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ÎNSUFLEȚIȚI de istoricele hotariri ale congresului

CRONICĂ DE
ÎNTRECERE

Valoroase inițiative 
in sprijinul creșterii 

eficienței economice

• Cluj-Napoca
Valoroasa inițiativă — „Fie

care cadru tehnic-economic să 
rezolve, în afara sarcinilor de 
serviciu, o temă de producție care 
să ducă la realizarea pînă la sfir
șitul anului a cel puțin 20 000 
lei economii" a fost îmbrățișată, 
ca o conduită proprie de lucru, 
de peste 3 400 de ingineri, teh
nicieni și maiștri din 23 de în
treprinderi ale municipiului 
Cluj-Napoca. Sub imboldul a- 
cestei inițiative, pînă în prezent 
au fost rezolvate aproape 700 de 
teme vizind perfecționarea pro
ceselor de producție, sporirea 
productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor. E- 
ficiența temelor rezolvate trece 
de 20 000 000 lei. Pînă la finele 
acestui an, eficiența economică 
ce se va realiza ca urmare a ex
tinderii valoroasei inițiative se 
va rțdica la 40 milioana Jgi,

• Tg, Mureș
O inițiativă similară, 

tulată „Fiecare tehnician, 
giner și economist să 
tocmească un studiu tehnico- 
economic. în afara programului 
de lucru, cu o eficiență econo
mică de minimum 10 000 lei" 
s-a născut în cadrul întreprin
derii de prelucrare a lemnului 
„23 August" din Tg. Mureș, ini
țiativă care s-a soldat cu o e- 
ficiență economică de peste 40 
milioane lei. Preluind această 
inițiativă, cadrele tehnice și in
ginerești ale întreprinderii de 
sticlă și faianță din Sighișoara 
vor ridica eficiența economică a 
întreprinderii cu peste 20 mili
oane lei.

RAID PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Urgentat) livrarea 
și montajul utilajelor 
la noile obiective!

cîteva săptămîni pînăMai sînt 
la sfirșitul acestui an, săptămîni 
hotărîtoare pentru finalizarea 
investițiilor planificate a fi puse 
în funcțiune. în £ ceasta perioadă. 
Ca și in întreprinderi, unde toți 
lucrătorii sînt angajați în reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan, în pregătirea producției 
pentru anul viitor, și pe șantiere 
se înregistrează aceeași activi-

tate susținută pentru grăbirea 
ritmului la montaj, recuperarea 
răminerilor în urmă, și inaugu
rarea la termen a noilor obiec
tive. Aceste priorități constituie 
și pentru constructorii bucureș- 
teni caracteristica dominantă a 
acestui moment. Iată, în acest 
sens, constatările raidului nos
tru efectuat pe două din șantie
rele Capitalei.

LA C.E.T. BUCUREȘTI - VEST.
ORA DEBUTULUI CU 15 ZILE

MAI DEVREME

Primul grup de 125 MW. pla
nificat a fi pus în exploatare la 
sfirșitul acestui an, va da siste
mului energetic național primii 
kWh cu 15 zile mai devreme. 
Constructorul lucrează în mo
mentul de față la finisările in
terioare și exterioare. Montorii 
fac ultimele probe la cazanul e- 
nergetic. AMC-iștii au început

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit delegația

Partidului Comunist din Israel

CU PLANUL
ANUAL

Îndeplinit
Numeroase colective anun

ță, în aceste zile, îndeplini
rea planului de producție pe 
anul în curs. Astfel, atin- 
gind cota finală a prevederi
lor pe 1974, minerii și pre
paratorii din cadrul exploa
tării Deva și-au propus ca 
pînă la sfirșitul acestei luni 
să realizeze o producție su
plimentară valorînd cel pu
țin 6,5 milioane lei. Succesul 
obținui in marea întrecere 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen este re
zultatul generalizării meto
delor de exploatare în sub- 
etaje și al creșterii gradu
lui de mecanizare in subte
ran.

Tovarășul . Nicolae .Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, joi, 
delegația Partidului Comunist din 
Israel, condusă de Meir Vilner, 
secretar general al C.C. al parti
dului, care a participat la lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. Din delegație fac parte 
David Sasha Khenin, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al partidului, Tawfir Zayad, 
membru al C.C. al partidului.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a ex
primat calde mulțumiri pentru 
invitația de a participa la Con
gresul al XI-lea al P.C.R., pentru 
posibilitatea de a cunoaște preo-

În Editura Politică a apărut:

PAVEL PERFlL
Foto: GH. CUCU
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ORELE AGRICULTURII BAT PENTRU PRODUCT

Se dezvoltă rețeaua 
comercială

Rețeaua comercială bucureș- 
teană a cunoscut în ultimii pa
tru ani o dezvoltare continuă, 
numărul complexelor și maga
zinelor date în folosință ridicîn- 
du-se la peste 360, dintre care 
numai în acest an peste 160. Alte 
40 de unități sînt în fază. ayan- 
sată de execuție, urmind să fie 
puse la dispoziția cumpărători
lor pină la sfirșitul anului în 
curs. Paralel cu acțiunea de 
construcții, s-au desfășurat lu
crări pentru redarea în circuitul 
comercial a unor vechi localuri, 
in zone cu tradiție în acest do
meniu, suprafața lor depășind 
36 000 m.p., precum și moderni
zarea a sute de magazine și a 
unor hale care au fost transfor
mate în mari complexe de des
facere.

Acțiunea de dezvoltare a rețe
lei comerciale a Capitalei va 
continua în anul, viitor. în car
tierele Pantelimon, Colentina, 
Mihai Bravu, Drumul Taberei, 
Militari, Giurgiului, Titulescu, 1 
Mai, și altele se vor deschide 
noi magazine ce vor totaliza 
aproape 150 000 m.p.

Program de autodotare
In întreprinderile Industriale 

din județul Mureș au fost asi
milate în acest an 120 de mașini 
și utilaje, piese de schimb și 
accesorii. Se remarcă îndeosebi 
mașinile și utilajele pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnu
lui, produsele electrotehnice și 
mașinile destinate sectoarelor de 
confecții, țesătorii și tricotaje, 
în anii actualului cincinal, in
dustria județului Mureș a inclus 
în nomenclator peste 400 noi ti- 
podimensiuni de mașini și uti
laje.

Perioada actualului cincinal a 
marcat, de asemenea, în între
prinderile industriale 

. dețul Mureș o vie 
te pentru realizarea 
mului de autodotare.
ceastă cale, în ultimii patru 
ani au fost realizate peste 2 000 
de mașini, utilaje și alte mij
loace tehnice. Cu ajutorul ma
șinilor și utilajelor realizate a- 
nul acesta cu forțe proprii, s-a 
obținut o producție de peste 40 
milioane lei.

din jur 
activita- 
progra- 
Pe a-

(Agerpres)

Rezoluția Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român

cupările actuale ale partidului 
nostru, realizările poporului ro
mân în edificarea noii orînduiri. 
In numele conducerii Partidului 
Comunist din Israel, tovarășul 
Meir Vilner l-a felicitat cordial 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru realegerea sa în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, urînd, totodată, con
ducerii P.C.R., comuniștilor, po
porului român, succes deplin în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită C.C. al Partidului Co
munist din Israel urări de succes 
în activitatea sa, în lupta pentru 
apărarea . intereselor oamenilor 
muncii, împotriva pericolului de 
război, pentru promovarea unei 
păci trainice și juste în Orientul 
Mijlociu.

In timpul întrevederii a fost 
subliniată dorința de a extinde 
în viitor relațiile dintre cele două 
partide, în interesul reciproc, al

cauzei solidarității și unității 
mișcării comuniste și muncito
rești, al tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste în lupta pentru pace și 
progres social. Au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme in
ternaționale de interes comun, o 
atenție deosebită acordtndu-se si
tuației din Orientul Mijlociu. în 
acest context s-a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor în 
vederea soluționării politice a 
conflictului din zona Orientului 
Mijlociu pe baza retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, asigurării 
integrității și suveranității fiecă
rui stat din această zonă, recu
noașterii dreptului poporului pa
lestinian de a-și organiza viața de 
sine stătător, inclusiv de a-și con
stitui un stat independent, care 
să ducă la instaurarea unei păci 
trainice și juste în Orientul Mij
lociu.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
înțelegere reciprocă.

AȘTEPTATELE SURPRIZE
J

ALE VACANȚEI
Cititorul elev a fost informat : 

începînd din 21 decembrie, după 
ultima oră de curs, intră in 
drepturile sale vacanța — pînă 
în dimineața zilei de 13 ianua
rie 1975. Nu sînt semne de ză
padă, dar, poate, în onoarea 
școlarilor care-și doresc o au
tentică vacanță de iarnă, meteo
rologii vor da comunicatele cu
venite. Cu sau fără zăpadă, or
ganizatorii vacanțelor o pregă
tesc intens.

Zilele trecute am participat la 
întilnirea Comandamentului cen
tral de vacanță și am remarcat, 
și de astă dată, cu cită grijă se 
ocupă școala, organizația tinere
tului, organizația pionierilor, 
precum și ceilalți factori 
colaborează la pregătirile 
canțelor școlare. Hărăzită
mulți ani să facă o simbioză 
perfectă între odihnă, relaxare 
și activități instructiv-educative, 
să faciliteze întîlniri între co
legi, la școală, la club, în tabere,

care
va- 
de

îmbracă un 
Totdeauna, 
de elevi și 
fi cea mai
situează ta- 
O sută de

în excursii, vacanța 
caracter organizat, 
cu speranța nutrită 
organizatori, că va 
frumoasă vacanță.

Pe primul loc se 
berele și excursiile,
mii de elevi vor urca în trenu
rile care-i vor duce spre tabere 
de odihnă, de instruire, sportive, 
alpine, în știutele stațiuni gazde 
ale vacanțelor de iarnă, acolo 
unde se va putea practica 
schiul, săniușul, patinajul. Bi
roul de turism pentru tineret 
se detașează ca organizator al 
ieșirilor elevilor în tabere și ex
cursii prin el plecînd spre zone 
turistice cîteva mii de elevi. 
Oficiile locale de turism sînt, de 
asemenea, în posesia unor nu
meroase contracte cu școlile. 
De la Consiliul Național al Pio-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a II-a)

Vacanța studenților este cuprinsă între
26 decembrie și 6 ianuarie

Brățara de aur 
își sporește 

caratele

Ti se întîmplă să surprinzi 
scene ca acestea : în jurul unui 
agregat cîțiva oameni caută să 
remedieze ceva. Cum operația 
nu progresează, cineva propune : 
„Să-i chemăm și pe... Calitatea 
lor, ți se explică după aceea, 
este că pătrund ca la ei acasă 
și în alte domenii decît cel în 
care lucrează nemijlocit. într-un 
cuvînt, au mîini de aur.

Excepții ? Dimpotrivă : 
trăsături educabile

Aproape fără nici un lei de 
efort descoperi în toate acestea 
elemente ale prevederii înscrise 
în Programul partidului referi
toare la criteriile viitoare de

Amplă concentrare de forțe 
în județul Arad pentru 
terminarea arăturilor

de toamnă
La asociația intercooperatistă 

Șiria, județul Arad, tovarășul in
giner Gheorghe Mihăiceanu ne 
mărturisește că nu-și amintește 
să fi avut multe campanii agri
cole mai dificile ca cea din a- 
ceastă toamnă. Aveam să ne 
convingem însă nu numai de 
greutăți, ci și de măsurile luate 
pentru ca și acest ultim act, ai 
arăturilor de toamnă, necesar 
producțiilor anului viitor să fie 
încheiate cu bine. Este adevărat, 
din cele 4 510 hectare planifica
te, realizate nu sînt nici măcar 
jumătate, dar atunci cînd pe 
cîmp, acolo unde pămîntul nu 
este acoperit de apă, au fost 
concentrate toate forțele, există 
și certitudinea faptelor.

în sprijinul cooperatorilor de 
aici au fost dislocate tractoare 
din asociațiile intercooperatiste 
învecinate. La C.A.P. Șiriana, 
Podgoria și Galșa, unde condi
țiile sînt ceva mai bune decît 
în alte unități, fiecare plug este 
tras de cite două tractoare. Se 
lucrează zilnic pînă la orele 10 
seara. Mecanizatorii primesc 
hrana caldă în cîmp, iar reme
dierile, în eventualitatea că se 

'ivesc defecțiuni, sînt efectuate 
de Iosif Crișan, șef pe atelierul 
model, mecanic, sudor și elec
trician în același timp, însoțit 
în permanență de tinărul ingi
ner cu reparațiile, Marin Chiru.

Dacă acestea sînt măsurile, nu 
e mai puțin adevărat că în în- 
tîmpinarea lor se află în per
manență și hărnicia oamenilor 
în rîndul cărora majoritatea sînt 
tineri. La C.A.P. Podgoria, Petru 
Petica și Ion Suciu lucrează în 
tandem. în condiții normale, cele 
5,3 hectare arate zilnic acum ar 
putea fi realizate de unul 'Sin
gur. în prezent, la fiecare în
toarcere, sînt obligați să opreas
că cîteva minute pentru a înde
părta noroiul ce blochează ro
țile. Altfel patinează. La C.A.P. 
Galșa. popasul mai lung este 
prilejuit de prinzul care tocmai 
le sosise mecanizatorilor. Con
stantin Lefter și Ion Suyok își 
îngăduie glume „prietenești" la 
adresa colegilor lor Vasile Ma
rin, Anton Kiss, mai înceți Ia 
mestecatul bucatelor. în mo
mentul în care îi întrebăm cum 
merge treaba, devin dintr-o dată 
gravi. „Am să vă spun, ne zice 
unul în timp ce-și caută o po
ziție mai comodă pe șaua trac
torului. Oamenii.de aici s-au o- 
bișnuit să obțină cu fiecare an 
ce trece producții tot mai mari 
și sînt foarte pretențioși cu noi, 
chiar și în condițiile de acum. 
Dacă la recoltatul porumbului 
ei au ieșit cu sacul în cap din 
cauza ploilor, apoi nici noi nu 
putem fi mofturoși, ca să nu 
zic altcum. Treaba merge greu,

fiindcă în ritmul de acum o să . 
mai avem vreo? două săptămîni 
de lucru.

Cuvintele spuse de. Constantin 
Lefter, erau în același, timp, ex
presia unei certițudini și a unei 
mărturisiri. Ele le-au întregit pe 
cele spuse mai înainte de tinărul 
primar al comunei, Ion.Fălcan : 
„La noi oamenii sînt puțini a* 
cum fiindcă se află în cîmp și, 
lucrează destoinic".

