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CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

iaisprezecea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 
9 octombrie 1974, ora 10 dimineața.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Proletari din toate țările, uniți-vă! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE SECRETARUL GENERAL AL1 

PARTIDULUI CONGRESUL POPORULUI
>• DIN SIERRA LEONE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Luni la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
C. A. Kamara-Taylor, secretar 
general al Partidului Congresul 
Poporului din Sierra Leone, mi
nistrul finanțelor, care a făcut 
o vizită în țara noastră, în 
fruntea unei delegații ecbno- 
mice. Oaspetele a fost însoțit 
de S. A. J. Pratt, ministrul pla
nificării economiei și dezvoltă
rii.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor.

Cu acest prilej, Kamara-Tay
lor a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald și 
prietenesc salut din partea pre
ședintelui Republicii Sierra 
Leone, dr. Siaka Stevens, îm
preună cu urări de progres și 
noi succese poporului român.

(Continuare în pag. a V-a) <
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produselor în toate ramurile

munca

economice, ridicarea nivelului

9. îmbunătățirea calității

tehnic și perfecționarea tehno
logiilor de fabricație

Asemenea tuturor oameni
lor muncii, tinerii țin să in- 
tîmpine marele eveniment — 
Congresul al XI-lea ai P.C.R. 
— cu rezultate deosebite și 
in domeniul muncii patrio
tice. Numărul organizațiilor 
U.T.C. care anunță îndepli
nirea planurilor anuale este 
în continuă creștere. Anga
jamentul lor de a realiza 
sarcinile asumate pe întregul 
an pină Ia 25 noiembrie a și 
devenit realitate in 18 ju
dețe. Tinerii din Alba, Arad, 
Argeș, Cluj, Galați, Hune
doara, Olt, Sălaj adaugă su
plimentar bilanțului lor, încă 
cîin luna august, ore și 
fapte deosebite de muncă 
patriotică pe diverse șantie
re. Numărul celor prezenți 
in acest an la școala muncii 
pe cele 9 șantiere naționale, 
66 județene, în peste 2 000 de 
tabere și șantiere locale 
este de peste 2,5 milioane. 
Unii dintre ei au învățat me
serii noi Ia Platforma in
dustrială Tîrgoviște, hidro
centralele de pe Lotru și So
meș, la termocentralele Tur- 
ceni și Rogojelu, pe șantie
rele de îmbunătățiri funciare 
Calicea Mare și Mostiștea, 
alții urmează să se califice 
pe marele șantier de la Giur- 
giu-Râzmirești. Un milion 
de elevi și studenți au sem
nat și 
muncii 
nia de 
Numai 
măsura 
aproape 100 milioane Iei.

Bilanțul pe care-1 vor ra
porta deci tinerii la Congres 
va fi, în acest fel, bogat și 
Ia capitolul muncii voluntar- 
p?triotice. El poate fi și mai 
strălucit. Activitățile Ia care 
organizațiile U.T.C. pot an
trena în continuare tinerii 
sînt multiple. Colectarea de
șeurilor metalice, a ambala
jelor de sticlă, a plantelor și 
fructelor medicinale, precum 
și efectuarea unor lucrări 
din silvicultură — împădu
riri, recoltarea fructelor și se
mințelor forestiere — sint 
doar citeva dintre acestea, 
cu deosebire in județele Bis- 
trița-Năsăud, Botoșani, Ca- 
raș-Severin, Covasna, Tul- 
cea, pentru ca și realizarea 
integrală a angajamentelor 
lor să confirme că peste tot 
organizațiile U.T.C. sînt in 
măsură să alinieze efortul 
tuturor tinerilor la efortul 
general ce caracterizează a- 
ceste zile premergătoare Con
gresului.

în perioada care a mai ră
mas pină la data îndeplinirii 
și depășirii angajamentelor 
asumate de Uniunea Tinere
tului Comunist, toate orga
nizațiile au. fără îndoială, un 
cimp larg de acțiune. Celor 
amintite mai sus li se pot 
adăuga activitățile muncii 
patriotice in sprijinul pro
ducției, pentru lucrări edili- 
tar-gospodărești ; să nu mai 
numim pe cele destinate gră
birii și recuperării termene
lor de dare in folosință a că
minelor pentru nefamiliști — 
obiective la realizarea cărora 
sint direct interesate. Iniția
tiva Fiecare organizație 
U.T.C., fiecare tînăr să rea
lizeze, zilnic, o faptă deose
bită de muncă, recomandată 
de C.C. al U.T.C., va adăuga 
și bilanțului muncii patrio
tice noi succese. Și ele vor 
fi cu atit mai mari, cu cit 
organizațiile vor evita festi- 
vismul acțiunilor pe care le 
vor întreprinde, urmărind 
nu numai aspectul lor can
titativ și calitativ, dar și pe 
cel educativ. în aceste zile 
o mare atenție trebuie să se 
acorde muncii patriotice din 
agricultură pentru ca, alături 
de studenți Și elevi, la strîn- 
sul recoltei să fie atrase și 
celelalte categorii de tineri. 
Tot acum trebuie să aibă 
organizațiile U.T.C. în ve
dere și planificarea și pregă
tirea șantierelor anului vii
tor.

semnează catalogul 
patriotice în campa- 
stringere a 
în această acțiune, 
efortului lor

recoltei.

este de

N. COȘOVEANU

Locuri unde nu se întîmpla nimic

FĂLTICENI
3. Creșterea continuă a efici
enței economice, reducerea 
cheltuielilor materiale, folo
sirea cit mai eficientă a mijloa
celor materiale și a forței de

destin contemporan

Raportu I tinerilor către Congres
TURNĂTORIA DE OȚEL —ZALĂU

LA PARAMETRII PROIECTAȚI
Nicăieri în țară oțelul nu are 

tinerețea celui de la Zalău. Nu 
doar pentru că turnătoria de 
oțel din cadrul întreprinderii 
de armături din acest oraș n-a 
împlinit încă un an de existen
ță, ci mai ales pentru că în nici 
un alt loc din țară cuptoarele 
electrice nu au fost date in stă- 
pînirea unor băieți de 19 ani. 
„Vîrstnicii" peste 30 de ani pot 
fi numărați pe degetele de la o 
singură mină. Și sînt intr-ade
văr ..oțelari de prima mină", 
plecați cu ani în urmă, tot de 
prin părțile Zalăului, să învețe 
elaborarea oțelului la Reșița, 
Cimpia Turzii sau Galați. întoar
cerea lor, fie că este vorba de 
maistrul principal Felician Fel
deș venit de la Reșița, fie de 
maistrul Dumitru Mureșan care 
are experiența „Galațiului" este 
înțeleasă, de fiecare dintre ei, ca 
o misiune de mare răspundere. 
Cu un an în urmă tinerii de 
aici, care-și ziceau oțelari chiar 
dacă nu elaboraseră încă nici o 
șarjă. încurajați de puținii lor 
„vîrstnici" s-au angajat in fața 
secretarului general al partidu
lui să reducă perioada de atin
gere a parametrilor proiectați ai 
turnătoriei de oțel cu cel puțin 
un an. Conform graficelor, cele 
două cuptoare electrice și în
treaga turnătorie trebuiau să a- 
tingă parametrii proiectați după 
8 trimestre de la intrarea in 
funcțiune, adică în martie 1976. 
însă, după toate probabilitățile 
ei vor realiza acest obiectiv. nu 
în martie anul viitor, cum și-au 
propus, ci chiar în această lună.

— De la 1 octombrie lucrăm 
în parametrii proiectați, atit la

cit și la turnare, ne 
principal Feli- 

deocamdată 
oțel, dar pe 
oțeluri slab 
aliate. Ce-a 
acum ? Iri- 
pentru că

cuptoare 
spune maistrul 
cian Feldeș. Facem 
doar două mărci de 
viitor vom asimila 
aliate și chiar înalt 
fost mai greu pînă 
struirea oamenilțțr, 
noi a trebuit să-i deprindem pe 
acești băieți să stăpinească 
tcate fazele de elaborare a oțe
lului. In al doilea rînd să-i fa
cem capabili să întrețină cup
toarele și toate utilajele cu pri
cepere și înțelegere deplină a 
funcționării lor.

La cuptorul nr. 2 se pregă
tește evacuarea unei noi șarje. 
Lumina orbitoare a oțelului ne 
descoperă chipurile pline de su
doare ale lui Vasile Hadi și 
Șină Filip — ambii de 19 ani. 
Stăpin pe mișcări, cu ochii în- 
tredeschiși sub apărătoarea de 
cobalt, loan Torje ia o probă 
din metalul incandescent. Din 
cînd în cînd maistrul Dumitru 
Mureșan intervine cu o obser
vație de specialist. Urmărește 
peste umerii lor prin sticla de 
cobalt „culoarea" oțelului.

— Cu cele două cuptoare tre
buie să dăm 14,5 tone de oțel 
pe zi, dar noi reușim și 16 tone, 
ne spune maistrul Felician Fel
deș. La fel de bine merg și 
utilajele de formare și turnare 
mecanizată. Avem aici două 
echipe de cite 15 muncitori fie
care conduse de doi băieți 
foarte buni, Emil Mînzatu și Dă- 
nilă Boroș. amîndoi doar de 19 
ani. În celelalte schimburi avem 
tineri la fel de buni. Cu ei am 
pornit instalațiile, cu ei le-am 
obligat să producă la parametrii

Șiproiectați cu aproape un an 
jumătate mai devreme.

în acest fel, turnătoria de oțel 
a întțeprinderii de armături din 
Zalău va realiza in acest tri
mestru o producție suplimen
tară de peste 240 tone armături 
din oțel.

IUSTIN MORARU

UN OBIECTIVI 
CU PROFUNDE 
SEMNIFICAȚII, 

EDUCATIVE A
„ GREȘIM, DĂM O

gram și de Directive,

dorință unanimă

tovarășul Nicolae

al partidului

„Roată hora, moldoveni. 
Ca la noi, la Fălticeni".

O simplă strigătură de în
demn la joc, dar respirînd, în 
afara fierbințelii ritmului, o a- 
numită mîndrie proprie oameni
lor din această parte a Moldo
vei, binecuvîntată de o clinul 
blîndă. Cu spatele rezemat în 
munți abia ghiciți și cu privirea 
către visătoarea vale a Șiretului, 
probabil undeva jos spre soare 
apune, Fălticeni, adică orașul 
pierdut in livezi, dealurile

de AUREL LEON

jur cu pometul vestit, iazurile 
somnoroase, îți apar la început 
ca un întreg calm, suspendat 
între vegetație și cer, adevărată 
reverie sadoveniană în lumina 
glorioasă a toamnei Urzii. Căci, 
din orice parte ai sosi la Făl
ticeni, trebuie să te împriete
nești mai intîi cu vegetația și cu 
vechimea, ambele la fel de om
nipotente spre a merge către

sufletul oamenilor. Este atita ve
chime prestigioasă in memoria 
caselor, în toponimie și în do
cument, o adevărată istorie lite
rară, incit te surprinde faptul 
că oamenii pe care ii cunoști nu 
se lasă copleșiți de noianul a- 
mintirilor scumpe, precum nepo
ții care ar locui un iatac păs
trat ca pe vremea bunicilor. Și 
doar nu este un album oarecare 
cu suveniruri. G. Călinescu a 
avut dreptate afirmind că, după

(Continuare în pag. a ll-a)

Adeziune deplină față

de proiectele de Pro

Ceaușescu să fie re

ales secretar general

Telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN PAGINA A 3-A
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Baza materială a invătămintului
gospodărită și administrată de studenți
— - 7
EDUCAȚIE NECORESPUNZĂTOARE TINERETU

LUI, ATUNCI CÎND NU-I DĂM RĂSPUNDEREA DIN ȘCOALĂ, DIN LI

CEU, NU NUMAI ÎN UNIVERSITATE, PENTRU GOSPODĂRIREA Șl ADMI

NISTRAREA MIJLOACELOR PE CARE LE FOLOSEȘTE. Șl ACEASTA ESTE

PÎNĂ LA URMĂ O PARTE A EDUCAȚIEI, A CREȘTERII RĂSPUNDERII ; A-L

ÎNVĂȚA PE STUDENT, PE ELEV, SĂ GOSPODĂREASCĂ Șl SĂ CON

DIN ATRIBUȚIILE CE REVIN STUDENȚILOR

In Grozăvești — orășelul studenților bucureșteni

DUCĂ ESTE UN ACT EDUCATIV".

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Ia încheierea lucrărilor Con
ferinței cadrelor și activului de partid din învătămintul superior).

Care sînt practic îndatoririle 
'studenților, ce obiective concre
te s-au stabilit pentru ca trebu
rile gospodărești și de adminis
trare să însemne cu adevărat o 
muncă zilnică, organizată, reali
zată și condusă de asociațiile 
studenților comuniști din fie
care institut de învățămînt, cu 
sprijinul cadrelor didactice ?

într-o recentă consfătuire or
ganizată de Ministerul Educa
ției și învățămîntului și Comi
tetul Executiv al UASCR cu 
participarea unor factori de 
răspundere din institutele de 
învățămînt ale țării și activiști
lor ASC care lucrează în acest 
domeniu au . fost analizate și 
clarificate pe larg aspectele ce 
țin de gospodărirea și' adminis
trarea căminelor și cantinelor, 
a bazei materiale a învățămîn
tului, incit la ora actuală toate 
aceste lucruri trebuie aduse la 
cunoștință tuturor studenților, 
cadrelor didactice pentru a se

trece imediat. la acțiune și mai 
hotărită.

• ÎN GOSPODĂRIREA ȘI 
ADMINISTRAREA CĂMINE
LOR ȘI CANTINELOR. A ÎN
TREGII BAZE MATERIALE A 
ÎNVĂȚĂMINTULUI, STUDEN
ȚII AU SARCINI PRECISE, 
CONCRETE. Acestea au căpătat 
o expresie mai clară, limpede 
pentru toată lumea :

Studenții vor participa 
nemijlocit la activitatea 
economică gospodărească, 
reaiizind direct întreține
rea, gospodărirea și 
ministrarea bunurilor 
teriale și a spațiilor 
cămine și cantine.

ad- 
ma- 
din

• Studenții iau în primire camera de cămin, răspund de fo
losirea și îngrijirea bunurilor de inventar, fac zilnic curățenie: 
periodic, planificați pe camere, ei asigură curățenia generală 
pe coridoare, scări, în săli de lectură și oficii.

• Echipe formate din studenți participă la realizarea ac
tivităților de întreținere și reparații, veghează la utilizarea ra
țională a energiei electrice, apei și altor materiale puse la 
dispoziție.

• în cantine masa se distribuie numai prin sistemul auto
servirii.

• Grupele ți anii de studiu vor prelua responsabilități con
crete pentru îngrijirea și întreținerea sălilor de cursuri și se- 
minarii, laboratoare, ateliere-țcoatâ, biblioteci, instituții cul
turale studențești, săli de sport.

>

CITIȚI Z IARUL ?

Mai înainte de a face cunoscute citeva dintre opiniile provo
cate de articolul nostru „Să coborîm Măgura în orașe" simțim 
nevoia să facem citeva precizări. In primul rind : întrebarea 
noastră era întrucitva retorică ; ea nu ținea a stimula, ni se 
pare mai mult decît limpede, o golire a Măgurci de statui ! 
Măgura este, pînă acum, cea mai convingătoare experien
ță în domeniul sculpturii noastre monumentale, al formelor de 
creație în colectiv — simpozioanele. Nimeni nu-și poate imagina 
îmbogățirea acestei experiențe prin distrugerea ei, ci, dimpotri
vă, prin continuarea ei, mai exact spus, și prin continuarea ei. 
întrebarea noastră nu vizează, în consecință, un răspuns sim
plist și, in continuare, o acțiune regretabilă. Ea voia să îndem
ne, mai precis, la a descoperi alte posibilități de lucru. De ase
menea, de a medita la maniera în care multe inițiative dovedind 
generozitate, interes, pasiune merită să fie valorificate mai

în pagina a IV-a :

prompt, cu o funcționalitate mai pregnantă. In fine, sint între
bări de natură mai generală : cum gindim asupra locului artei 
în cetate, asupra monumentului de for pubije, asupra funcției și 
naturii experimentului în artă etc. Și, firește, încă alte multe în
trebări adresate locuitorilor cetății, artiștilor, criticilor, edililor, 
întrebări, deci, ale căror răspunsuri sîntem dornici a le face cu
noscute cititorului, căruia ii oferim, astăzi, citeva din opiniile 
sosite la redacție. Ne place să adăugăm acestora și răspunsurile 
nescrise ca acelea ale inimoșilor edili ai orașelor Turnu-Seve- 
rin, Orșova, Arad, Sf. Gheorghe, Medgidia, Constanța, Buzău, 
care au demonstrat, cu toată înțelegerea pe care trebuie s-o 
avem pentru un început, că întrebarea este reală în planul ideii 
care ne preocupă, și realistă ca posibilitate de a o satisface con
cret.

ECOURI LA ANCHETA ;,SCÎNTEII TINERETULUI*

Practic, studenții iau în 
mire, la începutul fiecărui 
de. studiu, camera' de 
cu inventarul respectiv, pe care- 
trebuie; să-l folosească și să-1 
păstreze în mod corespunzător; 
ei își vor face zilnic curățenia 
în camere ; potrivit unei plani
ficări făcute pe cămin, prin ro
tație, ei vor face curățenia ge
nerală pe coridoare, în săli de 
lectură, oficii și pe scări; înain
tea plecării în vacanțe, studenții 
își lasă camera și spațiile din 
cămin amintite în perfectă stare 
de curățenie. în fiecare cămin, 
se organizează echipe de . stu
denți care să asigure lucrările 
de reparație și întreținere și să 
vegheze la folosirea rațională a 
energiei electrice, a apei, a tu
turor materialelor date în folo
sință căminiștilor. Tot din rîndul 
studenților se asigură serviciul 
de pază la intrarea în cămine, 
exceptînd serviciul de noapte.

în cantine, masa se va 
distribui numai prin sis
temul autoservirii. Stu
denții care servesc masa

pri- 
an 

cămin,

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare tn pag, a ll-a)

întrebarea face parte din grupul de ches
tionări care se pot rezuma la una singură : 
sînteți un om civilizat ? Fiindcă a trăi, as
tăzi, în epoca rețelei informaționale catali
zatoare a întregii vieți umane, fără a te 
racorda măcar la unul dintre canalele de 
difuzare în masă a noutăților de tot felul 
este ca și cum te-ai autocondamna la un 
regim de sălbăticie, lată de ce chestionarea 
îsi pierde, în cele mai multe cazuri, viciul 
ae a fi interesată din punctul de vedere al 
creatorului de gazete, cel interesat fiind, 
într-o mult mai mare măsură, beneficiarul, 
adică cititorul potențial. Mai 
ales la noi, în socialism, unde 
urmărirea de scopuri finan
ciare prin publicitate nu re
prezintă . un țel, în sine, devine 
și mai evident păcatul „ure
chii surde" în fața mass-media, cu rever
berații negative asupra personalității celui 
ce le ignoră. „Ai un abonament ?" Sau 
„Cumperi gazeta zilnic ?" Și, mai ales, „Ci
tești cu regularitate?", lată întrebări la care, 
dacă răspunzi negativ, nu poți fi socotit 
decît în mică măsură un om evoluat. Nu 
pentru că, poate, în profesie n-ai fi util. Ci 
fiindcă mintea dumitale, ca om, urmărește 
căi limitate, chiar dacă sînt socialmente fo
lositoare. Și nici fiindcă o gazetă ar fi totul 
pentru cultura personală a cuiva. Nu. Dim
potrivă, fiindcă a avea un contact cu un 
ziar reprezintă azi minimum din ceea ce 
trebuie să faci ca homo sapiens. Elemen
tarul...

Desigur, „Scînteia tineretului" adresîn- 
du-se prin excelență tinerilor, toate acestea 
sînt spuse aici pentru ei. Dar, ca orice de
prindere intelectuală, lectura presei, pentru 
a-ți intra în sînge trebuie să te ajute cine-

Eugen Florescu

va, să te învețe cineva cum s-o faci. Părin
ților, *9 Primul rînd, le revine această sar
cină, și mulți au grija să și-o îndeplinească, 
încă de mici îi obișnuiesc pe copiii lor cu 
abonamentul și cititul unor publicații adec
vate. Dar unii, sărmanii, n-au apucat nici ei 
să-și formeze* această deprindere. Sarcina 
se transmite, în acest caz, cadrului didactic 
și activistului de organizație, de pionieri sau 
U.T.C. Și dintre ei unii și-o fac bine. Pa
radoxal este însă că mulți și-o fac foarte 
prost, în ciuda rolului lor de educatori. E 
dureros să vezi că sînt activiști U.T.C. care 

nu citesc, nici ei, nici măcar 
un ziar. Că socotesc lectura 
unei gazete un fel de o- 
bligație în plus. Dar ce mun
că poate face un asemenea 
activist social decît tot una 

de ins limitat? Și mai trist mi se pare să 
afli că sînt profesori - adică intelectuali 
prin pretenție - „urechi surde" la mass-me
dia. Trei sondaje în trei județe, efectuate 
de Centrul de cercetări pentru problemele 
tineretului, îmi confirmă existența unor a- 
tare cazuri, din păcate nu prea puține. Dar, 
te întrebi, ce fel de pedagogie știu și prac
tică ele? In orice manual scrie că o parti
cularitate esențială a muncii pedagogului 
în epoca contemporană este dată de faptul 
că tînărul, ca subiect și obiect al educației, 
se află sub determinările rețelei informațio
nale. Cum să le ignori tocmai tu, profeso
rul, educatorul, activistul ?

Sigur, nu-i deloc plăcut să te amesteci în 
lecturile cuiva, dar pentru profesiile care 
pretind expres acest lucru nu strică să mai 
punem din cînd în cînd întrebarea : „Dum
neata citești ziarul ?"♦

la să vedem...
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CAMPANIA A GRICOLĂ
ELEVII 

PE OGOARE
Zile aurii, de octombrie, cînd 

aerul curge luminos pe frunza de 
viță, pe ciorchinii cu boabe ro
tunde. Zile de care culegătorii 
profită din plin și aici, la IAS 
„Valea Călugărească", unde elevi 
din mai toate colțurile județu
lui Prahova și-au trimis reprezen
tanții pentru a ajuta la strînge- 
rea recoltei de struguri cit mai 
repede, fără pierderi. In ceea ce le 
privește, fermele IAS s-au străduit 
să ofere elevilor condiții cit mai 
bune de cazare și masă. In ma
joritatea locurilor am găsit dor
mitoare curate, cazarmament co
respunzător și mese cu . meniuri 
variate și consistente. Ba chiar, 
la ferma nr. 3, am găsit și un 
grup sanitar ce oferă, în fiecare 
seară, apă caldă la dușuri. In
tr-un cuvînt, condiții față de care 
chiar cei mai „pretențioși" din
tre elevi nu ridică obiecții. Cu
lesul decurge intr-un ritm susți
nut, săptămină aceasta puțind fi 
incheiat pe majoritatea suprafe
țelor de vie, elevii aflîndu-se în 
întrecere cu ei înșiși, cu timpul 
și, nu arareori, cu profesorii ce 
lucrează, la propriu și la figurat, 
în fruntea lor.

Totuși am întâlnit și altfel de 
aspecte. Iată cîteva exemple spi
cuite în cursul raidului întreprins 
aici. La ferma nr. 3 elevii de la 
Școala generală Loloiasca, comu
na Tomșa Mare, lucrau singuri, 
fără supraveghere, în timp ce 
cadrele didactice se retrăseseră 
la umbră, „în pauză de masă". 
„Ordinea o mențin elevii scutiți 
medical" — ne-a explicat pro
fesorul Leon Stanciu, directorul 
școlii

De asemenea, la ferma nr. 1, 
la dormitoarele din Ceptura, pro
fesorii de la Liceul industrial de 
mecanică fină din Sinaia dorm 
separat, în timp ce elevii își fac 
peste noapte unii altora „farse" 
cu pastă de dinți și cremă de ghe
te, cei mai mulți ajungînd obo
siți și nedormiți la lucru. Tot 
aici, neglijențe și la cules, unde 
rătnîn rînduri recoltate incom
plet, struguri căzuți pe jos etc.

