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IMPERATIVUL ACESTOR ZILE ÎN ECONOMIE

INTENSIFICAREA EFORTURILOR PENTRU 
ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PLANULUI

Zile decisive pentru finalizarea
ultimelor comenzi

De felul în care întreprinde
rea de Utilaj chimic din Găiești 
își onorează obligațiile contrac
tuale depinde in mare măsură 
buna funcționare a marilor com
binate chimice din țară, finali
zarea fără întirziere a unui im
portant- număr de obiective chi
mice aflate în construcție. Cu 
piesele de schimb produse aici 
se asigură întreținerea și repa
rarea utilajelor tehnologice la 
combinatele chimice de la Pi
tești. Brazi, Tg. Mureș, Tr. Mă
gurele. Arad. Slobozia, a fabri
cilor de medicamente de la Iași, 
Cluj, București și Oradea etc. 
O piesă de schimb neonorată la 
timp poate cauza pierderi im
portante de producție la benefi
ciar, un utilaj aparent neînsem
nat poate întirzia intrarea în 
funcțiune a unei. întregi insta
lații. Iată de ce încheierea _a- 
riului trebuie să coincidă cu în
deplinirea integrală a planului, 
la toate sortimentele, cu onora
rea în totalitate a obligațiilor 
contractuale. Care este nivelul 
realizărilor de pînă acum ?

— Am acumulat o depășire de 
5.7 milioane la producția globa
lă și de 7.3 milioane la marfă, 
ne spune ing. Gheorghe Rujoiu. 
directorul întreprinderii. La 
sortimentul piese de schimb 
vom încheia anul cu o depășire 
de peste 13 milioane lei, pentru

că solicitările din partea bene
ficiarilor au fost cu mult peste 
prevederile planului, pe acest an 
iar noi ne vom strădui să le sa
tisfacem în totalitate. Avem în 
schimb o răminere în urmă» de 
123 tone la poziția utilaje teh
nologice. Toate restantele vor fi 
recuperate însă în această lună,

MĂSURI EFICIENTE PENTRU 
RECUPERAREA RESTANTELOR

DE UTILAJ CHIMIC
GĂIEȘTI

utilajele vor ajunge pe șantiere 
înainte de sfîrșitul anului. O 
garanție în acest sens o consti
tuie faptul că graficele de re
cuperare a intirzierilor se res
pectă întocmai iar stadiul exe
cutării acestor utilaje este des
tul de avansat. Vom încheia 
anul cu toate obligațiile con
tractuale onorate, cu importante 
depășiri la principalii indicatori 
de plan.

Pornim pe fluxul tehnologic 
pentru a urmări la fața locului 
care este stadiul executării uti
lajelor restante.

— De fapt, sînt terminate a- 
proape toate încă de luna tre
cută, ne spune Gheorghe Nego- 
escu de la compartimentul des
facere, dar nu le-am putut pre
da beneficiarilor pentru că ne 
lipseau ba un dispozitiv nepri
mit la timp, ba cîteva kilogra
me de oțel special. Utilajele 
așteptate de „Sinteza" Oradea 
sînt gata din noiembrie dar ne 
lipsesc, de atunci. 2 baterii de 
încălzire și un ventilator. Pen
tru Combinatul de la Tr. Măgu
rele am făcut două rezervoa
re de amoniac, dar n-avem 200. 
kg de oțel special pentru a le 
termina. în aceeași situație se 
află și alte utilaje. Oricum, toa
te sint intr-un stadiu avansat 
de execuție. Cea mai mare par
te a materialelor de care du
ceam lipsă au fost procurate 
acum, iar altele urmează să so
sească. Avem toate motivele să 
credem că le vom putea expe
dia fără excepție în această 
lună beneficiarilor.

La cazangerie utilajele cu ter
mene de livrare in acest an au 
prioritate. Inginerul Iulian Du-

I. MORARU

Suplimentar, utilaje în valoare
de 10 milioane lei

Pește 80 la sută din muncitorii și specialiștii întreprinderii de 
utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare 
din Bistrița sinț tineri de virstă utecistă. Hotăriți să-și aducă 
partea de contribuție in bătălia ce se dă pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, eforturile lor se îndreaptă acum 
spre realizarea sarcinilor de plan pe anul 1974. spre devansarea 
termenului de atingere a parametrilor proiectați la capacitățile 
intrate de curind in funcțiune. S-au creat astfel, condiții — ne 
spune ing. Ion Iacoban, director adjunct al întreprinderii — ca 
pină la sfîrșitul anului să se realizeze o producție suplimentară 
de peste 10 milioane lei.

MIRCEA BORDA

DEBUT INDUSTRIAL
în aceste zile, pe șantierul 

Combinatului metalurgic din 
Tîrgoviște se înregistrează 
noi și prestigioase fapte de 
muncă. Constructorii și mon- , 
torii au predat beneficiarului 
laminorul de profile mijlocii 
și ușoare, precum și o im
portantă capacitate destinată 
să livreze anual 4 000 tone 
bare forjate din oțeluri spe
ciale, pentru întreprinderile

de prelucrare a metalului din 
întreaga tară. De asemenea, 
a fost inch'eiată fundația 
primului cuptor de 100 tone 
oțeluri — lucrare prevăzută 
pentru trimestrul unu al anu
lui viitor și a halei laborato
rului central de încercări. In 
ritm susținut se desfășoară 
lucrările de construcție a fa
bricii de oxigen și a castelu
lui de apă industrială.

NOU RECORD NAȚIONAL AL MINERILOR
Colectivul brigăzii conduse de Iulică Ivan este gutorul celui 

de-al IS-lea record național de tehnică minieră înregistrat pină 
in prezent, în cadrul exploatării de lignit Horăști, din bazinul 
carbonifer Valea Motrutui. Lucrînd cu un complex mecanizat de 
tăiere și susținere, brigada respectivă a reușit să realizeze o 
viteză lunară de avansare de 135 ml și o producție cu 9 500 t de 
lignit superioară celei stabilite în plan. Nivelele respective întrec 
cu aproape 10 la sută vechiul record, înregistrat cu doi ani in 
urmă în aceeași unitate carboniferă.

Orele agriculturii bat pentru

producția anului viitor

CE AVEM DE FĂCUT
ÎN ACESTE ZILE?

Raid-ancheta

în județul

Ialomița

„Am arat, am semănat, am în
grijit și irigat, am recoltat. Nu
mai că o parte din roade au a- 
juns din nou sub brazdă. De ce 
s-au făcut atîtea investiții de 

muncă și bani ?

Lucrătorii din agricul
tură își concentrează a- 
cum forțele spre acele 
activități specifice sezo
nului, caracteristice fi
nalului de an, cît și 
realizării condițiilor ne
cesare obținerii la 
te cît mai înalte a 
ducțiilor viitoare, 
o datorie a tuturor
menilor muncii de pe 
ogoare de a participa 
activ, cu tot efortul, pen
tru bunul mers al lucră
rilor. Raidul anchetă din 
pagina a lll-a vă prezin
tă cîteva aspecte 
prinse în unitățile 
cole de producție 
județul Ialomița.
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cei 18 ani, 
Bolboroc, 

la Întreprin
derea „Electroapa- 
ratâj" din Capitala 
fi-a înscris în pal
mares un record 
deosebit: titlul de 
cel mai bun matri- 
țer din întreprin
dere, cîștigat în ur
ma recentului con
curs profesional, 
inițiat de organiza
ții l'.’l'.C. Pînă la 
această performanță 
a trebuit să facă 
dovadă unei pregă
tiri temeinice, a 
perseverenței în în
deplinirea sarcinilor 
de producție.