I. DANCEA
Foto : GH. CUCU
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Policalificarea—expresie
a competenței profesionale

pregătire a forței de muncă 
prin dobîndirea unei policalifi
cări, cu alte cuvinte a capacită
ții de a trece mai ușor de la o 
specialitate la alta, de la o ac
tivitate la alta. în cursul unei 
discuții avută recent cu dr. Ro
bert “ 
tului 
miei 
tice,
rea „ca pe un tip de pregătire 
cu valențe libere situate în ca
drul calificării. Este vorba, pe de 
o parte, de conexiunea discipli
nelor cu posibilitatea de a avea 
acces și a-ți manifesta resur
sele la mai mult de o disci
plină, iar pe de alta de a-ți 
perfecționa deprinderile lnce-

Floru, directorul Institu- 
de psihologie al Acade- 

de științe sociale și poli- 
acesta definea policalifica-

pînd cu operațiunea cea mai 
simplă la nivelul calificării ini
țiale și terminînd cu specializa
rea mai largă, intradiscipli- 
nară sau pe zone de frontieră 
interdisciplinare. Cercetarea de 
psihologie dovedește că nu e- 
xistă o predestinare a aptitudi
nilor. Anumite capacități, abi
lități manuale și intelectuale 
se dezvoltă numai în măsura in 
care sint exercitate; cu excepția 
unor aptitudini speciale (muzi
că, pictură ș.a.) în majoritatea 
lor aptitudinile cuprind un spec
tru mai larg decît îl presupune 
o specializare îngustă. Dez
voltarea noastră liberă pre
supune, dimpotrivă,, forma
rea prin educație a unor aptitu-

dini și deprinderi polivalente, 
constituite pe informații profe
sionale diverse la care să poți 
apela ori de cite ori ai nevoie".

Sistemul actual de organizare 
a școlii oferă baza atingerii 
unui asemenea deziderat. Lega
rea mai strînsă a învățămîntu- 
lui de cerințele progresului 
economico-social al țării, ca
racterizat prin introducerea 
largă în producție a științei și 
tehnicii .moderne, impune și a- 
doptarea notei specifice a fe
nomenului ca atare șj care este 
policalificarea. „Am ajuns la

MIRCEA TACCIU

(Continuare in pag. a ll-a) k

ACADEMICIANUL 
ZAHARIA STANCU 

A ÎNCETAT DIN VIATA
Din partea Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,

a Consiliului de Stat
și a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de 

Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
anunță cu profundă durere încetarea din viață, în ziua de 5 de
cembrie a.c., in urma unei suferințe îndelungate, a academicia
nului Zaharia Stancu, membru al Consiliului de Stat, deputat în 
Marea Adunare Națională, președinte al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România, scriitor de seamă al poporului 
român, prețuit de cititorii din țara noastră și din numeroase 
alte state ale lumii.

Prin întreaga sa operă și activitate literară și publicistică de 
peste 5 decenii, Zaharia Stancu a dat viață aspirațiilor și 
năzuințelor poporului nostru de mai bine, a contribuit activ la 
construirea socialismului in România, la edificarea culturii noi. 
socialiste în patria noastră, la activitatea generală de formare 
a omului nou.

■

DOUĂ CUVINTE
Ajunsese celebră cu ani în urmă o anec

dotă care povestea cum un distins confe
rențiar susținuse un frumos și temeinic do
cumentat expozeu în fața unei săli pline, 
pentru ca la sfîj-șit, cîncf ar fi trebuit să ur
meze aplauzele, să-și dea. seama că se a- 
flase înaintea unei asistențe de surdo-muți. 
Anecdotă sau nu, întîmplarea devenea per
fect posibilă în condițiile în care cultura de 
masă manevra procedee împrumutate din 
alte domenii ; și în condițiile în care pro
cedeul cel mai des întîlnit era conferința — 
urmată — de - f” 
torii se străduiau pentru partea 
auditoriul venea pentru partea

Modalitatea era, fără îndo
ială, cea care conducea vrînd- 
nevrînd către asemenea e- 
șecuri îndelung pregătite și 
raportate apoi drept realizări. 
Mobilizarea și convocatorul 
erau potrivite mai degrabă pentru o șe
dință sau pentru acțiuni de alt gen însă nu 
puteau avea 
activitatea cui 
teau servi, cel mult, dacă am încerca să le 
găsim cu orice preț o justificare, într-o vre
me cînd grupurile mari de tineri, disciplinat 
încolonate înaintea unei acțiuni cu „intrare 
liberă", erau dispuse să asculte orice pen
tru că tot rămîneau cu ceva util și pentru 
că oricît de puțin ar fi aflat, tot era mai 
mult decît nimic. Insă și în domeniul cul
turii de masă, supus și el ca și celelalte le
gilor evoluției, vremea lui „cit de cît" ți a 
lui „fie ce-o fi" și-a cam trăit traiul.

Factorii investiți cu drepturi și datorii în 
domeniul culturii de masă au început să-și 
dea seama treptat că activitățile adresate 
global unei mase ned'ferențiate riscă să ră-

film,. la care organiza- 
întîi iar

a

mină fără nici o adresă ; că timpul liber ol 
omului nu poate fi ocupat oricum și la voia 
întîmplării, ci tinîndu-se seama de interese
le, de aptitudinile și preferințele sale. în 
locul grupurilor masive, eterogene, au în
ceput să apară micro-grupurile, colectivei* 
mai puțin numeroase dar mai trainic‘legate 
prin existența unor preocupări comune - 
iar acestea nu se mai mulțumesc cu puțin 
sau cu „fie ce-o fi" pentru că nu trec pra
gul casei de cultură pentru a pierde cîteva 
ore din timpul lor, ci pentru a le cîstiga. 
Casa de cultură este astfel firesc obligată

doua.

D. Matală

prea mari sorți de izbîndă in 
Ituralâ de masă. Ele mai pu-

■x

și ea să țină pasul cu procesul la care a- 
sistă. Calendarul ei de manifestări cotidie

ne rămîne în urma și în 
afara sferei de audiență dacă 
nu-și propune mai mult decît 
cfouă-trei conferințe și simpo
zioane pe săptămînă - iar 
asta nu de dragul de a-și di- 

cu orice chip activitatea, ci pentruversifica _ r ..... ....... ,
că trebuie să răspundă cu competență unor 
nevoi și cerințe diferențiate. într-o aseme
nea situație, mobilizarea de altădată de
vine inoperantă pusă față în față cu gama 
tot mai largă de interese și preferințe, 
iar autoritatea'•vechiului convocator poate 
fi cu succes abandonată în favoarea unui 
sistem de acțiuni riguros gîndit, pe princi
piile permanenței și periodicității, care sînt 
capabile să suplinească orice alt anunț, 
prealabil.

S-ar părea deci că este suficientă simpla 
schimbare a două cuvinte din vocabularul 
culturii de masă : în loc de mobilizare - 
alroctivitatea ; în loc de convocator - per
manența. Insă această operație presupune 
nu doar o modificare de lexic, ci și una de 
mentalitate.

y

Oamenii.de
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în numai șase ani, Slobozia, 
azi capitală de județ, și-a tri
plat numărul locuitorilor. .Cea 
mai mare parte sînt tineri ve- 
niți din satele Bărăganului, a- 
trași de procesul industrializării 
care aici inseamnă, deocamdată, 
Combinatul chimic, Filatura de 
bumbac, Fabrica de ulei, Fabri
ca de produse lactate. în aceste 
unități ei învață să deprindă și 
să stăpînească alte meserii de
cît cele ale satului, în aceste 
unități muncesc și învață să 
muncească și să trăiască într-un 
alt spirit, muncitoresc. Forma
rea spiritului muncitoresc nu se 
realizează, însă, în mod spon
tan ci e un proces în care or
ganizația U.T.C. are un loc și 
un rol foarte important. Prin 
acțiunile ei, tinerii fac cunoș
tință și cu alte aspecte decît 
cele ale muncii direct producti
ve, cu cele care țin de compor
tare, de normele muncii și vie
ții comuniștilor, ale oamenilor 
unei societăți care și-a propus 
să construiască comunismul. Ca 
probă concretă a acestui fapt, 
valabil nu numai pentru Slo
bozia. sînt și mărturiile tineri
lor de la Filatura de bumbac 
care păstrează un respect, o sti
mă organizației U.T.C., fiind 
permanent interesați in ridica
rea prestigiului ei.

— Pentru mine — spunea 
muncitoarea Neta Lâsei — or
ganizația U.T.C. este o a doua 
familie- în mijlocul căreia crești 
simțindu-i grija și preocupările 
pentru pregătirea ta ca om din 
toate punctele de vedere. De la 
acțiunile prin care ni se adre
sează pentru perfecționarea pro
fesională și pînă Ia cele care 
urmăresc cultivarea aptitudini
lor pentru sport, să zicem, în 
tot ce iși propune organizația 
U.T.C. eu consider că este nu
mai in folosul nostru.

în raza largă de acțiune a or
ganizației, tinerii văd exigențele 
prezentului și ale viitorului. 
Pentru a face față Ia locul de 
muncă la un moment dat iți 
este suficientă o școală de unul, 
doi sau patru ani. Tehnica avan
sează însă cu pași uriași și pe 
zi ce trece trebuie să îți însu
șești noi cunoștințe. Organizați
ei U.T.C. nu îi este indiferent 
acest fenomen și a devenit au
toarea sau coautoarea a nume
roase inițiative. Cursurile pen-

tru perfecționare profesională, 
pentru policalificare, de care 
spunea că beneficiază și lăcătu
șul Gheorghe Moise, datorită 
preocupării organizației U.T.C., 
sint fără îndoială acțiuni speci
fice tuturor organizațiilor din 
țară, la fel ca și schimburile de 
experiență, concursurile care a- 
jung la faze republicane, vizi
tele tematice etc.

— în acest fel, spunea tehni
ciană Maria Stoica, secretara co-

de unele greutăți pe care numai 
viața te învață cum să le treci. 
Și nu știu dacă le-aș fi trecut 
pe toate cu bine sau într-un 
timp atît de scurt dacă nu aș fi 
simțit și ajutorul organizației 
U.T.C. într-o adunare ne dă
deam intre noi curaj ca să nu 
plecăm — în 1971 Slobozia nu 
era cum este astăzi ; Ia o întîl
nire cu specialiștii aflam cum 
va arăta filatura care abia se 
forma ; la o seară distractivă

COLECTIVUL IN CARE

MUNCiM-COLECTIVUL

IN CARE CREȘTEM
mitetului U.T.C., organizația își 
atinge nu numai un scop, sub
ordonat strict producției ; prin 
caracterul lor de întrecere, ase
menea acțiuni ne îndeamnă Ia 
o comportare înaintată in socie
tate, in relațiile cu tovarășii 
noștri în toate împrejurările. 
După cum și alte acțiuni lansa
te la locurile de producție cum 
ar fi : „Să muncim, să triîim 
în chip comunist", „Colectivul 
nostru, familia noastră socialis
tă" acordă importanța cuvenită 
dezvoltării conștiinței, perfecțio
nării profilului nostru moral po
litic și social.

— Dacă azi, la trei ani de la 
venirea mea în întreprindere 
sînt ceea ce sînt, brigadieră și 
fruntașă evidențiată Ia panoul 
de onoare din centrul orașului, 
spunea Arecla Stroe, nu pot tre
ce cu vederea meritele organi
zației U.T.C. înainte de a veni 
la filatură am făcut o școală de 
doi ani unde am învățat multe, 
ca în orice școală. In producție 
insă am început să mă lovesc

uitam că mai aveam necazuri și 
cu masa, cu dormitul ; la o în- 
tilnire cu un ilegalist sau un co
munist mai vechi aflam cum era 
privit și apreciat muncitorul in 
trecut ; la o acțiune de muncă 
patriotică ne îndemnam cu gîn- 
dul că pe locul acela noi, fetele 
vom juca handbal, volei, băieții 
fotbal ; la un concurs profesio
nal ne mindream cei care ciș- 
tigam și ne ambiționam cei care 
pierdeam. Intr-o zi cu o acțiu
ne de acest fel, a doua zi sau 
poate la o săptămină cu alta de 
altfel, organizația U.T.C. era 
mai activă și, așa, incet-incet 
am înțeles și înțelegem din ce

în ce mai bitie că activitatea ei 
este de fapt activitatea noastră, 
pentru noi.

— Despre mine conducerea 
întreprinderii spune că deși a 
trecut numai un an de cînd am 
venit aici, sînt deja o munci
toare bună, declara la rîndul ei 
Tanța 
astfel 
nă că 
ratori 
integrat mai repede decît 
așteptam chiar eu. Meritul 
însă și al organizației care 
prima zi a încadrării mele 
filatură mi-a acordat atenție, 
insistind pentru repartizarea la 
lucru pe lingă fete cu experiență 
și chiar alcgîndu-mă în biroul 
organizației din secție pentru 
a-mi da o și mai mare încrede
re în mine".

Pentru fiecare utecist, pen
tru modul în care el se inte
grează în producție, în noile 
condiții de viață, pentru atitu
dinea pe care o adoptă într-o 
împrejurare sau alta pentru e- 
ducarea profilului său moral, 
organizația are o influență ho- 
tăritoare. Ea este aceea care ii 
sădește în conștiință sentimen
tul responsabilității, încrederea 
în viitor. Cînd inginerul Dan 
Ilie spunea „crescînd în organi
zația U.T.C., creștem la școala 
viitorului" se referea la forța 
de care dispune organizația 
noastră pentru a da țării oa
meni formați în spiritul norme
lor de viață și muncă ale co
muniștilor, ale eticii și echită
ții socialiste. „De acum, prin 
documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, continuă 
inginerul Dan Ilie, avem și 
carta viitorului iar nouă ne re
vine datoria de a urma liniile 
pe care ni le arată, de a cu
noaște cit mai bine politica 
partidului, de a o asimila orga
nic și a o înfăptui consecvent".

„Cea mai bună 
piesă de teatru 

pentru eopii“

1

Concursul de reportaje

SUB SEMNUL
ACELEIAȘI GENERAȚII

jj

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist orga
nizează în colaborare cu redacția revistei „Luceafărul" con
cursul de reportaje cu tema : „Sub semnul aceleiași gene
rații".

Concursul își propune să stimuleze creația de reportaje 
inspirate din viața și activitatea tineretului din întreprinderi 
industriale, din construcții și agricultură, de pe șantierele 
naționale, din școli și facultăți. Reportajele vor reflecta dra
gostea tineretului față de patrie, împlinirea îndatoririlor pro
fesionale, marile transformări și mutații care au loc în con
știința tineretului de astăzi, angajarea responsabilă și con
tribuția sa la înfăptuirea Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

La concurs pot participa tineri scriitori, membri și ne
membri ai Uniunii Scriitorilor, în vîrstă de pînă la 35 de ani.