Alte aspecte întîlnite țin 
de conducerea fermelor res
pective. Astfel, la ferma nr. 
2, — șef de fermă Ion
Drăgănescu — drumul elevilor 
de la dormitoare la cîmp, circa 
14 km, se face în camioane nea
menajate, așa cum sînt ele folo
site la transportul strugurilor : 
cite cincizeci de elevi în carose
riile fără prelate fi fără bănci, in 
aerul rece deja al dimineții. Șeful 
fermei a fost sesizat, a promis, 
și... s-a mulțumit cu atît. La 
ferma nr. 12, în dormitoare exis
ta doar cite un'singur cearșaf. 
„Cele de pătură au fost luate 
după plecarea seriei trecute — 
ni se spune — o să le punem din 
nou imediat". Oare pînă la sosi
rea noastră nimeni, nici profeso
rii, nici conducerea fermei să nu 
fi băgat de seamă acest „amă
nunt" ?

Sînt cîteva neglijențe care, așa 
cum am văzut, pot fi ușor rezol
vate dacă există preocuparea ne
cesară. Aflați pe cîmp, elevii își 
aduc aportul la strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei, 
greutățile neînsemnate și inerente 
pe care le au de înfruntat contri
buind la călirea lor, la înțelege
rea adevăratei valori a muncii. 
Și acest aport poate deveni și 
mai substanțial.

MARIAN GRIGORE

OSTAȘII AJUTĂ 
LA STRÎNSUL RECOLTEI (Urmare din pag. I)

Ca de fiecare dată, și in 
această toamnă, alături de 
mecanizatori, de ceilalți lu
crători ai ogoarelor, de zeci
le și sutele de mii de elevi 
și studenfi aflați la muncă 
patriotică, tinerii militari sint 
puternic angrenați la strîn
gerea și transportul recoltei, 
dovedind încă o dată cit de 
activ și profund sînt inte
grați in activitatea social-e- 
conomică a patriei, în efor
tul constructiv al întregului 
nostru popor. Peste tot, acolo 
unde este nevoie, tinărul in 
haină militară este prezent, 
iar prezenta lui înseamnă 
participare, înseamnă res
ponsabilitate și dăruire. Veș
tile pe care le primim la re
dacție consemnează cu fie
care zi noi fapte de muncă 
ale tinerilor ostași, cifre și 
date care atesta că acolo 
unde acționează ei treaba 
merge cu spor. Muncind cu 
hărnicie, cu conștiinciozitate 
și dăruire, într-o ordine și 
disciplină exemplare, milita
rii folosesc fiecare clipă, 
fiecare moment prielnic în 
această încleștare cu timpul.

Insula Mare a Brăilei. 
Autocamioane, purtind _ și 
însemnele armatei, se în
dreaptă. gemind sub greuta
tea mănoasă a știuletilor, 
spre locul de depozitare. La 
volanul lor, printre alții, șc 
află și caporalii Vasile Sta
nică și Tudor Bătucu, frun
tașii Gheorghe Retezan și 
Ion Sandu. Evidențiați în 
pregătirea de luptă și po
litică sînt acum evidențiat! 
și pentru hărnicie, pentru 
conștiinciozitate, pentru fe
lul în care și aici, în acea
stă insulă, își fac datoria. 
Sînt buni aici, la strinsul re
coltei, pentru că au fost buni 
și dincolo, în unitățile în 
care și-au desăvîrșit măies
tria militară. Buni cunoscă
tori ai tehnicii din dotare, 
tineri viguroși, cu un înalt 
simț al datoriei. Iată de ce 
maiorii Gheorghe Marcheș, 
Ion Butcă și Vasile Popescu 
— ei înșiși exemple în orga
nizarea muncii și în pregă
tire — se declară pe deplin 
satisfăcuti de activitatea mi
litarilor din subordine, aflîn
du-se în permanentă alături 
de ei. îndrumîndu-i și con- 
trolîndu-i cu competență și 
exigentă.

Fiecare clipă —

utilizată la maximum
„De o săptămină plouă". A- 

ceste cuvinte spuse cu ciudă la 
adresa vremii cu totul nepriel
nice strîngerii roadelor ne-a în- 
tîmpinat pretutindeni, în Sîn- 
nicolaul' Mare, Cenad, Teremia 
Mare și Nărău. Cîte o rază de 
soare rătăcită prin perdeaua 
norilor nu face decit să amă
gească speranțele miilor de coo
peratori care pe lingă cele 3 000 
de hectare cu porumb cite mai 
au de recoltat mai trebuie să 
însămînțeze alte 3 000 de hectare 
cu grîu. Cit privește sfecla, ea 
nu a fost strînsă decit in pro
porție de aproape 15 la sută. Ca 
să nu mai vorbim de alte lu
crări care și ele așteaptă să fie 
grabnic isprăvite.

In ciuda greutăților întîmpi- 
nate, pe raza de activitate a 
Consiliului intercooperatist din 
Sînnicolaul Mare și a S.M.A. la 
a cărui suprafață ne-am referit, 
cooperatorii și mecanizatorii se 
străduie să smulgă în folosul lor 
fiecare ceas prielnic. „Avem la 
îndemină 30 de semănători pen
tru grîu, ne spune tinărul ingi
ner Petre Rîmpu. membru al 
Comitetului U.T.C. din S.M.A’. 
Ne ajung 6 zile bune ca să ter
minăm cu însâmînțatul“. Pen
tru a le valorifica integral a 
fost nevoie ca mai întîi să fie

In numeroasele ferme, pe 
întinderile ce par de nesfir- 
șit ale lanurilor de porumb 
lucrează în același ritm sus
ținut detașamentele de sub 
comanda maiorului Ion Ivan, 
ale căpitanului Aurel Ne- 
delcu, ale locotenentului 
major Iulian Mudava, ale 
altor ofițeri ă căror activita
te rămine notabilă prin buna 
organizare a muncii, prin re
zultatele deosebite obținute, 
prin depășirea ritmică a gra
ficului de lucrări.

La fermele Blasova, Ro
goz, Cojocaru, Gemenele, Vi- 
șani, Pelicanii, Vîlchiu, Tă- 
cău sau Șerbanu hărnicia ti
nerilor militari se desfășoară 
în ritm alert. Au venit aci 
să muncească și dacă pentru 
asta au venit înseamnă că 
nu e timp decît pentru mun
că. Vremea nu așteaptă și. 
mai ales, nu iartă. Și-i păcat 
de toată această roadă smulsă 
cu trudă și sudoare pămîn- 
tului. Militarii se întrec 
pe ei inșiși, iar lista ce
lor evidentiați devine pe 
zi ce trece mai plină, mai 
completă. Fie că este vorba 
de sergentul Ion Nedelcu, 
sau de sergentul Constantin 
Tudose, de caporalii Ion 
Martin, Remus Călin, Gheor
ghe Leonte, de alte zeci șl 
zeci de nume, toți purtătorii 
hainei militare la un loc, a- 
flați în aceste zile pe ogoare, 
se comportă pe măsura res
ponsabilității pe care o im
plică uniforma lor, condiția 
lor de tineri ai patriei noas
tre socialiste, chemați să-și 
alăture destoinicia și energia 
spre înflorirea țării, spre 
înaintarea rapidă a României 
spre comunism. Căci dovada 
propriei noastre maturități o 
putem face — și trebuie s-o 
facem — tocmai acolo unde 
este nevoie de noi, acolo 
unde participarea noastră 
directă, activă, anga,jantă 
este mai necesară, mai e- 
ficientă. Si prezența acestor 
bărbați tineri, în haină_mili
tară. acum, pe ogoare în la
nurile de porumb este o ne
cesitate. O necesitate pe care 
ei. tinerii militari, ca și ce
lelalte categorii de tineri, o 
înțeleg și-i răspund cu fap
te, cu fapte de muncă.

AL. DOBRE

eliberat și pregătit terenul. 50 
de tractoare au fost afectate 
transportului, iar seara, după ce 
transportă ultima remorcă cu 
porumb, aceiași mecanizatori, cu 
aceleași tractoare se alătură ce
lorlalți colegi și merg alături de 
ei la arat și discuit pînă tîrziu, 
către miezul nopții. Astfel, s-a 
reușit ca în momentul de față 
aproape întregul teren destinat 
însămînțării cu griu să fie pre
gătit (semănatul orzului și a 
masei verzi s-a terminat deja). 
Iar, in zilele cînd nu s-a putut 
ieși sub nici o formă în cîmp 
mecanizatorii, împreună cu me
canicii atelierelor, au ridicat la 
16 numărul remorcilor cu obloa
ne supraînălțate, pentru ca și 
în felul acesta munca să le fie 
mai spornică. Tot în scopul u- 
tilizării la maxim a timpului, 
alimentarea tractoarelor se face 
în cîmp, întreținerea lor se face 
noaptea de către echipele auto- 
service-ului, iar mecanizatorilor 
li se aduce hrană caldă la locul 
de muncă. Ceea ce ne asigură 
că și de această dată lucrătorii 
ogoarelor de pe aceste meleaguri 
vor ști să pregătească și pen
tru anul viitor un belșug de 
roade, așa cum au devenit ei 
cunoscuți în ultimul timp.

ION DANCEA

Aflați pe unul dintre marile șantiere de construcții industriale ale 
țării, militarii constructori înscriu, in cartea participării lor la 

viața economică a țării, noi fapte de muncă

(Urmare din pag. I)

Nicolae Labiș și de la 
Băieșu la Șoldănescu.

Eugen 
„Toți cei a căror

Iași, Fălticeni este al doilea 
oraș din Moldova ca bogăție a 
trecutului spiritual. Privești gir- 
bova casă a lui Artur Gorovei: 
înainte de Gorovei a lo chit aici 
Nicu Gane. Treci pe ulița Rădă- 
șenilor a lui Mihail Sadoveanu, 
dar el a venit după Ion Creangă. 
Privești casa părintească a lui 
Vasiliu Birlic sau grădina lui 
Jules Cazaban, dar ei au fost 
precedați de Matei Millo. In 
casa Lovineștilor, orientată spre 
oglinda Șomuzului, și-au dat în- 
tîlnire în galeria oamenilor de 
seamă toți cei cu care Fălticenii 
de azi se mîndresc, de la Crean
gă la 
Aurel 
După o expresie a lui 
Lovinescu , 
umbră morală a fost fixată în 
zidurile bătrînului tîrg‘. In sa
loanele cu liniști ce sună în țur
țurii candelabrelor, ascultînd 
expunerea muzeografilor Mag
dalena Butnaru și Eugen Dimi- 
triu, depănate anume molcom, în 
șoapte de taină, îți dai seama 
de puternicul lanț al generații
lor ce se continuă în același con
clav al sensibilității românești. 
Parcă auzi rostirea îndulcită a 
lui Sadoveanu, povestind elevi
lor de azi amintiri de la liceul 
„Nicu Gane" ori nevinovate șotii 
de la Nada Florilor. Este o vra
jă din care te smulgi cu greu 
dar odată ieșit în aerul proas
păt al străzilor pe care bat toba 
castanii îți dai seama că te afli 
de fapt într-un oraș nou, al ti
nereții exuberante, exacerbată a- 
cum, în toamnă, și de fervoarea 
populației școlare.

Fălticenii au fost considerați, 
pe drept cuvînt, tîrgul plăcutei 
visări al întâmplării de demult, 
„locul unde nu se întîmpla ni
mic". Nu evadau oare aici Sa
doveanu, Beldiceanu, Lovinescu, 
Anton Holbau și ceilalți în plă
cuta tovărășie cu localnicii lor 
prieteni V. Tempeanu, Aurel 
George Stino, Vasile Ciurea 
pentru a asculta cum rod carii 
timpului lemnul caselor ce ne 
aduc aminte de Chirițoaia Bîrzoi 
a lui Alecsandri, de Ion Dra- 
goslav, de cîntărețul Edgar Is- 

trate ? Veneau într-un pelerinaj 
sentimental de care ne mal a- 
mintește azi doar pictura bătrî
nului artist Teodor Tatos, poetul 
toamnelor despletite din fosta 
Dumbravă Minunată. „Fostă", 
deoarece asemeni orașului, Dum
brava Minunată de azi înseamnă 
parc al tineretului, cu ștrand, 
camping, motel, terenuri de 
sport și o remarcabilă Casă a 
copiilor, lucrată în întregime 
din lemn, ca un omagiu adus 
atotputerniciei vegetale. Stejarul, 
mesteacănul, teiul, cireșul, părul, 
nucul au pus mină de la mină 
spre a desena cu esențele lor 
covoare policrome, lustre și 
sculpturi naturale, un adevărat 
pavilion silvestru oferit micilor 
citadini. Căci Fălticeni a fost și 
rămine și un centru al pomicul
tura, iar oamenii lui prieteni ai 
lemnului. Stațiunea experimen
tală pomicolă este integrată fi-

Fălticeni

stațiunii, expune cu 
caracteristicile soiurilor

resc în perimetrul orașului, pre
lungind peste cîteva dealuri pa
siunea pentru progresul pomicol, 
așa cum răd,ășenii înseamnă un 
blazon al producției în materie. 
Inginerul Narcis Novac, cerce
tător al 
mîndrie
de mere obținute în ultimii ani 
și incluzînd în denumire indica
ția „Fălticeni". De la pasiunea 
pomicolă pînă la prelucrarea 
lemnului, respectiv Fabrica de 
PAL și de mobilă, e doar un 
pas. Și dacă blazoanele parme- 
nului auriu de Fălticeni stau în 
aromă și gust, ale Palului, ob
ținut prin măcinarea anuală a 
peste 70 000 tone de tot ce în
seamnă deșeu al pădurii, constau 
deopotrivă în durabilitate și fru
musețe. Palul 
texturat are 
grav de nuc, 
și a furnirului

— Fabrica
este cea mai mare ca producție

simplu și 
furnirului 
de platin

emailat
poezia

albicios,
exotic.

noastră de PAL

’’ A

BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂȚĂMIMULUI 
GOSPODĂRITĂ ȘI ADMINISTRATA

DE STUDENȚI

cantină, 
serviciu 
să par

ia buna

la cantină vor fi antre
nați să participe, — in 
limita normelor sanitare 
— organizați în echipe, la 
pregătirea și prepararea 
hranei, să ajute la efec
tuarea curățeniei în sala 
de mese și în jurul canti
nelor, ia înmagaziparea 
produselor agroalimenta- 
re, îndeplinind, totodată, 
și alte sarcini pe care le 
va ' stabili comitetul de 
cantină. în funcție de 
necesități, din rindul stu
denților se asigură servi
ciul zilnic. Ia 
studentul de 
avind obligația 
ticipc direct 
desfășurare a întregii ac
tivități — ații a studenți
lor, cit și a personalului 
încadrat din ziua respec
tivă.

Asociațiile studenților co
muniști s-au angajat să parti
cipe efectiv împreună cu condu
cerile instituțiilor de învățămînt 
superior in conducerea, între
ținerea și buna gospodărire a 
Întregii baze materiale a învă
țământului.

tncepind cu acest an uni
versitar, consiliile UASC 
(ASC) vor 
fiecărei grupe 
studiu sălile 
și seminarii, 
și laboratoarele, 
rele-școală, precum și in-

încredința 
ori an de 
de cursuri 
bibliotecile 

atelie-

din cele 22 aflate în țară și tot
odată cea mai modern utilată, 
ne explică inginerii T. Constan- 
tinescu, Gh. Susianu și Titus 
Obreja. Este total automatizată. 
De pe benzile ei dăm în fiecare 
lună peste 60 hectare de PAL 
înnobilat. O parte trece la fa
brica de mobilă.

Mai departe, următorul pas 
conduce la Filatura de in și cî
nepă, insulă a hărniciei femi
nine și, de asemenea, industrie 
ce sporește caratele darurilor 
oferite de pămînt, contribuind la 
realizarea vestitei pînze de in și 
a produselor din cînepă. Dacă 
PAL-ul poate acoperi, metaforic 
oorbind, 60 de hectare pe lună, 
deci cam un sfert din stațiunea 
pomicolă, Filatura îmbracă cu 
bluze de in elegantele Parisului 
și ale Londrei, confirmând fru
musețea iilor românești desenate 
de Matisse. Și aici, inginerii 

Gheorghe Cozma, Gheorghe Lău- 
neanu și Traian Dominte se pot 

că fabrica lor prelu- 
cam 70 la sută din pro- 
de in a țării și peste ju- 
din cea. de cînepă. Me- 
vîrstă la Fabrica de BAL

mîndri 
crează 
ducția 
matate 
dia de 
este 23 de ani, la filatură, unde 
muncesc peste 1.300 de femei, 
este puțin mai către 22. la Fa
brica de covoare a industriei 
locale e pe lingă 20, la Teracota 
cam pe lingă 26, la conserve 21.

— Am depășit 20.000 de lo
cuitori, devenind municipiul al 
doilea, după Suceava, ne spune 
primarul Gheorghe Acatrinei, un 
om dîrz care știe ce vrea și calcă 
apăsat, fără frică de a speria 
timbrele. Județul Suceava reali
zează în 11 zile producția anu
lui 1931 ; Fălticenii au dat peste 
plan, pînă la ÎS octombrie, 
cinstea apropiatului Congres 
XI-lea al P.C.R., o producție 
peste 80 milioane lei.

Filatura noastră — ne spusese 

în 
al 
de

V

stituțlile culturale, sălile 
de sport, cu răspunderea 
de a le îngriji, veghind 
la buna folosire și păstra
re a bunurilor din dota
rea acestora.

• COMITETELE DE CĂMIN 
ȘI DE CANTINA — FACTORI 
DE ACȚIUNE POLITICA EDU
CATIVĂ. In primul rînd sem
nalăm schimbările care intervin 
în structura comitetelor, pentru 
a putea corespunde mai bine 
actualelor atribuții gospodărești 
și’ de administrație. Comitetul 
de cămin are : un președinte ; 
un vicepreședinte cu probleme 
administrative, care lucrează cu 
studenții desemnați anume ca 
să se ocupe și să răspundă de 
întreținerea curățeniei, la , fie
care etaj, în fiecare cameră, pre
cum și de problemele igienico- 
sanitare : un vicepreședinte cu 
problemele politico-ideologice șî 
cultural-educative, lucrind cu un 
colectiv compus dintr-un respon
sabil cu problemele politico- 
ideologice, altul cu pregătirea 
profesională și biblioteca, altul 
cu probleme cultural-educative; 
de asemenea un secretar care 
răspunde de evidența studenți
lor și evidența plății regiei de 
cămin, de cartea de imobil, a- 
vind ca ajutor un responsabil 
cu problemele serviciului de pa
ză și ale serviciului pe cămin.

Aceste colective, îndru
mate direct de către con
siliile UASC (ASC) — 
președintele comitetului 
de cămin și cel al comi
tetului de cantină fao

viceprimarul Mihai

de la PAL ne vor-

inginerul Gheorghe Cozma — 
realizează în 183 zile întreaga 
producție pe ramură a țării din 
1931.

— Știați că în viitorul cincinal 
județul nostru va spori cu încă 
30 capacități de producție ? li 
se alătură 
Roșea.

Cum să nu viseze acești oa
meni ? Cei ' ' ~~
besc despre o nouă fabrică de 
mobilă, cei de la filatură despre 
o fabrică de prelucrarea locală 
a firelor, cei de la stațiunea po
micolă de un laborator special, 
iar primarul le visează pe toate 
plus noul complex de deservire 
și noi cartiere de locuit aflate 
în stadiu de machetă. Acestea 
sînt vise ce se vor împlini, vise 
„proiectate" ce se vor adăuga 
realităților economice și social- 
culturale de azi, incomparabile 
cu ceea ce era și se întîmpla — 
sau „nu se întîmpla" I — în ve
chiul oraș Fălticeni. Din această 
veche urbe, noul oraș reține un 
trecut străbătut de pașii unora 
dintre cei mai însemnați scriitori 
și artiști ai neamului nostru, care 
au visat și ei un alt destin aces
tui oraș moldovean. ~ 
astăzi are cu se ce 
continua îmbogățire 
sează și muncesc 
trăiesc în Fălticeni, 
veșnic alături de Fălticeni și a-i 
ajuta să viseze au revenit recent 
la Mălini și manuscrisele lui Ni- 
colae Labiș, iar în noul muzeu 
numeroase sculpturi și desene 
donate orașului său de Ion Iri- 
mescu. „Arde o stea între multe 
stele / Arde pe ceruri și pe dra
pele / Capăt de osie-roșie stea 
/ Osia trece prin inima mea", se 
află pe masa de lucru a poetu
lui de la Mălini. Ce splendide 
monturi moderne oferă acest a- 
vînt tineresc către mîine îngăl- 
benitelor aduceri aminte din tîr
gul unde nu se întîmpla altădată 
nimic. Stihurile uluitorului Labiș 
și bronzurile meșterului Ion Iri- 
mescu cinstesc această țară în 
care peste tot astăzi este ,,ca la 
noi, la Fălticeni". 

Destin care 
mîndri și la 
a căruia vi- 
toțf cei ce 
Pentru a fi

V A

parte din consiliu — sint 
investite cu importante 
atribuții politico-educati
ve ; ele trebuie să lucre
ze astfel îneît realizarea 
sarcinilor de gospodărire 
și administrare preluate 
de către tineri să se in
tegreze organic în proce
sul educării studenților 
prin muncă, dezvoltindu-le 
trăsături de buni orga
nizatori și conducători ai 
treburilor care privesc 
viața lor din facultate, 
din cămin și cantină, tră
sături de adevărați gos
podari.

Pentru ca asemenea obligații 
să fie exemplar duse la bun 
sfîrșit, ASC trebuie să desfă
șoare o susținută muncă politi
că în rindul masei de studenți, 
să discute cu fiecare student 
sarcinile pe care le are în buna 
gospodărire și întreținere a ba
zei materiale puse la dispozi
ția lui. în acest scop, trebuie 
mai din plin folosite mijloacele 
audio-vizuale în cămine, canti
ne și institute ; cu ajutorul lor, 
opinia studențească poate fi so
licitată permanent să acționeze 
cu fermitate în spiritul sarci
nilor asumate, pentru a înlătu
ra orice nereguli.

Insistăm asupra faptu
lui că fiecare student de 
serviciu, fiecare respon
sabil in diversele sectoa
re ale activității gospo
dărești și administrative 
trebuie să se considere 
un activist al organizației 
studenților comuniști, a- 
sigurînd deplina realiza
re a tuturor sarcinilor : 
ordinea in cămin și can
tină. sesizarea neregulilor 
și intervenția promptă 
pentru remedierea lor, 
respectarea normelor sa
nitare, pregătirea și ser
virea mesei, controlul fo
losirii alimentelor pentru 
meniul din ziua respec
tivă. De asemenea, ei pro
pun comitetelor de cămin 
și de cantină dezbaterea 
cazurilor de indisciplină, 
de ignorare a normelor 
vieții de cămin și de can
tină.

Potrivit unei frumoase tradi
ții, comitetele de cămin au da
toria de a intensifica organizarea 
unor acțiuni politico-educative 
pentru studenții căminiști, ma
nifestări cultural-artistice și 
distractive.

în consfătuirea amintită la în
ceputul acestui articol s-au sta
bilit modalitățile de conlucrare 
între conducerile instituțiilor 
de învățămînt superior și aso
ciațiile studenților comuniști, 
între altele, s-a hotărît ca sena
tele și consiliile profesorale să 
desemneze din rîndurile lor 
cadre didactice pentru fiecare 
cămin și cantină, care, sprijinite 
de alte cadre didactice, vor fi 
permanent la curent cu viața 
din cămine și cu situația servi
rii mesei la cantine, ajutînd 
ASC în activitatea pe care o 
desfășoară aici.