La 
Marian 
de

Foto: GH.CUCU

comunistul- modelul la care ne raportam

DRĂGĂNUȚĂ DE LA UNU LA ȘAPTE
La întreprinderea de auto- 

camioane „Steagul roșu" 
Brașov, numele lui Drăgănuță 
ocupă în fiecare zi șapte fișe

a-

Parcă mai văzusem undeva 
acești ochi, mersul acesta apă
sat, grăbit, inimitabil. în aceeași 
zi vizitasem mai multe secții 
ale întreprinderii de autoca
mioane din Brașov, dar, aici la 
electroaparatăj nu mai fusesem. 
Șau mă inșelam ? Pe omul a- 
c.esta cu siguranță îl mai intil- 
nisem ! Chiar de cîteva ori,
cum imi dădeam bine seama. 
Dar. era ceva ciudat — odata 
lucra la strung, altădată la 
freză...

— Intr-adevăr, l-ați mai „iri- 
tilnit" — mă asigură zimbind 
Constantin Bejliu, secretarul 
U.T.C. Nu chiar pe nea Pavel 
Drăgănuță ci pe cîțiva dintre 
frații săi. Lucrează nu ,mai pu
țin de 7 ani aici, la „Steagul 
roșu" și seamănă cu toții uimi
tor. Și noi ii mai încurcăm !

Primul Drăgănuță a venit la

de prezență. Pentru simplul mo
tiv că el constituie rădăcina
comună a unei întregi și nume 
roase familii.

„Steagul roșu" 
tunci, uzina a primit, cu o rit
micitate nedezmințită, vreme de 
24 de ani. din 24 în 24 de luni, 
cite un nou membru al famili
ei. 8 băieți și 4 fete s.-au califi
cat aici, au urcat împreună 
treptele măiestriei profesionale, 
au făcut parte din organizația 
de tineret, și aproape toți, au 
trăit, aici, clipa solemnă a in
trării în rindurile comuniștilor, 

în familia muncitorului cefe
rist s-a auzit timp de 24 de ani 
plinset și gîngurît de copil mic. 
în casa devenită din ce în ce 
mai neincăpătoare, se mai adău
gau din 2 în 2 ani cîțe un scaun 
și un tacîm la masă, se mai năs
cocea cite un culcuș.

— în familia noastră — își 
amintește comunistul Nicolae 
Drăgănuță, toată lumea muncea, 
fiecare după puterile sale.

în 1937. De a- sînt al zecelea și de cînd am 
deschis ochii spre lume mi-am 
cunoscut frații muncind — cei 
mari in uzină, cei mici pe a- 
casă. Și nu-mi aduc aminte să 
fi împlinit o vîrstă anume cînd 
să fi fost pus și eu la treabă. 
Cred că am învățat să fac mici 
treburi prin gospodărie, odată 
cu mersul și vorbitul. Era ceva 
foarte firesc, nimeni nu se mira. 
Aveam părinți cinstiți, doream 
să fim familie cinstită, și pe 
măsură ce creșteam, învățam, 
din exemplul părinților și al 
fraților mai mari, că munca este 
singura posibilitate pentru a 
trăi cinstit și demn.

Bătrinul Drăgănuță, munci
torul ceferist, ș;-a asigurat de
sigur o imensă răspundere. 12 
copii nu înseamnă 12 certificate 
de naștere, ci 12 ființe mici 
care trebuiau formate ca ade- 
vărați oameni, care trebuiau e- 
ducate, in condițiile muncitori
lor dintre cele două războaie.

întreprinderea de autocamioa
ne de azi era și pe acea vreme 
una din uzinele însemnate ale 
Brașovului. Munceau acolo o 
mulțime de oameni de nădejde, 
serioși, care jiu-și plecau nicio
dată fruntea. Printre ei a dorit 
muncitorul ceferist să-și afle 
feciorii. Și nu i-a trimis in u- 
zină oricum, la salahorit, ci, 
numărind ban cu ban, a hotărit 
că. poate să-i țină, pe rînd, la 
școala profesională, să le 
re o meserie bună.

— Cînd mi-a venit mie 
— povestește comunistul 
Drăgănuță. erau deja muncitori 
in uzină cei 3 frați mai mari, 
Ilie, Maria ,și Ion. Greutățile 
păreau că se terminaseră ; tata 
răminea să suporte, din salariul 
lui, cheltuielile casei, iar aceștia 
mai mari, să ne ajute pe noi, 
unul cite unul, să intrăm în pii- 
ne. Dar, a început războiul și 
pe frații' mei mari i-a luat pe 
front. Așa că mi-am început 
mai repede decît m-aș fi aș
teptat rolul de „susținător al fa-

asigu-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a II-a)

rindul 
Pavel

(Continuare în pag. a V-a)

Județele țării la cota marilor înnoiri

TELEORMAN-un deceniu
mai presus decît 

o întreaga istorie
• SENTIMENTUL APARTENENȚEI LA TIMPUL Șl ISTORIA CON
TEMPORANĂ A LOCURILOR IN CARE TRĂIEȘTI Șl MUNCEȘTI
• NEPOATELE LUI DARIE AU DEVENIT FILATOARE • BĂRĂ
GANUL ÎȘI POTOLEȘTE SETEA • REALIZĂRILE VIITOARE NU 
POT FI COMPARATE DECIT CU ELE INSELE

Timpul favorabil lucră
rilor pe șantiere impune 
concentrarea forțelor 
constructorilor în primul 
rînd pe schelele celor 
nouă cămine cu termen 
de predare în cursul a- 
cestui an. Tinerii orașu
lui, beneficiarii de fapt ai 
acestor cămine, trebuie 
să răspundă fără întîr- 
ziere invitației de a da o 
mină de ajutor la înche
ierea lucrărilor.

CAMINELE TINERILOR 
NEFAMILIȘTI

a 
apele 

fie-
Străvechea cetate de scaun 

Moldovei, mîngîiată de 
Bahluiului, întinerește cu 
care zi. Se construiește în ritm
alert. Pe verticală și pe orizon
tală. în ansamblul arhitectonic, 
respirînd talent și cutezanță, 
se-nscriu — ca parte compo
nentă — căminele pentru tinerii

nefamiliști. Din cele 12 cite ur
mează să se construiască, 9 
trebuie date anul acesta în fo
losință. Care este situația lor ? 
O parte găzduiesc deja tinerii ; 
altele se apropie de cota finală. 
Două, . însă, aparținînd între
prinderii de antibiotice (I.A.I.) 
?i 
din
600
nul

întreprinderii metalurgice. 
Iași (I.M.) însumînd peste 
de locuri se află sub sem- 
incertitudinii.

l

TEORETIC, NU SÎNT 
PROBLEME

Notez, pentru început, din 
discuția cu conducătorii Trus
tului județean de construcții și 
montaj și ai Șantierului 2 chi
mie, aparținînd T.C.I., un punct 
de vedere comun. „Nu sînt pro-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Drumul la oraș a fost multă 
vreme una din obsesiile țăranu
lui. Copilăria mea, și a celor 
de o vîrstă cu mine, reține ce
remonialul plecărilor la bilei : 
drumul lung, prin colb, ploile 
sub rogojina sfoegită de soarele 
atîtor amiezi și bucuria aceea 
fantastică a descoperirii altei 
lumi. Era o mare plăcere să 
mergi la bilei și să-ți faci o 
poză la minut, cu burta plină 
de alviță și turtă dulce. Au ve
nit anii de școală și totul a 
trecut atît de repede, incit sin
gurul lucru formidabil petre
cut într-un lung răstimp de 
ani a fost, acolo în sat, odată 
cu colectivizarea — pe care am 
văzut-o și la care am participat 
— vestea apariției unui combi
nat. Unii ziceau că a apărut din 
Dunăre, alții, bătrînii, se îndo- 
iau cu obstinație de existența 
lui.