C.C. al U.T.C. va acorda următoarele premii și mențiuni :
— un premiti I în valoare de 2 500 lei ;
— un premiu II în valoare de 2 000 lei ;
— Un jpremht III in valoare de T 500 lei ;
— trei mențiuni în valoare de 1 000 lei
Reportajele premiate, precum și alte 

vor fj publicate în revista „Luceafărul",

Vișan. Mă bucur că sînt 
apreciată și asta înseam- 
eu, fiică de țărani coope- 
din comuna Sudiți, m-am 

mă 
este 
din 

in

In urma selecției celor 65 
de lucrări prezentate în con
cursul de creație „Cea mai 
bună piesă de teatru pentru 
copii" — organizat de Consi
liul Național al Organizației 
de Pionieri, Editura „Ion 
Creangă" și teatrul cu același 
nume — juriul a acordat 
două premii III și patru 
mențiuni pentru următoare
le piese : „Enigma rachetei", 
de Eugen Petrescu (Bucu
rești), „Dincolo de singură
tate", de Dumitru Văcariu 
(Iași), „Un magnific... mic
șorat" de Virgil Stoenescu 
(București), „Aventuri la 
marea imposibilă", de Va- 
leriu Munteanu (București), 
„Misterul din Poiana Cerbi
lor", de Hortensia Teodores- 
cu-Pavlenco (Constanța) și 
„Toți copiii pe scenă", de 
Silviu Georgescu și Mircea 
Popescu.

CARTEA $1 
TBNERETUL
Miine, „Biblioteca tine

retului" organizează Ia se
diul din Bd. Republicii, nr. 
43, o sesiune de comunicări 
cu tema „Cartea și tineretul 
în lumina documentelor Con
gresului XI al P.C.R.". Cele 
12 comunicări, susținute de 
personalități ce au legătură 
directă cu lectura tineretu
lui, precum și dezbaterile ce 
vor urma, își propun să sti
muleze activitatea bibliote
carilor, a celorlalți factori 
implicați in acest proces cul
tural.N. COȘOVEANU

Foto : FLORIN CHELBANFormația de dansuri a Întreprinderii de utila f alimentar din Slatina
T

Policalificarea
(Urmare din pag. I)

U
SĂ-I ÎNVĂȚAM PE TINERI

SĂ IUBEASCĂ ARTA ADEVĂRATĂ"
O serie de spectacole, dezba

teri și recitaluri cu o largă re
zonanță atît în rîndul specialiș
tilor, cit și în acela al spectato
rilor au readus în atenția tutu
ror activitatea Asociației oame
nilor de teatru și muzică. Do
rind să aflăm mai in amănunți
me care sînt scopurile urmărite 
de A.T.M. și mai ales modalită
țile sale de activitate, am ru
gat-o pe cunoscuta actriță DINA 
COCEA, președinta asociației, 
să ne răspundă la cîteva între
bări :

— V-am ruga să ne spuneți 
mai intii, stimată Dina Cocea, 
cum este concepută activitatea 
asociației pe care o conduceți ?

— Toată activitatea noastră 
se desfășoară prin intermediul 
celor 17 filiale pe care le avem 
în țară. Un prim obiectiv pe 
care ni I-am propus este reali
zarea unei apropieri a publicu
lui ..........
de 
va 
de 
luna" (balade din folclor) ; 
liala Satu-Mare a dat mai mul
te recitaluri de poezie patrioti
că (dintre care unul urmat de 
discuții, a avut loc într-una din 
minele din județ) ; filiala din 
Botoșani a organizat spectacole 
de poezie și muzică populară 
românească. Cred că acestea 
sînt atît modalități de educare 
artistică și patriotică a specta
torilor, cit și eficiente forme de 
profesionalizare a artiștilor.

față de diverse modalități 
teatru. Astfel, filiala Craio- 
a A.T.M. a susținut o seamă 
spectacole cu „Soarele și 
- . .............................. fi-

— Ni se pare extrem de inte
resantă această dublă formulă 
de educare a publicului și acto
rilor. Cit de departe merge ea ?

— Iată, actorii s-au obișnuit 
să inițieze singuri recitaluri de 
teatru scurt sau de poezie, cu 
propriile lor mijloace și com
plet in afara repertoriului tea
trului în care joacă. Mai mult 
decît atît : astfel de activități 
sint completate -cu dezbateri pe 
teme profesionale. Așa se în- 
timplă cu o anumită regulari
tate la filialele din Bacău, Baia 
Mare, Galați, Cluj-Napoca. Dar 
lucrurile nu rămîn aici : am în
ceput să organizăm cit de des 
cu putință schimburi între fi
liale. De pildă, recenta Gală a 
recitalurilor dramatice a fost o 
reușită experiență în acest sens. 
De asemenea, pentru luna de
cembrie am programat să aibă

loc „Festivalul teatrelor de pă
puși" organizat de Comitetul 
pentru cultură și educație so
cialistă al județului Prahova, în 
colaborare cu A.T.M.

— După cite știu, A.T.M.-ul a 
prilejuit adeseori intilnirea pu
blicului bucureștean cu colective 
actoricești ale unor teatre din 
țară. Spectacolele au fost în ge
neral urmate de ample și exi
gente dezbateri Ia sediul A.T.M.

— Sînt convinsă de necesita
tea unor confruntări periodice a 
teatrelor din țară cu publicul, 
colegii, cronicarii dramatici din 
București. Tocmai ținind seama

Dialog cu
Dina Cocea

con- 
am dorit să nu ne o- 
simplul spectacol și la 
pozitive sau negative 
el, ci să analizăm des- 
toțil, în largi intilniri, 

respectiv.

de importanța unei atari 
fruntări 
prim la 
cronicile 
de după 
chis, cu . . 
activitatea teatrului 
Un exemplu : turneul teatrului 
din Brăila și, acum citeva zile, 
cel al teatrului gălățean.

— Ne-ați vorbit, în general, 
despre modalitățile pe care A- 
sociația oamenilor de teatru și 
muzică le folosește in scopul 
unei continue educări a publi
cului. Dar o problemă aparte o 
constituie și atragerea către 
teatru a 
carea sa

și atragerea 
tinerei generații, edu- 
teatraiă.

păcate, în acest sector, 
poate cei mai important dintre 
toate, A.T.M.-ul nu a făcut des
tul. V-aș putea vorbi mai de
grabă despre gînduri de viitor. 
Astfel, ne-am propus să reali
zăm o apropiere mai mare, prin 
intermediul Palatului pionieri- 
rilor, cu micii, virtualii noștri 
spectatori. începînd din 
ianuarie vom organiza în 
periodic spectacole urmate 
discuții, întilniri ale pionierilor 
cu actori și regizori. De aș.eme- 
nea, o colaborare mai strînsă 
am dori-o și cu U.T.C.-ul. în a- 
cest sens ne-am gindit la o se

— Din

luna 
mod 

de

CUM NE GOSPODĂRIM PROPRIA CASĂ

fiecare.
reportaje valoroase 

.. _ _____ _ , __ . >n ziarul „Seînteia
tineretului" șF editate, în volum, de C.C. al U.T.C.

Lucrările vor fi trimise pe adresa : Redacția revistei „Lu
ceafărul", Piața Scînteii nr. 1, sectorul 1, București, cu spe
cificația „Pentru concursul de reportaje", pînă la data de 
31 decembrie a.c., data poștei.

AȘTEPTATELE SURPRIZE
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ALE VACANȚEI
(Urmare din pag. I)

nierilor aflăm că președinții 
microcooperativelor agricole de 
producție, pionieri, membri ai 
„Expedițiilor cutezătorilor", și 
redacțiilor „Semafoarelor pio
nierești", Ca să dăm doar cîteva 
exemple, se vor aduna în tabere 
de profil. „Ambasadorii priete
niei” _ 400 de pionieri din toate 
județele țării — își dau intilnire 
în județul Mureș. Iar într-o zi 
din vacanță — zi surpriză — în 
fiecare județ se va da semnalul 
pentru „Marșul victoriei", ediția 
de iarnă, zi în care pionierii tre
buie să fie gata pregătiți pentru 
activități de muncă, culturale, 
educative și sportive. Acțiunea 
„Asaltul Carpaților" își va găsi 
momentul prielnic de desfășu
rare. Pionierii de la sat se vor 
bucura de o atenție deosebită. 
Remarcăm inițiativa organizării 
unor excursii în ospeție, dc 
două-trei zile ; copiii 
vor veni în vizită la 
oraș și vor desfășura 
activități îndrăgite de

Pentru foarte mulți

de 
'de la sat 
cei de la 
împreună 
ei.

___,- elevi va
canța își are. sediul in localită
țile unde învață. Ca de obicei, 
organizarea vacanței pe plan lo
cal revine cu precădere organi
zațiilor U.T.C., consiliilor elevi
lor, cu sprijinul școlilor. Școli
lor li se adresează un apel in
sistent să pună la dispoziția ele
vilor localuri, săli de festivități, 
săli de sport, cluburi, o bază 
materială adecvată pentru a-și 
organiza activitățile proiectate. 
Totodată, s-a stabilit ca la ca
sele de cultură ale tineretului, 
precum și în celelalte case de 
cultură și cluburi din localitate 
elevii vor trebui găzduiți în zi
lele în care doresc să desfășoa
re activități de vacanță. împreu
nă cu factorii culturali și de 
sport de la nivel local, vor fi 
perfectate anumite facilități 
pentru elevi : intrarea gratuită 
la unele spectacole, prețuri re
duse la filme și spectacole de 
teatru în zile anumite alese 
pentru ei, accesul gratuit pe te
renurile de sport, la bazine de 
înot acoperite, la patinoare.

Fie că se vor afla în tabere, 
fie că vor fi invitați Ia cluburi 
și în școală, programele de va
canță prevăd pentru elevi și pio-

nieri manifestări politico-educa
tive de un deosebit interes. Ne 
aflăm la puține zile de la în
cheierea istoricului Congres al 
partidului și elevii sînt dornici 
să continue activitățile omagiale 
dedicate acestui eveniment. în 
tabere, la cluburi și case de cul
tură, li se va înlesni întîlnirea 
cu delegați la Congres, care să 
le împărtășească impresiile tră
ite la marele forum al comuniș
tilor și să răspundă unor între
bări pe marginea documentelor 
Congresului. în orele libere, ele
vii au pregătit serbări, montaje 
literare, recitaluri de poezie pa
triotică, simpozioane dedicate 
Congresului ; pe parcursul va
canței vor avea ocazia să le 
prezinte colegilor, ca și altor 
invitați — tineri muncitori și 
țărani. Vor putea fi continuate, 
totodată, concursurile cultural- 
artistice și alte manifestări e- 
ducative începute sub semnul 
Congresului partidului. Elevii 
vor omagia Republica. Cei mai 
mari vor sărbători virsta majo
ratului, pe care o împlinesc în 
anul celei de-a XXX-a aniver
sări a Eliberării, în anul Congre
sului al XI-lea. Și, fără îndo
ială, se vor pregăti să petreacă 
împreună noaptea de la cum
păna dintre ani — Anul Nou — 
la școală, la internate, la casele 
de cultură.

Dar să nu-i uităm pe cei de 
vîrstă pomului de iarnă. între 
28 decembrie și 5 ianuarie „Moș 
Geriiă" îi va aduna în între
prinderile și instituțiile unde 
lucrează părinții, la C.A.P. și 
I.A.S., în școli, pentru a le îm
părți daruri. Numai din fondu
rile sindicatelor sînt alocate 
37 000 000 lei pentru tolba lui 
„Moș Geriiă".

Orășelele copiilor Ie pregătesc, 
de asemenea, surprize.

Vacanța deschide drum liber 
inițiativei, fanteziei.

Să ne punem cu insistență în
trebarea : cu ce inițiativă deose
bită întimpină organizația școlii 
noastre, consiliul elevilor, va
canța de iarnă ? Dar, mai ales, 
să ne străduim s-o pregătim la 
amănunt înaintea începerii ei.

convingerea, imi spunea prof, 
dr. Petre Bărbulescu de la In
stitutul de cercetări pedagogice, 
că policalificarea trebuie În
cepută încă de la grădiniță dacă 
vrem ca școala generală să 
continue cu bune rezultate un 
proces care implică, prin com
plexitatea sa, cizelarea unor 
trăsături precise intr-un timp 
dat. Fără îndoială, scopul a- 
cesta face necesar să fie aduse 
îmbunătățiri noi programelor 
școlare, să fie ridicată cultura 
tehnologică a cadrelor didactice 
pînă la concluziile cercetării in
tegrată producției, dar structura 
există încă de pe acum și ea 
respectă, în principiu, particu
laritățile de vîrstă ale celor pe 
care îi cuprinde. Atelierele și 
laboratoarele școlare, pînă la un 
anumit nivel, apoi cercurile 
tehnice — ierarhizate ele însele 
în funcție de ani de studii și 
cunoștințe dobîndite (din cadrul 
școlii, al caselor pionierilor sau 
al caselor tehnicii etc.) — sînt 
piesele de rezistență capabile, 
prin îmbunătățiri succesive, să 
transforme clasa într-o secție a 
fabricii, reducînd la scară dar 
neatenuînd confruntările reale 
cu viața, cu problemele tehnice 
subordonate unei discipline 
ferme și obligînd la cunoștințe 
multilaterale".

în serviciile mecanice de între
ținere). Dar, dincolo de ce se 
va intîmpla în viitor, policalifi
carea își poate arăta incă de 
foarte timpuriu roadele ca fac
tor de reducere a fluctuației, de 
integrare, de creștere a eficien
ței economice, a productivității 
în cimpul profesional al indi
vidului etc. Pentru că însăși 
forța de muncă existentă tre
buie policalificată la nivelul fie
cărei întreprinderi, ea (forța de 
muncă) adăugîndu-și astfel la 
starea activă Pe care o are una 
potențială, de variante profesio
nale posibile în orice moment1*.

„Trebuie să știi să 
progresezi !"