O ALEGEREA NOILOR CO
MITETE ALE CĂMINELOR ȘI 
CANTINELOR. în perioada 
care urmează pînă la sfirșitul 
acestei luni, în toate căminele 
și cantinele se desfășoară adu
nările pentru alegerea comitete
lor de cămin și cantină. Ele vor 
trebui bine pregătite și organi
zate, ca o acțiune politică in 
cadrul căreia să se analizeze cu 
spirit de răspundere activitatea 
de pînă acum și — pe baza 
experienței, scoțîndu-se in evi
dență lipsurile care există — 
să se clarifice în lumina noi
lor sarcini modul în care fie
care colectivitate de studenți își 
va realiza îndatoririle gospodă
rești la cămine, cantine, în 
locurile de muncă și învăță
tură.

Alegerea judicioasă a comite
telor de cămin și cantină — din 
care trebuie să facă parte 
mai buni studenți 
diție a realizării 
lui studențesc de 
comunist, potrivit 
cii și echității socialiste, 
unde învață, muncesc și trăiesc.

cei 
— este o con- 
angajamentu- 
a trăi în mod 
normelor eti- 

acolo

(III)

ÎNTRE LAVER Șl BORG

Rămăsesem data trecută la itinerarul extenuant al unui jucător 
angajat într-un circuit de lungă durată. Ne oprisem la Phila
delphia. Aș vrea să mai adaug — tot în cadrul panoramei teni
sului mondial 1974 — impresia extraordinară pe care mi-a lăsat-o 
acolo bătrînul Laver în jocul cu Okker. 11 văzusem deseori pe 
Laver, dar parcă nicioadă nu m-a uimit atîta cu precizia lovi
turilor sale. Okker este, fără îndoială, un mare jucător, dar în 
acel joc cu Laver aveam o senzație de jenă față de tenismenul 
olandez. La 37 de ani, Laver l-a spulberat în 45 de minute, cu 
6—0, 6—2. Sînt sigur că, reamintindu-vă acest rezultat, o să-mi 
spuneți: bine, bine, se vorbește mereu despre suprasolicitarea ju
cătorilor tineri, care sint răpuși de programul infernal; cum se 
explică, în acest caz, fenomenul Laver ?

Iată cum se explică. Laver este un om foarte calculat, care știe 
să-și dozeze bine forțele. In 1974 el a participat la numai 14 
turnee. Cu alte cuvinte, el a rezervat concursurilor doar un sfert 
din zilele anului. In rest, Laver se ocupă de ranch-ul de tenis pe 
care-l conduce în Texas. Acest ranch are vreo 15 terenuri și două- 
trei moteluri. Orice jucător american în formare poate lua lecții 
la ranch-ul lui Laver, în schimbul a 700 de dolari pentru un 
curs de șase zile. Laver dispune de mai mulți antrenori, iar el 
supervizează lecția, făcînd din cînd în cînd corecturile de ri
goare. Bineînțeles că în cei 700 de dolari intră pensiunea com
pletă pentru o săptămină. Se vede că ranch-ul merge foarte bine, 
pentru că Laver n-ar renunța altfel la concursurile de tenis. (Să 
vă mai amintesc că Newcombe, un alt jucător care știe să-și do
zeze bine eforturile, are un ranch asemănător, și tot în Texas ?).

Dar, să revenim la „Circuitul W.T.C." pe care l-am început la 
Philadelphia. După acest mare turneu, grupul nostru verde, Care 
a fost, cred, cel mai puternic — el avind în componența sa pe La
ver, Ashe, Borg, Nodes, Panatta și alții — a poposit la Bologna, în 
februarie. Acolo, la Bologna, eu am prins momentul cel mai bun 
al anului. In primul tur am învins un jucător în mare ascensiune 
(Roscoe Tanner 2—0), apoi am mers mai departe, printr-o altă 
victorie, la suedezul Bengtsson (2—0), pentru ca în turul III, 
adică în sferturi, să-l înving pe australianul Dibley (care, câștigase 
la Kodes). Am pierdut în semifinală, în fața lui Cox, în primul 
rînd pentru că, așa cum spunem noi, tenismenii, „am terminat 
benzina".

Această oboseală aveam s-o resimt și la .Londra, unde am 
pierdut chiar din primul tur, în fața Uti Ony Parun, cel care l-a 

învins nu de mult pe Connors. Turneul de la Londra a fost cîș
tigat de Borg, care a salvat un match-ball în fața lui Denilsson.

In martie am coborît la Barcelona. Am jucat bine și am cîștigat 
în sferturi la Gisbert (2—0). In semifinală am pierdut în fața lui 
Zednik, care cîștigase un prim set la Borg, cu 6—0.

Pentru că am ajuns la Bjdrn Borg, cîteva cuvinte despre foarte 
tinărul jucător suedez. Fac această paranteză pentru a răspunde 
numeroaselor întrebări care mi-au fost puse în ultimul timp. Borg 
este un tînăr care, la 16 ani, a renunțat la hochey pe gheață, 
deși făcea parte din naționala de juniori a Suediei. Marea lui 
calitate este echilibrul nervos. Vă aduceți aminte de Smith ? 
„Uriașul din Pasadena" schița din cînd în cînd un zîmbet. Cam 
stereotip, e adevărat, dar era un zîmbet. Borg, în schimb, nu-și 
permite nici această mișcare facială. E un om de gl’eață. Bine
înțeles că un astfel de temperament asigură un echilibru nervos 
desăvîrșit.

In anul 1973 am jucat dublu cu Borg. Vă mărturisesc că nici 
nu știa unde să se așeze pe teren. Avea un rever cu două mîini, 
dar mult prea lateral. A fost un elev silitor. In numai trei săp
tămâni și-a modificat reverul. Borg este un băiat încă modest, în 
ciuda ascensiunii extraordinare. După cum știți, el a cîștigat tur
neul de la Roland Garros la o vîrstă care are un singur precedent 
în istorie: Rossewall, acum 20 de ani. Borg nu e, desigur, o per
fecțiune tehnică. El își cunoaște foarte bine defectele. Știe că al 
doilea servici nu e strălucit. Mai știe că are unele lipsuri la vo- 
leu. Reverul lui este, dacă vreți, mediu. In general, partea stingă 
este sub nivelul celei drepte. Dar Borg învață cu insistență. Nu 
scăpa prilejul de a mă întreba în legătură cu unele erori pe care 
le mai comite.

Toate acestea sînt uimitoare în cazul unui tînăr care are o popu
laritate ce o depășește cu mult pe cea a tuturor celorlalți ași ai 
rachetei luați la un loc. In momentul de față, Borg nici nu poate 
umbla pe străzile marilor capitale ale tenisului. Îmi aduc aminte, 
într-o zi, la Wimbledon, Borg m-a rugat să mergem împreună 
spre terenul 14, ca să-l vedem juoînd pe compatriotul său Johans
son. Rezultatul ? A fost luat cu asalt de sute de tineri și tinere. 
Eu, care stăteam în spatele lui, am scăpat cu greu, cu hainele 
bine jumulite. El a fost depistat după îmbulzeala de pe terenul 
14 și scos cu mare greutate, sub protecția numeroșilor Bobby 
care i-au venit în ajutor.

Cum se explică această popularitate ? Eu o pun pe seama tele

viziunii, care a făcut din tenis cel mai popular sport individual 
din lume. Prim planul T.V. aduce în casa a sute de milioane de 
telespectatori portretele marilor jucători de tenis — și asta într-o 
măsură mult mai mare decît o face în cazul unui fotbalist, fie el 
Beckenbauer sau Cruyff. Schimbul de teren la tenis este o invi- 
tațze directă adresată operatorului T.V., care jonglează cu prim 
planurile. Adăugați la asta fizicul... modern al lui Borg, care e un 
băiat nu prea frumos^ dar care lasă impresia unui consum in- 
terior, ceea ce iarăși atrage mult, deși poate că n-ar fi cazul. In 
sfîrșit, răceala de care vorbeam „enervează" marile mase ale 
suporterilor săi, ceea ce reprezintă — paradoxal, dacă vreți — 
încă un punct de atracție.

...Și-acum, bine că am scăpat și de această paranteză. După 
Barcelona........ Ba nu! încă două vorbe despre Barcelona I Știu
că am ajuns în semifinală la dublu, cu Panatta, șl am pierdut la 
Ashe—Tanner. (Amintesc acest rezultat nu pentru a menționa un 
succes relativ, ci pentru a spune că Panatta continua să nu aibă 
încredere în forțele sale. Vreau să arăt, pornind ele la acest e- 
xemplu, că nimic nu e mai grav — în cazul unui jucător de tenis 
— decît pierderea încrederii. Dacă încrederea în forțele proprii 
se cîștigă foarte greu, ea se recapătă și mai greu. In aceeași si
tuație se află acum Stan Smith, dar despre asta mai tîrziu...)

Pînă una alta, vă invit la Sao Paulo, unde se joacă turneul 
următor. In acest mare oraș am ajuns, din păcate, după termina
rea carnavalului. Vedeam Brazilia pentru a doua oară în decurs 
de patru lupi. Prima oară jucasem la Rio de Janeiro. Pentru mine, 
Rio rămine adevăratul oraș brazilian, chiar dacă Sao Paulo este 
o „regină a industriei", iar Brasilia are o arhitectură de avan
gardă. Rio de Janeiro este în primul rînd plaja sa fabuloasă. Acolo, 
pe plaja din Rio, oamenii nu vin numai ca să se bronzeze. A- 
ceastă plajă este, de fapt, un loc de întâlnire, mai ales pentru 
tineri. Bineînțeles, am constatat la fața locului că plaja este un 
imens stadion. Porțile sînt ca niște borne de kilometraj, ele fiind 
înfipte, într-o serie nesfîrșită. odată la 100 de metri. Ceea ce 
m-a uimit, însă, mai mult decît fotbalul, a fost voleiul. Nu mi-aș 
fi închipuit că se joacă atît de mult volei în Brazilia. Am văzut 
de nenumărate Ori tineri venind cu Stîlpi de acasă, pentru a juca 
volei pînă seara, tîrziu.

Despre turneul de la Sao Paulo, în numărul următor. A fost 
un turneu interesant, cu o întîmplare unică pentru mine...

(VA URMA)
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ADEZIUNE DEPUNĂ FAȚĂ DE 
PROIECTELE DE PROGRAM ȘI DE 
DIRECTIVE, DORINȚA UNANIMĂ CA 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

* n sensul cel mai general, 
efectul economico-social 
util obținut in raport cu 
efortul depus exprimă 
gradul de eficiență a ori
cărei activități. Determi

narea nivelului eficienței eco
nomice presupune deci compa
rarea indicatorilor care reflectă 
efectele utile cu cei care ex
primă eforturile necesare pen
tru obținerea lor. Ca urmare e- 
ficiența economică poate fi ex
primată fie direct prin efectul 
util obținut (material, valoric, 
economic, social, cultural, poli
tic) la o unitate de efort social, 
fie indirect. ■ rin efortul depus 
pentru a obține o unitate de e- 
feCt util. Cu alte cuvinte, creș- 
tefea eficienței economice este 
fie o problemă de maximizare 
a efectului util la dimensiuni
le efortului depus, fie o pro
blemă de minimizare a efortu
lui depus pentru a obține efec
tul util dorit. Corelația efect 
util — efort depus constituie 
deci un atribut esențial care 
trebuie avut in vedere la măsu
rarea activității economice atit 
la nivelul economiei naționale 
al ramurilor și subramurilor cit 
și la nivelul întreprinderilor, 
secției și chiar a produsului. 
Tocmai de aceea, în proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XI-lea al partidului se arată că 
ridicarea întregii activități eco
nomico-sociale „...impune să 
acționeze cu hotărîre pentru! 
creșterea productivității muncii, 
reducerea costurilor de produc
ție, îmbunătățirea calității pro
duselor și folosirea cu randa
ment sporit a. fondurilor fixe, a 
tuturor resurselor materiale și 
financiare ale țării".

Criteriul obiectiv general, ab
solut al eficienței activității 
economico-sociale îl constituie, 
in socialism, gradul de satisfa
cere a nevoilor materiale și spi
rituale ale poporului, calitatea 
vieții lui. Se. poate considera 
deci că este eficientă numai 
acea activitate productivă care 
se materializează în bunuri ma
teriale sau servicii ce corespund 
cantitativ, calitativ. structural 
și ca puțere de cumpărare ne
voilor sociale în dinamica lor, 
iar cheltuielile de muncă efec
tive sînt în limita celor social
mente necesare^ asigurind. astfel 
acoperirea integrală a efortului 
depus de societate și obținerea 
unui maxim de venit net. Tn 
etapa actuală a edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate si înaintării spre comu
nism, ritmul creșterii economi
ce, sinteză a intensității modi
ficărilor in structura economică 
a țării, se va realiza cu priori
tate pe seama acțiunii factorilor 
calitativi ai dezvoltării. Din

D
inamismul transfor
mărilor societății con; 
temporane determină 
o exigență sporită 
față de funcția cali
tății. Aceasta înseam

nă o înnoire rapidă a produse
lor sau modernizarea aces
tora, înseamnă asimilări, în 
perioade relativ mici, de pro
duse cu caracteristici înalte ; 
înseamnă dotarea economiei cu 
mașini, utilaje și instalații, cu 
performanțe tehnice și econo
mice ridicate, pentru satisface
rea în. bune condiții a cerințe
lor interne, pentru asigurarea 
unei competitivități sporite a 
mărfurilor românești pe piața 
externă.

Pentru a avea o producție de 
calitate este necesar ca, pe lingă 
rezolvarea problemelor tehnice 
și organizatorice specifice, _ să 
existe o conștiință înaintată a 
fiecărui om angajat in procesul 
realizării de bunuri materiale, 
de la executant, pină la condu
cătorul unei ramuri industriale. 
Ca prime condiții pentru a se 
acționa în acest spirit, trebuie 
să aibă loc o intensificare a ac
tivității de cercetare și o mai 
bună pregătire a fabricației. 
Trebuie să crească răspunderea 
cadrelor de conducere din în
treprinderi pentru : trecerea la 
producția de serie numai pe 
baza unor proiecte și tehnolo
gii verificate pe prototipuri și 
serii zero ; dotarea cu standuri 
de probă și aparate de măsură 
și control pentru verificarea tu
turor parametrilor funcționali și 
de fiabilitate, pe prototipuri și 
— în producția de serie — îna
inte de livrarea produselor la 
beneficiari ; întărirea ordinii și 
disciplinei tehnologice,' interzi
cerea acordării de derogări, ce 
afectează calitatea, față de do
cumentațiile tehnice ; creșterea 
exigenței compartimentelor de 
control tehnic de calitate, atit 
la furnizor cit și la beneficiar.

Deși rezultatele pozitive pe li
nia îmbunătățirii calității pro
duselor sînt preponderente, mai 
există unități industriale in care 
se mențin neajunsuri în acea
stă privință, generate de tole
rarea unor abateri dimensionale 
de la proiectele și normele de 
execuție, de neexecutarea pro
belor obligatorii de fiabilitate 
sau de recepția unor materiale 
cu deficiențe calitative.

Pentru lichidarea unor astfel 
de abateri de la legislația ca
lității, se vor întreprinde ac
țiuni concrete, în colaborare cu 
ministerele, centralele industria
le precum și cu cadrele de spe
cialitate din învățămîntul su
perior, în vederea creșterii 
competenței și exigenței con
trolului tehnic de calitate în re
cepția mărfurilor pe fluxul de 
fabricație și la controlul final, 
în acest sens, se va acorda o 
atenție deosebită noilor unități 
industriale, precum și unităților 
cu frecvente deficiențe de ca
litate la produsele realizate. în 
întreprinderile furnizoare de u- 
tilaje se vor efectua preasam- 
blarea utilajelor agabaritice șl 
toate probele și încercările de

ft Creșterea continuă a eficienței economice, redu

cerea cheltuielilor materiale, folosirea cît mai eficientă 

a mijloacelor materiale și a forței de muncă.

multitudinea acestora, pe prim 
plan se situează creșterea ne
contenită și rapidă a producti
vității muncii sociale. Creșterea 
cu 42 la sută a productivității 
muncii in industrie în 1975 față 
de 1970 și cu 38—42 la sută in 
1980 față de 1975 va asigura o 
contribuție din ce în ce mai 
mare a acesteia la sporul pro
ducției. Este semnificativ in 
acest sens faptul că in cincina
lul viitor numai pe această ba
ză se preconizează obținerea a 
70 la sptă din sporul producției 
industriale. Importanța influen
ței creșterii productivității 
muncii asupra sporului pro
ducției este cu atît mai mare 
cu cit ea se va realiza „nu 
prin intensificarea efortului fi
zic ci, prin modernizarea conti
nuă a activității de producție, 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, introducerea pe scară 
largă a mecanizării și automa
tizării, stimularea gîndirii crea
toare a oamenilor muncii, ac
centuarea muncii de concepție, 
tehnică, prin valorificarea ini
țiativei, inteligenței și spiritului 
novator al celor ce muncesc".

O problemă de maximă în
semnătate pentru creșterea efi
cienței activității economice o 
constituie folosirea rațională a 
fondurilor și. în primul rind, a 
fondurilor fixe. Măsurile luate 
în acest sens au dus la spo
rirea eficienței economice a lor. 
De pildă, în 1970, eficiența netă 
a fondurilor fixe a crescut cu 

„95,8 la sută fată de 1950, iar 
cea globală cu 65.7 la sută. Dar 
așa cum s-a subliniat și la Con
ferința Națională a P.C.R. din 
iulie 1972. în unitățile economice 
există încă mari rezerve de spo
rire a eficienței folosirii fondu
rilor fixe. Calculele indică fap
tul că prin folosirea rațională a 
actualelor capacități, fără chel
tuieli suplimentare se poate ob
ține o producție cu cel puțin 
30—40 la sută mai mare decit 
cea realizată, iar în unele uni
tăți ea poate fi chiar dublată.

9, îmbunătățirea calității produselor în toate ramu

rile economice, ridicarea nivelului tehnic și perfecți

onarea tehnologiilor de fabricație

calitate, prevăzute în normele 
actuale, astfel incit nici un pro
dus să nu se livreze pînă nu a 
fost verificat și certificat co
respunzător calitativ scopului 
pentru care a fost creat.

La omologarea produselor noi, 
prevăzute in programul de in
troducere a progresului tehnic, 
se va urmări în special moder
nizarea tehnologiilor de fabri
cație, veghind permanent pen
tru a nu se introduce în fa
bricația de serie acele produse 
care nu au pregătirea de fabri
cație corespunzătoare, desface
rea asigurată sau ale căror cali
tate și fiabilitate nu sînt con
forme cu cerințele actuale. Se 
va urmări încadrarea corespun
zătoare a tuturor locurilor de 
muncă cu personal calificat, 
capabil să rezolve competent 
lucrări cu o tehnicitate ridicată, 
cerute de complexitatea tot mai 
mare a produselor. îmbunătăți
rea activității controlului teh
nic de calitate se va face prin 
încadrarea cu cadre de înaltă 
pregătire profesională, care să 
nu admită nici un fel de rabat 
ce poate influența negativ asu
pra calității și fiabilității pro
duselor și să asigure aplicarea 
întocmai a prevederilor legisla
ției în vigoare. Este necesar ca 
în fiecare întreprindere să func
ționeze grupe de fiabilitate care 
să urmărească, la beneficiari, 
comportarea în exploatare a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, pentru ca după prelucra
rea datelor respective să poată 
interveni în procesul de pro
ducție, pentru remedierea defi
ciențelor apărute. Unul din o- 
biectivele de bază îl va con
stitui continuarea acțiunii de 
dotare . a întreprinderilor cu 
standuri și platforme de probe, 
cu aparatură de măsură și con
trol, pentru efectuarea probe
lor complete și semnificative, 
la toate produsele livrate.

Dar, după Cum sublinia se
cretarul general al partidului, 
„Pină la urmă, calitatea nu o 
hotărăște controlul de calitate, 
ci activitatea practică, concretă 
a fiecărui muncitor, maistru, 
inginer, a tuturor acelora care 
lucrează nemijlocit in procesul 
de producție. Este necesar să 
luăm asemenea măsuri incit să 
facem ca din unitățile noastre 
să nu iasă nici un fel de pro
duse necorespunzătoare. Numai 
cînd vom reuși ca aceasta ^să 
devină o cauză generală a în
tregului colectiv, atunci vom 
realiza în mod corespunzător 
problema calității".

DAN BALANESCU, 
inspector Inspectoratul general 

de stat pentru controlul calității 
produselor

Creșterea eficienței economice 
depinde de priceperea colective
lor de muncă și a cadrelor de 
conducere de a valorifica su
perior potențialul material și 
uman de care dispunem. Obți
nerea unor rezultate economice 
superioare în acest domeniu 
constituie condiția esențială a 
dezvoltării pe un plan superior 
a întregii activități, ceea ce 
creează largi posibilități de 
progres în procesul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de prosperitate ma
terială și spirituală a întregii 
națiuni.

CONSTANTIN POPESCU 
asistent universitar

Valorificarea superioară a materiilor prime

CALITATEA PRODUSELOR —
CALITATEA PRODUCĂTORILOR
Supuse dezbaterii publice, ul

timele documente de partid au 
trezit ecouri deosebite in con
știința tinerilor. Elevii și stu
denții, tinerii muncitori și spe
cialiști le-au studiat cu atenție 
și au încercat să desprindă par
tea de sarcini ce le revine di
rect, spre a-și concentra pe vii
tor eforturile pentru indeplim 
rea lor.

Am încercat să aflăm ce în
seamnă pentru tineri a presta 
— întotdeauna — o muncă de 
calitate și cum se vor achita ei 
și pe viitor de această datorie 
de o deosebită semnificație ?

în actuala etapă, ca urmare 
a dezvoltării rapide a științei 
și tehnicii, noțiunea de calitate 
a căpătat valențe noi. Calitatea 
unui produs implică eforturile 
a sute de persoane, începe cu 
proiectarea sa, continuă cu a- 
doptarea unor tehnologii supe
rioare, se materializează într-o 
execuție ireproșabilă și, în sfir- 
șit, capătă garanția controlului 
tehnic. De aceea, ancheta noas
tră și-a propus să urmărească, 
în mai multe întreprinderi, un 
posibil flux continuu al cali
tății.

La „Electrotehnica", la atelie
rul de proiectare-prototipuri, 
locul de unde pleacă proiectele 
tuturor noilor produse, întrebă
rilor noastre le-a răspuns teh
nicianul Constantin Gavrilă :

— Ne străduim să lansăm în 
producția de serie numai pro
duce cu calități funcționale și 
estetice deosebite. Pentru a pu
tea să ne achităm de această 
sarcină, este necesar să depu
nem eforturi pentru a ne per
fecționa, pentru a fi la curent 
cu literatura de specialitate din 
țară și de peste hotare. Este o 
muncă desfășurată peste orele 
de program, la care ne Obligă 
conștiința noastră profesională. 
Tot conștiința, răspunderea față 
de produsele pe care le intro
ducem în fabricație ne deter
mină să punem în fiecare pro
iect acel dram de dăruire, de 
ingeniozitate, care conferă pro
dusului originalitate și i! face 
să-și cîștige un Ioc aparte între 
produsele de același gen.

„întreprinderii de mașini-u- 
nelte și agregate, București", 
acest veritabil tehnolog al eco
nomiei noastre, îi revin sarcini 
de o deosebită importanță în

Costuri reduse, 
rentabilitate maximă
Zilnic în secțiile de producție 

ale întreprinderii „23 August" din 
Capitală intră sute de tone de 
metal, pentru ca să se finalizeze 
produse de mare complexitate 
tehnică începînd de la locomoti
ve Diesel, motoare, compresoare 
și pînă la gigantice instalații des
tinate fabricilor de ciment sau

dotarea tuturor, ramurilor indus
triale cu mașini șr linii de mare 
complexitate.