Mi-amintesc foarte bine cum 
au plecat spre combinat tinerii, 
de seama mea. Au plecat ri- 
zind de vorbele grijulii ale pă
rinților. Au învățat meserii de 
chimiști șt în vacanțe au po
vestit pe îndelete. Cei care as
cultau făceau ochii mari, dar 
nu pentru că se mirau. Voiau 
să întrebe. Combinatul de în-

ION LAZĂR

(Continuare în pag. a IlI-a)

Se mai aude din cînd în cînd, în cîte 
un loc sau altul, o opinie aparent profundă 
și convingător formulată, care izbutește să 
și surprindă esența fenomenului respectiv, 
încadrîndu-l cu precizie în dimensiunile sale 
reale. „Adevărul este, ți se spun.e pe un. ton 
de descoperire epocală, că în, activitatea 
educativă s-au creat niște decalaje greu de 
recuperat. Gusturile și cerințele au evoluat 
rapid, diversifieîndu-se, iar. modalitățile or
ganizatorice au. rămas,în urmă și riu le mai 
pot face față". Ceea ce, așa cum,spuneam, 
poate fi perfect, plauzibil și deci lesne de 
acceptat nu numai la prima vedere ; cu atît 
mai mult cu cît, într-adevăr, 
formele și metodele muncii i 
educative sînt cele care tre
buie să răspundă unor con
diții și etape în continuă schim
bare și, prin Urmare, să se 
pună de acord cu ele pentru a le 
mai fidel.

Punctul în care logica invulnerabilă a ra
ționamentului începe să se îndoaie și să 
dea naștere la nedumeriri trebuie căutat 
însă nu în demonstrația propriu-zisă, ci în 
atitudinea descifrabilă dincolo sau chiar în 
subtextul afirmației, in mentalitatea aceea 
superior blazată și filozofic fatalistă care 
nici nu-și propune un eventual efort, ridicat 
la alte cote de desfășurare, ci o mai sim
plă și mai comodă ridicare din umeri, nepu
tincioasă. Pentru că dacă, într-adevăr, do
meniul activității educative, ca si celelalte 
structuri ale vieții sociale de altfel, este fi
resc caracterizat prin mobilitate și dinamism, 
printr-o necontenită evoluție cerută de eter
na tendință spre perfecționare, atunci so
luția nici nu poate fi alta decît modificarea

și perfecționarea instrumentelor de lucru, 
renunțarea la cele pătate de rugină, sau 
punerea de acord, a celor încă rezistente 
cu mutațiile produse pe planul vieții sociale 
și al„ conștiinței. La urma urmei, nici „ve
chile" sau „depășitele" modalități de ac
țiune n-au fost create de cineva din afara 
voinței, umane, după cum nici n-au fost de
cretate odată pențru totdeauna drept in
failibile. Ele s-au născut pentru că s-au do- 
vediLnecesa're într-o epocă istorică și pen
tru că au corespuns unor nevoi ale oame
nilor, și ele raportate la împrejurări și con
diții de existență obiective. Acum însă, o-

D. Matală

sluji cît

existență obiective. Acum însă, o- 
dată ce procesul devenirii u- 
mane a atins stadii superi
oare de evoluție, tot omul este 
singurul capabil să-și aprecie
ze exigențele actuale și să 
adapteze sau să adopte in

strumentele de lucru cele mai adecvate noi
lor sale cerințe și interese.

Remarca de care aminteam la început 
este, fără îndoială, adevărată, dar devine 
operantă numai dacă este întregită de o 
atitudine activă, direct angajată pe o direc
ție novatoare, dinamică. Atitudinea care în
cearcă să rezolve dilema prin pasivitate și 
un îndemn subînțeles la renunțare fatalistă 
nu este de natură să mute lucrurile din loc, 
ci numai să le explice și să le complice, 
ca spectator, de pe margine. în astfel de 
cazuri se ridică inevitabil și întrebarea dacă 
atributul de „vechi" sau „depășit" poate fi 
aplicat numai și numai procedeelor sau mo
dalităților încriminate, iar atunci pledoaria 
pentru înnoire, pentru perfecționarea stilului 
de lucru trebuie începută cu modificarea 
stilului de gîndire al unor asemenea oameni.
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inteMi în producție

ABSOLVENȚII DE LICEU

5

calificate de
E-

absol- 
într-o 
numai 
mate-

însă pe 
Au venit 
pasiunea 

nici nu

• Cum respectă generațiile de azi ale Liceului centenar 
Ienăchiță Văcărescu" din Tîrgoviște, testamentul înaintașului

al cărui nume îl poartă ?
• O clasă specială pregătește „specialiști" unilaterali ?
• Cum se împacă notele mici la română cu mesajul „creșterii 

limbii românești" ?
• Cum se explică „rentabilitatea" foarte scăzută a labora

toarelor pentru limbi străine ?
• De ce, în continuare, secția umană este confundată cu 

locul de refugiu al celor slabi la învățătură ?
• Poate fi dusă mai departe frumoasa tradiție doar prin 

cîteva nume ce merită să figureze la panoul de onoare ?

dar mai puțin cu atitudinea față de
Un liceu ce se poate mîndri cu tradițiile lui,

de ’ uman, doar Ele-

învățătură a unor elevi de azi!

de bacalaureat, a- 
de calificare într-o 
reprezentînd în ma- 
profesiuni solicitate

In municipiul Timișoara, 
sfirșitul anului școlar trecut 
a marcat o importantă creș
tere a numărului de 
venți de liceu atestați 
meserie în urma, nu 
a îmbunătățirii bazei 
riale a atelierelor-școală, ci 
și a unei mai judicioase or
ganizări a practicii în pro- 
ducție. Astfel, peste 800 de e- 
levi au căpătat la sfirșitul 
cursurilor liceale, odată cu 
diploma 
testatul 
meserie, 
joritate 
in unitățile industriale ale 
zonei.