Un răspuns dat 
intereselor generale 

societății
ale

Ținînd seama de particulari
tățile psihologiei umane, poli
calificarea este în același timp 
un răspuns dat intereselor ge
nerale ale societății. Dinamis
mul, iată trăsătura caracteris
tică a etapei istorice pe care o 
străbate acum România. La ni
velul componentei economice a 
dezvoltării, aceasta se resimte 
în impactul cu știința și teh
nica, în ritmurile industrializă
rii și urbanizării, în moderni
zarea rapidă a ramurilor, apari
ția unor ramuri noi etc. La ni
velul componentei sociale di
namismul nuanțează mișcările 
forței de muncă, mobilitatea 
trecerii dintr-o categorie și de 
la o ocupație la altele, concomi
tent cu accentuarea profesiona
lizării în domenii ale unui 
empirism socotit la noi tradi
țional (agricultura). „Pe un ase
menea fond, îmi spunea Doru 
Marcel, de la Centrul de cerce
tări sociologice al Academiei de 
științe sociale și politice, 
fărîmițarea pe specializări 
guste creează rigiditate, 
specializarea va rămîne 
continuare necesară, limitarea 
prea strictă a teritoriului unei 
specialități nu mai este în con
cordanță cu dinamica generală. 
Necesitatea socială impune poli
calificarea drept cale de adap
tare la condiții, ea raportîn- 
du-se direct și la capacitatea 
noastră de prognoză socială. 
Irițelegînd-o cu sensul ei de 
pregătire cuprinzătoare în pers
pectiva conjugării meseriilor, 
funcție de imperative curente 
ale dezvoltării, policalificarea 
păstrează disponibilități remar
cabile de rezolvare a unor pro
bleme complicate atît la nivelul 
unităților industriale cît și pe 
ansamblul forței de muncă (de 
pildă, în cazul trecerii la exe
cutarea pieselor pe benzi auto
mate, prin încadrarea oamenilor

în-
Deși 

in

Ceea ce, în sfirșit, mi se mai 
pare interesant de semnalat 
este faptul că acea schimbare 
calitativă în caracterul divizi
unii muncii obținută prin poli
calificare poate fi percepută încă 
de pe acum la muncitorii aflați, 
datorită vîrstei sau experienței 
sau amîndurora, pe treapta ma
turității în raport cu concepția 
despre Categoria socială căreia 
ei îi aparțin. Iată, în acest sens, 
trei puncte de vedere sintetizate 
în urma unei convorbiri purtate 
la I.M.U.A.B.: Nicolae Smer- 
cinschi, maistru prelucrător: 
„La bază sînt strungar, dar în 
doisprezece ani am trecut, în 
afară de strungărie, prin toate 
cite sînt legate de prelucrări — 
rectificare, frezare, găurire, tra
sare, ajustare. Dacă te apuci de 
o meserie în prelucrarea meta
lului se cheamă că ai în tine 
înclinații pentru mai multe, așa 
că după asta e nevoie doar de 
sirguință. Am acum sub ochi 
băieți cu trei ani, cu doi ani .și 
chiar cu șase luni vechime și 
îmi dau seama că îi trage și pe 
ei inima să învețe mai mult. 
Nu se naște nimeni cu mîini 
de aur. Mîinile ți le poleiești 
singur cu aur". Gheorghe Po
pescu, proiectant construcții 
mașini : „Am diplomă de strun
gar, dar pe carnet îmi figu
rează și freza. Cînd mi-am luat 
carnetul mi-am dat seama că 
pivotul e meseria ta de bază, 
iar policalificarea nu se poate 
desprinde, mai întij și mai în- 
tîi, de 
trebuie 
trebuie 
iectare, __ __ _ ..... ... ...
și montator. Iar în viitor, dacă 
ținem seama de automatizare, 
atunci rolurile se schimbă, tre
buie să știi tot, de la proiectare 
Ia execuție, să fii plin de ma
tematică, să ții comanda nu
merică la degetul mic. Trebuie 
să știi să progresezi". Gheorghe 
Chirtu, inginer mașini-unelte 
(montaj) : 
tera A.
matrițer sculer, apoi am lucrat 
pe un ......................... .  "
montor mâșini-unelte. 
zină am ... ' ’ 
In fiecare vacanță veneam 
lucram aici. La carusele, 
AF-uri. la FLP-uri. Am trecut 
și pe la C.T.C. ca să recepțio
nez la control final, și pe la tra
tamente termice. De fapt mă 
policalificam, vreau să zic 
învățam să vorbesc toate lim
bile uzinei, mă străduiam să-mi 
crească greutatea specifică 
meseria mea de bază".

în definitiv, semnul compe
tenței, acesta face proba poli
calificării.

calificare. Pentru că ce 
să știe un frezor ? El 
să aibă noțiuni de pro- 
tratament termic, să fie

inginer
S-o luăm de la li- 

Eu la litera A eram
post-cheie de lăcătuș, 

Din u- 
plecat la Politehnică.

Și 
la

că

in

rie de acțiuni comune cu Tea
trul „Ion Creangă" destinate e- 
ducației teatrale a tineretului, 
sub forma unor spectacole-dez- 
batere. Pentru a ne atinge sco
pul, însă, avem nevoie de un 
sprijin permanent al școlilor, al 
organizațiilor de pionieri și 
U.T.C. Folosesc acest prilej pen
tru a adresa profesorilor, ins
tructorilor rugămintea de a ne 
sprijini în atît de dificila operă 
de educare pe multiple planuri 
a tineretului. Aș vrea să mai a- 
daug ceva la acest capitol și a- 
nume că mai mult decît teatrele 
bucureștene cele din țară (de 
pildă Botoșani, Arad. Brăila) 
și-au întocmit planuri de discu
ții, dezbateri special destinate 
tineretului. Sigur, e o acțiune 
ce trebuie mult diversificată, 
desfășurată nu la întimplare. ci 
cu o periodicitate bine stabilită.

— Un rol important ar trebui 
să revină A.T.M.-ului și în ur
mărirea și promovarea tinerelor 
talente — regizori, actori, sce
nografi. Se poate vorbi efectiv 
de un astfel de sprijin ?

— Oarecum. în principiu, 
A.T.M.-ul creează posibilitatea 
unor tineri actori, regizori de 
a-și valorifica ideile. însăși pro
movarea în cadrul filialelor 
noastre a unor modalități diver
se de teatru — recital, teatru- 
scurt etc. — este un argument. 
Să nu credeți, însă, că vreau să 
afirm că am făcut totul. Nici 
pe departe. Dar cîteva încercări 
sînt, și sîntem convinși că le 
vom continua. Astfel, la ultimul 
turneu al Teatrului de Nord din 
Satu-Mare au organizat la se
diu o întîlnire a întregului co
lectiv (după cîte știți el este 
format aproape numai din ti
neri) cu foștii Iui profesori de 
la I.A.T.C. Pentru că am con
vingerea că profesorii ar trebui 
să urmărească mai cu atenție 
evoluția foștilor elevi. E un gen 
de activitate pe care-1 vom per
petua. Pe de altă parte, în luna 
ianuarie va debuta cenaclul 
„Lucia Sturdza Bulandra" sub 
conducerea Irinei Răchițeanu 
Șirianu, în cadrul căruia vor a- 
vea loc lecturi — spectacol, re
citaluri, conferințe experimen
tale. Periodic un tînăr actor va 
avea posibilitatea să prezinte 
un program complex, pe diferi
te genuri, care să demonstreze 
de ce posibilități Interpretative 
dispune.

MIRUNA IONESCU

Ilustrație de
DANIELA SCHOBEL

DACĂ TOTUL EȘTI LĂSATIn grija... portarului
înzestrarea căminelor muncitorești pentru tineret cu instalații 

de încălzire centrală și sanitară corespunzătoare, cu cazar- 
mament și mobilier confortabil, cu săli culturale, cluburi, sta
ții de radioamplificare, camere de oficiu, cu personal de ser
viciu etc. atestă interesul și grija pentru asigurarea unor con
diții cît mai bune și a unui cadru de viață civilizat. Dar pentru 
a te simți aici, în cămin, ca în propria casă, ca într-o adevă
rată familie, aceste condiții, singure, nu sint suficiente. Rolul 
primordial, în sensul amintit, rezidă în modul în care sînt fo
losite condițiile puse la dispoziție, cum sînt ele păstrate și dez
voltate, cum își organizează tinerii locatari viața în cămin. Am 
putea spune că un prim criteriu al creării cadrului corespunză
tor, intim, de viață, este însăși deprinderea fiecărui locatar de 
a-și face singur și menține curățenia zilnică în cameră și în 
cămin, în general. Acest aspect l-am avut cu precădere în a- 
tenție în cursul raidului pe care l-am întreprins.

GOSPODARI IN SENSUL 
ADEVĂRAT AL CUVINTULUI
Aproape 2 000 de tineri din ca

drul ..................
montaj 
din 
cuiesc 
cartierul 
adevărat 
structoriior. I-am vizitat 
după programul de lucru, cînd 
mai toți locatarii se aflau „aca
să". Camerele tip garsonieră o- 
feră tinerilor condiții op
time de odihnă. Sint curate, 
frumos aranjate, lenjeria schim
bată la timp dă un aer de pros
pețime. Ordinea și curățenia 
sînt, cum s-ar zice, Ia ele aca
să. Și asta nu numai la blocu
rile fetelor, ci și la băieți. Acolo 
unde s-au produs defecțiuni la 
instalații, locatarii le-au reparat 
singuri.

Aceeași plăcută ambianță 
ne-a întîmpinat în toate came
rele blocului tinerilor operatori 
chimiști craioveni, de pe strada 
Doljului. Din proprie inițiativă 
tinerii își fac zilnic curat în 
cameră. Și tot din proprie ini
țiativă mulți dintre ei au cum
părat pentru dotarea camerelor 
fețe de masă, draperii, obiecte 
decorative etc. In camerele de 
gătit, în cluburi, pe hol, în in
cinta grupurilor sanitare, pretu
tindeni curățenia este stăpînă. 
Camerele în care locuiesc Ni
colae Crăciun, secretarul co
mitetului U.T.C. al Combinatu
lui chimic și Neagoe Petcu, pre
ședintele comitetului de cămin, 
sînt un exemplu în acest sens.

„De fapt, vă aflați în căminul 
care a obținut locul întii, anul 
trecut, pentru gospodărire și 
activitate cultural-distractivă 
pe municipiul Craiova. Vrem 
să ne păstrăm bunul renume".

Harnici gospodari am găsit 
și în alte cămine. La I.C.M.J.- 
Tulcea. la căminele întreprinde
rii „Poiana" Cîmpina, întreprin
derii de prefabricate din beton 
și CFR — Craiova, CIL Pi*pera, 
și altele, aceeași mină harnică 
a tinerilor face din blocurile 
respective o locuință plăcută, 
propria lor casă.

REVERSUL MEDALIEI
Sintem la căminul nr. 2 

al întreprinderii Electropute-

construcții
Capitalei, veniți 

colțurile țării, lo- 
blocurile

Ferentari — 
microraion al

Direcției de 
a - "

toate 
în din 

un 
con- 

seara,

re. Cu toate că se promi
sese, acum trei ani, amelio
rarea situației, întîlnim și azi 
același aspect neplăcut și de
zordine, care nu au nimic co
mun cu căminul tineretului. Ii 
întrebăm pe Gheorghe Dilă, Ște
fan Corneanu, Haralambie Dia- 
conu de ce nu-și fac singuri cu
rățenie în cameră. „N-avem cu 
ce", spun ei, deși nici unul nu 
s-a gindit vreodată să procu
re o mătură. Răspunsul lui 
Gheorghe Toma este tipic pen
tru o atare atitudine de leneși : 
„Dacă au pus femeie de servi
ciu, de ce să facem noi curățe
nie". Și femeile de serviciu nu 
mai prididesc cu curățenia. So
fia Șubă se plingea că este ne
voită să rămînă în cămin pînă 
seara tîrziu, altfel nu poate face 
față singură. Și asta sub privi
rile indiferente ale tinerilor, că
rora mătura li se pare prea 
grea. Faptul nu este de mirare 
dacă ne gîndim că tot greul ac
tivității educative a tinerilor că- 
miniști cade pe umerii lui nea 
Ion Tănase, portarul.

La celălalt cămin al Combina
tului chimic Craiova, din stra
da Dîmboviței, curățenia se 
executa de către 5 femei înca
drate pentru asta. Ceea ce nu-i 
împiedică pe tineri — mai ales 
pe băieți — să le dea serios de 
lucru. In plus, cheltuielile de 
cazare pentru o persoană se 
ridică, în perioada friguroasă, 
pînă la 150 lei. „Deseori, mărtu
risea Gheorghe Enache, pre
ședintele comitetului de cămin, 
au existat cazuri de indiscipli
nă, o mulțime de alte situații 
cînd am solicitat sprijinul Ser
viciului administrativ al combi
natului. Dar nimeni nu 
luat în serios".

Nemulțumirea tinerilor 
juns pînă acolo încit unii s-au 
mutat în oraș, la diferite gazde. 
Recent, insă, Comitetul jude
țean Dolj al U.T.C. a organizat 
o consfătuire de lucru cu facto
rii de răspundere din căminele 
de nefamiliști. Sperăm că ase
menea nereguli vor fi stopate. 
Oricum, ele reflectă nu numai 
atitudini reprobabile din partea 
unor locatari, ci și carențe în

ne-a
a a-

organizarea activității educati
ve, pe care factorii implicați in 
acest proces trebuie să o des
fășoare cu regularitate și răs
pundere deosebită. Un pas ho- 
tărît trebuie să se facă in orga
nizarea și activizarea comite
telor de cămin, ca ele să de
vină principalul instrument 
educativ în aceste imobile, prin 
inițierea acțiunilor patriotice, 
introducerea și generalizarea 
autogospodăririi, stabilirea unor 
responsabilități pe dormitoare, 
folosirea completă a njijloace- 
lor cultural-educative de care 
dispun, statornicirea unor strîn- 
se legături cu oameni compe
tent), care să sprijine această 
complexă activitate, profilarea 
unor programe artistice (bri
găzi, mai ales) pe aspecte ale 
vieții de cămin, dezbaterea, în 
cadrul organizației U.T.C. din 
care provin tinerii a abaterilor 
săvîrșite de ei în cămin. Sînt 
lucruri cunoscute și la îndemina 
oricui.

V. RAVESCU

ZILNIC 2100 DE NOI TITULARI DE
Adevărată bancă a popu

lației, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a emis în ce
le 11 luni care au trecut din 
acest an aproape 690 000 de 
librete de economii, numă
rul cetățenilor care economi
sesc pe librete de economii 
sau care au conturi perso
nale ridieîndu-se astfel Ia 
peste 10 milioane, cifră la 
care trebuie să-i adăugăm și 
pe numeroșii posesori de o- 
bligațiuni C.E.C. cu ciștiguri. 

trebuie să uităm nici 
de mii de mici depu- 
din școlile generale, 

școli profesionale care 
de e- 
foi cu

Nu 
sutele 
nători 
licee, 
economisesc pe cecuri 
conomii școlare și pe 
timbre de economii.

Cum este și firesc, 
cu creșterea numărului

odată 
i li

bretelor au sporit și sume
le economisite la C.E.C.

Astfel, soldul economiilor 
depuse de populație la 
C.E.C. pe diferite instrumen
te de economisire a fost la 
1 decembrie 197-1 cu 15,5 Ia 
sută mai mare decît cel exis
tent în urmă cu un an tot la 
1 decembrie.

Sporirea zilnică a numă
rului depunătorilor și a eco
nomiilor lor depuse spre păs
trare la C.E.C. este expresia 
elocventă a creșterii conti
nue a nivelului de trai al 
populației. De asemenea, 
această creștere este deter
minată și de avantajele pe 
care le oferă economisirea 
Ia C.E.C. Astfel, toți depu
nătorii, indiferent de instru
mentul de economisire pe

LIBRETE C. E. C.
care își păstrează economii
le, beneficiază de : garanția 
statului asupra sumelor de
puse, acestea puțind fi re
trase oricind ; sporirea eco
nomiilor prin dobinzi și cîș- 
tiguri : păstrarea secretului 
privind numele depunători
lor și operațiile efectuate r 
scutirea de impozite și taxe 
a depunerilor, dobinzilor și 
cîștigurilor ; dreptul de a 
împuternici și alte persoane 
să dispună de sumele păs
trate la C.E.C. ; dreptul de a 
lăsa moștenire sumele depu
se ; imprescriptibilitatea de
punerilor, a dobîrjziîor și a 
cîștigurilor.