— îmbunătățirea tehnologiilor 
proprii și contribuția la îmbună
tățirea tehnologiilor beneficiari
lor noștri este de mulți ani o 
preocupare a noastră, a tineri
lor specialiști, precizează ing. 
Al. Stânescu. S-au alcătuit gru
pe specializate., care se ocupă 
de aceste probleme, pe tipuri de 
utilaje, coordonează mișcarea de 
inovații și întreprind studiile de 

< dotare a întreprinderii cu. uti
laje de mare randament, multe 
fabricate chiar la noi. Deși pare 
o problemă pur tehnică, activi
tatea de îmbunătățire a tehno
logiilor este in esență o pro
blemă de conștiință comunistă. 
Dorința de a menține prestigiul 
întreprinderii, de a contribui la 
dezvoltarea rapidă a tuturor ra
murilor industriale, de a ieși pe 
piața mondială cu produse de 
înaltă tehnicitate, „made in Ro
mania" constituie mobilul tu
turor strădaniilor noastre, ore
lor petrecute în bibliotecă sau 
asupra planșetei de desen. 

marilor combinate metalurgice. 
In ce măsură problemele, legate 
strict de creșterea eficienței eco
nomice, polarizează activitatea 
nemijlocită a puternicei organiza
ții de tineret de la „23 August", 
constituie un subiect de reflecție 
și de acțiune pentru fiecare tî- 
năr în parte ?

Dorin Costică, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. pe 
întreprindere : Am reținut din 
documentele Congresului al XI-lea 
o cifră și anume faptul că în 
perioada următoare, în construc
țiile de mașini, consumurile spe
cifice se vor reduce cu circa 26 
la sută. Pentru noi, tinerii, consi
der că adevărata „cotitură" pe 
care va trebui să o înregistrăm 
este necesar să se producă în a- 
titudinea și concepția fiecăruia 
față, de muncă, față de felul în 
care fiecare la locul său de mun
că va pune în tot ceea ce face 
mai multă răspundere, mai mul
tă inițiativă.

Ion Vladu, tehnician la tur
nătoria de oțel: De colectivul 
nostru, format în proporție de 50 
la sută din tineri, mai bine-zisde 
calitatea activității noastre de
pinde în mare, măsură realizarea 
unor însemnate economii de me
tal și deci o reducere corespun
zătoare a prețului de cost. Din 
păcate, nu întotdeauna în aceas
tă privință ne putem declara 
mulțumiți. Iată nu mai departe

Proiectat, la un nivel calita
tiv superior, avind stabilite teh
nologii moderne de execuție, 
produsul are de parcurs un 
drum scurt, dar de mii de ori 
repetabil — numit „producție 
de serie".

Stela Ureche, o tînără de 21 
de ani, muncitoare la „Trico- 
dava“, ne vorbește despre răs
punderile executantului :

— Practic, calitatea produsu
lui stă în mîinile noastre. 
Presupunînd că a fost proiectat 
la cele mai înalte exigențe, ne- 
respectarea tehnologiei prescri
se îl poate compromite . total. 
Noi credem că fiecare produs in 
parte trebuie să ne exprime, 
trebuie să fie dovada cunoștin
țelor, experienței și dăruirii 
noastre. încercăm să nu uităm 
niciodată că muncim pentru oa
meni, că așa cum pretindem noi 
de la alții numai lucruri de ca
litate. așa le pretind și alții de 
Ia noi.

Grupaj realizat de
MONICA ZVIRJINSCHI

luna trecută, ca urmare a depă
șirii nejustificat de mare a rebu
turilor nu s-au putut finaliza de- 
cît 1 400 de tone din cele 1 700 
planificate, restul luînd din nou 
drumul cuptoarelor. Este drept 
au fost și cauze obiective legate 
de aprovizionarea necorespunză
toare cu materii prime, dar se 
poate afirma că o mare răspun
dere a revenit și colectivului sec
ției și, ■implicit, tinerilor de aici. 
Măsurile luate în ultimul timp, 
concretizate în crearea unei bri
găzi de tineret formate din cei 
mai buni muncitori ca și finaliza
rea mai rapidă a programului de 
dezvoltare și modernizare a sec
ției vor fi de natură să îmbună
tățească radical întreaga noastră 
activitate. '

Mihai Flonta, tehnician la sec
ția motoare : Începînd cu a- 
nii următori, producția secției 
noastre va crește de la 900 mo
toare echivalente la 1 500. O sar
cină cum se vede extrem de mo
bilizatoare, cu atît mai complexă 
de realizat cu cît această crește
re va avea loc în măsură hotă- 
rîtoare pe seama capacităților de 
producție existente și numai în
tr-o foarte mică proporție prin 
aducerea unor noi utilaje. Este 
evident deci că accentul se pu
ne îndeosebi — lucru pregnant 
subliniat și în proiectele de Di
rective ale Congresului al XI-lea și 
ale Programului partidului — pe 
utilizarea rațională, judicioasă și 
intensivă a utilajelor existente. 
Pentru că, într-adevăr, pentru 
noi cei care lucrăm în această 
secție valoarea minutului are 
semnificații cu totul și cu totul 
aparte. Iată, de pildă, un singur 
minut irosit zilnic din timpul de 
lucru al mașinilor și utilajelor e- 
chivalează la nivelul acestui an 
cu manopera necesară pentru 
executarea a 3 motoare M 12, iar 
reducerea timpului de stagnare 
în reparații a utilajelor cu numai 
15 la șută permite realizarea li
nei producții suplimentare în va
loare de 600 000 lei. Rezultatele 
obținute pînă acum ca urmare a 
inițiativei „Utilajul în grijă pro
prie" s-au materializat în crește
rea indicelui de utilizare a mași
nilor universale de la 68 la sută 
în 1973 la 76,5 la sută după 9 
luni din acest an; în reducerea 
timpului de stagnare a utilajelor 
cu 18 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

CONSTANTIN DUMITRU

• fn perioada 1976- 
1980 activitatea de cerce
tare științifică și dezvol
tare tehnologică va cu
prinde circa 60 de obiec
tive subordonate dezvol
tării economice și socia
le, dintre care o mare 
parte se vor aplica în 
cursul cincinalului, iar al
tele cu caracter funda
mental vor asigura rezer
va de soluții tehnico-ști- 
ințifice pentru obiective
le de bază ale cincina
lului 1981-1985.

• în anii 1976-1980 
tehnologiile noi, de con
cepție proprie și tehno
logiile perfecționate, ca
re se vor infroduce în 
producție, vor asigura 
realizarea a peste 80 la 
sută din totalul tehnolo
giilor noi și perfecționa
te prevăzute pentru o- 
biectivele de investiții 
planificate.

• Pe baza realizării 
programului de asimilare 
și introducere în fabrica
ție a produselor noi, la 
nivelul anului 1980, circa 
45 ia sută din valoarea 
producției industriale se 
va realiza pe seama pro
duselor, noi și perfecțio
nate.

SA FIE REAEES SECRETAR GENERAI
AL PARTIDULUI

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

. întreaga țară continuă să se desfășoare conferințele orga
nizațiilor de partid, prilej de analiză exigentă, în spiritul unei 
incite responsabilități partinice, a activității politico-ideologice, 
economice și organizatorice desfășurate de comuniști, de către 
• oți oamenii muncii. Dînd glas opiniei tuturor comuniștilor, al 
întregului nostru popor, tonferințele de partid și-au exprimat - 
m telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu — adeziunea deplină fată de documen
tele supuse dezbaterii, hotărîrea fermă de a milita neabătut pen
tru transpunerea lor în viață. în toate telegramele, comuniștii, fă- 
cindu-se ecoul voinței tuturor oamenilor muncii, dau o înaltă 
apreciere activității secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba înfloririi patriei socialiste, con
tribuției s5,l.e remarcabile în fundamentarea profund științifică, 
marxist-leninistă, a documentelor ce urmează a fi supuse apro
bării Congresujui al XI-lea al P.C.R. în conferințele de partid 
comunale, orășenești și municipale, participanțiL și-au ex
primat, de asemenea, adeziunea unanimă față de propunerea 
privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului Comunist Român.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, se spune în tele
grama Conferinței organizației 
municipale de partid Tulcea, 
comuniștii, oamenii muncii din 
municipiul Tulcea iși exprimă 
și cu acest prilej totala lor ade
ziune față de documentele Con
gresului al XI-lea dezbătute de 
organele și organizațiile de 
partid, de toți oamenii muncii, 
dau o înalta apreciere pofeiției 
profund principiale, marxist-le- 
niniste, de pe care sînt abordate 
in aceste istorice documente 
problemele interne și internațio
nale, tezele cu privire Ia direc
țiile dezvoltării economico-so
ciale a patriei noastre socialiste.

Prin concepția și ansamblul 
prevederilor, documentele pen
tru cel de al XI-lea Congres al 
partidului reflectă rolul hotări- 
tor, determinant, îndeplinit de 
Dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. Ală
turi de întregul nostru popor, 
comuniștii din municipiul Tul
cea dau o înaltă apreciere clar- 
viziunii politice, lucidității știin
țifice și spiritului novator, marii 
Dumneavoastră capacități de a 
investiga și sintetiza noile fe
nomene ale societății românești 
și ale vieții internaționale.

Dînd glas gindurilor și senti
mentelor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități — din municipiul Tîrgu- 
Mureș, participanții la confe
rință salută cu profundă min- 
drie patriotică elaborarea pro
iectului Programului partidului, 
a proiectului de Directive cu 
privire la planul cincinal 1976— 
1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a 
României pînă în 1990, a Teze
lor C.C. al P.C.R. pentru Con
gresul al XI-lea, documente de 
o rezonanță social-istorică ex
cepțională, pe care le însușim în 
unanimitate și a căror conținut 
a însemnat îndrumarul nostru 
în analiza muncii desfășurate 
și călăuză sigură în orientarea 
activității de viitor.

Participanții la conferință ne 
exprimăm stima și dragostea 
noastră nemărginită față de 
Dumneavoastră, piuit iubite to
varășe secretar general, eminent 
conducător de partid și de stat, 
strălucit marxist-leninist, al că
rui mod de gindire și acțiune 
se definește prip spirit creator, 
prin înaltă capacitate de a in
vestiga noile fenomene ale so
cietății românești și ale vieții 
internaționale, de a prevedea 
în mod riguros științific evolu
ția lor, de a elabora soluții ori
ginale corespunzătoare în cel 
mai înalt grad intereselor fun
damentale ale poporului — tră
sături care iși pun amprenta 
asupra documentelor de o ines
timabilă valoare teoretică și 
practică.

Sîntem fericiți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, — 
se spune în continuarea telegra
mei — de a ne face mesagerii 
sentimentelor comuniștilor, oa
menilor muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
din municipiul Tîrgu-Mureș, 
care doresc din toată inima să 
fiți reales la Congresul al 
XI-lea în înalta funcție de se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, de a fi mereu 
în fruntea partidului și cioporu
lui, spre binele și fericirea 
noastră, a tuturora. ■

în telegrama conferinței or
ganizației orășenești Caransebeș 
a Partidului Comunist Român, 
se spune printre altele :

Alături de întregul popor, co
muniștii. toți locuitorii orașului 
Caransebeș, animați de un pa
triotism fierbinte, de abnegație 
și dragoste nețărmurită față de 
partid, față de Dumneavoastră, 
mult iubite, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, își manifestă una
nima adeziune față de docu
mentele celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — documente ce prefi
gurează viitorul strălucit al pa
triei — și se angajează să nu 
precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a sarcinilor ce le re
vin.

Apreciind înalta Dumneavoas
tră contribuție la destinele pa
triei și poporului român, comu
niștii din organizația noastră, 
făcîndu-se ecoul voinței tuturor 
oamenilor muncii din orașul Ca
ransebeș, susțin cu toată căl
dura și din toată inima propu
nerea pentru realegerea Dum
neavoastră în funcția de secre
tar general al Partidului Comu
nist Român.

Dezbaterile conferinței noas
tre — se menționează in te
legrama comuniștilor din Cărei 
— au subliniat contribuția Dum
neavoastră deosebită la elabo
rarea documentelor programa
tice ale Congresului al XI-lea, 
rolul hotărîtor al personalității 
Dumneavoastră de strălucit gin- 
ditor marxist-leninist, de neobo
sit militant revoluționar la di
recționarea întregii politici a 
partidului și statului nostru, pa
siunea și ardoarea cu care vă 
dedicați fiecare clipă. fiecare 
gînd, întreaga capacitate, ener
gie și putere de muncă, slujirii 
cu devotament nemărginit a pa
triei noastre înfloritoare, ofe- 
rindu-ne zi de zi un pilduitor 
exemplu de patriotism, de cu
tezanță comunistă și de in
ternationalism consecvent.

Făcindu-ne mesagerii comu
niștilor, ai tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe meleagurile 
orașului Cărei, ne exprimăm 
toată căldura noastră comunis
tă, dorința fierbinte pentru 
realegerea Dumneavoastră la 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, convinși fiind că, âvîn- 
du-vă in fruntea partidului și 
statului nostru, poporul român 
va înainta cu pași tot mai re
pezi spre culmile de progres și 
prosperitate ale comunismului.

Alături de întregul popor, mi
litarii armatei noastre populare 
dezbat intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate documentele ce 
urmează a fi supuse aprobării 
celui de al XI-lea Congres. Nu
trind aceleași simțăminte ei iși 
exprimă adeziunea fierbinte 
față de documentele dezbătute, 
aleasa prețuire pentru secretarul 
generai ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

Cu profundă satisfacție și 
aleasă mindrie patriotică, co
muniștii, întregul personal al 
Comandamentului trupelor de 
transmisiuni au luat cunoștință 
și au aprobat fără rezerve do
rința unanimă exprimată de or
ganizațiile de partid din județul 
Satu-Mare, ca dumneavoastră, 
cel jnai iubit fiu al partidului 
și poporului, să fiți reales, la 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

Vedem în această unanimă si 
înflăcărată propunere expresia 
înaltei conștiințe patriotice, a 
dorinței sincere, a voinței de
pline și entuziaste a organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, 
a întregului popor, de a vă ști 
mereu in fruntea partidului și 
statului spre binele și fericirea 
patriei, a noastră, a tuturor.

_Ca ostași ai partidului și ai 
țării folosim și acest prilej pen
tru a exprima profunda grati
tudine pentru grija pe care 
partidul și poporul, Dumneavoas
tră personal, tovarășe comandant 
suprem, o acordați întăririi 
armatei noastre, înzestrării tru
pelor de transmisiuni cu cea 
mai înaltă și mai modernă 
tehnică.

Vă asigurăm, tovarășe coman
dant suprem, că sîntem animați 
și hotăriți să facem totul pen
tru ca întreaga noastră activi
tate să se înscrie și pe viitor în 
cerințele Programului partidului 
n°®țl’u Privind întărirea capaci
tății de apărare a patriei.

Au mai adresat telegrame Co
mitetul județean Suceava al 
P.C.R., Comitetul județean Ca- 
raș Severin al P.C.R. prin care 
se subliniază că în conferințele 
organizațiilor de partid comu
nale și orășenești participanții 
au exprimat unanima adeziune 
față de propunerea privind re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al P.C.R.

Au adresat, de asemenea, tele
grame conferințele organizații
lor municipale Timișoara, Rîmni- 
cu Vîlcea, Botoșani, Baia Mare, 
Constanța, Satu Mare, Bacău, 
Turda, Odorheiul Secuiesc, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Me
diaș, conferințele organizațiilor 
orășenești Alexandria, Miercurea 
Ciuc, Zalău, Lupeni, Vișeul 
de Sus, conferința organiza
ției de partid din unitățile 
sanitare și de cercetare științi
fică medicală din municipiul 
București, conferința organiza
ției de partid din Academia mi
litară, comuniștii din Editura 
militară, conferința organizației 
de partid a întreprinderii meca
nice Sadu-Gorj.
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POA TE COBORI „MĂSURA "ÎN ORAȘE?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

LUCILLE M. MAIR
Cunoscută perso

nalitate in viața 
publică și științi
fică, Luciile M. 
Mair este consilier 
guvernamental și 
șefă de catedră la 
Universitatea din 
Antille.

Născută la King
ston, în Jamaica, a 
studiat la Univer
sitatea din Londra 
și apoi la Universi
tatea din Antille. 
Desfășoară activi
tate de cercetare 
științifică la Uni
versitatea din An
tille. Este funcțio
nară guvernamen
tală cu înalte răs
punderi : vicepre
ședintă a Consiliu
lui de administra
ție, membră a Co
mitetului consulta

tiv al primului mi
nistru. membră a 
Comisiei de dez
voltare socială. Es
te cunoscută la 
O.N.U. in calitate 
de reprezentantă a 
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nizația pentru dez
voltare socială, in 
Comitetul social și 
în Adunarea eco
nomică și socială. 
Este director al 
ziarului „Jamaica 
Daily News".

Implicațiile
conlucrării...

de LUCILLE M. MAIR

Nu știu dacă era în intenția anchetei de față, dar problemele 
la care vă referiți circumscriu în sfera lor cu precădere tema
tica atît de vastă a raporturilor dintre indivizii aflați intr-o ac
țiune comună. 'Cred că întrebarea „Ați putea cuceri singur Eve- 
restul ?“ are deja consensul atit al formulării cit și al partici
pantului. Și nu cred ca cineva să se mai îndoiască de necesita
tea lucrului colectiv, fie că este vorba de o performanță ori de 
o ipostază cotidiană cu implicație la circuitul social.

Această premisă mă determină ca, în contribuția mea la 
anchetă, să mă refer la cîteva subiecte preferențiale :

A. De cind se reflectă In conștiința omului problematica ra
porturilor dintre indivizi ? După opinia mea aceasta este o ches
tiune însemnată, fără de care am impresia că n-ar putea fi sus
ținută elocvent „partitura*' contemporană a raporturilor din in
teriorul oricărui micromediu, ori din cadrul mai larg al socie
tății. O vreme, cu începere din anii 1957—1958 am studiat un 
subiect asemănător la Departamentul de istorie al Universității 
din Antille. Această cercetare imi era necesară jn vederea fun
damentării și prin argumentul istoric al unui documentar pregă
tit pentru administrația de stat în vederea realizării unui act 
normativ din care să se inspire și să influențeze social și etic.

în amintitul documentar constatam că incă din timpurile în
depărtate ale Antichității, retorica, etica, arta, „ancilae filosofiae" 
(slujitoare ale filozofiei) surprindeau în formule proprii Iubirea, 
Prietenia, Gelozia, Invidia, Răzbunarea, ca manifestări derivind 
din raporturile dintre indivizi, exprimate și sesizate atît in pro
cesul muncii cît și al vieții personale. N-ai decît să răsfoiești 
pagini din Hesiod, Aristotel ori Cicero pentru a deosebi inten
sitatea trăirilor oamenilor, în interferența lor, din diferite medii 
constitutive ale societății. Apoi n-ar avea rost decit să-i mai 
amintesc, pentru epocile ce au urmat, pe La Rochefoucauld, 
pe La Bruyere și chiar pe Adam Smith, pentru a surprinde noi 
revelații. Familia, colectivitățile de lucru, interferența orașului 
renăscut cu satul la începuturile sale nuanțează străvechile 
teme.

în acest stadiu încep să-și tacă loc, neconstituite ca atare, 
sociologia și psihologia care se străduiesc să-l cunoască pe om 
in subiectivitatea și obiectivitatea sa, prin intermediul unora ca 
G. Tarde, L. von Wisse, E. S. Bogardus etc. G. Tarde ne pro
pune de altfel un fel de schemă a diferitelor posibilități pe care 
le realizează implicațiile raporturilor dintre oameni : influența 
unui individ asupra altuia, poziția unui individ în raport cu o 
mulțime și a mulțimii în raport cu un individ, individul față cu 
publicul sau cu o adunate temporar constituită și fenomenul re
ciproc. Prin această exemplificare eu — fără să subscriu strict 
Ia această schemă — nu fac altceva decît să exprim amplifi
carea sferei de reflecție și tendința de studiu metodic asupra 
raporturilor dintre persoane.

De altfel astăzi s-a ajuns la situația că pentru a se da răs
puns atît unor probleme de dezvoltare economică și socială ori 
de ordin demografic socotesc că este necesară desfășurarea cu
noașterii in adîncimea întregii structuri a raporturilor dintre 
indivizi, manifestate atit la scara micro-grupelor familie, colec
tiv de muncă, de învățătură, de distracție etc. cît și la nivelul 
social, avind deci în vedere opțiunile de clasă și cele naționale 
ale diferitelor colectivități umane.

Cred că atunci cind pornim „să cucerim Everestul", în taini
țele intime ale intelectului nostru trebuie să se afle cunoașterea , 
experienței umane anterioare, atît ca fenomen cît și ca reflec
tare, spre a evita reducerea lumii la o schemă dominată priori
tar de două-trei trăiri emoționale între oameni și a se _vedea 
complexitatea raporturilor în care ne aflăm, în permanență, față 
de semenii noștri.

B. Raportul dintre micro-grupuri și societate, o vreme am 
lucrat la Ministerul tineretului, fiind confruntată cu numeroase 
probleme datorită neînțelegerii întrucîtva a raporturilor dintre 
micile colectivități în care trăim și interesul mare, general. Așa 
se face că am fost nevoită să reflectez, deseori, la aceste aspecte.

într-adevăr, în studiul grupelor mici, „face to face group'1, 
cum este și cel constituit in vederea cuceririi unui ipotetic 
Everest întilnești o multitudine de aspecte printre care aș amin
ti structura sa, influența reciprocă, autoritatea, personalitatea, 
modul de funcționalitate... Luați de „focul" unei activități se în- 
tîmplă ca în cite un micro-grup să apară mentalitatea „unicită
ții" sale. Deși un timp relativ scurt o echipă șau un grup s-ar 
părea că are o existență de sine stătătoare, pe măsura înaintării 
în travaliu și creație, concomitent cu scurgerea timpului, își 
sfîrșește carburația și posibilitățile de înaintare dacă nu ape
lează la macro-structura societății. De aici necesitatea de a stu
dia societatea în ansamblul său și aceeași necesitate de a o in
vestiga prin intermediul elementelor sale constitutive.

Nu ne putem permite, ajunși în ultimul sfert de veac al seco
lului XX, să-i judecăm pe oameni abstract sau pozitivist, intr-o 
lume ca a noastră în schimbare profundă, materială și spirituală. 
Cu cît grupele umane ce conlucrează în societate vor fi mai so
lide, cu atit concepțiile de viață, interesele și trebuințele lor 
vor fi întemeiate pe adevărata necesitate și pe strictele realități, 
iar voința de a înainta decisiv va domina.

Deci, dacă un grup uman lucrează bine și sîntem satisfăcuți 
de ceea ce facem, nici o clipă nu trebuie să uităm întrebarea : 
înaintăm în sens social, conlucrăm din aceleași disponibilități, ne 
realizăm ca părți pozitive in angrenajul social ? Aceasta este 
o întrebare deschisă, valabilă pentru oricine și oriunde.

C. Ce știm despre ceilalți ? Odată porniți la drum, alături 
de alți participanți la „ascensiunea" noastră, sîntem confruntați 
cu o multitudine de situații. Aceasta imi amintește de un articol 
publicat în ziarul al cărui director sint, „Jamaica Daily News" și 
în care dădeam răspuns la o nedumerire. Cineva îmi scria : 
Un om posedind calități superioare, verificate ulterior, semăna 
leit fizionomie cu o persoană care ne-a produs mult rău fami
liei. Oricît aș dori să-mi schimb atitudinea reprobativă față de 
acesta, n-am izbutit... Iată așadar un aspect — poate minor — 
în orice caz relevant asupra a ceea ce s-ar putea denumi resor
turile intime ale simpatiei ori antipatiei dintre persoane. Evi
dent, rațiunea poate tempera o asemenea atitudine...