La Întreprinderea Electro- 
Banat am discutat cu tova
rășul inginer loan Marinca, 
șeful secției corpuri de ilu
minat. Mă interesau aprecie
rile asupra muncii depuse 
aici de Adrian Pîrjol, primul 
director-elev al microîntre- 
prinderii Liceului nr. 1 din 
Timișoara, formulă de orga
nizare a practicii ce a faci
litat mult calificarea celor 

.aflați pe băncile școlii. (Nu 
l-am putut găsi pe Adrian și 
pe colegii săi integrați în pro
ducție după absolvirea liceu
lui, fiindcă numai cu cîteva 
zile în urmă, plecaseră' să-și 
îndeplinească stagiul mili
tar).

„Adrian s-a încadrat de la 
prirpele ore petrecute în sec
ție în disciplina muncitoreas
că îndeplinind fără cusur 
toate operațiile cerute de 
procesul tehnologic. El a lu
crat pe bandă de montaj și 
experiența mlcroîntreprinde- 
rii l-a ajutat să răspundă mai 
repede și mai bine solicită
rilor procesului de producție. 
Ii apreciez nu numai calita
tea muncii, ci și, dăruirea și 
entuziasmul cu care s-a inte
grat de la început în colec
tivul nostru. Dacă aș avea 
în secție numai oameni ca el. 
toate lucrurile ar merge per
fect. In aceste zile ar fi pu
tut să urce treptele califică
rii, dar prin plecarea in ar
mată a intervenit o „amîna- 
re“.

Alături de Adrian Pîrjol, 
aici s-au mai angajat și alți 
colegi despre care am auzit 
aceleași bune aprecieri. Ti- 
beriu Fintinaru, loan Kappol. 
Bogdan Cîrstici. O atenție de
osebită față de toți absolven
ții (din invățămintul liceal 
teoretic de specialitate sau 
superior) a avut-o și condu
cerea întreprinderii de al că
rui competent patronaj se 
bucură acum liceele nr. 1 și 
2, Grupul școlar de chimic, 
Liceul „C. D. Loga". Aici 
le-am văzut în practică la 
banda de montaj pe elevele 
anului întîi de la Liceul nr. 1, 
aflate in diverse puncte ale 
secției corpuri de iluminat, 
lucrînd cot la cot cu munci
tori cu experiență, partici- 
pînd de pe acum la realiza
rea indicilor de plan.

,Ne ajută, la început și co- 
din întreprindere, ne 
eleva Veronika Ko- 

secretara comitetului
legele 
spune 
vacs, 
U.T.C. Dorim să învățăm cit

mai mult pentru ca în tim
pul vacanței mari să ne pu
tem angaja în producție". ” 
xecutînd din primul an de 
liceu operații 
categoria întîi sau a doua, e- 
levele liceului nr. 1, alături 
de ceilalți colegi care fac 
practica în întreprindere, 
pot avea certitudinea însuși
rii depline a meseriei, cu
noașterii unui colectiv harnic 
de muncă, familiarizării cu 
solicitările unei profesiuni 
în care se pot integra cu ra
piditate după absolvirea li
ceului. Și spusele Veronikăi 
Kovacs atestă faptul că acest 
lucru se poate intimpla și mai 
înainte de terminarea școlii.

O altă absolventă a Liceu
lui nr. 1, Aida Voștinaru se 
califică la locul de muncă in 
meseria de programatoare. 
Solicitând o serie de calități 
specifice unei profesiuni de 
viitor, rapiditate, îndemînare, 
atenție, munca în acest do
meniu este în același timp 
plină de satisfacții, integra
rea în noul colectiv de muncă 
de la Centrul de calcul neri- 
dicind probleme deosebite. 
Și colega ei, care lucrează în 
secția de memorii. Dorotea 
Sliacean, a absolvit același 
liceu și se va califica în me
seria de montator reglor de 
aparate electronice, in urma 
unui curs ce cuprinde o im
portantă pondere practică.

I Și aici comitetul U.T.C. a 
organizat și va organiza pen
tru tinerii absolvenți o serie 
de activități culturale, spor
tive, turistice pentru a le fa
cilita o integrare bună în 
noul colectiv de muncă. Pro
blema este însă alta. Se poa
te asigura prin unitățile eco
nomice existente în județul 
Timiș, în special, în munici
piul Timișoara prin cele pro
filate pe industriile de vîrf 
aie economiei noastre națio
nale : electronică, energetică, 
electrotehnică o mai accen
tuată orientare a practicii 
școlare in aceste direcții. 
Proporția atelierelor profila
te pe industrie ușoară sau 
prelucrări mecanice este încă 
mult prea mare față de cele 
orientate în direcțiile amin
tite.

Diversificarea, profilelor a- 
telierelor-școală ar putea 
spori mai accentuat cifrele ce 
atestă integrarea absolven
ților de liceu in producție, în 
paralel cu scutirea lor de a- 
cele cursuri de calificare ce 
nu corespund cu profilul pro
ducției realizate în liceu.

Absolvenții angajați în pro
ducție în acest an : 103 de 
la Liceul nr. 1 de construc
ții — 108 de la Liceul „Niko
laus Lenatf" ; 22 de la Școala 
generală nr. 10 și lista ar pu
tea continua — atestă calita
tea învățămîntului de a o- 
feri o calificare, dar și posi
bilitățile sporite de diversifi
care a profilului atelierelor- 
școală sau stagiilor de prac
tică pentru un evantai mai 
larg de meserii solicitate în 
economia județului.

CĂLIN STĂNCULESCU

r

Atelierul de lăcătușerie al Grupului școlar de pe lingă Întreprinderea mecanică Roman. 
Foto : GH. CUCU

ȘI-A SCOS INELELE CA SAȘI
PUNĂ BRĂȚARĂ
Fără să fi fost ea, atmosfera 

din biroul primului secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. 
Iași, ar fi fost asemănătoare tu
turor celorlalte zile de lucru, 
deși n-aș zice că în ora aceea 
și jumătate nu s-a lucrat. Poate 
că discuția se purta în aceiași 
parametri, dar cu un alt perso
naj, poate că era numai o frîn- 
tură din efortul de a recupera 
încă un om, de a-l reda vieții 
într-un cadru moral senin. Ea, 
Delia R., absolventă de liceu cu 
media 7,16, cum a precizat la 
un moment dat ușor nostalgic, 
intrase însă în birou cu ostenta
ția unui „cîștig de cauză", căci 
Delia R. se prevala în explicarea 
vieții sale consumată în semiîn
tunericul barurilor, în micul pe
rimetru al disponibilității și al 
„independenței", de frumoasa ei 
tinerele și de acordul de princi
piu al părinților. A- fost întîlnită 
intr-o seară la barul hotelului 
„Unirea", „Și ce dacă ?. In fond 
îmi așteptam prietenul" „Cine 
este prietenul dv.P". „Știți, nu 
vorbesc cu el de prea mult timp, 
cred că este elev la o școală pro
fesională... dar precis joacă Ia 
„Politehnica Iași"... Primul se
cretar Petre Popescu nu mai in
sistă în chestiunea barului. Cei 
care stau de vorbă cu Delia R. 
s-au edificat suficient și în pri
vința atmosferei și în-privința 
prietenului așteptat care în cele 
din urmă putea să și vină sau 
nevenind chiar, faptul în sine 
putea să nu ia astfel de proporții 
dacă tînăra noastră nu și-ar fi 
lărgit raza de acțiune pînă la 
buzunarele clienților... Deocam
dată nu se amintește nimic de 
cazier, nu se face caz nici de 
umbrele din existența Deliei R. 
„V-ați gîndit vreodată să mun
ciți, să cîștigați ceva ?“ (Delia 
este o fată frumoasă și inteligen
tă, are un inspirat simț al re
giei, acum însă se vede clar că

nici de.