De asemenea, fiecare de
punător beneficiază și de a- 
vantajele specifice instru
mentului de economisire al 
cărui titular este.
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MESAJE DE FELICITARE ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român

Mult stimate Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia confirmării dumneavoastră unanime ca secretar ge

nera! al partidului, vă felicit în numele meu personal și în nu- 
meie Partidului Socialist Elvețian.

Această realegere strălucită onorează marile dumneavoastră 
servicii în slujba României.

Vă urez pentru viitor realizări fructuoase și succes în afirma
rea și asigurarea independenței naționale și în dezvoltarea prin
cipiilor democrației interne.

Cu salutări prietenești,

Dr. ARTHUR SCHMID,
Președintele Partidului Socialist Elvețian

Președintelui Republicii Socialiste 
România,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Partidului Socialist EDEK și al forțelor democratice 

din Cipru, vă transmit calde felicitări cu ocazia realegerii dum
neavoastră in calitate de secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră sănătate 
și fericire, țării dumneavoastră tot mai multe realizări și progres 
sub conducerea dumneavoastră.

Oamenii din Cipru prețuiesc în cel mai înalt grad prietenia 
strinsă dintre popoarele noastre și solidaritatea cu lupta noastră.

Primiți, vă rog, incă o dată felicitările noastre cele mai căldu
roase și cele mai bune urări pentru dumneavoastră și poporul 
dumneavoastră, pentru succes deplin și prosperitate.

Președintele Partidului Socialist EDEK

Dr. VASSOS LISSARIDES

Telefoane utile
Direcția generală a poște

lor și telecomunicațiilor a 
extins grupa prefixelor ur
bane din București, asigu- 
rînd, astfel, transmiterea o- 
perativă a. comunicărilor, cit 
și obținerea rapidă a unor 
relații de utilitate publică.

Astfel, informațiile în le
gătură cu plecarea și sosirea 
trenurilor se obțin prin for
marea prefixului „052“ în lo
cul numărului 17 20 30, iar 
prefixul „055“, care înlocu
iește pe 22 22 22, permite o 
legătură mai rapidă cu ser
viciile de miliție. Cei intere
sați să cunoască adresele și 
telefoanele hotelurilor, po
liclinicilor, programele tea
trelor, cinematografelor sau 
informații sportive vor folosi 
prefixul „051“ in loc de „05“. 
Cunoscutul ..04“ a fost înlo
cuit cu prefixul „165“ urmat 
de numerele de interior din 
cadrul Direcției municipale 
de telecomunicații, numere 
care se obțin prin „03“. De 
pildă, serviciile de sesizări 
răspund la numerele „165 363“ 
și „165 165“.

ZAHARIA STANCU
A încetat din viață, în di

mineața zilei de 5 decembrie, 
Zaharia Stancu, strălucit repre
zentant al culturii românești, 
romancier, poet, ziarist, care în 
decursul a cinci decenii a des
fășurat o vastă activitate litera
ră și publicistică, pusă în slujba 
cauzei progresului social al po
porului nostru.

Născut la 5 octombrie 1902, 
în comuna Salcia, județul Te
leorman, dintr-o familie de ță
rani săraci, cunoaște din fra
gedă tinerețe, asuprirea și ex
ploatarea orînduirii burghezo- 

le

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Am urmărit, cu atenția și interesul pe care le meritau, dez

baterile ultimului dumneavoastră Congres și le vom examina și 
studia mai complet, de îndată ce ne vor parveni documentele 
referitoare la acestea.

Ținem să vă felicităm în mod deosebit pentru noua și unanima 
dumneavoastră desemnare în funcția de secretar general al parti
dului, realegere care dovedește marea încredere pe care Parti
dul Comunist Român și poporul român o pun în dumneavoastră.

Ne permitem, cu această ocazie, să vă adresăm urările noastre 
cele mai bune pentru munca dumneavoastră neobosită și pentru 
succesul obiectivelor fixate la Congres și pentru țara întreagă.

Primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, incă o dată, urările noastre 
cele mai bune și salutările noastre frățești.

Pentru Partidul Elvețian al Muncii, 
președintele

JEAN VINCENT

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Iubite tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Director al Partidului Comunist Ger

man, vă transmit felicitările noastre cele mai bune cu ocazia 
realegerii dumneavoastră în funefia de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Vă dorim mult succes in activitatea dumneavoastră de răspun
dere. Vă urăm sănătate și putere de muncă.

împreună cu felicitările noastre ne exprimăm convingerea că 
Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socia
listă România vor înfăptui cu succes hotăririle celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și vor păși înainte pe 
calea construcției socialismului.

Cu salutări socialiste,
Comitetul Director al Partidului Comunist German 

Președinte,
HERBERT MIESS

AVIsXltA
TELEGRAME

Plecarea unor delegații 
participante la Congresul 

P, C- R.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a trimis Dr. URHO KEKKONEN, președin
tele Republicii Finlanda, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Finlanda imi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu per
sonal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate pentru 
Excelența Voastră, de pace și prosperitate pentru poporul fin
landez prieten. • s -s-’

îmi exprim convingerea că bunele relații româno-finlandeze 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două țări, 
al păcii și colaborării in Europa și în lume.

- ■ ■' --..  ......— y-- - -.r
Tovarășul MANEA MANESCU, primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Re
publicii Finlanda, KALEVI SORSA, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Finlanda vă adresez, 
Excelență, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
fericire și bunăstare poporului finlandez.

în cursul zilei de joi au con
tinuat să părăsească Capitala 
delegații care au participat la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Delegația Partidului Comunist 
Irakian, condusă de Baqir Ibra
him, membru al Biroului Politic 
al C.C. al partidului; delegația 
Partidului Comunist Dominican, 
condusă de Carlos Dore, mem
bru al Comitetului Politic al 
partidului; delegația Organiza
ției Poporului din Africa de sud-

vest (SWAPO) — Namibia, con
dusă de Shipanga Andreas Zack, 
membru al Comitetului Execu
tiv; delegația Partidului Uniu
nea Poporului African Zim
babwe (ZAPU), condusă de Mi
chael Maladze, membru al Con
siliului Revoluționar, director al 
Comisariatului politic al ZAPU; 
reprezentantul Partidului Co
munist Sirian, Abdel Wahjb Ra- 
chwami, membru al C.C. al 
partidului; reprezentantul Parti
dului Unificat al Comuniștilor 
Haitieni.

România la Tîrgurile 
Internaționale 

ale anului 1974
Anul acesta, țara noastră a 

fost prezentă Ia circa 200 de 
tîrguri și expoziții internaționa
le, între care cele de la Tripoli, 
Cairo, Leipzig, Milano, Hanovra, 
Casablanca, Budapesta, Tunis, 
Poznan, Kinshasa, Dar Es-Sa- 
laam, Damasc, Alger, Plovdiv, 
Brno, Zagreb, Teheran, Bagdad 
și altele. Ultima manifestare din 
acest an, consemnînd prezența 
României, este expoziția de la 
Dubay — Uniunea Emiratelor 
Arabe, care și-a deschis porțile 
la 5 decembrie. Prezența Româ
niei Ia aceste manifestări a fost 
pusă în concordanță cu sarcinile, 
de export, fiind orientată în
deosebi spre zonele geografice 
care prezintă Un interes major 
pentru extinderea schimburi
lor noastre comerciale. De ase
menea, este de subliniat faptul 
că cea mai mare parte a mani
festărilor economice la care a 
participat țara noastră în acest 
an o constituie tîrgurile și ex
pozițiile internaționale speciali
zate.

Concomitent cu prezența la 
tîrguri și expoziții internaționa
le, în cursul acestui an țara 
noastră a găzduit o serie de 
manifestări specializate : prima 
ediție a Tîrgului internațional 
de bunuri de consum — TIBCO 
’74 ; „Aeronautica" ’74 ; a treia 
ediție a Tîrgului internațional 
București, manifestare tehnică 
de amploare care a reunit peste 
1 000 de firme' din 24 de țări.

(Agerpres)

URGENTAȚI LIVRAREA Șl MONTAJUL

ÎNTÎLNIRE
Joi, 5 decembrie, tovarășul 

Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al Guvernului, Președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, s-a întilnit cu tovarășul 
Nguyen Van Tran, secretar al 
C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, conducă
torul delegației Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, care 
a participat la lucrările celui 
d“-al XI-lea Congres al P.C.R. 
C t acest prilej a avut loc o 
convorbire referitoare la unele 
probleme ale conducerii econo
miei. A participat tovarășul Du
mitru Turcuș, adjunct al șefu
lui Secției Relații Externe a 
C.C. al P.C.R.

în aceeași zi oaspetele a vi
zitat uzinele „Electronica".

VIZITĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, va efectua, 
în următoarele zile, o vizită o- 
ficială de prietenie în U.R.S.S., 
la invitația guvernului sovietic.

DEPUNERI

DE COROANE
Noii ambasadori la București 

ai Japoniei — Ryoko Ishikawa, 
Olandei — August Hyacinth 
Croin, Republicii Democratice 
Sudan — Sayed Sharief Ahmed 
și Republicii Populare Ungare 
— Gyorgy Biczo au depus, joi 
dimineață, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și pa
triei, pentru socialism.

ȘTIINȚĂ
în județul Mureș se desfășoară 

„Decada științei și tehnologiei", 
în cadrul căreia sînt programate 
simpozioane, mese rotunde, 
schimburi de experiență, dezba
teri vizînd aprofundarea unor 
probleme privind producția mo
dernă de bunuri materiale. Ma
nifestarea a debutat la Casa teh
nicii din Tîrgu Mureș cu simpo
zionul : „Politica științei în Re
publica Socialistă România in 
lumina documentelor Congresu
lui al XI-lea al partidului".

UTILAJELOR LA NOILE OBIECTIVE!
(Urmare din pag. I)

testările la tablourile de coman
dă deja montate. Conductele 
exterioare sînt în întregime ter- 
moizolate. Se lucrează zi-lumi- 
nă, iar în sectoarele cazane, 
AMC, Pram și turbine, reflec
toarele nu se sting decît după 
ora 21. în sala viitorilor opera
tori, becurile multicolore au în
ceput să pîlpîie, prefigurînd a- 
propiata descătușare a megawa
ților. La cazane, tinerii Iulian 
Pistol, Vasile Dinu și Mihai Flă- 
mînzeanu fac ultima testare a 
cazanului, după care aburul va 
trece peste paletele turbinelor. 
Paul Vlad și frații Constantin 
și Dumitru Damian au terminat 
ultimele conexiuni cu stația de 
transformare. La peronul recent 
amenajat au sosit primele va
goane cu combustibil pentru vi
itoarea centrală electrotermică 
București-Vest.

LA „TIMPURI NOI". ORA DE
BUTULUI A TRECUT, IAR UTI
LAJELE... AȘTEAPTĂ PRIMA 

ZĂPADA

Privită din afară, noua hală e- 
tajată oferă o splendidă imagine 
a ordinii și disciplinei. Bănuiala 
că înăuntrul ei se lucrează în 
ritm susținut este prima idee 
care îți răsare în minte. Aceeași 
imagine promițătoare ne-o oferă 
și convorbirea cu inginerul 
Gheorghe Mecu, șeful lotului de 
construcții din cadrul I.C.S.I.M. 
— București :

— Lucrăm, în momentul de 
față, la ultimele finisări exte
rioare. Hala a intrat în produc
ție la termenul planificat': 30 
septembrie a.c. Primele capaci
tăți de producție au fost inau
gurate chiar mai devreme față 
de acest termen : 30 iunie a.c.

Și totuși, în ciuda afirmațiilor 
tovarășului inginer Mecu, realita
tea este cu totul alta. Primele 
două nivele produc la capacita
tea proiectată, ultimul însă nici 
n-a intrat In funcțiune. Cele 
două lifturi nu sînt încă mon
tate. I.F.M.A. București a în

ceput lucrarea, a părăsit-o în 
favoarea unui alt front de lucru 
pentru ca, în sfîrșit, să revină 
cu o întîrziere de aproape două 
luni de zile. în ceea ce privește 
utilajele, o parte din ele au so
sit, dar... nu pot fi încă montate: 
lipsesc unele subansamble și 
mecanisme aflate în fabricație la 
U.Z.U.C. — Ploiești. De aseme
nea, întreprinderea „Anticoro- 
zivul" nu a terminat încă stația 
de epurare a apelor.

— Există totuși posibilitatea 
ca hala etajată — în care vor fi 
cuprinse secțiile mecanic șef, 
sculărie și acoperiri metalice — 
să producă pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, la parametrii proiec
tați, ne explică inginerul Ion 
Popescu, șeful secției tratamen
te, forjă și acoperiri metalice. 
Cu o singură condiție însă : toți 
cei care răspund, direct sau in
direct, de această investiție, să 
intre în atribuțiunile ce le revin 
și să contribuie la recuperarea 
restanțelor care mai există. Mai 
sînt 25 de zile pînă la sfîrșitul 
anului. Nu 25 de întrebări sau 
ridicări din umeri, ci 25 de răs
punsuri concrete, eficiente.

ploatarea < . .... ....
moșierești, pe care avea 
înfățișeze în pagini, de 
mare forță artistică, de
mascatoare, în opera sa 
literară. Argat pe o moșie 
boierească, ucenic tăbăcar, 
vinzător de băcănie, mic 
funcționar, Zaharia Stan
cu este silit de vicisitudi
nile vieții să facă mari 
eforturi pentru a învăța, 
pentru a deveni 
știutor de carte 
milia sa.

Debutează pe 
literaturii in anul 1920, 
publicînd apoi versuri în 
cele mai cunoscute re
viste ale epocii. Volumul 
de versuri „Poeme sim
ple", editat în 1927, a fost 
distins cu Premiul Socie
tății Scriitorilor Români. 
Scrie, de asemenea, nu
vele, povestiri, romane.

între anii 1928—1932 
urmează Facultatea de li
tere și filozofie, luîndu-și 
licența în 1933. în același 
an editează revista „Azi", 
la care colaborează per
sonalități de seamă ale 
vieții literare interbelice. 
Manifestind o caldă sim
patie pentru truditorii pă- 
mintului, pentru oamenii 
pli, desfășoară, totodată, o bo
gată activitate de ziarist, con
deiul său înfierînd nedreptățile 
sociale, politicianismul, corupția 
și afacerismul claselor exploa
tatoare, complicitatea lor la as
censiunea fascismului. Alături 
de exponenți de seamă ai ști
inței, artei și culturii progre
siste din țara noastră, Zaharia 
Stancu demască și condamnă 
crimele fascismului, ia atitudi
ne hotărîtă împotriva tendințe
lor de fascizare a țării, expri
mă solidaritatea militantă a po
porului român cu forțele anti
fasciste internaționale, cu de
mocrații spanioli care luptau 
cu arma în mină pentru apă
rarea libertății. Pentru activi
tatea desfășurată împotriva dic
taturii antonesciene, a ocupan- 
ților hitleriști, a fost internat, 
alături de alți patrioți și demo- 
crați, în lagărul de la Tg. Jiu.