Sau cite fațete nu ne prilejuiește viața : cineva se prezintă a 
fi, în fața semenilor, ca un om delicat și grijuliu pentru ca, 
apoi, pe parcurs, să se dezică. Din păcate prima impresie, in 
ciuda dezmințirilor ce intervin, continuă să stăruie încă multă 
vreme în mintea noastră.

Dar se mai poate și altceva : o atitudine pripită, un cuvînt 
nepotrivit rostit într-o anume împrejurare pot crea pentru mo
ment celor care nu cunosc respectiva persoană o imagine falsă. 
Așa, de pildă, mi s-a întîmplat să întilnesc tinere studente '-u 
profunzime de gîndire și comportament serios și care datorită 
unor împrejurări nefavorabile lor să apară altfel decît erau, spre 
supărarea mea.

Această chestiune a fost studiată și de știința „management"- 
ului spre a se evita anomaliile în deciziile de promovare care 
se plătesc, ulterior, In timpul funcționalității. De aceea, in pro
movarea oricui trebuie pornit de la ceea ce reprezintă persoana 
ca pregătire, angajare, ■creativitate și nu după cum apare, dintr-o 
cunoaștere accidentală, favorabilă sau nefavorabilă.

Voi conchide : In procesul acțiunii comune ne verificăm pe 
noi și pe alții, învățăm să conlucrăm, ne întărim voința și do
rința de acțiune, înaintăm spre „Everestul nostru".

ANDREI PLEȘU,

critic de artă:

„De ce numai 
acolo și nu 

și în orașe?"
Pentru un cititor de bună cre

dință, mesajul articolului „Să 
coborim Măgura în orașe", e lim
pede și inatacabil. Imi îngădui, 
totuși, să intervin cu oarecari 
clarificări, pentru că o anumită 
experiență publicistică m-a de
prins să fiu sceptic în legătură 
cu buna credință a acelor citi
tori (puțini, dar periculoși) care, 
după. lectură, înainte de a me
dita cu seriozitate. înainte de a se 
consulta și cu alții, se grăbesc 
să dea verdicte irevocabile, da
că nu chiar „să ia măsuri".

Autorul articolului e de păre
re că tabăra de sculptură de 
la Măgura e un succes al plas
ticii noastre contemporane, dar 
că e un succes neexploatat, un 
succes care, în loc să puiască 
prin toate locurile din țară unde 
e nevoie de monumente, rămîne 
constrîns la statutul „excepției" 
de interes turistic, al rezervației 
stilistice inutilizabile. Autorul 
vorbește — negru pe alb — de 
o coborîre „în spirit" a Măgu- 
rei la orașe. Mă tem să nu se 
înțeleagă că se pretinde coborl- 
rea ei în literă, dizolvarea ei. 
Există în articol o frază pe ca
re, întru limpezirea problemei, 
a$ modifica-o. „De ce acolo și 
nu în orașe ?“ se întreabă au
torul la un moment dat Or, din 
restul articolului se înțelege fă
ră echivoc că întrebarea sa rea
lă e aceasta : „De ce numai a- 
colo și nu și în orașe ?“ Ros
tul oricărei tabere artistice e, in 
primul rînd, unul experimental. 
Se caută, adică, în practica unei 
anumite tehnici artistice, soluții 
plastice eliberate de constringe- 
rea oricărui practicism îngust. 
Soluțiile odată găsite, ele sînt 
valabile în sine, „sub specia e- 
ternității". N-are a face că ele 
rămin plantate în singurătatea 
unei păduri. E minunat să tre
buiască să ieși din confortul ce
tății, pentru ca „imbrăcind hai
na aspră a pelerinului" să cauți 
arta intr-un luminiș îndepărtat. 
E drept, ar fi la fel de bine ca, 
în vreme ce unele statui cresc, 
civilizator. în pacea codrilor, 
altele să accepte a ne servi mai 
de aproape, în parcurile și pie
țele din imediata noastră veci
nătate. Dar asta e o altă chesti
une. Necesitatea taberelor expe
rimentale rămîne neatinsă.

Altceva s-ar cere, într-adevăr, 
discutat : modul neglijent în 
care sint popularizate aceste ta
bere. Cîți știu — dintre nespe- 
cialiști — că Măgura există ? Și 
dintre aceștia, cîți au fost să o 
vadă ? Rupte, în felul acesta, de 
conștiința publică, statuile de a- 
colo riscă să rămînă simple 
„curiozități", produse exotice, 
ale unei specii extravagante : 
specia „sculptor".

MIRCEA DEAC,

critic de artă:

„Un posibil 

rezervor 

de creație mo

numentală"
Pentru sculptor, Măgura este 

prilejul unor fertile experimen
tări artistice, al împlinirii nă

ffinenio
ALEXANDRU MACEDON : Sala 

Palatului (orele 17 ; 20,15), Sca
la (orele 8,45; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Festival (orele 9; 12; 15; 
17.45; 20,30).

NONA: Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Patria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,30; 20), București (orele 
8.30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 20,45), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15;
20.30) .

VIZUINA VULPII : Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Victoria (orele 9,30; 12; 
15: 17,45; 20,30), Volga (orele 9.30; 
12,30; 15; 17,30; 20), Miorița (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

FIUL RISIPITOR : Lira (orele 
15,30; 18; 20,15), Giulești (orele 
15.30; 18: 20,15).

RUY BLAS : Feroviar (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15: 20,30). Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

ORDINUL ANA : Drumul Sării 
(orele 15.30: 18: 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Excelsior (orele 9; 11.15; 
13.30; 16: 18.15; 20.30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

PLANETA SĂLBATICA : Feren
tari (orele 16; 18; 20).

Articolul semnat de Cornel 
Radu Constantinescu, în Scîn- 
tcia tineretului din 2 octombrie, 
intitulat „Să coborim Măgura 
în orașe" a adus in discuție o 
problemă culturală dintre cele 
mai interesante. La Măgura 
Buzăului mai multe promoții de 
artiști — toți în general oameni 
tineri — au realizat unul dintre 
cele mai interesante muzee din 
țara noastră — muzeul de sculp
tură în aer liber care poartă 
chiar numele localității Iniția
tiva s-a născut din entuziasmul 
cîtorva activiști culturali ini
moși, din înțelegerea arătată de 
către forurile administrative ale 
județului Buzău și din dorința 
de a-și vedea proiectele mate
rializate a unor artiști tineri 
avînd mai greu acces Ia „comen
zile" care se lansează de obicei 
pentru monumentele publice im
portante. Ceea ce trebuie reți
nut în legătură cu experiența de 
la Măgura Buzăului este atît 
interesul pentru artă manifestat 
de către oamenii implicați în 
viața culturală a unei regiuni, 
cît și interesul pentru viața cul
turală a regiunilor manifestat 
de către mulți artiști tineri. Ex
periența de la Măgura Buzăului 
nu poate fi concepută decît avînd 
în vedere relația dintre acești 
doi factori, condiționîndu-se re
ciproc în permanență. Cornel 
Radu Constantinescu se întreabă 
dacă nu cumva Măgura ar putea 
fi coborîtă în orașe. Trebuie a- 
rătat că experiența Ia care ne' 
referim a început să exercite 
o anumită , influență încă după 
succesele primelor tabere orga
nizate aici. S-a încercat la Arad 
o acțiune similară. S-a încercat 
la București o alta. S-au mai 
încercat în alte părți gesturi a- 
semănătoare. Ele au rămas însă, 
în bună măsură, în anonimat. 
Printre cauzele acestui fapt tre
buie avut în vedere, desigur, și 
lipsa unui gir cultural din par
tea unor foruri de recunoscut 
prestigiu artistic. De experiența w 
de la Măgura s-a ocupat înde- 
aproape Uniunea Artiștilor Plas
tici, s-a ocupat, într-o anumită 
măsură, chiar Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste. In celelal
te cazuri totul a fost lăsat însă pe 
seama „organelor locale". Aici 
funcționează adeseori principiul 
acceptării entuziaste a unei ini
țiative pentru ca apoi, încet, în
cet, entuziasmul să se potolească.

Să coborîm Măgura în orașe ! 
E ușor de spus. Și probabil nici 
greu de realizat nu ar fi dacă 
n-ar interveni un grup destul 
de mare de prejudecăți șî o 
inerție molipsitoare. Adevărul 
este că în momentul de față a- 
proape toate orașele noastre duc 
lipsă de statui. S-au construit 
noi cartiere, s-au amenajat ve
chile cartiere ; lipsesc însă' acele 
elemente de articulație estetică 
care sînt statuile orașului. De 
obicei, se așteaptă alocarea unor 
fonduri locale importante cu 
care să se lanseze cîte o comandă 
pentru un monument pe care 
localnicii l-ar dori. Dacă' Mă
gura s-ar fi „profilat" pe sis
temul comenzilor, este limpede 
că impresionantul muzeu în aer 
liber de la poalele munților Bu-

zuințelor sale celor mai intime 
prin configurarea unui subiect 
sau a unei idei în forma cea 
mai personală. Pentru el este o 
întrecere pasională, o satisface
re a setei de a se realiza elibe
rat de orice conformism. Am vi
zitat atit Muzeul de sculptură 
în aer liber de la Kroler Mu- 
ler din Olanda, cît și pe cel de 
Ia Anvers, dar nicăieri nu s-au 
desfășurat atît de armonios for
țe ațtiștice metamorfozînd 
blocuri masive de piatră în sim
boluri și semne, ca la Măgura. 
Ea trebuie, deci, prețuită exact, 
valorificată sub aspectul maxi
mei popularități, continuată.

Publicul obosit de urcușul pî
nă la Măgura, găsește aici cîte
va zeci de mari sculpturi, mo
numente diverse ca stiluri, dăl
tuite în marmură, așezate fără 
ordine, regulă, scop, într-o ne- 
orînduială arhitectonică ce poa
te fi cel mult pitorească. Neex
perimentat, publicul înțelege că 
nu este vorba nici de muzeu în 
aer liber, nici de un parc, ci de 
o curiozitate turistică impresio

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Gri vița (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Crîngași (orele 16;
18.15) .

PIELE DE MĂGAR : Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15), Doina 
(orele 11; 13,15; 17,30; 20) — la 
orele 9,45 și 16 program pentru 
copii.

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Arta (orele 15,30; 17,45 20).

GOANA DUPĂ AUR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30),  Dacia (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

VÂND AN A : Unirea (orele 16; 
19), Pacea (orele 13; 16; 19), Bu- 
zești (orele 9: 12.30; 16; 19,30).

ULTIMA LUPTA : Popular (o- 
rele 15.30; 18: 20.15).

MIHAI VITEAZUL : Munca (o- 
rele 15.30: 19).

SCURTA VACANȚĂ ; Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

FLOAREA DE PIATRA : Viito
rul (orele 16; 18; 20).

FARA UN ADIO : Bucegl (orele 
16; 18; 20).

„STEJAR* — EXTREMA UR
GENȚA : Progresul (orele 16; 18; 

zăului nu ar fi existat. Măgura 
însă a luat naștere din entu
ziasm și dăruire tinerească. Mi 
se pare că tocmai acest element 
îl pierdem cîteodată din vedere 
atunci cind ne propunem să în
zestrăm orașele noastre cu sta
tuile mult dorite. Experiența de 
la Măgura Buzăului demonstrea
ză că dincolo de sistemul co
menzilor pentru diferite monu
mente pot fi găsite încă impor
tante alte resurse creatoare. A- 
ceste resurse se cer căutate îna
inte de toate în mediile tinere. 
Cenaclurile tineretului, institu-

GHEORGHE ACHIȚEI,
critic de artă, rectorul Institutului 

de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" :

MĂGURĂ ? 0 EXPERIENȚA
ELOCVENTA PENTRU

PUTEREA DE DĂRUIRE A
TINERILOR NOȘTRI ARTIȘTI» ?

Inițîal a avut loc o 
studenților de la 
Sculptură in orașul

tele superioare de arte plastice 
își pot aduce în această privință 
o prețioasă contribuție la înfru
musețarea orașelor patriei, cu 
singura condiție ca inițiativele 
lor să își găsească ecou la cei 
care se ocupă cu aceste pro
bleme, în condițiile concrete ale 
diferitelor județe, ale diferite
lor localități. Am avut ocazia să 
urmăresc in ultimii ani ecourile 
stirnite în viața unor orașe ale 
țării de ceea ce studenții aflați 
în practică acolo au putut să 
realizeze. - -
practică a
Pictură și . ___ ...____ _
Dej. Luna de zile de practică 
petrecută de către studenții In
stitutului de arte plastice „N. 
Grigorescu" la Dej s-a soldat cu 
un număr destul de mare de 
lucrări care au fost lăsate aici. 
Legăturile dintre studenți și 
forurile administrative locale 
au continuat, concretizîndu-se 
pînă la urmă într-un important 
transfer de obiecte realizate de 
către actuali și foști studenți ai 
Institutului de arte plastice „N. 
Grigorescu" — picturi, lucrări de 
sculptură, lucrări de artă deco
rativă, grafică — în vederea 
constituirii unui muzeu local de 
artă contemporană românească. 
Muzeul incă nu a luat ființă.

nantă tocmai prin ineditul și 
noutatea ei. Vizitatorii pot pune 
însă și legitima întrebare : de 
ce numai pe culmile dealurilor 
și munților atîtea frumuseți și 
efort uman strînse la un loc și 
de ce nu și în sate și orașe, 
de-a lungul drumurilor umblate 
de oameni, astfel ca ele să de
vină o parte organică și nece
sară a vieții noastre spirituale ?

Aceasta înseamnă că viitoare
le simpozioane trebuie să-și a- 
dauge și noi țeluri, să-și propu
nă o mai clară destinație a ope
relor realizate, că pot trece la 
o organizare superioară. De ce 
asemenea simpozioane, mai re
duse ca număr de participanți, 
nu pot avea loc chiar în cadrul 
orașelor și satelor noastre, avi
de de frumos, unde și-ar găsi 
menirea direct și imediat, legînd 
trecutul de prezent și consem- 
nînd prezentul 1 Iar dacă ele au 
loc în spații naturale, nu li se 
poate acorda și alt statut, așa 
cum îl au și alte simpozioane 
din străinătate, și anume acela 
de rezervor al creației monu

20) ; Timpuri Noi (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

RÎUL ROȘU : Moșilor (orele 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

ÎN CER ȘI PE PAMÎNT : Raho
va (orele 16; 18; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE î 
Cosmos (orele 15,30; 19).

TREI INOCENȚI î Vitan (orele 
15,30; 18; 20).

POLIȚIA SUB ACUZARE ; Fla
căra (orele 15,30; 17,45; 20).

JOE LIMONADA : înfrățirea 
(orele 16; 18; 20).

PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9,05 — Panoramic 
muzical ; 9,45 — CIntece din fol
clorul copiilor ; 9,55 — Melodia zi
lei : „îți cînt, țara mea" de Viorel 
Doboș ; 10,00 — Femina club ; 
11,00 — Pentru prietenii magneto
fonului — muzică ușoară; 11,30 — 
Profil pe portativ — Mihail Ar- 
năutu ; 12,00 — Știri ; 12,05 — In
vitație în fonotecă ; 12,55 — Me
lodia zilei ; 17,00 Știrile după-

dar a luat ființă la Dej o fru
moasă colecție de artă contem
porană tinără, patronată de că
tre consiliul popular al orașu
lui, care exercită în momentul 
de față o incontestabilă influ
ență pozitivă în viața localității. 
S-au modificat gusturile, au 
intervenit puncte noi de refe
rință estetică în aprecierile cul
turale pe care locuitorii orașe
lor le fac. Comportamentul este
tic al unor importante categorii 
de locuitori ai orașului se re
simte astăzi de pe urma contac
tului cu unele căutări, unele 

preocupări, dar și unele reali
zări ale artelor plastice tinere 
din țara noastră.

Mai interesante se prezintă 
experiențele noastre de la Turnu 
Severin și Orșova. Comitetul ju
dețean Mehedinți al P.C.R., 
persoana primului secretar, tov. 
Iulian Ploștinaru, a formulat 
pentru studenții institutului nos
tru invitația de a face prac
tica de vară în județ. Conse
cință a acestei inițiative ne a- 
pare astăzi. faptul că unul din 
orașele importante ale țării — 
Drobeta-Turnu Severin — a fost 
înzestrat cu lucrări de artă care 
în alte condiții ar fi costat sume 
de ordinul milioanelor. Drobeta- 
Turnu Severin este astăzi unul 
din orașele cu cele mai multe 
sculpturi. Ele asigură orașului 
un profil cu totul inedit. Au 
fost, desigur, și reacții negative 
la prezențele insolite în viața o- 
rașului, reprezentate de către 
unele forme decorative mai puțin 
„inteligibile". Cert este însă că 
în momentul de față Drobeta- 
Turnu Severin nu mai poate fi 
conceput ca oraș al patriei fără 
prezența statuilor înălțate aici 
prin eforturile dezinteresate ale 
unor studenți și absolvenți ai 
institutului nostru. Un oraș a 
fost înzestrat cu statuile nece- 

mentale, de unde primăriile ora
șelor își aleg, prin achiziții, o- 
pera dorită, conformă cu speci
ficul ambianței acestora ?

Din păcate, nu toți arhitecții 
responsabili ai sistematizării vi
itoarelor așezări omenești înțe
leg valoarea și necesitatea artei 
în cadrul dezvoltării urbanistice 
a orașelor, deoarece, cel puțin, 
aceasta reiese din schițele de 
sistematizare, din proiectele lor, 
în care lipsește preocuparea în
frumusețării orașelor cu opere 
de artă In zadar am căutat în 
expoziția din sălile Palatului 
sporturilor și culturii să des
prind această preocupare de în
frumusețare a Capitalei cu 
sculpturi, monumente, fîntîni, 
picturi etc. deși se întreprind 
concursuri (cine le mai știe nu
mărul ?) pentru monumente.

Oare cooperativele agricole de 
producție, marile întreprinderi 
industriale, edilii orașelor nu 
pot iniția asemenea simpozioa
ne în vederea înnobilării arhi
tecturii și mediului lor ambi
ant ?

amiezii ; 17,05 — Alo, Radio ! — 
muzică ușoară Ia cerere ; 17,50 — 
Cîntece de Anton Zoman ; 18,00
■— Șapte zile, șapte ârte. Teatru ; 
18,10 _ Lucrări muzicale de Ro
bert Schumann și Claude De
bussy ; 18.55 — Melodia zilei ; 19,00
— în direct... de la Institutul Po
litehnic din Timișoara : 19,30 —
Știri ; 19,35 — Casa de discuri 
„Midi" ; 20,00 — Fragmente din 
opera „Secretul Suzanei“ ; 20,30
— Concert de muzică populară 
21,00 — Biografia unei capodopere. 
Monumente în lemn din Mara
mureș ; 22,00 — O zi într-o oră ; 
23.00 — Vedete ale muzicii ușoare; 
23,15 — Poetica. Ion Horea ; 23,55
— 24,00 — Ultimele știri.

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
CHITIMIA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : ELISABETA I — ora 
19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : HOTELUL AS
TENICILOR — ora 19,30 ; (Sala

sare cu un minimum de cheltu
ieli în condițiile în care a existat 
nu numai entuziasmul unor stu
denți, dar și un larg interes din 
partea celor ce răspund de dez
voltarea politică, economică și 
culturală a județului. Un oraș a 
fost înzestrat cu statui în con
dițiile în care studenții partici
panți la această acțiune și-au 
însușit pe viu datele propriei lor 
meserii, sub conducerea unor 
profesori-artiști de prestigiu. A- 
nul acesta invitația de partici
pare la practică în același județ 
a fost reînnoită. De data a- 
ceasta s-a programat și execu
tarea lucrărilor de diplomă de 
la secția Sculptură, tot în jude
țul Mehedinți. Lucrările s-au 
efectuat la Orșova. înălțat ca 
urmare a transferării vechii 
localități cu același nume, în 
urma construcției barajului de 
la Porțile de Fier, Orșova este 
astăzi un oraș complet nou. Am 
avut cel puțin această satisfac
ție de a fi fost, prin studenții 
care au participat la acțiunea 
de înfrumusețare a orașului, 
printre cei care au contribuit la 
asigurarea profilului estetic con
temporan al acestei localități. 
Mai mult decît oricare alt oraș 
al țării noastre, Orșova este un 
oraș al statuilor. Studenții au 
executat la Orșova lucrări de 
sculptură impunătoare, stră- 
juind principalele piețe publice 
și principalele puncte de circu
lație urbană. Școlile, liceele, spi
talele din Orșova au fost în
zestrate cu lucrări de artă — 
pictură, gravuri, obiecte decora
tive diverse — în valoare de 
multe sute de mii de lei.

O inițiativă asemănătoare au 
avut și forurile diriguitoare ale 
orașului Medgidia. De mai mulți 
ani, studenții de la Artă monu
mentală fac practică la Medgi
dia. S-au realizat la Medgidia 
decorații ale unor spații arhitec
turale care, evaluate, s-ar tra
duce prin bani economisiți in 
sumă de multe sute de mii de 
lei. Prezint aceste exemple nu 
pentru a arăta cît de mult au 
făcut studenții Institutului de 
arte plastice „N. Grigorescu" în 
această direcție, ci pentru a re
cunoaște că nici pe departe nu 
am reușit să epuizăm toate po
sibilitățile pe care le oferă 
viața, de participare a artiștilor 
tineri la rezolvarea unor pro
bleme culturale concrete, la a- 
firmarea unor valori spirituale, 
necesare oamenilor și reclamate 
de către oameni. E limpede că 
s-ar fi putut face' și mai mult. 
Și dacă, de exemplu, numai în 
ultimii 20 de ani un singur in
stitut de artă, cel din București, 
s-ar fi angajat în înzestrarea cu 
monumentele necesare a cîte unui 
oraș al țării, altele ar fi fost 
rezultatele astăzi. Dacă iniția
tiva de la Măgura Buzăului ar 
fi fost gîndită și pusă în apli
care nu numai la Buzău, dar în 
fiecare județ, punctele noastre 
de referință estetică ar fi incon
testabil, în momentul de față, 
altele.

Măgura poate fi, într-adevăr, 
coborîtă în orașe, cu singura 
condiție ca orașele să se anga
jeze intr-o asemenea operațiu
ne.

PAUL VASILESCU,
sculptor, secretar al secției de 

sculptură în U.A.P.: 

„0 mai 
generală 

necesitate de 
monumente, 

problemă 
acută"

Articolul publicat recent în 
„Scînteia tineretului" mi se pare 
a conține două lucruri distincte, 
ce se impun a fi considerate, 
cred eu, separat : primul se re
feră la tabăra de la Măgura și, 
prin extensie, la ceea ce este in 
esență o astfel de manifestare, 
și, al doilea, la problemele, mai 
„delicate", ale artei monumen
tale. Intre acestea nu descopăr 
însă nici o trăsătură comună. O

Studio) : ȘOC LA MEZANIN — 
ora 19 ; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30: Teatrul Mic: 

t VIAȚA E CA UN VAGON ? —
ora 19,30 ; Teatrul Giulești : CO
PACII MOR ÎN PICIOARE — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
PIRUETE MUZICALE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : SCUFIȚA 
CU TREI... IEZI — ora 16; Stu
dioul de teatru al I.A.T.C. : 
SÎMBATĂ LA VERITAS — ora 20; 
Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : PARDON... SCUZAȚI...
BONSOAR — ora 19,30 ; Circul 
„București" ; MARELE SPECTA
COL — ora 19.30.

