cea mai studiată 
în prezent, nu 
zează viteza de 
pulsie necesară 
călătorii cosmice 
scurtă de ... un

In acest context, ni 
se pare relevabilă stră
dania unui grup de 
specialiști britanici de 
la „British Interplane
tary Society", care a 
întreprins studiul teh
nic al unei stații ca
pabile să atingă steaua 
Barnard.

Despre steaua Bar
nard datele astronomi
ce spun că se află la 
6 ani-Iumină de lu
mea noastră solară, 
adică Ia aproape 60 000 
miliarde de kilometri. 
Perturbațiile gazoase 
constatate în jurul a- 
cestei stele au permis

repre-
42 km/sec. Ob- 
unei asemenea 
cu mijloacele 
existente con- 
o preocupare 

as-

formularea unei ipo
teze după care siste
mul său planetar ar fi 
similar cu al nostru, 
deci, implicit ar fi 
putut să genereze une
le forme de viață.

Pină la aflarea unor 
date certe, imaginația, 
cunoștințele și efortu
rile a numeroși cer
cetători se concen
trează în primul rind 
spre găsirea unor teh
nici care să micșoreze 
durata călătoriilor in- 
tersiderale. Rachetelor 
actuale, pe bază de 
carburant chimic, le-ar 
trebui mai multe zeci 
de mii de ani să a- 
jungă pînă la Barnard. 
O soluție mai optimis
tă — cea cu combus
tibil nuclear 
duce timpul 
zeci de ani. 
manțele se
numai în măsura 
care se creează un ra
port optim între pu
terea vehiculului și 
masa sa.

Specialiștii britanici, 
imaginind deocamda
tă în fază tehnică, con
struirea cu mijloacele 
tehnologiilor actuale a 
unei nave automate 
„inteligente", capabile 
să-și autocontroleze 
sistemele, să călăto
rească automat un 
drum lung și să se a- 
dapteze unui mediu 
nicicind sondat ori ex
plorat, au avut .de re
zolvat mai multe pro
bleme.

In primul rind, a 
trebuit aleasă tehnica 
de propulsie, avindu- 
se in vedere că aceas
tă navă, denumită sim-

— ar re
ia cîțiva

Per^or- 
stabîîesc 

in
reali- 

pro- 
unei 
mai 

secol.

• LUNI, au început la Helsinki 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Finlandei, Urho Kek
konen, și N.V. Podgornii, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., șeful dele
gației de stat sovietice, care se 
află într-o vizită de prietenie la 
Helsinki.

• UN GRUP DE 630 INTELEC
TUALI, studenți și alți patrioți 
cambodgieni care trăiesc în 
afara granițelor țării au trimis 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o moțiune prin 
care se cere restaurarea locului 
legitim al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgici 
in cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. In moțiune se cere, tot
odată, excluderea de la O.N.U., 
a reprezentanților regimului 
lonnolist de la Pnom Penh.

• INTR-O DECLARAȚIE 
FĂCUTĂ AGENȚIEI REU
TER. ministrul portughez al 
afacerilor externe, Mario 
Soares, a subliniat că în pre
zent este necesar să se con
tinue convorbirile cu mișcă
rile de eliberare din Angola 
privind desăvirșirea procesu
lui de decolonizare a acestei 
țări ce va trebui să ducă, 
in mod necesar, spre inde
pendență.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE O- 
FICIALA, citată de agenția 
M.E.N., președintele Autorității 
egiptene a Canalului Suez, Ma-

• MINISTRUL DE FINANȚE 
AL S.U.A., William Simon, aflat 
în vizită la Moscova, a avut 
luni convorbiri cu ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., 
Nikolai Patolicev, în cursul că
rora au fost relevate rezultatele 
pozitive obținute în acest an în 
domeniul relațiilor economice și 
comerciale sovieto-americane și 
au fost examinate posibilitățile 
de a dezvolta in continuare a- 
ceste relații — informează agen
ția T.A.S.S.

bolic „Dedalus" ar pu
tea constitui vehiculul 
intersideral al secolu
lui XXI.

S-a admis că moto
rul cu explozie, care 
să folosească mici în
cărcături termonuclea
re, este cel mai acce
sibil tehnicilor actua
le. Odată stabilit re
gimul de propulsie, a- 
ccsta trebuie menținut 
tot timpul călătoriei 
pină la Barnard. Or, 
in prezent, motoarele- 
rachetă funcționează 
doar citeva minute, în 
momentul desprinderii 
de pe Terra.

Rezolvarea acestui 
aspect nu elimină di
ficultăți ulterioare de
oarece neîncetihindu-și 
deloc accelerația, a- 
jungind la Barnard, 
„Dedalus" ar survola 
astrul ca un satelit. 
Moment in care inter
vine cea de a treia 
dilemă tehnică. In 
cursul apropierii de 
Barnard, telescoapele 
infraroșii automate ar 
trebui să fie capabile 
să detecteze plane
tele mari care în
conjoară steaua și, 
odată realizate prime
le reperaje, nava ar 
arunca pe diferite 
traiectorii o serie de 
sonde care să depis-

teze interiorul siste
mului Barnard, alte 
planete și eventualele 
Lune. Informațiile re
coltate nu ar putea 
fi. insă, primite de 
Terra, intrucit rețeaua 
de radio-antene pe 
care NASA o folosește 
in prezent pentru co
municarea cu navele 
interplanetare auto
propulsate nu le poate 
recepta. Ar fi necesară 
o rețea de antene- 
radio-parabolice ' de 
tipul celei preconi
zate in proiectul 
Cyclope, compusă din- 
tr-o serie de antene 
interconectate cu un 
diametru de 109 metri.

Și totuși, dacă pro
iectul „Dedalus", nu 
reprezintă deocamda
tă decît o îndrăzneață 
supoziție, în ce măsu
ră ar avea șanse 
de reușită ? Să nu ui
tăm, după cum ne a- 
mintește TRIBUNE DE 
GENEVE, că au trecut 
abia 30 de ani de cînd 
aceeași instituție „Bri
tish Interplanetary So
ciety" a creat mode
lul dispozitivului de 
debarcare pe Lună, 
care a însemnat schi
țarea proiectului A- 
pollo.

DOINA IOVĂNEL

• Urmările inundațiilor 
din Bangladesh

• CA URMARE A ACȚIUNI
LOR distrugătoare ale inunda
țiilor care au avut loc recent în 
Bangladesh, această țară a în
registrat pierderi ce se ridică la 
trei milioane tone de cereale. 
Numărul persoanelor care mor 
de foame crește, potrivit infor
mărilor date publicității de pre
sa din Dacca. Guvernul a orga
nizat 4 400 centre care distribuie 
alimente la peste trei milioane 
de persoane. Mai multe țări ale 
lumii s-au angajat să livreze cit 
mai curind ajutoare pentru a 
veni, astfel, în sprijinul guver-

nului din Bangladesh, în lupta 
pe care o duce împotriva flage
lului foametei.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII ITALIENE, Giovanni Leone, 
l-a însărcinat, luni, pe senatorul 
Amintore Fanfani, secretar na
țional al Partidului 
Creștin, cu formarea 
guvern. Acceptînd, 
uzanței, sub rezervă 
încredințată, ceea ce 
dreptul de a-și da acordul ofi
cial ulterior, Fanfani a declarat 
că divergențele existente între 
cele patru partide de centru- 
stînga în legătură cu obiectivele 
principale, cu politica economi
că și socială, cu structurile gu
vernamentale se mențin .

Democrat 
unui nou 

potrivit 
misiunea 

presupune
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