După victoria 
ționale armate 
antiimperialiste, 
cu își consacră 
slujirii idealurilor de libertate 
și progres social, vastei opere

primul 
din fa-

tărîmul

să

de edificare a societății socialis
te pe pămîntul României, înfăp
tuite de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. Prezent, fără întrerupe
re, în coloanele ziarelor și revis
telor, în care publică sute de 
articole, Zaharia Stancu găsește, 
totodată, cîmp liber de afirmare 
vigurosului său talent de scriitor 
angajat, dăruind poporului său 
opere de mare valoare pentru 
înnobilarea culturii românești, a 
omului nou. Romanul „Desculț",

sim-

insurecției na- 
antifasciste și 

Zaharia Stan- 
forța creatoare

apărut în 1948, moment remar
cabil al prozei românești, — 
zguduitoare frescă a dramei ță
rănimii noastre, apăsată de asu
prirea și exploatarea regimului 
burghezo-moșieresc — a făcut 
cunoscută istoria lui Darie în 
24 de limbi ale popoarelor lu
mii. Scriitorul-cetățean dăruieș
te apoi literaturii române, po
porului său opere de mare răsu
net, unele avînd în centrul lor 
eroi de neuitat, figuri luminoase 
de comuniști și patrioți revolu
ționari, opere profund realiste 
cum sînt romanele „Dulăii", 
„Rădăcinile sînt amare", „Jocul 
cu moartea", „Pădurea nebună", 
„Șatra", „Ce mult te-ăm iubit" 
ș.a. Multe din lucrările sale în
fățișează marile evenimente is
torice și sociale din lupta pentru 
edificarea noii orînduiri in pa
tria noastră. De o mare popu
laritate s-a bucurat, bogata sa 
creație poetică în slujba căreia 
și-a pus talentul pînă în ultime
le clipe ale vieții.

Director al Teatrului Național 
între 
1968,

Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste

anii 1946—1952 și 1958— 
redactor-șef și director al

Uniunea Scriitorilor

„Gazetei literare", Zaharia Stan-- 
cu a devenit membru al Acad»-» 
miei Republicii Socialiste Româ
nia în anul 1955, iar obștea scri
itorilor l-a ales ca președinte al 
Uniunii din anul 1966.

Laureat al Premiului de Stat, 
în anul 1952, pentru romanul 
„Desculț", Zaharia Stancu a fost 
distins, în anul 1971, cu premiul 
„Gottfried von Herder", precum 
și cu Medalia de Aur a Con
siliului Mondial al Păcii.

Membru al Partidului Comu
nist Român, Zaharia Stan
cu a fost ales la Con
gresul al X-lea membru 
supleant al C.C. al P.C.R.,- 
iar la plenara din decem
brie 1969 — membru al, 
C.C. al P.C.R.

Deputat in Marea Adu
nare Națională in mai 
multe legislaturi, începînd 
din anul 1948, a fost din 
martie 1969 membru al 
Consiliului de Stat al Re-- 
publicii Socialiste Româ
nia.

La Congresul Frontului 
Unității Socialiste a fost 
ales membru al Biroului 
Consiliului Național.

în toate aceste calități, 
Zaharia Stancu a desfășu
rat o intensă activitate,■ 
dăruită cauzei partidului, 
slujirii cu credință a po
porului.

Ca președinte al Uniu
nii scriitorilor a militat
cu consecvență pentru'
promovarea politicii cul
turale a partidului nostru,- 
pentru înflorirea literatu
rii noastre noi, inspirată- 
din realitățile sociale ale. 
patriei, din viața și mun-, 

i poporului nostru, din idealu-

Pentru îndelungata și rodnica 
activitate în domeniul creației, 
literare și al publicisticii, pentru, 
contribuția deosebită adusă la- 
înfăptuirea politicii partidului de 
înflorire a culturii socialiste în‘ 
patria noastră, acad. Zaharia 
Stancu a fost distins cu titlul de ’ 
Erou al Muncii Socialiste și alte 
înalte ordine și medalii.

Prin încetarea din viață a Iul- 
Zaharia Stancu, literatura noas-- 
tră socialistă pierde un strălucit 
reprezentant, ale cărui creații' 
au îmbogățit patrimoniul cultu
rii naționale și au dus mesajul, 
spiritualității românești in teza-, 
urul literaturii universale. Prin 
opera sa, Zaharia Stancu va ră- 
mîne în memoria poporului ro’-'- 
mân ca un ilustru scriitor pâ-‘ 
triot și militant comunist pen
tru idealurile oamenilor muncii 
din rîndul cărora s-a ridicat, 
pentru dezvoltarea colaborării 
și prieteniei dintre oamenii de 
litere progresiști de pretutin
deni, pentru victoria socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României.

ca
rile și năzuințele sale.

Academia Republicii 
Socialiste România

CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU ORGANIZAREA FUNERALIILOR
Pentru organizarea funeraliilor 

academicianului Zaharia Stancu
a fost constituită o comisie for
mată din tovarășii : Dumitru

Popescu, președinte, Miron Ni- 
colescu, Virgil Teodorescu.

DE LA COMISIA PENTRU ORGANIZAREA
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor academicianului Za
haria Stancu comunică : sicriul 
cu corpul defunctului va fi de
pus la Marea Adunare Naționa
lă. Pentru a-și putea lua rămas

bun de la scriitorul Zaharia 
Stancu, publicul va avea acces 
vineri, 6 decembrie, între orele 
16 și 19 și sîmbătă, 7 decembrie, 
între orele 9 și 12.

Adunarea de doliu va avea

FUNERALIILOR
loc sîmbătă, 7 decembrie, oră * 
12 la Palatul Marii Adunări Na- * 
ționale. Cortegiul funerar va. 
porni în jurul orei 13, îndreptîn- . 
du-se spre cimitirul Bellu, unde - 
va avea loc înhumarea. " •

Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
Agenția Română de Impresariat artistic 

anunță spectacole extraordinare de cintece și dansuri 
susținute de ansamblul artistic

A N s u o r

TINERI:
în cadrul acțiunii „TINERILOR, CĂRȚI — PRIETENI 

PENTRU O VIAȚA", vă puteți procura, la alegere, prin di- 
fuzorii din întreprinderi sau instituții, cărți politice, tehnice, 
de informare, beletristice, de artă, sport și turism utile lăr
girii orizontului politic și ideologic, pregătirii și perfecționă
rii profesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care își vor procura — in condiții de plată avanta
joase — cărți în valoare de cel puțin 100 lei vor participa 
GRATUIT la tragerea la sorți a tichetelor ce li se eliberează 
de către difuzori.

Vor fi acordate 1 200 premii in cărți.
Pentru informații suplimentare adresați-vă difuzorilor de 

cărți din întreprinderea sau instituția dv.

La OPERA ROMÂNĂ, sîmbătă 7, du- La CRAIOVA 12 și 13 decembrie și 
minică 8 și marți 10 decembrie 1974, BRAȘOV 15 și 16 decembrie a.c. 
ora 20.

Biletele se vind la casa ARIA, Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75, pentru București și la 
Agențiile teatrale din celelalte localități.

CENTRALA DE APROVIZIONARE Șl LIVRARE 
A PRODUSELOR CHIMICE BUCUREȘTI, 
Șos. Viilor nr. 85—87, sectorul 5, caută :

— Inginer termoenergetic
— Inginer mecanic — întreținere utilaje și mijloace de 

transport
— Inginer transporturi auto
— Economist prețuri, plan financiar
— Contabil
— Revizori tehnici auto
— Mecanici auto — motoare diesel —
— Electricieni auto — motoare auto diesel —
— Muncitori necalificați pentru a lucra în depozite.
Relații la telefonul 23 88 20 interior 15 sau 41.

ZIARE 
ȘI 

REVISTE 
pe anul 1975 

PENTRU TOATE 
CATEGORIILE 
DE CITITORI

Pentru ca primirea 
publicațiilor să încea
pă din ianuarie, achi
tați din timp abona
mentele la oficiile și 
factorii poștali, pre
cum și difuzorilor de 
presă din întreprin
deri, instituții și de la 
sate.

Consultați catalogul 
presei editate în Re
publica Socialistă 
România.

„ÎNTREPRINDEREA DE CALCULATOARE ELECTRONICE" 
CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, STR. ING. GEORGE CONSTAN- 
TINESCU, NR. 2, SECTOR 2 - PLATFORMA INDUSTRIALA 
PIPERA, ORGANIZEAZĂ PENTRU ÎNTREPRINDEREA DE 
ECHIPAMENTE PERIFERICE NECESARE CALCULATOARE
LOR ELECTRONICE.

CURSURI DE CALIFICARE 
pentru meseriile:

- lăcătuș ajustor
- lăcătuș mecanic
- strungar
- frezor-rabotor
- rectificator
- sudor
- trafamentist

Cursurile durează între 5-8 luni și în această perioadă 
participanții sînt remunerați conform H.C.M. 2105/1969.

înscrierile și încadrările se fac zilnic între orele 9—13 pînă 
la 25 decembrie 1974, pe baza următoarelor acte :
- Certificat de naștere, copie și original;
- Certificat de absolvire a școlii generale, copie și ori- • 

ginal;
- Buletin de analiza sîngelui și examen pulmonar;
- Cartea de munca (unde este cazul) ;
- Repartizarea de la Forțele de munca.
Nu se primesc absolvenți ai școlii generale care au ter

minat 8 clase în anul 1974 și care la data absolvirii aveau 
vîrsta sub 16 ani.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 33 67 60 
interior : 174

MIJLOACE DE TRANSPORT :
- Autobuzele : 101, 104, 106.
- Tramvaiul : 16.



V

„Scînteia tineretului"

pag. 4

Evolufia
navei

„Soiuz-16"

■

problemei coreene
„Problema coreeană continuă să formeze obiectivul dezbateri

lor Comitetului politic al Adunării Generale, majoritatea repre
zentanților statelor membre pronunțindu-se, intr-o formă sau 
alta, în favoarea reunificării independente și pașnice a Coreei, 
fără nici un fel de amestec din afară.

Dificila misiune
a lui Takeo Miki

Peter Florin, ambasadorul R.D. 
Germane, a declarat că Aduna
rea Generală a O.N.U. 
să hotărască în cursul actualei 
sale sesiuni retragerea 
trupelor străine staționate 
sudul Coreei sub drapelul Națiu
nilor Unite, fapt care ar consti
tui o însemnată contribuție la 
soluționarea „problemei core
ene"

A urmat la cuvînt reprezen-

trebuie
tuturor 

în

TINERETUL LUMII

Convocarea

Congresului

de constituire

a organizației

„Tineretul Comunist

Elvețian*'
Duminică, Ia Ziirich se va 

desfășura congresul de con
stituire a organizației „Tine
retul Comunist Elvețian" — 
anunță „La Voix Ouvriere", 
organ al Partidului Elvețian 
al Muncii. Creată încă din 
anul 1921, organizația a fost 
interzisă Ia începutul celui 
de-al doilea război mondial. 
Ulterior, ea a fost reconsti
tuită sub numele Tineretul 
Liber Elvețian, care, ince
pind din 1956, și-a desfășurat 
activitatea la nivel local. 
Scopul noii organizații — in
dică „La Voix Ouvriere" — 
este „de a desfășura acțiuni 
de amploare in strînsă legă
tură cu avangarda politică a 
mișcării muncitorești, Parti
dul Elvețian al Muncii, pen
tru apărarea intereselor ti
neretului și difuzarea in rin- 
durile sale a ideilor mar- 
xism-Ieninismului".

tantul Albaniei, ambasadorul 
Ranko Naco, care a arătat că 
de pește două decenii sint. sta
ționate trupe străine in sudul 
Coreei, in ciuda faptului că nu 
există nici un argument juridic 
sau politic care să justifice pre
zența acestor trupe in zonă. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru 
retragerea lor imediată.

Ambasadorul Poloniei la 
O.N.U., E. Kulaga, a caracteri
zat prezența, trupelor americane 
în sudul Coreei drept o relicvă 
a războiului rece, un obstacol în 
calea spre promovarea reunifi
cării pașnice și independente a 
țării și a cerut Adunării Gene
rale să adopte proiectul de re
zoluție al celor 38 de state ne
aliniate și socialiste menit să 
corecteze această situație ana
cronică.

Reprezentantul Zambiei, R. B. 
Banda, a dat o înaltă apre
ciere inițiativelor perseveren
te ale Guvernului R.P.D. Co
reene indreptate spre înfăptui
rea dezideratului de unitate na
țională a poporului coreean și a 
exprimat regretul profund al 
guvernului zambian pentru fap
tul că progresul spre realizarea 
acestui deziderat este blocat de 
prezenta trupelor străine în su
dul Coreei.

Benjamin Miko, reprezentan
tul Guineei Ecuatoriale, a de
clarat că în lume există un sin
gur popor coreean și nimeni 
nu-1 va putea ține scindat pen
tru totdeauna. Vorbitorul a apre
ciat că Adunarea Generală are 
dreptul și obligația de a des
ființa comandamentul militar al 
Națiunilor Unite, așa cum. la 
sesiunea trecută, a abolit Co
misia O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea, Coreei.

Ambasadorul Sierrei Leone, 
Philip Palmer, a declarat că 
scindarea Coreei este menținută 
în mod artificial prin politica 
teroristă a guvernului genera
lului Pak Cijan Hi și prin pre
zența trupelor străine care con
stituie o sursă permanentă de 
încordare și amestec în trebu
rile interne ale poporului core
ean. de prelungire a divizării 
țării.

R. D. GERMANA : In laboratorul unei școli generale din orașul Schwerin
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Nava cosmică sovietică 
pilotată „Soiuz-16", avindu-i 
la bord pe cosmonauții Ana
toli Filipcenko și Nikolai 
Rukavișnikov, a efectuat, 
pină la 5 decembrie, aproxi
mativ jumătate din progra
mul de zbor.

In intervalul corespunză
tor duratei a trei zile și trei 
nopți terestre afectat acestei 
prime părți a misiunii lor 
spațiale, cei doi cosmonauți 
au efectuat o serie de expe
rimente medicale și biologi
ce, iar in timpul rotațiilor a 
32-a, 38-a și 48-a in jurul
Terrei a avut loc experi
mentarea sistemului auto
mat și a anumitor părți ale 
noului agregat de cuplare re
alizat in conformitate cu ce
rințele viitorului zbor cos
mic sovieto-american, ce ur
mează a fi realizat de nave 
de tip „Apollo" și „Soiuz", 
în anul 1975.

Takeo Miki a cîștigat 
confruntarea din in 
teriorul Partidului Li 
beral-Democrat din 
Japonia. Devenind 
președinte al partidu
lui de guvernămînt, 
Miki își are asigurată 
funcția de prim-minis- 
tru.