//
este plictisită de întrevederea cu 
tovarășii de la U.T.C., care iată, 
ignoră că visul ei final este fi
lologia, iar cel intermediar este 
plăcerea cu orice preț). In sfîrșit 
răspunde că s-a gîndit să mun
cească dar .nu a găsit. „Ce ați 
întreprins pentru aceasta ?“ „...“ 
„Ce este tatăl du. „Muncitor". 
„Cît cîștigăP" „2 500 lei lunar". 
„Nu vă deranjează să consumați 
din banii tatălui dv. la o vîrstă 
la care ați putea cîștiga și sin
gură ?“ „De fapt să știți că ba
nii mi-i dă mama din economii 
și sora mea care are servici". 
(Am uitat să spun că Delia, pe 
lingă faptul că este frumoasă și 
inteligentă, este o fată sănătoasă 
și energică, ceea ce mă face să 
cred că .ar putea obține venituri 
frumoase dacă ar munci la un 
strung sau la confecții). Urmă
resc dialogul în continuare. Pri
mul secretar întreabă, apoi re
flectează asupra răspunsurile’ 
dar mai ales asupra tăcerilor De- 
liei R. Ciudat mi se pare că a- 
ceasta nu-și apără modul de via
ță pe care-l practică din convin
gerea că acesta este cel mai bun. 
Nu este lipsită de personalitate, 
cum spuneam, este o fată inte
ligentă, aflată aici, ventru o oră 
și jumătate sub reflectorul ade
vărului. Și nu se apără. Nu spu
ne : „Lăsați-mă tovarăși în pace, 
în definitiv sînt stăpînă pe viața 
mea, fac ceea ce-mi place, și 
gata!“ Și n-o spune nu din lași
tate, de asta încep să mă con
ving.

Urmează iar un schimb lung 
de replici. I se înfățișează 
cîteva fapte de viață concrete, 
cu nume, cu devenire înnobi
lată de muncă. Delia privește 
vinovat mîinile din care, înainte 
de a intra aici și-a scos inelele. 
S-a gîndit în clipa aceea că le-ar 
putea schimba cu „brățara de 
aur" a unei meserii ? De

DE AUR"
asemenea, 
cuzita cu 
de latină) 
asupra asistenței. Înțelege în 
sfîrșit, că deși i se cunoșteau ex
periențele ascunse de viață, deși 
ea exista în funcție de ele ca 
într-un lanț nefast al formelor 
rătăcirii, tovarășii de la U.T.C., 
la care venise cu o superioritate 
ironică, au stat de vorbă cu o- 
mul inteligent și frumos și să
nătos și energic care este De
lia R. Nu se aștepta la atîta în
credere și nici la atîta speranță 
care au avut puterea să-i fie 
transmise. La început a refuzat 
ideea muncii efective pe motivul 
că o viitoare filoloagă nu are ce 
profita din experiența contactu
lui cu un strung sau cu o ma
șină de cusut. Apoi, în ora aceea 
și jumătate de omenească comu
nicare, Delia R., ascunzîndu-și 
frumoasele unghiii în pumn, a 
cerut să muncească, privind cu 
curaj în ochii celor din jur... 
„Unde ați vrea să munciți, tova
rășa R. ? Iată, avem...". „Oriunde, 
tovarășe 
lologia P“ , 
dit la fără frecvență. Se poate și 
așa."

Și pot spune că aceasta nu 
mai 'era regie, pentru că, încă 
mai cred în lacrimă prelinsă pe 
un obraz rușinat.

★
Delia ieșise, ca să revină a 

doua sau a treia zi, ca să rein
tre în viața curată a datoriei și 
a plăcerii dobîndite prin muncă.

Băieții de la U.T C. se privesc 
nu atît satisfăcuți cît preocupați; 
căci munca de recuperare nu 
este terminată, iar trecerea unui 
tînăr la atitudinea scontată tre
buie urmărită și susținută ca a- 
tare pînă cînd impulsul inițial 
devine reflex moral, pînă cînd 
integrarea este sigură.

se rușinează că re- 
care venise (un caiet 
nu are nici un efect

prim-secretar". „Și fi- 
„...Știți — m-am gîn-

SILVIA ZABARCENCU

no- 
ex- 

a 
nor-

Anul acesta Liceul „Ienăchiță 
Văcărescu" din Tirgoviște și-a 
sărbătorit centenarul. Și genera
țiile elevilor de azi au moștenit 
„creșterea limbii românești" și 
„a patriei cinstire". Vizităm ex
poziția jubiliară. Privim mărtu
riile activității elevilor de azi. 
Obiecte decorative cu intarsii, 
covorul jubiliar... Citim revista
liceului, „Vlăstarul", al cărei ti
tlu definește simbolic ideea con
tinuității și dezvoltării unei 
tradiții. încercăm să observăm 
înțelegerea acestui mesaj al 
continuității în viața de zi cu zi 
„la toate rubricile" sau obiecte
le de învățămînt, la toate nive
lele. Cum sînt elevii liceului ? 
Notele lor ? Frecvența ? Pre
zența lor în școală. Pentru că, de 
activitatea de fiecare ceas și de 
simțul de responsabilitate in
vestit în fiecare act depinde 
situația la învățătură, și nu de 
efortul în salturi, lipsit de pa
siune, sporadic. Răsfoim mai 
multe cataloage ale elevilor. A- 
nul IV E, clasă specială de 
biologie. Note nu prea mari, cu 
excepția celor de la biologie. 
Majoritatea mediocre. Nici un 
elev numai cu note de zece, de 
parcă această clasă nu are nici 
un „tocilar", cum ar spune gu
rile rele. Clasa nu are nici un 
eiev capabil de eforturi mari, 
hicî un ambițios ? Desigur 
tele nu sînt întotdeauna 
presia cei mai elocventă 
personalității elevilor. E
mal, de asemenea, ca într-o cla
să specială de biologie eforturile 
să se îndrepte într-o mai mare 
măsură în acest sens. Dar cum 
rămîne cu cultura generală, cu 
dezvoltarea multilaterală ? Oare 
toți vor deveni numai biologi ? 
Poate răspunde cetățeanul vii
torului la comandamentele so
ciale și istorice numai cu „o 
parcelă de cunoștințe ?“ Clasele 
speciale nu trebuie să fie con
fundate cu niște clase în care 
programa de învățămînt . se 
parcurge la un singur obiect. 
Fără cunoștințe profunde și ge
nerale nu poate nimeni deveni 
specialist. Orice instituție de 
învățămînt este în primul rînd 
o școală multilaterală a muticii 
și nu refugiul într-un singur 
domeniu, reducerea la unilate
ral, puțin, îngust. Fără o bază 
bogată, armonioasă, cuprinzînd 
o suprafață mare asimilată, nici 
un sondaj și nici o ascensiune 
nu pot exista în cunoaștere. E- 
leva Șetraru Carmen Angela a 
publicat o poezie foarte frumoa
să în revista liceului, din care 
cităm un vers plin de semnifi
cații : „Să nu te întorci acasă / 
neîmplinit". Eleva Popescu Con
stanța a scris un poem în care 
moștenirea lăsată de strămoși 
seamănă cu un curcubeu, deci 
e totalitate, plurivalență. A te 
întoarce acasă împlinit, indife
rent de unde, de la școală, de