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limbă germană. Te- 
leșcoală. 9,00 Limba română (cla
sa a iV-a, școala generală). 9,10 
Geografie (anul IV, liceu) : Mun
ții Carpațl. Sinteză (TVSI). 9,30 
Fizică (clasa a Vlll-a, școala ge
nerală). 9.40 Biologie (clasa a 
VUI-a, școala generală). 9,50 în

tabără de sculptură, un simpo
zion al artiștilor, este un soi de 
„comunicare" între „specialiști", 
ca să zic așa. Scopul ei nu este 
de a crea lucrări care să deco
reze o ambianță precisă și din 
acest punct de vedere locul des
fășurării sale nu are nici o sem
nificație specială. Este drept că 
ea poate fi vizitată, că poate 
oferi o sumedenie de concluzii 
privind o viziune artistică sau 
alta, ori spiritul nou în care gru
puri mai mari de artiști înțeleg 
să dezvolte arta monumentală, 
privind posibilitatea de a expe
rimenta. O tabără de sculptură 
este un fapt cultural, dar de o 
factură specială. înțeleg că au
torul articolului nu pleda pentru 
o desființare a „Măgurei" și 
nici, în general, a formulei tabe
rei. Nu înțeleg de ce a stabilit 
legături atît de intime între a- 
ceasta și o mai generală nece
sitate de monumente, problemă,' 
e drept, acută, ce ar merita însă, 
separat, o amplă dezbatere. 
Arta monumentală de for pu
blic este o componentă, deloc 
neglijabilă (măcar în definiție), a 
urbanisticii. In acești termeni se 
poate iniția o discuție care să 
analizeze cauzele ce determină 
destinul fast și nefast al unor 
statui, funcțiile specifice ale mo
numentului, pe care nu le poate 
prelua orice lucrare mai mare 
de doi metri, să zicem, necon- 
cordanța dintre cadrul ambiant 
și operă, pe care adesea o pu
tem sesiza în peregrinările noas
tre zilnice ș.a. In fond, o discu
ție despre existența acestei la
turi a urbanisticii, care să o in
cludă constant, și de la bun în
ceput, în elaborarea proiectelor 
saîe și care să o aplice apoi con
secvent în practica constructivă.

GRIGORE MINEA,
sculptor : 

„Taberele 
sînt un fel 

de încercare 
a forțelor..."

Rețin din intervenția ziarului 
aceste rinduri cu caracter con- 
cluziv : „Lecția supremă a Mă
gurei este la urma urmelor a- 
ceea că putem mai mult decît 
putem...". între această conclu
zie și aceea, la îndemîna oricui, 
că arta de for public se naște 
mult mai timid decît ar impu
ne-o ritmul nostru constructiv 
pe plan economic și social, au
torul intervenției vrea să arunce 
o punte (in idee) cu consecin
țe dintre cele mai fericite (in 
practică). Intenția mi se pare a 
fi demnă de salutat Cu o dis
tincție însă, pe care autorul o 
are în vedere, e drept, în în
treaga sa pledoarie, dar care nu 
poate apărea foarte limpede 
pentru un cititor mai puțin a- 
vizat. Taberele nu sînt și nu 
pot deveni o rezervă concretă a 
artei noastre monumentale. 
Chiar autorul amintea că nu 
toate asemenea manifestări sînt 
realizate integral și egal. Pe de 
o parte. Pe de altă parte, un 
monument public are a înde
plini o serie de rigori, ce țin de 
însăși menirea sa, de perfecta 
sa integrare în mediul ambiant, 
de existența unei reale valori 
plastice. A amplasa un monu
ment este un gest grav și sem
nificativ. Nu este totuna cu a 
planta imense vase cu flori în 
parcurile orașelor, pe care după 
cîteva luni le poți schimba cu 
altele. Exigența privind valoa
rea trebuie să se manifeste in 
acest caz la cota sa maximă. 
Deci într-o mai mare măsură 
chiar decît atunci cind avem 
de a face cu o expoziție perso
nală, de pildă — și cred că este 
inutil a mai demonstra și de ce. 
La Măgura, ca și în alte tabere, 
s-au creat lucrări de valoare. 
Sînt însă și lucrări în care des
cifrăm deocamdată numai pro
misiuni. In tabere, se știe, au 
lucrat numeroși tineri absol
venți, aflați atunci la prima lor 
lucrări față de care societatea 
Pentru mulți, tabăra a fost un 
fel de „repetiție generală", in 
vederea elaborării viitoarelor 
lucrări față de care societatea 
e drept să-și manifeste exigen
țele. Taberele sînt, dacă vreți, 
un fel de încercare a forțelor, 
de confruntare între artiști, al 
cărei rezultat este fertil în spi
rit. Ciștigul lor de astăzi este 
emulația, iar ciștigul lor de 
miine este orientarea către a- 
cele creații care sint suscepti
bile de „a cobori", în alte for
me, spre orașe.

drumări metodice — RTVS (școala 
generală). 10,00 Curs de limbă 
franceză. 10,30 Baladă pentru a- 
cest pămînt : Plantele soarelui. 
10,55 Film serial „Un șerif la New 
York". 12,05 Muzică populară și 
distractivă cu formația George 
Carabulea. 12.25 Telex. 16,00 Curs 
de limbă rusă. 16,30—17,00 Curs 
de limbă engleză. 17,30 Telex. 17,35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.15 Atenție la... ne
atenție ! 18,35 Muzica. Emisiune 
de actualitate muzicală. 18,50 Le
gile țării — legile noastre ! 19,00 
Eroi îndrăgiți de copii : Năzdră
vanul Dennis. 19,25 10001 de seri. 
19,30 Telejurnal. ® în întâmpi
narea istoricului eveniment — 
Congresul al XI-lea al partidului. 
20.00 Revista economică TV. 20.30 
Luna creației originale românești. 
Teatrul liric TV prezintă... bale
tul „Văpaia". 21.40 Canzonîssima 
’74. Cu Carmen Vlllani, Nino Fer
rer, Michelle, Rita Pavone. AI 
Bano, Dalida, Patty Pravo. Mas
simo Ranieri și surorile Kessler. 
Prezintă Johnny Dorelli. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL TI

20.00 Film serial pentru copil 
„Daktari". 20,25 Muzee șl expo
ziții. 20,45 Roman-foileton „Suro- 
rtâe Matterassi". Episodul I. 21,20 
Telex. 21.25 Cărți și idei. Ghidul 
muzicii simfonice (volumul IV) 
de Wilhelm Berger.) 31,45 Pagini 
de umor : Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea. 22,10 Prelucrări de 
folclor In ritmuri modeme cu 
formația Nicu Dumitrescu.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE SECRETARUL GENERAL AL 

PARTIDULUI CONGRESUL POPORULUI 
DIN SIERRA LEONE

DE ZIUA ENERGETICIANULU1

LICEUL ENERGETIC CRAIOVA A FOST 
DISTINS CU ORDINUL MUNCII CLASA I

(Urmare din pag. I)

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Siaka 
Stevens un salut cordial, iar po
porului prieten din Sierra 
Leone urări de prosperitate și 
bunăstare.

, în timpul întrevederii s-a pro
cedat la un schimb de vederi în 
probleme de interes comun. A- 
preciindu-se bunele relații e- 
xistente între România și Sierra 
Leone, a fost relevată impor
tanța rezultatelor recentei vizite 
a președintelui Siaka Stevens 
în România și a fost exprimată, 
de ambele părți, hotărirea de a 
extinde și adînci aceste relații 
de prietenie, colaborare și soli
daritate, in spiritul înțelegeri
lor convenite între șefii celor 
două state.

Convorbirile au scos în evi
dență hotărirea comună de a 
dezvolta relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Congresul Poporului din Sierra

Instituirea medaliei „A XXX-a 
aniversare a Zilei Armatei 

Republicii Socialiste România"
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România a emis un 
decret privind instituirea meda
liei „A XXX-a aniversare a Zi
lei Armatei Republicii Socialis
te România."

Medalia se conferă cadrelor 
militare active și personalului 
civil din Ministerul Apărării

SOSURI

Luni a sosit în Capitală o de
legație militară sovietică, con
dusă de generalul colonel A .T. 
Allunin, locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S., care va 
participa la activitățile prilejui
te de cea de-a XXX-a aniver
sare a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România.

în aceeași zi, a sosit în țară, 
pentru a lua parte la manifes
tările ocazionate de jubileul 
Zilei armatei noastre, o dele
gație a Comitetului sovietic al 
veteranilor de război, condusă 
de generalul locotenent în re
zervă D. I. Smirnov, Erou al 
Uniunii Sovietice.

în după-amiaza zilei de luni, 
generalul de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, a 
primit succesiv delegația mili
tară sovietică și delegația Co
mitetului sovietic al veteranilor 
de război.

★
Luni seara, a sosit în Capi

tală o delegație guvernamentală 
economică din Republica Africa 
Centrală, condusă de Jean Paul 
Mokodopo, ministrul planului și 
cooperării, care va lua parte la 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare 
economică româno-centrafricane.

ADUNARE
în Capitală a avut loc luni 

după-amiază, adunarea de con
stituire a Asociației de priete
nie româno-venezueleană, adu
nare organizată de Institutul 
îomân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, sub egida Fron
tului Unității Socialiste.

A fost constituit comitetul de 
conducere al Asociației de prie
tenie româno-venezueleană. al 
cărui președinte este Uie Cîșu, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Chimice. Ca 
vicepreședinți au fost desem
nați Ion M. Nicolae, adjunct al 
ministrului industriei chimice, 
Paul Alexandru Georgescu, pro
fesor universitar hispanist, Au

Leone, de a realiza vizite re
ciproce și de a organiza schim
bul de experiență, atît intre cele 
două partide, cit și pe linia 
diferitelor organizații de masă.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată, de asemenea, colabo
rării economice dintre România 
și Sierra Leone, exprimîndu-se 
dorința de a se identifica și 
pune în valoare noi domenii și 
forme de cooperare între cele 
două țări, în folosul reciproc.

A fost exprimată, totodată, 
dorința ca cele două țări să 
conlucreze mai strîns pe tărîm 
internațional în direcția întă
ririi solidarității țărilor și po
poarelor care se pronunță pen
tru o dezvoltare independentă, 
în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru instaura
rea unei noi ordini democratice, 
politice și economice în relațiile 
dintre state.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Naționale și din Ministerul de 
Interne, ofițerilor și subofițeri
lor din rezervă, veteranilor din 
războiul antihitlerist, precum și 
altor persoane care prin acti
vitatea lor au adus o contribu
ție de seamă la întărirea arma
tei Republicii Socialiste Româ
nia.

rel Rău, scriitor, deputat în 
Marea Adunare Națională, di
rectorul revistei „Steaua".

AJUTOR
Societatea de Cruce Roșie din 

Republica Socialistă România a 
trimis Societăților de Cruce 
Roșie din Pakistan și Nepal, a- 
jutoare compuse din pături și 
țesături, pentru a veni în spri
jinul populației din aceste țări 
afectate de calamități recente.

PREMII
Juriul celei de-a III-a ediții a 

„Galei naționale a recitalurilor 
dramatice", manifestare consa
crată Congresului al XI-lea al 
partidului, a' acordat următoa
rele premii : PREMIUL I ac
triței Anca Neculce Maximilian, 
de la Teatrul Național din 
Cluj-Napoca, pentru spectacolul- 
recital de poezie clasică și con
temporană „Cu miine zilele-ți 
adaugi" și actriței Illieș Kinga, 
de la Teatrul de Stat din Tg. 
Mureș, pentru recitalul „Orato
riu liric" de Szilagyi Domokos ; 
PREMIUL II — Colectivului 
Teatrului Național din Craiova, 
pentru spectacolul de balade și 
lirică populară „Soarele și lu
na" ; PREMIUL III — colectivu
lui de studenți ai Institutului 
de artă teatrală și cinematogra
fică din București, pentru 
spectacolul „O sărbătoare prin
ciară" de Teodor Mazilu ; PRE
MIUL SPECIAL AL CRITICII 
— actorului Mircea Belu, de la 
Teatrul Dramatic „George Ba- 
covia" din Bacău, pentru reci
talul „Arena cu paiațe" de Mi
hail Sabin.

★
Premiul „Perpessicius", pen

tru cea mai bună ediție critică 
a anului 1973, a fost acordat 
cercetătorului Florea Fugariu, 
sub a cărui îngrijire au apărut 
volumul IV din „Opere" de 
Gheorghe Șincai și volumul I 
din „Opere" de Ion Budai De- 
leanu. ambele apărute în editura 
bucureșteană Minerva.

Duminică, în sala de fes
tivități a Liceului industrial 
energetic din Craiova a avut 
Ioc sărbătorirea „Zilei ener- 
geticianului", manifestare Ia 
care au participat muncitori, 
maiștri, ingineri, tehnicieni ai 
întreprinderilor de specialita
te, elevi și cadre didactice ai 
liceului. A fost momentul 
trecerii în revistă a împli
nirilor : întreprinderea de 
rețele electrice raportează că 
in nouă luni a îndeplinit 
planul producției globale în 
procent de 108,6 la sută și 
a redus prețul de cost pla
nificat la 1 000 lei construc- 
ții-montaj cu 2 la sută ; 
Centrala electrică de termo- 
ficare nr. 1 realizează anul 
acesta întreaga producție de 
energie electrică a țării din 
anul 1972. Sînt fapte demne 
de consemnat în cronica în
trecerii socialiste.

Liceul industrial energetic 
din Craiova, gazda acestei 
prestigioase manifestări a 
trăit cei mai emoționant mo
ment : decorarea sa, pentru 
contribuția deosebită la dez
voltarea învățămintului teh
nic și educația elevilor prin 
muncă și pentru muncă, cu 
ORDINUL MUNCII clasa I. 
Este cea mai înaltă prețuire, 
care angajează colectivul în 
eforturile poporului îndrep
tate spre ridicarea țării pe 
cele mai inalte culmi ale 
progresului și civilizației. Un 
deceniu de activitate. Un de
ceniu de rezultate, unanim 
apreciate. Depășind emoția 
momentului, directorul li
ceului, prof. Gheorghe Căl- 
boreanu, ne pune la inde- 
mină citeva din „treptele"

CERCUL DE
In urmă cu cinci ani un grup 

de studenți pasionați ai turis
mului și speologiei puneau te
melia unui cerc de specialitate 
numindu-l, după ur\ străvechi și 
frumos obicei românesc, „Focul 
viu". Sprijinit îndeaproape de Bi
roul de turism pentru tineret, pe 
lingă care funcționează de fapt, 
cercul s-a bucurat de egală aten
ție din partea Institutului de spe
ologie „Emil Racoviță" din Bucu
rești, care asigură îndrumarea 
științifică, a cadrelor universita
re, a Ministerului Turismului, a 
Federației române de turism-al- 
pinism etc. Fapt pentru care pînă 
la ora actuală celor patru iniția
tori li s-au alăturat alți 45 tineri 
studenți, muncitori, tehnicieni, 
interesați în cunoașterea, studie
rea și cercetarea tainelor lumii 
subterane. Era imposibil ca o- 
hiective atît de atrăgătoare să 
nu stîrnească ecou. Acum în 
întreaga țară funcționează peste 
douăzeci de asemenea cercuri 
specializate: la Cluj, la Brașov, 
la Arad, la Oradea, la Petroșani, 
la Aiud, Gheorghieni, Reșița, Pe- 
trila, Cîmpulung Muscel etc. Deci 
nu numai în centrele universita
re. De la patru, cîți erau la 
început, numărul tinerilor speo
logi amatori a ajuns acum la pes
te cinci sute.

Cercul de speologie „Focul 
viu", cu care toate celelalte do
resc să semene, urmărește o- 
biective multiple. Vom enumera 
doar cîteva : protecția și ocrotirea 
peșterilor, cunoașterea florei și a 
faunei acestora, descoperirea și 
explorarea de noi obiective spe
ologice, explorarea sistemelor 
carstice foarte dificile, efectuarea 
unor cercetări complexe în peș
teri, Apelînd la sprijinul îndru
mătorului științific al cercului, 
loan Povară, cercetător la Insti
tutul de speologie „Emil Raco
viță" din București, vom face 

pe care elevii, cadrele di
dactice, le-au urCat pentru 
a merita înalta distincție. O 
puternică bază materială : 20 
săli de clasă, o clădire spe
cială cu laboratoare și ate
liere pentru pregătirea teh- 
nico-productivă, 2 cămine cu 
700 de locuri, un plan de 
producție in valoare de 
600 000 lei in care primează 
contractele cu I.R.E.C., „7 
Noiembrie", „Prefabricate". 
Peste 85—90 la sută din e- 
Ievii liceului obțin an de an 
cele mai bune rezultate Ia 
învățătură. în 1973, de pildă, 
au obținut 5 premii (I, II, 
III, mențiune) la olimpiada 
republicană de fizică, și a- 
nual între 4—6 distincții în 
concursurile profesionale ce 
au loc in cadrul ministerului 
de resort.

Este greu, imposibil, să-n- 
șirui în cîteva rînduri, rezul
tatele. Se cuvine a aminti 
că aici, a fost organizată, 
prima Societate tehnico-ști- 
ințifică din județul Dolj 
puriind numele lui „Nicolae 
Vasilescu Karpcn" și de ini
țiativa membrilor ei de a 
materializa activitatea in 
cadrul unor expoziții orga
nizate anual.

Aplauze pentru 2 000 de e- 
levi, pentru dascălii lor, pen
tru toți cei care contribuie 
ia formarea profesională, 
moral-politică a schimbului 
de miine din domeniul e- 
nergetic, oameni pe care-i 
sărbătorim cu dragoste și 
stimă în cea de a treia du
minică a lunii octombrie din 
fiecare an.

LIDIA POPESCU

SPEOLOGIE „FOCUL VIU
o sumară trecere in revistă a rea
lizărilor de pînă acum: .[Întrea
ga noastră activitate s-a desfășu
rat pe cîteva direcții principale, 
direcții care să acopere atît latu
ra instructiv-educativă, cît și pe 
cea științifică propriu-zisă. In a- 
cest sens săptămînal avem ședin
țe de instruire și antrenament în 
care este dezbătut un evantai

CERCETÎND 
TAINELE LUMII 
SUBPĂMÎNTENE

tematic pe probleme de speolo
gie, ocrotirea naturii, turism, al
pinism etc. Vara organizăm ta
bere și expediții. De pildă, in 
vara aceasta am avut trei ase
menea tabere la Bulha-Baia de 
Aramă, Vînturarița-Vîlcea și Vîl- 
cele. Cu ce ne-am întors din <i- 
ceste expediții ? La Bulba, de 
pildă, membrii cercului au car
tat planul peșterii, care are circa 
5 kilometri de galerii subterane, 
au realizat un bogat material fo
tografic și au făcut observații și 
măsurători de geologie, morfolo
gie carstică și hidrologie. Prin
cipala lor sarcină, însă, a fost a- 
ceea de a prospecta posibilitățile 
de amenajare turistică a peșterii. 
La Vînturarița s-au descoperit 
cinci peșteri și avene (avenă— 
peșteră verticală) necunoscute, 
s-au făcut observații și măsură
tori de geologie carstică în Valea 
Cheia, pentru a elucida unele 
aspecte ale drenajului subteran 
foarte complicat din această va
le. In sfîrșit, tinerii din tabăra 
de la Vîlcele sînt autorii desco
peririi a nu mai puțin de șapte 
peșteri și avene necunoscute".

Campionatele mondiale de caiac-canoe

SPORTIVII ROMÂNI 
AU CUCERIT

3 MEDALII DE AUR
Campionatele mondiale de 

caiac-canoe, desfășurate timp 
de cinci zile pe lacul Xochi- 
milco (din apropiere de Ciu
dad de Mexico), s-au încheiat 
cu probele de viteză și fond, 
în care reprezentanții Româ
niei s-au comportat remarca
bil reușind să cucerească 3 
medalii de aur, una de argint 
și alte trei de bronz. Primul 
titlu de campion mondial a 
fost cîștigat de VASILE DÎBA, 
învingător în proba de caiac 
500 m cu timpul de 1’48”25/ 
100. Pe locul doi s-a clasat 
Geza Czapo (Ungaria) — 
l’49”25/100. iar pe locul trei 
— G. Siedzeski (Polonia) — 
l’50”54/100. A doua victorie a 
culorilor noastre sportive a 
fost realizată în proba de șta
fetă masculină caiac 4x500 cu 
echipajul alcătuit din ZAFIU, 
DÎBA. PAVEL și SCIOTNIC, 
în 7’24”56/100. Medalia de ar
gint a revenit echipajului 
U.R.S.S., cu timpul de T25”36/ 
100. Pe locul trei s-a clasat 
Polonia. A treia medalie de 
aur a fost cîștigată în proba 
de caiac dublu 10 000 m de 
echipajul format din ION TE- 
RENTE și ANTROP VARA- 
BIEV. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele Belgiei 
și U.R.S.S.

în cursa de canoe dublu 
5 000 m, Gheorghe Danielov 
și Gheorghe Simionov s-au 
situat pe locul doi, cu timpul 
de l’50”05/100. Cele trei me
dalii de bronz au fost obținute 
de Ivan Patzaichin (două) la 
canoe simplu 500 m și

Dar acestea sînt numai cîteva 
dintre realizările cercului. Cele 
mai recente. De la înființare 
membrii lui au descoperit și 
explorat nu mai puțin de 31 
peșteri și avene, au explorat nouă 
peșteri și avene cunoscute ante
rior, au făcut descoperiri noi în 
cinci peșteri cunoscute și explo
rate deja, au vizitat foarte multe 
alte peșteri, au realizat, pentru 
prima dată în țara noastră, ex
plorări parțiale cu scafandru au
tonom, au organizat cinci ta
bere, au realizat excursii colec
tive de cunoaștere, instruire și 
antrenament. Tinerilor speologi 
le aparțin lucrări științifice, co
municări la congrese internațio
nale, diapozitive color, fotografii 
alb-negru, filme — toate la un 
loc constituindu-se într-un mate
rial documentar de certă valoa
re. Nu mai puțin importantă es
te activitatea de protecție și o- 
crotire, lucrările executate pentru 
amenajarea turistică a peșteri
lor ca și numeroasele mese ro
tunde, conferințe, expuneri ținu
te în fața tinerilor pentru a 
populariza bogățiile și frumuse
țile nebănuite ale lumii subtera
ne, pentru a milita în vederea 
protecției și ocrotirii lor.

Fără îndoială, nu ne-am pro
pus o cuprindere în detaliu a 
tuturor laturilor și realizărilor ac
tivității, atît de complexe și bo
gate, a tinerilor speologi amatori. 
Deși rezultatele obținute, carac
terul instructiv-educativ, in ega
lă măsură eficiența pe multiple 
planuri a preocupării care îi pa
sionează pentru valorificarea po
tențialului turistic, pentru știin
ță etc. merită mult mai multă 
atenție și, evident, o coordonare 
unitară, un sprijin substanțial, 
competent și permanent din par
tea tuturor factorilor interesați.

AL. DOBRE

10 000 m, și de echipajul fe
minin de caiac 4 format din 
Viorica Dumitru, Maria Nichi- 
forov, Maria Cosma și Agafia 
Orlov. în total, la campiona
tele lumii din Mexic, sportivii 
români au cîștigat 11 medalii: 
3 aur, 2 argint și 6 bronz.

Campionatele mondiale 

de volei

Selecționatele României 
— calificate pentru tur

neele finale
Selecționatele de volei ale 

României s-au calificat pentru 
turneele finale ale campionate
lor mondiale din Mexic, clasin- 
du-se pe locuri fruntașe în gru
pele semifinale. Echipa femini
nă a țării noastre a învins cu 
3—0 (15—9, 15—11, 15—9) for
mația Canadei, ocupînd primul 
loc in grupa de la Tijuana. Pe 
locul doi s-a clasat reprezenta
tiva U.R.S.S., care a întrecut cu 
3-0 (16—14. 15—10, 15—6) e-
chipa Poloniei. în turneul mas
culin, derbiul grupei semifinale 
de la Toluca s-a disputat între 
echipele Japoniei și României. 
Voleibaliștii români au dat o 
replică dîrză campionilor olim
pici, pierzînd la limită, după ce 
au cîștigat primele două seturi. 
Scor final 3—2 (9—15, 13—15,
15—11, 15—4, 17—15) în favoarea 
Japoniei, care se clasează pe lo
cul întîi, urmată de România, 
Bulgaria și Olanda. Din fiecare 
grupă s-au calificat în turneele 
finale primele două clasate. La 
turneul final feminin Cocurile 
1—6), ce va avea loc la Guada
lajara, vor participa echipele 
României, U.R.S.S., Japoniei, 
Ungariei, R.D. Germane și Co
reei de Sud. Turneul final mas
culin se va desfășura la Ciudad 
de Mexico și va reuni urmă
toarele șase echipe : Japonia, 
România, U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Polonia și Cehoslovacia.