ROMA

Guvernul Moro
de încredere

a primit votul 
al Senatului

Pentru instaurarea unei păci trainice
și juste în Orientul Apropiat

în cadrul dezbaterilor din Co
mitetul politii: special al Adu
nării Generale asupra punctului 
intitulat „Activitatea Oficiului 
Națiunilor Unite de ajutorare șt 
lucrări pentru refugiații pales
tinieni" a luat cuvintul repre
zentantul români care a arătat 
că problema aflată in dezbatere 
nu poate și nu trebuie limita
tă la aspectele umanitare, in- 
ttucit acestea nU pot fi sub
stituite unei soluții politice, în 
contextul mai larg al situației 
din Orientul Apropiat, Vorbi
torul a relevat necesitatea unor 
eforturi stăruitoare în vederea 
instaurării unei păcj trainice și 
juste în zonă. în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U. și 
cu normele unanim admise ale

dreptului internațional, potrivit 
cărora fiecare popor trebuie 
să-și hotărască în mod liber ca
lea dezvoltării politice și eco
nomice.

După ce a menționat că solu
ționarea problemei poporului 
palestinian constituie un factor 
primordial pentru instaurarea 
unei păci trainice și juste în 
zonă, delegatul român a subli
niat necesitatea reluării Con
ferinței de la Geneva pentru 
pace în ' Orientul Apropiat, cu 
participarea reprezentanților tu
turor părților interesate, inclu
siv a O.E.P., a unor state din 
Europa și din regiunea medite
raneană, care pot contribui la 
soluționarea cit mai rapidă a 
acestei probleme.

Senatul italian a acordat, joi, 
votul de încredere noului gu
vern de centru-stînga prezidat 
de Aldo Moro, cu 190 de sufra
gii favorabile și 113 împotrivă. 
Votului favorabil al democrat- 
creștinilor și al republicanilor, 
care formează așa-numita „mică 
coaliție", i s-au adăugat cel 
al socialiștilor, socialist-demo- 
craților și al celor cîțiva sena
tori reprezentînd regiunile au
tonome.

Cele trei 
care s-au 
discurs de 
premier, au evidențiat existența 
unei game largi de aprecieri, și 
opinii în legătură cu declaratia- 
program. Dacă depășirea actua
lei crize și evitarea dizolvării 
anticipate a Parlamentului au 
fost apreciate ca un fapt pozi
tiv de toate partidele fostei 
coaliții de centru-stinga și de 
opoziția de stingă, formațiunile 
politice au exprimat păreri di
ferite în legătură cu modalită
țile de colaborare între partidele 
centrului-stînga, cu importanta 
sau atenția care trebuie acor
dată unora sau altora dintre 
măsurile ce se impun a fi adop
tate în domeniul economic sau 
al întăririi instituțiilor demo
cratice.

Apreciind programul guvernu
lui drept realist și adecvat ne
cesităților de moment, senatorul 
Michele Zuccala, președintele 
grupului parlamentar al Parti
dului Socialist Italian, a arătat 
că „vorbele trebuie 
fapte", incepind de la salvgar
darea riguroasă a 
democratice și

zile de 
încheiat 

răspuns
dezbateri, 
printr-un 

al noului

urmate de
legalităților 
antifasciste.

GALA A FILMULUI 
ROMANESC IN SUEDIA

• LA INSTITUTUL SUEDEZ 
AL FILMULUI din Stockholm a 
fost inaugurată, la 3 decembrie, 
cu filmul „Felix și Otilia", o 
gală consacrată producției cine
matografice din țara noastră.

pe scurt

Arătînd că Partidul Comunist 
Italian apreciază unele orientări 
ale noului guvern în ce privește 
politica externă, președintele 
grupului parlamentar al P.C.I., 
senatorul Edoardo Perna, a de
clarat că opoziția comuniștilor 
față de noul guvern va fi în
dreptată spre intensificarea e- 
forturilor tuturor forțelor demo
cratice pentru o soluționare po
zitivă, în interesul maselor largi 
populare, a problemelor econo
mice și sociale.

• PORTUGALIA A AC
CEPTAT să semneze un tra
tat cu India prin care recu
noaște suveranitatea indiană 
asupra fostelor enclave por
tugheze de pe coasta de vest 
a țării — Goa, Daman și 
Diu — aflate sub controlul 
autorităților naționale din 
1961, — a declarat la Delhi, 
în cadrul unui interviu tele
vizat, Kewal Singh, secretar 
de stat pentru problemele 
externe. El a precizat că tra
tatul va fi semnat cu ocazia 
vizitei ministrului de exter
ne portughez, Mario Soares, 
pe care urmează să o între
prindă în India în a treia 
săptămînă a acestei luni.

Totodată, Kewal Singh a 
declarat că India și Portu
galia vor relua în curînd re
lațiile diplomatice.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD s-a pronunțat pentru a- 
doptarca urgentă de către Con
gresul american a legislației pri
vind reforma comercială, pre
zentată de fosta Administrație in 
aprilie 1973. „Statele Unite — 
a declarat Gerald Ford — sint 
confruntate cu cele mai serioa
se dificultăți din întreaga pe
rioadă postbelică. Dacă nu vom 
aborda actualele probleme de o 
manieră constructivă cu princi
palii noștri parteneri comerciali, 
ne vom expune unei crize de 
cea mai mare amploare". „Pen
tru combaterea inflației și re
cesiunii, a continuat președinte
le, cooperarea internațională este 
absolut necesară. Răspunsul a- 
decvat la aceste probleme, ca și 
la penuria de alimente și criza 
energetică, este cooperarea și 
nu izolaționismul".

CONVORBIRILE 
FRANCO-SOVIETICE

• JOI au început convorbirile 
dintre Valery Giscard d’Estaing, 
președintele Franței, și Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. Agenția TASS re
levă că au fost abordate o serie 
de aspecte ale relațiilor franco- 
sovietice.

Efectuind un tur de 
aeroport, 
companiei 
„DC-9", încerca parcă 
să ne reamintească 
faptul că sintem unde
va deasupra „țării ce
lor 1 000 de lacuri", 
cum este adesea nu
mită Finlanda in pros
pectele turistice. O 
puzderie de lacuri al
băstrea linia orizon
tului, .ocupind largi 
spații in covoarele 
forestiere. In treacăt 
fie spus, țara renumi
tului Jan Sibelius, 
compozitorul care a 
cintat peisajele și oa
menii acestor ținuturi, 
dispune de un număr 
de lacuri cu mult pes
te cel al metaforei : 
62 000 ; cel mai întins 
— o adevărată mare 
interioară. Iso Sai
maa, situat în sud — 
are 4 400 km.p. Poate 
părea curios, dar lacu
rile, cu limpezimea și 
farmecul împrejurimi
lor lor, m-au impre
sionat mai puțin. In 
schimb, pădurile (65 
la sută din suprafața 
țării, circa 5 ha 
pădure pe 
cuitor). în 
rora pinul 
derea cea 
nată (43 
grija deosebită

aeronava
SAS, un

care fac dovadă fin
landezii în arhitectura 
modernă. Otaniemi este 
un orășel studențesc, 
găzduind un ansam
blu de diferite facul
tăți tehnice, cămine și

executată din beton, 
oțel, lemn, sticlă, după 
ideile Iui Reima Pie- 
tilă, se integrează me
diului, oferind condiții 
din cele mai bune 
pentru desfășurarea

desfășurat lucrările 
Conferinței tineretului 
pentru securitate și 
cooperare în Europa.

La cîțiva kilometri 
de Otaniemi, 
nord-vest, a fost înăl
țat Tapiola, unul

spre

fiecare 
cadrul 
deține pon- 
mai insem- 
îa sută) și 

___ — în 
ciuda unei exploatări 
intensive a masei 
lemnoase, în special 
pentru industria hîr- 
tiei — pentru conser
varea mediului mi-au 
atras în mod deosebit 
atenția.

Exceptînd poate cen
trul orașului Helsinki 
— unde arhitectura 
secolului trecut se îm
bină armonios cu li
niile construcțiilor mo
derne — în rest, arbori 
inalți, stincile ruginii, 
se mulează pe țesătura 
edificiilor, creînd sen
zația unui tot ambiant, 
odihnitor. Otaniemi și 
Tapiola, două din noi
le ramificații ale ca
pitalei, stau mărturie 
spiritului novator de

cluburi studențești. 
Poposind aici ai im
presia că te găsești 
intr-o stațiune de o- 
dihnă. Dipoli, centrul 
cultural, situat în a- 
celași Otaniemi. este o 
mostră a înaltului 
profesionalism al noii 
generații de arhitecți 
finlandezi. Lucrarea,

unor manifestații po
litice, cultural?, știin
țifice de mare anver
gură. Aici, la Dipoli, 
au avut loc convorbi
rile pregătitoare mul
tilaterale care s-au 
încheiat cu convoca
rea Conferinței gene- 
ral-europene ; în sălile 
acestui complex s-au

țat Tapiola, unul din 
primele cartiere-sate- 
lit ale orașului Hel
sinki. Autostrada, șer
puind ușor, ocolește 
pinii semeți, deschi- 
zihd drum șuvoiului 
de cai-putere. Dimi
neața, un flux conti
nuu spre centrele in
dustriale, portuare, co
merciale din Helsinki. 
Spre asfințit, cind um
brele dispar scăldate 
în culorile romantice 
ale crepusculului scan
dinav, același șuvoi se 
revarsă în sens opus. 
Pe aleile special a- 
menajate pentru pie
toni și bicicliști, ne-am 
pierdut într-o după- 
amiază de toamnă țîr- 
zie, în avalanșa de lo
calnici, ce reveneau 
acasă după o zi de 
muncă. Ne-am oprit 
îndelung printre co
chetele blocuri înveș
mântate în verdeață, 
în centrul comercial, 
pe malul lacului 
orga de lumini și 
lipsitele rățuște...

Am urcat, apoi, 
ultimul etaj al 
mai inalte clădiri. în- 
cercînd să cuprindem 
in priviri, in mărime 
naturală, ceea ce, la 
scară redusă, ne o- 
ferise municipalitatea 
pe un panou din cen
trul Tapiolei. Din de
părtare zumzetul ur
ban pătrundea anevo
ios printre ramurile 
dense. De undeva, abia 
bănuit, răsufla piuă 
aci vuetul portului. 
Trasoare multicolore 
desenau pe cerul se
nin contururi dantela
te. Mai aproape, 
fota dinspre oraș 
potolise.
prinsese 
piola...

Liniștea 
din nou
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cu 
ne-

, la 
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for- 
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TIMOFTE

• O NOUTATE PENTRU FILATELIȘTI: incepind de Ia data 
de 1 ianuarie 1975, cuvintul „Franța" va înlocui denumirea „Re
publica franceză" de pe timbrele poștale din țara lui Volțalre. Se 
reproșa adesea timbrelor emise de poșta franceză că sint „prea 
încărcate" cu text. Dealtlei, numeroase timbre emise intre 1924 
și 1948 purtau doar cuvintul „Franța" • DIMINUAREA ACCI
DENTELOR PE DRUMURILE ITALIEI. In primele șapte luni ale 
acestui an, numărul victimelor circulației s-a micșorat in raport 
cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Institutul central de 
statistică din Italia argumentează cu cifre această afirmație. 
Astfel, numărul accidentelor a scăzut de la 190 528 la 164 087, iar 
cel al mortilor și răniților de la 5 985 și, respectiv, 155 453 la 5 300 
șl 130 797. Explicația acestei evoluții îmbucurătoare o reprezintă 
măsurile de limitare a circulației, in special duminica, începînd 
din decembrie 1973, ca urmare a crizei petrolului p PENTRU 
PRIMA OARA, O FEMEIE VA DELIBERA LA TRIBUNALUL FE
DERAL ELVEȚIAN, instanța supremă in justiția țării. Această 
cinste va reveni doamnei Margrit Bigler-Eggenberger pe care 
parlamentul elvețian a ales-o miercuri ca judecător al tribuna
lului federal, după ce, anul trecut, îndeplinea deja funcția de 
judecător supleant » NU TRIMITEȚI SOLDAȚILOR STAȚIO
NAȚI IN IRLANDA DE NORD CADOURI CU OCAZIA SĂRBĂ
TORILOR DE IARNĂ! Astfel sună un apel lansat miercuri popu
lației de către armata britanică. Motivul: teamă autorităților mi
litare de a nu se ascunde vreo „capcană" printre daruri. Mai 
ales că luni a fost descoperit la Londonderry un atelier clan
destin de fabricat bombe. Cine vrea să-și exprime sprijinul față 
de soldați, n-are decit să subscrie unui fond special creat în 
acest scop — se sugerează în continuare <ș TINERII BRITANICI 
PREFERĂ TELEVIZORUL LECTURII — arată un sondaj publi
cat joi de „Consiliul școlilor britanice". Același sondaj relevă 
faptul că în prezent școlarii din Anglia citesc de două ori mai 
puține Cârti decît în 1938. Din cel opt mii de copii consultați, 60 
la sută petrec in fața televizorului „cel puțin" două ore pe zi, 
iar restul de 40 la sută petrec „cel puțin" trei ore pe zi în fața 
micului ecran. Pe de altă parte, 36 la sută din băieții șl fetele 
de 14 ani afirmă că nu citesc niciodată cărți, față de 29 la sută, 
în cazul copiilor de 12 ani. și 13 la sută, pentru copiii de 10 ani
• DEZBATEREA IN CAMERA COMUNELOR ASUPRA PEDEP
SEI CU MOARTEA, urmată de un vot asupra eventualei reve
niri la pedeapsa capitală, va fi organizata la 11 decembrie. Aceas
tă dezbatere a fost acceptată de guvern săptămînă trecută, in 
urma exploziilor de la Birmingham din 21 noiembrie. Abolită 
provizoriu pentru 5 ani în 1964. pedeapsa cu moartea a fost su
primată definitiv în Marea Britanie în 1969 • COMPANIA JA
PONEZA „SUMITOMO KAGAKU" A ELABORAT O TEHNOLO
GIE SPECIALĂ PENTRU PRODUCEREA DE ALUMINIU avînd 
puritatea de 99,9995 la sută. Este pentru prima oară cînd în Ja
ponia se realizează aluminiu cu un asemenea grad ridicat de 
puritate, extrem de solicitat în prezent în industria electronică
• ASUPRA ZONEI MARELUI ORAȘ EGIPTEAN ALEXANDRIA 
S-A ABĂTUT CEA MAI PUTERNICĂ PLOAIE DIN ULTIMII 
56 DE ANI. Aversa a provocat inundarea unor cartiere ale ora
șului, întreruperea legăturilor telefonice, șl sistarea traficului ru
tier pe, cele două șosele care leagă Alexandria de Cairo.

• POLIȚIA BRITANICA a a- 
restat aproximativ 30 de per
soane suspectate de a fi parti
cipat la atentatele cu bombe pro
duse pe teritoriul Marii Britanii 
și Irlandei. Operațiunea este con
siderată drept cea mai mare e- 
fectuată pe teritoriul englez, 
pînă acum, împotriva membri
lor Armatei Republicane Irlan
deze — I.R.A., scoasă, recent, în 
afara legii.
NAȚIONALIZĂRI 
IN---------------DAHOMEY

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
DAHOMEYULUI a hotărit 

_ „____ 2___ '..t naționalizarea 
imediată a patrimoniului socie
tăților petroliere străine „Shell", 
„British Petroleum", Tov«en“ 
„Mobil Oii", „Agip“_și 
a declarat, joi, la 
purtător de cuvînt 
lui.