la muncă s-au dintr-o excursie, 
înseamnă a fi participat in
tens, a fi actualizat toate posi
bilitățile tale în tot intervalul 
de timp cind ai fost prezent în 
acel loc. împlinirea este legată 
de fiecare clipă. Fără interes 
și fără eforturi continue, ea nu 
există. Tot in această clasă în
vață și Ivan Gheorghița. Fiica 
unui petrolist și a unei coo
peratoare. Ea a descoperit că, 
deși învață la o clasă specială 
de biologie, iubește istoria. A 
obținut premiul I pe țară la o 
tabără cu profil științific, orga
nizată de C.C. al U.T.C., cu o 
lucrare de istorie. Cazul ei de
monstrează faptul că a renunța 
la studiul celorlalte obiecte 
din programa de invățămint pe 
motivul unei specializări care 
„ți-ar lua tot timpul", înseam
nă a-ți închide de foarte de
vreme drumurile în viață. A nu 
mai vedea nimic în jur, a trăi 
și a cunoaște fragmentar și nu 
plenar. Despre anul II A se spu
ne cu mîndrie că este o clasă 
„integralistă". Adică, fără cori- 
genți și fără repetenți. întilnim 
aici mai mulți elevi cu note 
bune și foarte bune. Printre ei : 
Carmen Mihaela Enescu, Lilia
na Cristina Necșulescu. Vero
nica Șerban, Lucia Georgeta 
Măsaru. Descopăr și numele u- 
nor elevi din această clasă în 
paginile revistei liceului. Și 
Lucia Georgeta Măsaru scrie 
poezii. î Observ, totuși, că cele 
mai mici note sînt la limba ro
mână Și mi se pare ciudat acest 
lucru. Cum se pot împăca aceste 
note cu- mesajul lăsat urmași
lor de „creștere a limbii româ
nești" ? Numai scriind poezii ? 
Fără ' o . cultură literară ? Ace
eași situație proastă la limba 
română caracterizează și anul 
III A. E o clasă de umaniști". 
Note mici, de trecere, și note 
sub. 5 la română, germană, fran
ceză sau latină. Carmen Lucia 
are trei de patru la română. Ma
riana Drăguțoiu are doi de 4 la 
limba germană, Cornelia Efti- 
mie, un trei și un cinci. Ace
leași note mici și foarte mici în 
dreptul unor nume cum sînt :

Carmen Georgescu, Mihaela 
Iordache, Narcisa Nicolaescu, 
Sorina Elena Nică, Anca O- 
proiu. Deși anul III D e q 
clasă 
na Georgescu și Mihaela To-- 
mescu au note de 9 la româ
nă pînă în prezent. în rest, o 
situație mediocră și submedio
cră. Liceul „Ienăchiță Văcăres
cu" dispune de laboratoare foar
te bine utilate pentru studiul 
limbilor străine. Dar elevele, 
căci e vorba de o clasă for
mată aproape numai din fete, 
nu respectă și nici nu exploa
tează aceste condiții optime de 
studiu. De obicei fetele sint 
mai conștiincioase. Această cali
tate nu caracterizează 
elevele din anul III D. 
la uman, lipsite de 
umaniștilor. Dealtfel, 
s-au făcut eforturi prea mari in 
direcția modificării opiniei care 
confundă secția umană cu locul 
de refugiu al celor slabi la în
vățătură. Nici organizația U.T.C. 
a clasei și nici , profesorii nu 
au depus o activitate sistemati
că în acest sens. Dacă, la cla
sa specială de biologie majori
tatea elevilor erau foarte buni 
la biologie, la anul III D, te mi
ră, te îngrijorează în primul 
rînd situația la învățătură la 
obiectele de bază. Lipsesc res
ponsabilitatea opțiunii, pasiunea, 
efortul. Lipsește tensiunea in
terioară și exterioară, ce cana
lizează activitatea elevilor spre 
mai bine. Domnește spiritul mi
nimei rezistențe. Ideea „trece
rii prin școală" primează. Sînt 
insă și clase cu note foarte bu
ne. La anul I A Marian Bălăci, 
Liliana Cirstea, Adriana Mihai, 
Sorin Smarandache au aproape 
numai note de 10. La anul IV 
C, Maria Bolcaș e cunoscută 
pentru seriozitatea și pentru ta
lentul ei la arte plastice. Ro-‘ 
dica Marinescu și Vasilica Te- . 
leașeă sînt modele de urmat în 
clasele lor. Desigur, Liceul „Ie-,, 
năchiță Văcărescu" va avea 
peste ani numeroase nume cu '■ 
care să se mîndrească. NUffie1'’™ 
alese din rindul elevilor ?de>'< 
azi. Dar școala nu trăiește nu-,, 
mai prin aniversări, la care' 
sînt rostite cu evlavie ' cîtefâ 
nume, ci trăiește prin ■’fiecare"1’'" 
elev al ei, iar continuarea 
nor tradiții trebuie să fie %- t?- 
țeleasă la nivelul întregului 66- 
lectiv de elevi și nu doar de 
cîțiva premianți care 
să 
nu 
de 
că

merită ■ 
figureze pe panou. Istoria 
este dusă mai departe doar 
un mănunchi de oameni. Da- 
elevii nu înțeleg acest lucru

și nu muncesc în acest sens, nu 
putem vorbi de continuarea sau 
dezvoltarea unor tradiții, ci doar 
de amintirea existenței lor din 
cînd in cînd, cu ocazia unor ani- . 
versări.

DOINA URICARIU

Institutul de construcții 
București organizează, înce- 
pînd din luna ianuarie 1875, 
pentru tinerii care doresc să

candideze la concursul de ad
mitere în facultăți, cursuri de 
îndrumare la disciplinele :

(Urmare din pag. I) 
miliei". Eram încă ucenic, dar 
mi șe părea nedrept ca, datorită 
războiului, frații mei să fie lip
siți de posibilitatea de a învăța. 
M-am sfătuit cu Maria și am 
găsit soluția — după ce termi
nam lucrul in fabrică, munceam 
suplimentar la niște particulari 
— ea la croitorie, eu ca electri
cian.

Și astfel, ritmul s-a menținut 
în ciuda tuturor vicisitudinilor 
vremii. La 2 ani după ce Pavel 
Drăgănuță a pătruns ca elec
trician în uzină, sora mai mică, 
Eugenia, a devenit bobinatoare, 
la alți doi ani, Gheorghe a de
venit lăcătuș, apoi Vasile, 
dor etc. 
nuță era 
fesională 
uzină de 
mare.

La o privire mai atentă, fra
pează cu siguranță un lucru, în 
aparență neînsemnat — frații 
Drăgănuță nu au învățat unul 
meseria celuilalt, ci fiecare are 
meseria lui. Ilie este maistru 
turnător, Ion — maistru monta
tor, -Pavel — electrician con
structor, Nicolae — lăcătuș, 
Mircea — strungar, Vasile — 
sudor etc.