BOX:

IERI, PRIMUL GONG
AL FINALELOR

Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală găzduiește, înce- 
pind de ieri, la amiază, o am
plă întrecere a celor mai valo
roși pugiliști din țară. Peste 
100 de concurenți vor evolua 
în cadrul ultimului act al Cam
pionatelor naționale individua
le de box. ediția 1974. Dar iată 
protagoniștii principali, pre
zentați de antrenoul emerit Ion 
Popa.

„Alături de boxerii consacrați, 
Caiistrat Cuțov, Ion Alexe, Ga
briel Pometcu, Ion Gybrffy etc., 
vor concura o serie de tineri 
talentați. remarcați în acest 
sezon, așa cum sint : Costică 
Dafinoiu, campion european la 
tineret, Paul Dragu, Niță Robu. 
Vasile Gavrilă, Ion Angheles- 
cu, debutanți la finalele repu
blicanelor de seniori. La prima 
categorie, semimuscă (48 kg.),
disputa pentru centura de cam
pion se va da între Remus Cos
ma, Alex. Turei, Petre Ganea 
și campionul de anul trecut, 
Aurel Mihai. La 51 kg, „muscă", 
cred că I. Faredin își va păstra 
titlul de campion, deși are ad
versari redutabili in tinerii N. 
Robu, T. Dinu și D. Condurat. 
La categoria cocoș, candidează 
cu șanse mari posesorul cen
turii de campion Marian Lazăr 
și gălățeanul Mircea Tone. în 
revenire de formă, Gabriel Po
metcu va încerca să-1 depose
deze de titlul de campion, la 
„pană", pe Gh. Ciochină, iar la 
semiușoară, în lipsa lui Simian 
Cuțov, C. Ștefanovici, Ion Vla
dimir și Augustin Iacob au șan
se să urce pe podiumul de o- 
noare. La categoria ușoară, vom 
urmări, din nou, tradiționalul

sponr •spout
• ■.)

Interviu-blitz, cu llie Năstase, 
ieri, pe aeroportul Otopeni 

„Odihna mi-era 
atît de necesară"
Ieri, la orele 15,10, Uie Năstase 

a coborît din cursa de Paris, ca 
de obicei, cu brațele încărcate de 
rachete.

— O vacanță scurtă. în Bucu
rești, acasă.

— Da, trebuie să joc, adică să 
mă înțelegeți, îmî face plăcere 
să joc, in echipa mea de club, 
miine și poimiine (marți și 
miercuri — n.n.) în meciul re
vanșă Steaua — Dinamo din 
campionatul pe echipe.

— Te întorci cu două mari 
victorii și, mi se pare, mult mai 
bine dispus ca rîndul trecut.

— E firesc. Care sportiv rămî- 
ne insensibil la succes ? Apoi, 
pentru mine întoarcerile acasă 
sînt momente de mare bucurie 
și satisfacție.

— Ieri la Barcelona, astăzi la 
București...

— Călătoresc mai mult cu 
avionul decît, poate, alții cu lif
tul. Ca să vezi : imediat după 
finala de la Barcelona, am por
nit cu nevastă-mea, cu Domini
que, la aeroport. Am ajuns la 
Paris la orele 11 noaptea. Am 
dormit la hotel, acolo pe aero
port. Apoi, dimineața, la 10 am 
urcat în cursa Air France de 
București, via Belgrad...

— Am urmărit finala de la 
Madrid pe micul ecran. Suporte
rii români au fost entuziasmați 
de jocul lui Uie Năstase...

— Am avut trei săptămini li
bere înainte de turneele din 
Spania. Trei săptămini de aur 
pentru mine. Mi-am refăcut pu
terile și din nou marii mei ad
versari au, acum, mai puține 
șanse în fața mea. în cele două 
turnee in care am intilnit pro
tagoniștii marilor finale ale a- 
nului, în frunte cu Borg, Villas. 
Orantes, m-am simțit mai proas
păt ca oricind. Mi-a reușit a- 
proape totul. I-am învins De 
cei mai în formă jucători.

— Ce ai în proiect pentru ur
mătoarea perioadă ?

— Vineri plec în S.U.A., la 
Atlanta. Aici, între 28 octombrie

„derbi" Caiistrat Cuțov — Paul 
Dobrescu. Campionul la semi- 
mijlocie, V. Zilberman, trecut 
la Rapid, va primi replica ti
nerilor Damian Cimpoeșu, Al. 
Popa și Ion Fuicu, care dețin o 
formă sportivă bună. Ștefan 
Florea și Sandu Tîrîiă își vor 
disputa titlul la mijlocie mică, 
în timp ce la categoria 75 kg 
— mijlocie, prima șansă i-o 
acord rutinatului Ion Gyorffy. 
La semigrea (81 kg), întrevăd o 
finală pasionantă între brăi- 
leanul C. Dafinoiu și dinamo- 
vistul Mircea Simon, iar la ca
tegoria grea, Ion Alexe poate 
intra, din nou, in posesia cen
turii de campion național".

Iată rezultatele tehnice înre
gistrat,e : cat. semiușoară : I. 
Vladimir (Dinamo) b.^b.2 pe E. 
Stoica (B.C. Brăila) ; C. Dia 
(Muscelul) b.ab.3 pe P. Anton 
(Rapid) ; C. Ștefanovici (Dina
mo) b.p. pe C. Nap (A.S.A. 
Cluj-Napoca) ; Gh. Vlad (Mus
celul) b.p. pe Uie Gheorghe 
(Metalul) ; cat. semigrea : C. Da
finoiu (B.C. Brăila) b.abl pe 
Gh. Bucur (Dinamo Brașov) ; 
C. Văran (C.S.M. Reșița) b.p. 
pe D. Buba (Dinamo București). 
Reșițeanul a fost numărat in 
prima repriză fiind la un pas 
k.o. El a fost protejat de arbi
tru. Decizie discutabilă, deoare
ce dinamovistul cîștigase clar 
primele două runduri. M. Si
mon (Dinamo București) b.k.o.2 
pe P. Pîrvu (Farul) ; M. Con- 
stantinescu (Metalul) b.ab.2 pe 
Gh. Stafie (Carom orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej).

M. LERESCU

— 2 noiembrie, Compania ame
ricană de televiziune NBC orga
nizează un turneu de patru; 
Borg, Laver, Connors și eu. F.ste 
un sezon de tenis mai puțin plin 
in America. Centrul de greutate 
se mută în Europa în această 
perioadă. De aceea, televiziunea 
organizează, cum se spune, un 
„spectacol de elită" la At
lanta pentru microbiștii ameri
cani.

— Pe urmă...
— Pe urmă, din nou In Euro

pa — la Londra, unde particip 
la un turneu de sală (11—18 no
iembrie) care contează pentru 
Marele premiu FILT.

— Ce șanse îți acorzi ?
— Cred că pot ciștiga orice 

turneu. Mă simt într-o formă de 
zile mari. Am devenit mult mai 
calm, mai stăruitor și mai am
bițios. De aceea regret Tehe
ranul, un turneu cu o partici
pare selectă, și cu o cotă mare 
de puncte — 120 — pentru FILT.

— Care-i situația, la zi, în 
Premiul FILT ?

— Am mai cucerit o treaptă 
in ierarhie : mă aflu pe locul 5, 
Ia o diferență nu prea mare de 
puncte de primul clasat, mi se 
pare vreo 80 de puncte distanță 
de prietenul meu, Connors.

— Cite turnee au mai rărrias 
de disputat pentru așii rachetei 
angrenați în Premiul FILT ?

— încă vreo 6. Teheran, pe 
care îmi pare rău că l-am scă
pat, Paris, Stockholm, Londra, 
Johanesburg și Buenos Aires...

— Nu-ți este teamă că ratezi 
calificarea pentru „Turneul ce
lor 8" de la Melbourne, neparti- 
cipind decit la unul — Londra
— din cele 6 ?

—- Dacă văd că se apropie ca
reva cu punctajul de mine, dau 
o fugă la ultimul, de la Buenos 
Aires și recuperez handicapul.

— Pe cînd din nou acasă ?
— Revin, la iarnă, cînd 

îmi aduc și soția și vom 
rămîne aici, acasă, la Bucu
rești, toăte lunile de iarnă. Va 
fi cea mai dulce întoarcere a- 
casă. Nu voi participa, în aceas
tă perioadă, la nici un turneu. 
Rămin în familie. Mă voi pre
găti pentru a doua tinerețe în 
tenisul mondial. Cred că nu 
mi-am spus, încă, ultimul 
cuvint !

VASILE CĂBULEA

o în Palatul sporturilor din 
Varna, aproape 3 000 de specta
tori au urmărit luni primele în
treceri ale celei de-a 18-a edi
ții a campionatelor mondiale de 
gimnastică. Campionatele au de
butat cu exercițiile impuse pe 
echipe (feminin). Formațiile par
ticipante au fost repartizate in 
grupe valorice. Echipa Româ
niei alcătuită din Alina Goreac, 
Ahca Grigoraș, Elena Ceam- 
pelea, Rodica Sabău, Paula loan 
și Aurelia Dobre s-a clasat pe 
locul secund în grupa respectivă 
cu 180,85 puncte după echipa 
R.D.G. care a totalizat 186,20 
puncte.

o Proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Barcelona a re
venit cuplului Uie Năstase 
(România), Juan Gisbert (Spa
nia), care a învins în finală cu 
3—6, 6—0, 6—2 perechea Ma
nuel Orantes (Spania), Guiller
mo Vilas (Argentina).

• După 7 runde, în turneul 
internațional de șah de la Novi 
Sad conduce maestrul iugoslav 
Raicevici cu 7 puncte, urmat de 
românul Mihai Șubă și cubane
zul Hernandez, cu cite 5,5 punc
te.

Șahistele românce continuă să 
se afirme în turneul internațio
nal de la Subotița. După 8 run
de, în fruntea clasamentului se 
află Margareta Teodorescu și 
Zsuzsua Veroczi (Ungaria), cu 
cite 5,5 puncte.

CURSURI PRIN CORESPONDENȚĂ 
Șl CU FRECVENȚĂ

STENOGRAFIA
(îmbinată cu controlul magnetofonic și cu descifrarea 

instantanee în mașini de scris - fonostenografia)

DACTILOGRAFIA
(după metoda așa-zisă oarbă, cu toate degetele)

SECRETARIATUL
(completat cu aplicații practice în cabinetul metodologic, 

cu probleme de legislație și corespondență oficială)

MINUIREA 
APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE CALCUL 

(teleimprimatoare de toate tipurile cu scriere la distanță)

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE 
ENGLEZA. FRANCEZA, GERMANA, RUSA 

precum și cursurile de :

CROITORIE, BALET COPII, ACORDEON 
(cineclub - creație și cultură cinematografică)

- Studenții și elevii de la curs de zi se bucură de o redu
cere a taxelor cu 50%.

- SE PRIMESC ÎNSCRIERI DIN TOATA ȚARA.

- INFORMAȚII Șl PROSPECTE LA CERERE LA :

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI, SECTOR 5 
CASA DE CULTURA „N. BALCESCU" 

Sir. 11 Iunie nr, 41, Telefoane: 23.43.45. — 23.67.00

— mijloace de transport în comun: tramvaiele: 7 și 12
— autobuzele i 33, 32, 32 barat, pînă la stația 11 Iunie

(Parcul Libertății)

NOI TRASEE 
TURISTICE

începînd din luna OC
TOMBRIE, I.T.H.R. București 
inaugurează o nouă serie 
de trasee turistice t

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

- BUCUREȘTI - URZICENI
- BUZĂU - CISLAU - VĂ
LENII DE MUNTE - SLA- 
NIC PRAHOVA - PLOIEȘTI
- BUCUREȘTI,

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

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

- BUCUREȘTI - VALEA 
PRAHOVEI - BRAȘOV - 
PREJMER - INTORSURA BU
ZĂULUI - SIRIU - CISLAU - 
BUZĂU - URZICENI.

înscrieri la filialele de tu
rism din bd. N. Bălcescu 
35 și bd. Republicii 68.

AGENȚIILE LOTO PRONOSPORT, 
LOCUL DE ÎNTÎLNIRE CU MARILE 

CÎȘTIGURI
O serie de tineri partldpantl la sistemele de joc Loto-Pronosport, 

interesați să urmărească o serie de amănunte legate de tragerile 
Loto, Pronoexpres sau Pronosport, ne-au scris sau ne-au vizitat la 
sediul Administrației de Stat Loto-Pronosport. Aici s-au putut do
cumenta asupra unor lucruri interesante, au cunoscut o parte dintre 
marii ciștigători prezențt să intre In posesia premiilor In bani, au
toturisme sau excursii. Cîștlgătorii de mari premii prezenți :

Bagosi Francisc din Salonta 50 000 lei la Pronoexpres, Muțlu Le- 
tlția din Brașov 45 375 lei la Loto. Stoica Spiridon din Buzău 50 000 
lei la Loto, Moroșana Maria din Cluj 50 000 lei la Loto, Bartok 
Arpad din Stintu Gheorghe 50 000 lei la Pronoexpres, Gavrilă Petre 
din Calafat 33 646 lei la Loto. Gtdoiu Vasile din Galați. 48 440 lei la 
Pronoexpres, Nuță Florea din Tg. Jiu 50 000 lei la Loto, Drăgan Lu
cian din Petroșani 50 000 Iei la Pronoexpres, Cărămidaru Sabin din 
Lupenl 50 000 lei la Loto. Dinu Ion din Călărași 50 000 Iei ia Prono
expres, Răileanu Gheorghe din Podul Iloalei, jud. Iași 33 646 lei la 
Loto, Simache Aurel din Ploiești 50 000 lei la Loto, HoȘca Elena din 
Ploiești 50 000 Iei la Pronoexpres, Tută Ioan din Sibiu 50 000 Iei la 
Loto, Scheun Maria din Sibiu 50 000 lei la Loto, Ruse Atanase 50 000 lei 
la Loto, Pantalon Constantin 45 313 lei la Pronoexpres, Stolan Con
stantin 50 000 lei la Pronoexpres, Marinescu Gheorghe 50 000 lei la 
Pronoexpres, Șelărescu Alexandru 50 000 lei, plus o sumă de premii 
în valoare de 43 143 lei la Pronosport, toți din București, și-au expri
mat dorința de a vizita în continuare agențiile Loto-Pronosport, lo
cul de lntîlnire cu marile cîștiguri.

Interesant e și faptul că agențiile Loto-Pronosport stau la dis
poziția particlpanțllor cu amănunte privind participarea la sisterhe, 
informații utile, pentru a cunoaște toate avantajele participării la 
sistemele de Joc Loto-Prono.

CONCURS 
SPECIAL

PRONOSPORT
DIN 27 OCTOMBRIE 1974

200.000 LEI DIN FOND SPECIAL
SE ATRIBUIE PRIN TRAGEREA LA SORTI

1 AUTOTURISM „SKODA S 100"
CU HUSĂ

104 STILOURI PELIKAN
CÎȘTIGURI OBIȘNUITE ÎN NUMERAR

Sîmbâtâ 26 octombrie 1974 este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor

ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ 

A AGRICULTURII 
Șl INDUSTRIEI 
ALIMENTARE

Calea Giulești nr. 1, Bucu
rești, caută electricieni categ. 
2—6, bobinatori categ. 2—6, 
lîmplari categ. 2—5, maiștri 
prelucrări metale prin aș- 
chiere și lăcătuși. Informații 
la tel. 49 42 45, interior 98.

AZI, ULTIMA ZI, LA PRONOEXPRES

„ÎNTREPRINDEREA 
TRANSPORTURI 

TURISTICE AUTO"
Cu sediul în București, 

Sir. Bd. Expoziției nr. 2, sec
tor 8, tramvai 3, auto 105, 
stația Aviator Tr. Vasile și 
auto 31/R (capăt) recrutează:

• Economiști princi- 
pali-contabilitate.

® Contabili principali.

• Informații telefon 
65 44 40.



ÎN TURCIA A APĂRUT RECENT CARTEA
Român ia și Ceaușescu“
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In librăriile din Istanbul, Ankara, Izmir, Ada
na și alte orașe ale Turciei se bucură de mult 
interes, in aceste zile, o carte recent apărută sub 
titlul „România și Ceaușescu", scrisă de publi
cistul Fevzi Șirinli.

Ideea de bază a autorului a fost de a pune la 
dispoziția cititorului turc o lucrare științific do
cumentată, care să-i faciliteze nu numai cunoaș
terea elementelor fundamentale ale istoriei po
porului român, dar și înțelegerea fenomenului 
politic, economic, social și cultural contemporan 
din România.

După prezentarea succesivă a principalelor 
epoci din istoria neamului nostru, a proceselor 
de formare a limbii și culturii române, autorul 
redă pe larg începuturile și dezvoltarea mișcării 
muncitorești din (ara noastră. Un capitol inti
tulat „23 August 1914 in istoria României" este 
consacrat pregătirii și înfăptuirii de către P.C.R., 
în colaborare cu celelalte forțe patriotice, a 
insurecției armate antifasciste și antiimperialiste, 
succesului și consecințelor istorice ale acesteia 
asupra dezvoltării ulterioare a națiunii române.

în contextul intensificării luptelor sociale și 
naționale din perioada dintre cele două războaie 
mondiale, al afirmării consecvente a comuniști
lor ca forță de avangardă în apărarea și promova
rea intereselor clasei muncitoare, ale întregului 
popor român, este conturată biografia președinte
lui Nicolae Ceaușescu, integrată organic acestor 
lupte. După 23 August 1944 — se relevă în vo
lum, Nicolae Ceaușescu „a militat pentru crearea 
unei Românii puternice, pentru dezvoltarea re
lațiilor sale externe cu toate țările, indiferent 
de regimul lor, bazate pe principiile coexisten
ței pașnice și neamestecului în treburile interne, 
iar astăzi, despre personalitatea sa se vorbește 
tot mai mult în viața politică și diplomatică in
ternațională". ,

Cea mai mare parte a volumului este dedicata 
prezentării și explicării procesului de dezvoltare 
socialistă a României, începînd cu naționali
zarea principalelor mijloace de producție, cu 
cele dintîi planuri de dezvoltare și primele cin
cinale, pînă Ia programele actuale de perspectivă 
pînă în 1980 și 1990. ....

Un spațiu larg este rezervat organizam sta
tului socialist român și funcționării organelor 
de stat și obștești din țara noastră, relevării 
libertății și egalității depline, în toate domeniile, 
de care se bucură toți cetățenii țării. Dezvoltarea 
ramurilor științei, învățămîntului și culturii, im
portanța capitală acordată astăzi în Romania 
pregătirii multilaterale a cetățenilor, obiectivele 
precizate în acest sens in programele de pers
pectivă sînt ilustrate, de asemenea, cu date și 
cifre revelatoare.

Pe baza eforturilor susținute, îndrumate știin
țific de partidul comunist, arată autorul, po
porul român a dobindit succese importante în 
creșterea continuă a standardului său de viață 
și privește cu siguranță și optimism viitorul. 
Toate acestea explică locul și rolul Partidului 
Comunist Român in viața națională, audiența și 
adeziunea deplină pe care el le întrunește din 
partea tuturor cetățenilor țării.

Ultimul capitol al volumului este consacrat 
politicii externe a țării noastre, a cărei esența 
este „extrasă din linia științifică,, consecventa, a 
Partidului Comunist Român, din valorificarea 
experienței istorice și a spiritului pașnic al po
porului român. Liniile directoare ale acestei po-

Fevzi Șirltttl _

ROMANYA
î î ave

CEAUȘESCU
litici au fost trasate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe baza principiilor dreptului fie
cărui stat la independență națională și respec
tarea suveranității sale, egalității în drepturi, 
neamestecului in afacerile interne și asigurării 
avantajului reciproc".

„Din inițiativa și sub conducerea personală a 
președintelui Nicolae Ceaușescu — se relevă in 
volum — România promovează o politică activă 
și constructivă in abordarea principalelor pro
bleme ale lumii contemporane, cum sînt pacea, 
independența și securitatea, dezarmarea, colabo
rarea și cooperarea reciproc avantajoasă între 
națiuni, în domeniile politic, economic, cultural 
și științific". Volumul prezintă în continuare po
litica principială și dinamică a României în 
problemele securității și colaborării în Europa, 
înțelegerii în Balcani, creării de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale lumii, ale renun
țării la folosirea forței și la amenințarea cu 
forța, ale desființării blocurilor militare și in
staurării în lume a unor raporturi democratice 
între state, bazate pe încredere, respect și o co
laborare nestingherită între toate popoarele.

Volumul „România și Ceaușescu", publicat la 
mai puțin de un an de Ia apariția în limba turcă 
a culegerii de texte din lucrările președintelui 
Republicii Socialitse România, se înscrie ca o 
nouă contribuție Ia mai buna cunoaștere a 
României in Turcia, confirmă interesul larg ma
nifestat de opinia publică internațională față de 
realizările și politica internă și externă a Româ
niei socialiste, față de personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

BELGRAD

Procesul unui grup de persoane 
acuzate de acte împotriva 

poporului și statului
presa iugoslavă publică un 

comunicat al procuraturii dis
trictuale din Zadar în legătură 
cu judecarea unui grup de. 16 
persoane, acuzate de acte îm
potriva poporului și statului. In 
comunicat se arată că _ aceste 
persoane sînt acuzate că, pină 
la arestare, au înființat organi
zația ilegală „Armata croată de 
eliberare", au elaborat progra
mul de activitate al acestei or
ganizații, program identic cu 
cel al organizațiilor politice ale 
emigranților ustași extremiști și 
au cerut ajutorul material al e- 
migranților. Grupul de acuzați a 
trecut la procurarea de arma
ment, muniție și materiale ex
plozive din țară și străinătate, 
au strîns mijloace bănești, au 
trecut ia introducerea din stră
inătate și difuzarea în țară de 
materiale propagandistice cu 
caracter dușmănos, la scrierea 
de manifeste și lozinci dușmă
noase și recrutarea de persoane 
pentru a intra în această orga
nizație. Grupul este, de aseme
nea, acuzat că a plănuit spar
geri la organizații de muncă in 
scopul procurării de bani, in
cendierea pădurilor și distruge
rea altor bunuri obștești, mi-

narea unor obiective economice 
și militare, întreprinderea unor 
acțiuni armate, lichidarea fizică 
a unor activiști politici și obș
tești' și alte acțiuni similare. 
Acuzații și-au desfășurat acti
vitatea în cea- mai mare parte 
la Zadar, unde au avut loc cele 
mai frecvente reuniuni ilegale.

Această activitate criminală, 
se arată în comunicat, a fost în
dreptată spre răsturnarea orin- 
duirii socialiste de autocondu- 
cere și federale a R.S.F.I. și a- 
menințarea integrității teritoria
le prin separarea Croației și al
tor teritorii din componența Iu
goslaviei, crearea unui stat 
croat, după model ustaș.

Procesul acestui grup, se men
ționează în încheiere, va avea 
loc în luna noiembrie.

• JUAN PABLO PEREZ 
ALFONSO, fost ministru ve- 
nezuelean al minelor și hi
drocarburilor, a declarat, in 
cadrul unei reuniuni cu spe
cialiști în probleme petrolie
re și economiști, că Venezue
la trebuie să reducă conside
rabil producția sa petrolieră 
și să lupte pentru menține
rea prețului actual la țiței. 
Totodată, fostul ministru a 
criticat „cîștigurile fabuloase 
ale companiilor petroliere 
străine care operează în Ve
nezuela și în alte țări" și a 
condamnat in mod ferm pre
siunile extreme ale unor sta
te industrializate exercitate 
asupra O.P.E.C. pentru a de
termina scăderea prețurilor 
la petrolu.1 brut.