AL
să procedeze la

„Texaco' 
„Depp' 

Cotonou, un 
al guvernu-

SĂNĂTĂȚII• IN STAREA
fostului președinte american Ri
chard Nixon, care la 29 octom
brie a suferit o dificilă inter
venție chirurgicală, se înregis
trează progrese satisfăcătoare. 
Potrivit medicilor, Richard Ni
xon continuă să sufere de o u- 
șoară pneumonie, nedepășind 
încă perioada de convalescență.

VIZITA CANCELARULUI
R.F.G. ÎN S.U.A.
• PREȘEDINTELE 

LOR UNITE, Gerald 
cancelarul R. F. 
Helmut Schmidt, au 
o primă serie de convorbiri asu
pra situației economice interna
ționale, a relațiilor est-vest și 
a crizei energetice, informează 
agenția United Press Interna
tional.

Aceasta este prima vizită a 
lui Helmut Schmidt in Statele 
Unite, după ce a devenit can
celar al R.F.G.

STATE- 
Ford, și 
Germania, 
avut joi

pe scurt

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală: Botanică 
(clasa a V-a școala generală): 
Bacteriile, (TVSI); Fizică (clasa a 
VlII-a școala generală),: Electroli
za (TVSI); Școala contemporană 
(ciclu pentru . cadrele didactice) : 
Rolul școlii în educația politlco- 
niorâlă a tineretului; Arta pe în
țelesul tuturdr (ciclu de Inițiere 
și' educație estetică): Obiect, ima
gine, spațiu. 17,30 Emisiune în 
limba germană. 19,10 Intilnire cu 
Finlanda — film documentar. 19,30 
Telejurnal. Acum, principalul —. 
acțiunea de înfăptuire a hotărtri-' 
lor Congresului. 20,00 România de 
astăzi, România de mîine. Revistă 
social-politică TV. Inaugurăm as
tăzi un ciclu de emisiuni dedicat 
armonioasei arhitectonici soclal- 
politipe. a României viitorului ela
borată de Congresul al xi-lea al 
PiC.R. O coordonată proeminentă 
a acestei arhitectonici la a cărei 
construcție se lucrează din plin, 
și de care ne vom ocupa în prima 
ediție a acestui ciclu, este repar
tizarea judicioasă a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al 
țării. Realizatori1: Rodica Rarău, 
Nicolae Holbăn. ilie NedelcU, 
Toma Popescu. Dionisle Sincan. 
20.35 Flint artistic: „Atacul trenu
lui cu aur" — producție a studiou
rilor sovietice. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30- Film artistic: ..Fata care 
vinde flori" — producție a studiou
rilor din R.P.D. Coreeană. 19,30 
Telejurnal. Acum, principalul — 
acțiunea de înfăptuire a hotărîri- 
lor Congresului. 20,00 Muzică popu
lară. 20,35 Biblioteca pentru toți. 
Tradiții revoluționare, democrate 
șl patriotice ale literaturii româ
ne, încă un imn ție, țara mea mult

»*

dragă. Emisiune de Mihaela Ma- 
covei. .21,20 Telex. 21,25 Armonii 
de iarnă. 21,45 Univers științific. 
Avanposturi ale științei și tehnicii 
românești; ICECHIM — Institut 
pivot în industria chimică; Orășe
lul fizicienilor. Reportai Ia Cen
trul națibnal de fizică Bucurăști- 
Măgurele. 22,10 . Mărire vouă, oa
meni ai patriei mele. Spectacol de 
balet românesc contemporan.
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TIMPURI, NOI: Patria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Ca
pitol (orele 9; 10,45; 12,30; 14,30; 
16,30: 18,30; 20,30).

IZVOARE : Victoria (orele 9,30; 
12.30; 16; 19.30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

CAVALERII TEUTONI : Scala 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), București 
(orele 9: 12,30: 16; 19.15).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Luceafărul (orele 
9: 11,15; 13.30; 16: 18.30; 20,45),
Festival (orele 9; 11.15: 13,30; 16: 
18,30; 20.45). Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; Iff; 18,15; 20,30).

AGENTUL STRANIU : Lumina 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16: 18,15;
20.30) , Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30). Tomis (orele 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Fero
viar (orele 9,15; 12; 15: 17,45; 20,30), 
Excelsior (orele 9.15: 12: 15,30; 18:
20.30) .

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ : Doina (orele 11; 13,15; 
15,15; 19,30 — program pentru co
pil — 9,45; 17,15).

LOCOTENENT COLUMBO: Sala

Palatului (orele 17,15; 20) 
lodia (orele •• •*- ■
18,30; 20,45).

HAIDUCII t
I; 11,15; 13,30;

POLIȚIA'
ACHITA : Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grivița (Ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30)» 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

ALO, SALVAREA 11 Unirea 
(orele 16; 18; 20).

ALEXANDRU MACEDON : Au
rora (orele 9; 12; 16; 19), Flamura 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

RlUL ROȘU: Dacia (orele 8,30; 
11; 13,30; 16: 18,30; 20,45).

DUHUL -------------- -----------
Sării (orele 
(ora 20.15).

TIN ARUL
(orele 15,30; . . ,

MISTERUL VASULUI
DEARE" : Giulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

ZIDURI VECHI : Popular (orele 
16: 18; 20).

RUY BLAS : Bucegl (orele 15,45; 
18; 20,15). Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) .

ANCHETA LA MARIENBAD t 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Ferentar! (orele 15.30; 18;
20.15) .

TATĂL RISIPITOR : Crîngași 
(orele 16: 18,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Cotroceni (orele 13.30; 15,45; 
18: 20.15).

BUNICUL SIBERIAN : Floreasca 
(orele 16: 18: 20).

TOM SAWYER : Miorița (orele 
9: 11,15; 13.30:15,45: 18).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU i 
Vitan (orele 15.30: 18: 20).

CONTESA WALEWSKA : 
greșul (orele 16: 18: 20).

ȘAPTE PĂCATE : Pacea 
15.30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL : Volga 
9: 11,45; 14,30: 17,30; 20).

Timpuri Noi (orele 
15,45; 18: 20,15).
ACUZA, LEGEA

AURULUI :
16; 18; 20),

COMUNIST 
18; 20,30).

Drumul 
Miorița

Rahova

„MARY

Pro*

(orele

(orele

emisia Iui Ka- 
kuei Tanaka a 
reprezentat epi
logul unei bă
tălii politice as
pre. Ceea ce 

corespondentul din Tokio al 
ziarului LE MONDE a de
numit drept „naufragiul" di
namicului șef de guvern a 
fost, in fond, consecința unei 
suite de înfruntări din ca
drul formației care deține 
puterea în Japonia, înfrun
tări accentuate în condițiile 
dificultăților economice. Pre
decesorul lui Tanaka s-a a- 
flat o lungă perioadă în 
fruntea cabinetului ministe
rial. Tanaka a devenit șef al 
guvernului in vara anului 
1972. Era „omul nou", repu
tat prin capacitatea sa de 
acțiune. Unii l-au denumit 
chiar „ordinatorul". Dar bi
lanțul perioadei care a tre
cut n-a pledat pentru conti
nuarea guvernării sale (în 
pofida unor certe reușite pe 
planul relațiilor externe). In
flația a căpătat proporții în
grijorătoare. De la creșteri 
lente ale costului vieții s-a 
ajuns la o mărire a prețuri
lor de desfacere cu 11,6 la 
sută in 1973 și 25 la sută in 
1974. Potrivit aprecierii unui 
comentator, 1974 este „anul 
cel mai negru pe care Japo
nia l-a cunoscut pe plan e- 
conomic de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial". 
Firește, inflația nu face ra
vagii doar in Japonia. Efec
tele asupra economiei nipone 
ating, insă, dimensiuni pe 
care oficialitățile de la To
kio le semnalează neputin
cioase. Inflația își are înso
țitorii ci inevitabili : șoma
jul și recesiunea. După une
le evaluări ale Ministerului 
Muncii, numărul șomerilor 
ar putea ajunge în primul 
trimestru al anului viitor la 
un milion. Un cunoscut eco
nomist nipon, dr. Shigeo Ho- 
rie, aprecia într-un articol 
publicat de THE JAPAN TI
MES WEEKLY, că in anul 
1974, indicatorul creșterii e- 
conomice reale a economiei 
japoneze s-ar putea situa 
sub zero. Depresiunea loveș
te o serie de ramuri, iar 
perspectivele nu sint genera
toare de optimism.

In această ambianță a tre
buit să fie ales succesorul 
lui Tanaka. Inițial, preten- 
denții cu cele mai mari șan
se erau ‘
Victoria a revenit, în final, 
unui al treilea candidat — 
formulă de compromis me
nită să împiedice o gravă di
vizare a partidului. Lupta 
dintre fracțiuni (cinci sint 
cele mai importante) anihila 
șansele lui Ohira și Fukuda 
și periclita chiar viitorul Par-

Ohira și Fukuda.

tidului Liberal-Democrat ca 
partid de guvernămînt. In- 
tr-o asemenea situație a fost 
plasat în „cursa pentru pu
tere" Takeo Miki care, în 
iulie, demisionase din cabi
net din cauza divergențelor 
sale cu Tanaka. Desemnarea 
lui Miki s-a făcut prin con
sultări intre fracțiuni, iniția
te de vicepreședintele Shiina, 
pentru ca să se evite distru
gerea unității aparente a 
partidului (o convenție a 
partidului și o alegere pe 
bază de vot ar fi scos la 
iveală disensiunile și le-ar fi 
făcut mai greu conciliabile). 
Au existat proteste, contes
tații dar s-a mizat pe tacti
ca .faptului împlinit". Noul 
lider liberal-democrat (care 
va deveni automat prim-mi- 
nislru deoarece partidul său 
deține controlul parlamentu
lui) are 67 de ani și este 
membru al Dietei din 1937, 
adică timp de 14 mandate 
consecutiv. FRANCE PRES- 
SE observa că este „singurul 
om politic actual ales in 
Dietă înainte, in timpul și 
după război". Sesiunea 
traordinară a Dietei, 
decembrie, urmează
aleagă în fruntea guvernului. 
Noul cabinet va fi probabil 
format o zi mai tirziu.

Miki a declarat că va acor
da prioritate problemelor e- 
conomice : „Cu toate că nu 
dispun de nici un remediu 
miraculos împotriva inflației, 
primul lucru care trebuie fă
cut este eliminarea senti
mentului general de nedrep- 

socială". EI a adăugat 
măsuri

ex- 
la 9 
să-I

tate 
că vor trebui luate 
pentru a preveni falimente
le, a împiedica înrăutățirea 
situației întreprinderilor și 
că, in același timp „consumul 
va continua să fie frinat".

Opoziția și-a expus poziția 
în legătură cu schimbarea 
produsă. Partidul Comunist 
sublinia intr-o declarație : 
„Măsura în care noul guvern 
va aborda problemele pre
sante pentru depășirea in
flației și a creșterii prețuri
lor, precum și pentru eradi
carea plutocrației și antide- 
mocrației, va arăta prin ea 
insăși poporului japonez a- 
devăratul caracter al guver
nului...". Comuniștii se pro
nunță pentru dizolvarea ac
tualei Diete și organizarea 
de noi alegeri generale. So
cialiștii exprimă un punct 
de vedere similar. Partidul 
Komeito a cerut guvernului 
să se supună examenului 
corpului electoral.

Complicatele probleme că
rora Japonia trebuie să le 
facă față conduc la constata
rea că misiunea pe care și-a 
asumat-o Takeo Miki este 
extrem de dificilă. Corabia e- 
conomică niponă trebuie con
dusă în condițiile in care 
barometrele au încetat să 
mai indice „timp favorabil".

EUGENIU OBREA

Informații prețioase despre Jupiter
Experții agenției spațiale a- 

mericane se declară deosebit 
de satisfăcuți de rezultatele mi
siunii „Pioneer-ll“, redenumită 
„Pioneer-Saturn" în perspectiva 
apropierii sondei spațiale, la 
începutul lunii septembrie 1979, 
de acest astru.

La centrul de cercetări „A- 
mes“, de la Mountain View (Ca
lifornia), au fost recepționate 
aproximativ 500 de fotografii 
dintre care circa 20 sint califi
cate 
gini 
gen 
ter.
portocaliul, ceea ce ar demon
stra, potrivit specialiștilor, că 
posibilitatea existenței unor 
forme de viață pe gigantul sis
temului solar nu trebuie exclu
să. „Culoarea portocalie, decla
ră șeful echipei de recepționa- 
re a imaginilor, Tom Gehrels, 
concordă cu teoria evoluției

drept cele mai bune ima- 
ale masei sferice de hidro- 
lichid care pare a fi Jupi- 
Culoarea dominantă este

chimice a vieții". Un răspuns 
edificator la aceste speculații 
nu va putea fi, insă, dat de ac
tuala misiune, „Pioneer-U“ ne- 
fiind conceput pentru expiorfL 
rea probelor vieții pe Jupi te» 
Sonda spațială a transmis, între 
altele, primele imagini ale po
lului sudic al planetei, dezvălu
ind că dungile albe și portocalii 
care acoperă suprafața acesteia 
se întrerup, aici, brusc. în re
giunea calotei sudice, au fost 
semnalate, pe de. altă parte, 
„puncte" întunecate, care ar su
gera existența unor fenomene 
similare gheizerelor. Una din
tre imaginile cele mai intere
sante recepționate este un de
taliu al „Petei roșii", care intri
gă pe oamenii de știință de cir
ca patru secole și care ar fi, po
trivit ultimelor interpretări, re
prezentarea grafică a unui ura
gan gigantic (larg de 25 000— 
40 000 km) și cvasipermanent.

ULTIMELE LOR CUVINTE 5 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

EXTRAVAGANTUL DOMN

DEEDS : Cosmos (orele 15,30: 18; 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Munca (orele 16: 18: 20).

PE ARIPILE VINTULUI : Flacă
ra (orele 14,30: 19).

GOANA DUPĂ AUR t Arta (o- 
rele 15.30; 17,30; 19.30).

PIELE DE MĂGAR: înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ
o produejie a Casei de Filme Trei

Un zîmbet pentru mai tîrziu

Scenariul : MIHAI CARANFIL ; Regia : ALEXANDRU BOIAN
GIU ; Imaginea : COSTACHE DUMITRU-FONI ; Aranjamente 
muzicale : MIHAELA SERGESCU ; Decoruri : Arh. CONSTAN
TIN SiMIONESCU ; Costume : OLTEA IONESCU.

în distribuție : Dumitru Furdui, Marin Moraru, Octavian Co- 
tescu, Petre Gheorghiu, Ștefan Mihăilescu-Brâila, Dora Ivan- 
ciuc, George Motoi, Ștefan Radof, Mircea Anghelescu, Mihai 
Mereuță, Costin Prișcoveanu.
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