— Cînd am venit eu la rînd, 
mărturisește Mihai, mezinul, mă 
temeam că nu-mi mai rămăsese 
nici o meserie ! Dar nici unul 
nu se făcuse frezor. Mie 
mi-a plăcut meseria asta și 
nu-mi pare rău că am îm
brățișat-o. Fiecare dintre frați 
a învățat ® altă meserie și 
așa ne-am răspîndit 
tă uzina. Am putea 
chiar un flux imaginar 
selor turnate de unul 
noi, prelucrate de altul, 
de altul, montate de altul. Dacă 

fi făcut toți aceeași mese- 
■ar fi însemnat să muncim 
într-un atelier. Asta ar 
un fel de „familiuță" 

n-am urmărit așa ceva !
Toți cei 7 frați Drăgănuță, 

tîția cîți au rămas la „Steagul 
roșu" (unul, cel mare, s-a pen
sionat, 3 surori și-au urmat so
ții în alte orașe, un altul lu
crează la Metrom), sint frun
tași în producție. Doi dintre ei, 
comuniștii Pavel și Ion Dragă-

su- 
Fiecare „nou" Drăgă- 
înscris la școala pro- 

și apoi introdus în 
fratele imediat mai

nuță, conduc două dintre pro
cesele tehnologice cele mai im
portante din uzină — 
binajul și montarea 
comunistul Nicolae 
este șef de echipă la 
ceilalți, au categorii 
muncesc cu dăruire în . 
„cheie" ale producției. Nici mă
car unul n-a căutat o meserie 
„ușoară", „i

— Nouă, 
de mici — 
principal 
n-avea cum 
să muncim 
mama au dorit să devenim mun
citori, ca să ne putem cîștiga 
existența cinstit. Mai tîrziu, am 
trăit toate marile evenimente — 
războiul, insurecția, naționaliza
rea... Am intrat în partid, pe 
rînd, la scurt timp după 23 Au
gust și munca noastră a căpătat

electrobo- 
șasiurilor, 

Drăgănuță 
turnătorie, 

maxime, 
puncte

, comodă"...
obișnuiți cu mutica 
ne spune maistrul 

Pavel Drăgănuță, 
i să ni se pară greu 

în uzină. Tata și

DRAGANUȚA

am 
rie, 
toți 
fost 
noi

în toa- 
stabili 

al pie- 
dintre 

finisate

fi 
Ș>
a-

alte sensuri. Mai ales atunci, 
n-am fi conceput să fugim nici 
unul de meseriile noastre, atît 
de necesare. Retragerea către 
un birou, către o muncă mai 
ușoară, ar fi fost pur și simplu 
o abdicare de la titlul de comu
nist !

Mereu împreună, frații Drăgă
nuță au trăit, fiecare în parte, 
geneza autocamionului româ
nesc. După 23 August au învă
țat să repare vagoane de marfă, 
apoi au învățat să le constru
iască, au învățat să producă 
mașini-unelte, apoi, serviridu-se 
de experiența acumulată, au 
participat la alcătuirea, piesă 
cu piesă, a primului autoca
mion, pînă la modernul Roman 
Diesel de azi, cunoscut și re
cunoscut pe multe meridiane 
ale globului.

„Noi facem parte mai
din familia „Steagul roșu" și 
apoi din familia Drăgănuță", 
obișnuiesc frații să spună și 
timp de aproape 40 de ani, n-au 
încetat prin dăruirea și pasiu
nea cu care au muncit, cu care 
au activat în organizația de par
tid și de tineret, să-și dovedeas
că atașamentul la marea fa-

milie a constructorilor autoca
mionului românesc. In această 
familie uriașă și-au șlefuit e- 
ducația, începută acasă, au de
venit comuniști, oameni de care 
are nevoie, pentru a-și desăvîrși 
realizările, societatea noastră. 
Cifra inițială — 12 — cu care 
familia Drăgănuță s-a impus la 
„Steagul roșu" este pe cale de 
a se reîntregi. Mihai, mezinul, 
șDa adus soția lâ modelărie, 
fata Elenei a început să mun
cească în calitate de dispecer, 
băiatul lui Ion, Virgil este lă
cătuș, băiatul lui Pavel, Traian 
este mecanic auto și elev la li
ceul seral. Alți copii, deocam
dată elevi la liceul industrial 
sau Ia școala profesională, aș
teaptă și ei startul în producție, 
visînd să devină muncitori în 
aceeași uzină.

— Noi, cei numiți aici „Dră- 
gănuță-juniorii", am fost cres
cuți în familiile unor comuniști 
— ne spune utecistul Traian 
Drăgănuță- Le datorăm părin
ților noștri ușurința cu care 
ne-am încadrat în muncă, bucu
ria de a ne simți oameni utili 
societății, concepțiile noastre 
despre lume și viață și mîndria 
de a fi devenit membri ai ma
rii familii a constructorilor de 
autocamioane. Ce putem dori 
mai mult decit să reîntregim 
familia — nu numai ca cifră 
bineînțeles, ci să ne înscriem în 
tradiția ei, de muncă neprecu
pețită, de pasiune și de măies
trie, să asigurăm peste ani., per
manența 
Drăgănuță

numeroasei familii 
la „Steagul roșu" !

★
își fac intrarea în

întîi

12 frați 
producție, în aceeași uzină, timp 
de 24 de ani cu o ritmicitate de 
ceasornic, fără a-și permite o 
lună măcar de „pauză" nu „de 
odihnă". 12 frați continuă de un 
număr de ani, egal cu vechi
mea lor în muncă, să se situeze 
printre fruntași, trăind cu in
tensitate bucuria de a crește 
împreună, de a munci împre
ună, de a crea împreună. 12 
frați s-au realizat în viață nu 
numai fiecare în parte, ci au 
contribuit la realizarea comună, 
deplină, a familiei lor. S-au 
format în această familie, ca 
oameni adevărați, în cultul 
muncii, al datoriei.

u
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bleme, sînt lucrări mici". Aș fi 
înclinat să dau crezare acestor 
asigurări cunoscînd că tot ce 
s-a construit în Iași este rodul 
minții și brațelor acestor meș
teri Manole contemporani, dacă 
realitatea nu ar fi dovedit că 
oricît de amabile ar fi promi
siunile, pe oricare ton s-ar rosti 
ele, nu pot ține de cald.. La 
căminul I.A.I. lucrările sînt 
mult rămase în urmă. Graficul 
în care sînt eșalonate operațiu
nile, este — dintr-un motiv sau 
altui — încălcat în mod neper- 
mis. Pe șantierul căminului I.M. 
grupul de instalații al Trustului 
județean de construcții și montaj 
a făcut o asemenea rețea electri
că, că ori de cîte ori bate vîntul 
mai tare sare siguranța și totul 
se cufundă în întuneric. Intr-o 
singură noapte, electricianul 
loan Dăscălescu a înlocuit 20 
de siguranțe arse. Pe acest șan
tier lipsesc cofrajele metalice 
pentru turnările interioare, se 
apasă pe toate butoanele doar, 
doar cineva le va trimite ci
ment RIM. In același timp se 
înregistrează dese defecțiuni la 
utilaje. La căminul I.A.I. cînd 
treburile merg mai bine pică 
macaraua. Au fost săptămîni 
cînd s-au înregistrat 3—4 stag
nări, iar fiecare schimb pierdut 
înseamnă, la concret, 20 mc de 
beton. Pe șantierul căminului 
I.M. macaraua sosită de la “ 
șa n-a lucrat o săptămină 
necesar pentru montarea 
etaj. Timpul trece. A

Boc- 
timp 
unui 
venit 

iarna cu vînt ce atinge uneori 
11 m/secundă, cu ploi mărun
te și reci. Scadența se apro
pie și fiecare zi trebuie fo
losită cu maximum de randa
ment. Ceea ce presupune asi
gurarea forței de muncă nece
sară, o mai bună organizare, 
funcționarea ireproșabilă a uti
lajelor.