In context, Perez Alfonso 
a subliniat necesitatea acce
lerării procesului de naționa
lizare a industriei petroliere 
din Venezuela, aflată în pre
zent în cea mai mare parte 
sub controlul a 19 companii 
străine. In cercurile oficiale 
se apreciază că această mă
sură va deveni efectivă îna
inte de luna iulie 1975.

Liban : se caută un nou 
formator

• PREMIERUL DESEMNAT 
al Libanului, Saeb Salam, a 
anunțat că.renunță la funcția ce 
i-a fost încredințată de șeful 
statului, Suleiman Frangieh. de 
a forma noul guvern al țării, în 
urma demisiei cabinetului 
precedent, condus de Takieddine 
Solh — informează agențiile 
Reuter, France Presse și U.P.I.

Saeb Salam și-a făcut cunos
cută această hotărire, luni, la 
încheierea întrevederii de două 
ore pe care a avut-o cu pre
ședintele Frangieh.

IRLANDA DE NORD : Copii din Belfast jucindu-se pe resturile 
unui autovehicul incendiat
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• LA 18 OCTOMBRIE, Con
stantin Stănescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Costa Rica, și Gonzalo Facio, 
ministrul relațiilor externe al 
Republicii Costa Rica, au efec
tuat un schimb de note prin care 
guvernele celor două țări au 
convenit ca, incepind de la 20 
noiembrie a.c„ să desființeze re
ciproc vizele de intrare de pa
șapoarte pentru cetățenii lor.

Întîlnire Brandt-Costa 
Gomes

• LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
pe care a intreprins-o la Lisa
bona, președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., 
Willy Brandt, a conferit, luni, 
cu președintele Francisco da 
Costa Gomes.

• LA BAGDAD a sosit to
varășul Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului și ministru 
al comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
care, la invitația guvernului ira
kian, face o vizită oficială de 
prietenie în Republica Irak.

La sosirea pe aeroportul in
ternațional din Bagdad a fost 
intimpinat de Hikmat Al-Azza- 
wi, ministrul irakian al econo
miei, Mahdi Al-Obaidi, adjunct 
al ministrului economiei, func
ționari superiori din ministerul 
respectiv.

Cipru : schimbul de 
prizonieri continuă

• PROCESUL SCHIMBULUI 
DE PRIZONIERI ciprioți greci 
și turci continuă intr-un ritm 
accelerat, relatează din Nicosia 
corespondenții agențiilor de 
presă. După schimburile efec
tuate vineri și simbătă, în urma 
unei întreruperi de trei săptă- 
mîni, luni a fost eliberat un 
nou lot de aproximativ 470 per
soane.

Potrivit agenției Associated 
Press, care citează surse oficiale 
din capitala cipriotă, se așteaptă 
ca toți ceilalți prizonieri să fie 
eliberați pînă la sfîrșitul acestei 
luni, cu 15 zile mai devreme 
decît se preconiza anterior.

• IN AUSTRIA s-au des
fășurat duminică alegeri 
pentru dietele locale din 
statele federale Vorarlberg și 
Stiria și alegeri municipale 
in Salzburg. Rezultatele con
semnează succesul candidați- 
lor Partidului Populist — de 
opoziție — care și-au sporit 
numărul mandatelor.

Potrivit opiniei observato
rilor politici din Viena, a- 
ceste rezultate confirmă ten
dința manifestată in ultimul 
an cu prilejul altor alegeri 
locale, de orientare a corpu
lui electoral spre partidele 
dp opoziție. Situația este ex
plicată prin dificultățile de 
ordin economic și în dome
niul administrației locale — 
această din urmă chestiune 
dominînd campania electora
lă — cu care este confruntat 
guvernul socialist federal. 
Potrivit opiniei liderului 
Partidului Socialist — de gu- 
vernămint —, cancelarul Bru
no Kreisky, aceste succese 
ale populiștilor vor rămîne 
fără consecințe pe planul e- 
chilibrului de forțe politice la 
nivel federal.

VIETNAMUL DE SUD: Mii de locuitori ai Saigonului au participat la o demonstrație de 
protest împotriva politicii de represiune a ad ministrației lui Thieu

Manifestări consacrate
Zilei Armatei României

Manifestări consacrate celei 
de-a 30-a aniversări a Zilei 
armatei Republicii Socialiste 
România au avut loc in R.P. 
Bulgaria. R.D. Germană, U.R.S.S., 
India, Statele Unite și Turcia.

Atașatul militar, aero și naval 
al țării noastre la Sofia a avut la 
Stara Zagora o întîlnire cu mi
litari bulgari, urmată de un 
program de filme românești cu 
tematică militară. In R.D.G., 
atașatul militar român a avut, 
cu militari din garnizoanele 
Schwerin și Lowen, intîlniri care 
au prilejuit expuneri, prezen
tarea de filme documentare ro
mânești și deschiderea unor 
expoziții documentare. Atașatul 
militar, aero și naval al țării 
noastre la Moscova s-a întilnit 
cu cadre și ofițeri elevi de la 
Academia militară politică 
„V.I. Lenin", Academia de geniu 
„Kuibîșev", precum și cu mili
tari din divizia de tancuri „Kan- 
temirovskaia". Au fost prezen
tate, cu acest prilej, filme în- 
fățișînd aspecte din viața și ac
tivitatea armatei române. Ata
șatul militar, aero și naval al 
României la Delhi a oferit la 
ambasada țării noastre o gală 
de filme la care au participat 
olițeri superiori și parlamentari 
din țara gazdă, membri ai 
corpului diplomatic, oameni de 
artă și cultură, ziariști ; cu

acest prilej a fost, de aseme
nea, organizată o expoziție de 
fotografii. La Washington, ata
șatul militar și naval și atașatul 
aero al țării noastre au oferit, 
lâ Ambasada română, o gală de 
filme documentare militare, la 
care au participat reprezentanți 
ai forțelor armate ale țării 
gazdă și atașați militari, aero 
și navali acreditați în S.U.A. La 
Ankara, atașatul militar, aero și 
naval al României a organizat 
la ambasada țării noastre o 
gală de filme, la care au parti
cipat generali și ofițeri superiori 
din armată turcă, atașați mili
tari străini, a fost, de aseme
nea, organizată o expoziție do
cumentară.

A 
încheierea

• PROCURORUL GENE
RAL al Atenei a deschis o 
acțiune legală împotriva a 30 
de persoane, acuzate că au 
ordonat sau au participat la 
reprimarea singeroasă a ac
țiunilor studențești, organiza
te la Școala politehnică, in 
noiembrie 1973, relatează a- 
gcnțiilc United Press Inter
national și France Presse.

Printre persoanele inculpa
te se numără fostul șef al 
statului. Ghcorghios Papa
dopoulos, fostul șef al poliției 
militare, generalul de briga
dă Dimitrios Ioannidis, fostul 
șef al serviciilor speciale, ge
neralul Roufogallis — acu
zați de „instigare morală la 
omucidere, la alte crime și 
delicte" — fostul șef de Stat 
Major al forțelor armate, ge
neralul în retragere Dimi
trios Zagorianako — acuzat 
de a fi „ordonat intervenția 
unităților armate și reprima
rea acțiunii studențești".

Congresului
P. C. Portughez

La Lisabona s-au încheiat, 
luni, lucrările celui de al 
VII-lea Congres extraordinar 
al Partidului Comunist Portu
ghez, primul Congres desfășu
rat in țară in condiții de lega
litate, din anul 1926.

Participanții au adoptat, in 
unanimitate. „Proclamația Con
gresului extraordinar al P.C.P.", 
un amplu document care trece 
în revistă transformările demo-

• 59 DE ANI i-au trebuit unei cărți poștale pentru a stră
bate distanța de 100 km. '„Recordul" a fost înregistrat la o- 
ficiul poștal din Saint Aubin la Monial, o mică localitate din 
Masivul Central (Franța) unde s-a primit o carte poștală pur- 
tînd ca dată a expedierii 17 octombrie 1915. Destinatarul, 
chiar un fost funcționar de la poștă, n-a mai fost găsit UN 
VIN DIN SUC DE MANDARINE, avînd culoarea galbenă și 
un conținut de alcool de 10 la sută, a fost obținut de cercetă
tori japonezi de la stațiunea experimentală Shizuako — prin
cipalul centru producător de mandarine din laponia. Sucul 
de mandarine este mai întîi pasteurizat și apoi fermentat timp 
de două săptămîni la o temperatură de 15 grade, după ce i 
s-a adăugat glucoza și drojdie de bere. Un asemenea vin cere 
o conservare de doi sau trei ani. ® DATE STATISTICE pu
blicate la Roma, indicau că 54 449 000 locuitori număra Italia 
la sfîrșitul lunii august. • O PUTERNICA FURTUNA a 
traversat Franța de la vest' spre est în noaptea de sîmbătă spre 
duminică. Vîntul, suflînd cu o viteză de 100 km/oră la Paris 
(în unele locuri chiar 150 km/oră), s-a deplasat spre R.F. Ger
mania și Elveția. Cea mai puternică intensitate a vîntului s-a 
semnalat în Marea Mînecii, unde peste zece nave au fost puse 
în dificultate, iar mai multe vase mici de croazieră au eșuat. • 
UN ȚĂRAN INDONEZIAN, în vîrstă de 40 de ani, a ieșit 
învingător în lupta cu un tigru. Pe cîncl se întorcea de la 
cîmpul de orez, Abdul Said, din satul Lumtamot, a fost atacat 
de un tigru. Cu ajutorul unei seceri, pe care locuitorii din 
nordul Sumatrei o folosesc la tăierea tufișurilor, Abdul Said 
a reușit să răpună fiara vărgată. • CONGRESUL INTERNA
ȚIONAL ASUPRA CANCERULUI a fost inaugurat duminică 
la Florența. Peste 5 000 de specialiști din întreaga lume vor 
dezbate ultimele rezultate obținute în cercetările asupra can
cerului. Specialiștii atrag atenția că este fals să se creadă că 
în absența unor răspunsuri precise la cauzele care duc la îm
bolnăvire, cuvîntul cancer înseamnă întotdeauna moarte. As
tăzi, un caz din trei este vindecat, cînd cu treizeci de ani în 
urmă raportul era de 1 la 4. Cancerul nu este incurabil — a 
arătat în cuvîntul de deschidere prof. Pierre Demoix.

• CIRCA 30 000 DE LUCRA
TORI din transporturile publi
ce, de la uzinele producătoare 
de autovehicule, precum și din 
alte ramuri industriale au de
clarat, luni, grevă în orașul sco
țian Glasgow. Greviștii cer îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și viață.

Demonstrații în Africa 
de Sud

• ÎN CADRUL UNOR INCI
DENTE între poliție și minerii 
de culoare de la mina de aur din 
Germiston, in Africa de Sud. 
autoritățile rasiste au folosit din 
nou grenade lacrimogene și 
ciini special dresați pentru a 
împrăștia pe demonstranți. în 
urma ciocnirii care a avut loc, 
doi mineri au fost grav răniți.

Agenția France Presse men
ționează că, de la începutul a- 
cestei luni, la mina de aur de 
la Germiston au avut loc re
petate mișcări revendicative ale 
minerilor negri împotriva trata
mentului inuman și al insufi
cienței măsurilor de securitate a 
muncii. Săptămina trecută un

muncitor și-a pierdut viața și 
alți 23 au fost răniți.

• COMITETUL SPECIAL în
sărcinat cu examinarea proble
melor privind proprietățile 
confiscate în ultima vreme de: 
Comitetul militar administrativ 
al Etiopiei, a adoptat o hotărire 
privind, crearea Corporației pen
tru dezvoltarea resurselor na
ționale.

Această corporație urmează să 
administreze ansamblul proprie
tăților confiscate de autoritățile 
militare de la coroana regală, de' 
la marii feudali și foștii membri 
ai guvernului etiopian. Corpora
ția pentru dezvoltarea resurse
lor naționale se va ocupa, do 
asemenea, cu coordonarea acti
vității unor mari întreprinderi și 
organizații economice din țară.

• DUMINICA, LA BRUXEL
LES și-a închis porțile cel de-al 
45-lea Salon internațional de a- 
limentație și arte menajere. 
Țara noastră a fost prezentă cu 
un pavilion la care au partici
pat intreprinderile de comerț 
exterior „Prodexport", „Ilexim", 
„Icecoop" și „Eximcoop".
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cratice petrecute în țară după 25 
aprilie, data instaurării la con
ducere a Mișcării forțelor arma
te. și trasează programul partidu
lui pentru viitor. Referindu-se 
la realizările obținute după 25 
aprilie, proclamația menționea
ză : „Războiul colonial s-a În
cheiat. Partidele politice, sindi
catele. organizațiile democratice 
își pot desfășura liber activită
țile. Drepturile la întruniri și 
manifestații sînt exercitate în 
mod normal. Forțele armate au 
devenit un element decisiv in 
apărarea libertăților".

Subliniind importanța adop
tării unor măsuri adecvate pen
tru soluționarea problemelor e- 
conomice și sociale ale țării, 
proclamația Congresului extra
ordinar al P.C.P. propune o 
platformă cu trei direcții prin-A 
cipale de acțiune : întărirea sta
tului democratic și apărarea li
bertăților ; asigurarea stabilită
ții economice și financiare, în 
vederea dezvoltării țării ; con
tinuarea decolonizării.

în vederea asigurării stabili
tății economice și financiare, 
P.C.P. se pronunță pentru su
primarea imediată a cheltuieli
lor neesențiale ale statului, spo
rirea fondurilor publice. prin 
creșterea progresivă a unor im
pozite, și, în același timp, re
ducerea presiunilor fiscale care 
îi apasă pe micii contribuabili.

Luînd cuvîntul la încheierea 
lucrărilor. Alvaro Cunhal. se
cretar general al P.C. Portu
ghez, a adresat un apel pentru 
întărirea unității partidului, a 
tuturor forțelor democratice ale 
maselor muncitoare, ale mișcă
rii forțelor armate, în lupta pen
tru edificarea unei Portugalii 
independente și democrate.

Criza de guvern 
din Italia

Criza de guvern din Italia 
continuă. După ultima rundă de 
consultări pe care premierul de
semnat, Amintore Fanfani, a 
avut-o sîmbătă cu delegațiile 
celor patru partide de centru- 
stinga, a început o scurtă pe
rioadă de reflecție, pentru toate 
părțile interesate, care urmează 
a se încheia marți seara, cind 
este convocată o nouă întîlnire 
între liderul Partidului Deijio- 
crat-Creștin și reprezentanții 
formațiunilor de centru-stinga. 
Cele două runde de consultări 
organizate de Fanfani in cursul 
săptăminii trecute n-au reușit să 
scoată lucrurile. din. impas, for
marea unui guvern de centru- 
stinga fiind considerată și acum, 
ca și la început, drept foarte di
ficilă.

In cursul perioadei de reflec
ție, partidele de centru-stinga au 
în centrul atenției lor cele două 
documente programatice lansate 
in cursul săptăminii trecute : 
programul-bază propus de Fan
fani celor patru formații, pre
cum și documentul Direcțiunii 
Partidului Socialist aprobat în 
urma unor aprinse discuții. Pro-' 
gramul propus de Fanfani su
bliniază că acțiunea sa și a Par
tidului Democrat-Creștin, se în
dreaptă spre reconstituirea ca
binetului de centru-stinga, care 
ar urma să aibă un număr re
dus de ministere, conduse de 
cele mai calificate cadre. - în ce: 
privește chestiunile economice,: 
programul subliniază necesitatea 
luptei impotriva inflației, a re
ducerii deficitului balanței co
merciale, precum și a consumu
lui la o serie de produse pe
troliere și alimentare, care afec
tează în mod direct situația ba
lanței comerciale.
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PERICOWL Nr. 1
Inflația a încetat de 

a mai fi un fenomen 
care să se oprească 
la granițele unei țări. 
O revistă pariziană o 
asemuia cu un fluviu 
năvalnic care se umflă 
mereu și care înlătură 
stăvilarele instalate în 
calea sa. Ravagiile 
inflației afectează toa
te statele capitaliste. 
Formele de manifesta-- 
re ale acestei grave 
maladii sînt diverse 
dar simptomele ei sînt 
descifrabile pe o sca
ră extrem de largă.

L
a început au 
fost semnalele 
de alarmă ale e- 
conomiștilor. A- 
firmațiile lor pă

reau exagerat de pesimiste 
și unii Ie plasau în contul 
deprinderilor academice. Anii 
care s-au scurs au dus la 
agravarea fenomenelor infla
ționiste. Cu timpul, tabelele 
statistice au încetat de a mai 
fi un subiect de preocupare 
numai pentru specialiști. 
Priviri îngrijorate urmăreau 
jocul cifrelor, salturile de pe 
diagrame și tabele. Declan
șată la un nivel „suportabil",

nător : „Pericolul principal 
ce se află astăzi in fața 
noastră este reprezentat de 
efectele de subminare pe 
care le are inflația".

Consecințele fenomenului 
inflaționist se resimt pe 
toate planurile activității e- 
conomice, determinînd o 
stare depresivă. Dimensiunile 
șomajului s-au amplificat 
vertiginos. Întreprinderi „so
lide", cu renume certificat 
de o îndelungată prezență pe 
piața economică și de un im
punător volum al cifrei de 
afaceri își concediază total 
sau parțial muncitorii. Cu
noscuta societate „Philips" a 
anunțat reducerea săptăminii 
de lucru (cu amputarea sa
lariilor) la filialele sale din 
Anglia și R.F.G. Sucursala 
din K61n a firmei „Ford" a 
făcut cunoscut că 13 500 din 
cei 32 000 de angajați ai uzi
nelor sale de lingă Diissel- 
dorf vor trebui să-și între
rupă lucrul în noiembrie 
pentru 10 zile. în același 
mod a procedat și firma 
„Volkswagen". Firma BMW 
a decis ca, prin rotație, să-și 
oblige toți angajații la un 
„concediu fără plată", pen
tru a micșora producția. In 
Japonia, 24 de companii din 
sectorul electrotehnic au tre-
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capitaliste

inflația a început să atingă 
cote din ce în ce mai înalte. 
Oficialitățile, liderii politici, 
oamenii de afaceri au evo- 
cat-o din ce în ce mai des, 
deoarece a devenit — așa 
cum s-a spus la Washington 
— „Inamicul public nr. 1".

Simptomele inflației sînt 
mai vechi. Ceea ce neliniș
tește în prezent sînt propor
țiile acestei inflații, generali
zarea ei rapidă în intreaga 
economie occidentală, for
mele acute în care se mani
festă. Practic, nu există țară 
din sistemul capitalist care 
să nu fie afectată de infla
ție. Un raport al experți- 
lor O.C.D.E. stabilea un 
diagnostic alarmant : „Peri
colul recesiunii amenință 
toate țările". Este semnifi
cativ că un sondaj de opinie 
publică efectuat de institutul 
„Wickert" din Tubingen re
leva drept principale preocu
pări ale cetățenilor vest- 
germani creșterea permanen
tă a prețurilor și pericolul 
șomajului. De altfel, pre
ședintele Comisiei Pieții Co
mune, Franțoiș-Xavier Or- 
toli, referindu-se la dificul
tățile economice pe care le 
cunosc „cei nouă", afirma că 
„prioritatea trebuie să fie 
acordată luptei împotriva in
flației." Datele Biroului de 
Statistică din R.F.G. semna
lau că în august, anul aces
ta. comparativ cu aceeași 
perioadă a anului precedent, 
in Italia costul vieții era mai 
mare cu 20.3 Ia sută, in An
glia cu 16,9 la sută, în Bel
gia cu 14,6 la sută, iar in 
Franța cu 14,5 la sută. Co
misia de prevedere a C.E.E. 
este lipsită de optimism în 
ceea ce privește perspecti
vele. Raportul anual al aces
tei comisii pretinde că rata 
inflației va continua să se 
mărească în 1975, atingind 10 
la sută în Anglia, Italia. Da
nemarca și Irlanda. O in
vestigație publică efectuată 
de faimosul Gallup relevă că 
81 Ia sută din americani 
consideră inflația „problema 
cea mai gravă a Statelor 
Unite de la ultimul război 
mondial" (FRANCE PRES
SE). De peste ocean se fac 
auzite glasuri care averti
zează asupra necesității ca 
principala bătălie să fie dată 
împotriva inflației. Galbraith 
este de părere că „pericolul 
cel mai grav este, astăzi, 
pericolul inflației" iar Arthur 
Burns, președintele Biroului 
federal de rezerve, exprimă 
un punct de vedere asemă-

cut la introducerea unor zile 
nelucrătoare suplimentare, in 
care muncitorii nu sînt re- 
tribuiți. O ilustrare a crizei 
economice este furnizată și 
de creșterea rapidă a numă
rului de falimente. NEW 
YORK TIMES relata că 800 
firme din ramura confecții
lor de îmbrăcăminte din 
S.U.A. au dat faliment de la 
începutul acestui an pînă în 
prezent. în numai șapte luni 
din 1974, în industria ameri
cană constructoare de mașini 
au „dispărut" 470 de firme 
mici și mijlocii, în cea ali
mentară — 241 societăți etc. 
Desigur, examenul cifrelor 
poate fi continuat. El relevă 
în primul rînd complexita
tea procesului inflaționist, 
multiplele sale consecințe. 
Deși forma esențială de ma
nifestare a inflației este cea 
din domeniul circulației bă
nești, cauzele fenomenului 
nu pot fi limitate la această 
sferă — cea monetară. Origi
nile maladiei trebuie cău
tate in esența societății ca
pitaliste, în contradicțiile 
sale fundamentale genera
toare de dezechilibre cronice. 
Nu-i vorba doar de seismele 
valutare sau de criza ener
getică. Desigur, creșterea 
prețului petrolului a fost un 
factor agravant al inflației, 
accelerind și generalizînd 
răspîndirea ei. Dar nu se 
poate atribui numai factoru
lui energetic răspunderea 
pentru dereglarea mecanis
melor economice.

Se încearcă, din nou, ieși
rea din labirintul inflațio
nist trartsferindu-se poverile 
crizei pe umerii celor ce 
muncesc, impunind scăderea 
puterii de cumpărare a ma
selor largi. Sînt vizibile, de 
asemenea, tentative de a per
petua situații de inegalitate 
din raporturile economice 
interstatale, inegalități care 
au dus Ia decalajele imense 
dintre statele industrializate 
și cele aflate într-o stare de 
subdezvoltare. O abordare 
realistă a actualelor proble
me determinate de criza eco
nomică și financiară, de ra
vagiile inflației, este insepa
rabilă de așezarea pe baze 
noi a raporturilor dintre 
state, de realiza'rea unui 
echilibru just între prețurile 
materiilor prime și cel al 
produselor industriale, de o 
folosire mai rațională și mai 
echitabilă a resurselor de 
care dispune umanitatea.

EUGENIU OBREA

CLIMA TERREI ÎN ÎNCĂLZIRE
Prezentînd o comunicare în cadrul Societății de geografie a 

U.R.S.S., climatologul sovietic Mihail Budikov a opinat că, în 
elaborarea prognozelor privind clima dintr-un viitor mai înde
părtat, trebuie să se conteze pe încălzirea în secolele ur
mătoare a climei.

Din calculele sale rezultă că, în preajma anului 2 000, limita 
ghețarilor septentrionali se va deplasa spre nord, iar in veacu
rile următoare suprafața ocupată de ghețurile polare se va re
duce vizibil. în aceste calcule au fost luate în considerare cele 
mai noi date privind balanța termică și de radiații a Pămintului, 
precum și modul în care este ea influențată de poluarea atmos
ferei și de degajarea de energie produsă de tot mai numeroasele 
întreprinderi industriale. Se apreciază astfel că în ritmul ac
tual de dezvoltare a industriei, cînd producția mondială de ener
gie sporește, în medie, cu șase Ia sută pe an, cantitatea de căl
dură creată de activitatea umană se va apropia peste un secol 
sau două de cea rezultată din radiația naturală solară.
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