TREABĂ DE... CÎRPACI

Căminul întreprinderii „Teh- 
noton" a costat aproape 4 mili
oane lei. Cea mai mare investi
ție. La 1 octombrie a fost dat 
în folosință. Pină aici toate 
bune. Dacă urci scările, dacă 
intri. în camere, te convingi că 
meșterii care l-au lucrat n-au 
fost de fapt meșteri, ci cîrpaci. 
Uși montate strîmb, țurțuri lă- 
sați la îmbinarea panourilor, li
noleumul tăiat la voia întâmplă
rii, pereții și tavanele mustind 
de apă. In apartamentul 201 
țevile de la instalația sanitară 
nici măcar n-au fost fixate de 
perete. La cea mai mică atin
gere se balansează. Caloriferele 
curg, unele orificii de la dușuri 
sînt ceva mai sus decit pardo
seala. Din păcate nu este o în- 
tîmplare. Căminul C.F.S. 4 n-a 
fost incă dat în folosință, dar 
plouă în el ca și afară. La că
minul întreprinderii „Victoria" 
constructorii n-au pus diblurile 
ia geamuri pentru montarea 
glafurilor. Exemplele pot conti
nua. Unii tovarăși încearcă să 
justifice munca făcută de min- 
tuială cu faptul că trebuie să 
se lucreze în ritm rapid. A pro
duce mai mult într-un timp 
mai scurt nu înseamnă să lu
crezi prost. în cazurile citate 
mai sus vor fi necesare repa
rații substanțiale. Pe seama, 
cui ? A statului ? Ce echitate ar 
fi aceasta ? O vorbă ințeleaptă 
din popor spune „Greșești — 
plătești". Mi se pare 
potrivit în cazul de 
tru că nimănui nu-i 
mis să bage mina în 
statului și să arunce 
apa sîmbetii.

cel mai 
față, pen- 
este per- 
buzunarul 
banii pe

ÎN LOC DE CONCLUZII

Comitetul județean Iași
U.T.C. a organizat, la sfirșitul

al

lunii octombrie, o ședință de 
analiză a stadiului construcției 

fost invi- 
beneficia- 

secretari 
La acest 
ciudat, au 

general al

căminelor la care au 
tați reprezentanți ai 
rilor, constructorilor, 
ai comitetelor U.T.C. 
apel, chiar dacă pare 
răspuns directorul g____  __
Trustului județean de construc
ții și montaj și reprezentantul 
întreprinderii de antibiotice, 
dirigintele șantierului. Ultimul, 
de formă, pentru că nu cunoș
tea mai nimic așa că a trebuit 
să fie pus în temă de Gheorghe 
Mihăilescu, președintele consi
liului tineret muncitoresc de la 
Comitetul municipal al U.T.C. 
Nici C.E.T. nu și-a trimis re
prezentantul cu toate că, bene
ficiar fiind, nu a rezolvat am
plasamentul și lucrările la că
minul de nefamiliști nu au pu
tut fi atacate in luna septem
brie. Iar diriginta șantierului 
căminului I.U.P.S.R., Elena An- 
tonovici, a refuzat să vină „pen
tru că programul dînșii se ter
mină la ora 15,00 !“ Iată dar, că 
înșiși beneficiarii, cei mai in
teresați în realizarea acestor 
cămine le consideră neproduc
tive, oferindu-le pe mai depar
te rolul de cenușereasă.

Construcția căminelor pentru 
nefamiliști face parte integran
tă din 
partid și 
nătățirii 
de viață

măsurile stabilite de 
guvern pe linia imbu- 
continue a condițiilor 
ale tinerilor. Pentru 

aceasta au fost alocate sume 
însemnate. Realizarea lor nu 
ține de bunăvoința cutărui con
structor și beneficiar. Este lege 
și ca orice lege se impune a fi 
respectată nu numai sub ra
portul termenelor, ci și al cali
tății. Se pare că la Iași nu s-a 
prea înțeles acest lucru. Cine
va trebuie să-i ajute pe con
structori și beneficiari să se 
pătrundă de sensul major ai 
sarcinilor de plan și să acțio
neze in consecință.

• FIZICA, ALGEBRA și TRIGONOMETRIE, ANALIZA MA
TEMATICA, GEOMETRIE PLANA și în SPAȚIU, pentru can
didați! la secțiile de ingineri ;
• FIZICA, ALGEBRA, TRIGONOMETRIE, GEOMETRIE 
PLANA, pentru candidații Ia secțiile de subingineri.

Înscrierile se fac zilnic la 
secretariatul rectoratului din 
Bd. Republicii nr. 176, în 
perioada 20—30 decembrie 
1974 între orele 12—14.

Candidații trebuie să pre
zinte la înscriere o recoman
dare din partea conducerii li
ceului (pentru elevi) sau din 
partea conducerii întreprinde-

rii (pentru tinerii încadrați în 
producție).

Începerea cursurilor va a- 
vea loc duminică 12 ianuarie 
1975, în localul rectoratului, 
Bd. Republicii nr. 176.

Informații suplimentare la 
secretariatul rectoratului in
stitutului.
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RECOM
• Aspiratorul de praf „IDEAL" vă scutește 

de efort și vă economisește timpul. Cu IDEAL 
se pot curâța : dușumelele, pereții, mobila, co
voarele, hainele, tapițeria, radiatoarele și locu
rile mai greu accesibile.
• IDEAL poate fi utilizat și pentru pulveriza

rea lichidelor neinflamabile.
• IDEAL are un consum redus de energie 

electrică (15 bani pe oră).
Prețul de vînzare : 800 lei. Poate fi cumpărat 

și cu plata în rate lunare.
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INTENSIFICAREA EFORTURILOR PENTRU 
ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI

ORELE AGRICULTURII BAT PENTRU PRODUCȚIAi ANULUI VIITOR
r

La EBectroaparataj — București

O realitate pe care o vedem, 
o simțim cu toții acum, în mo
mentul in care multe din orele 
industriei bat în contul viitoru
lui an : ultirrțele procente, și de
cisive prin asta, din planurile 
de producție devin fapte me
morabile de muncă, se lucrează 
intens la depășirea restanțelor 
din unele întreprinderi, se defi
nitivează ,și se dezbat, în secții 
și ateliere, detaliile viitorului 
plan anual.

Privită din acest punct de. ve
dere, activitatea harnicului co
lectiv al întreprinderii „Electro
aparataj" București, aflată în a- 
cest moment decisiv al produc
ției, se definește prin două rea
lizări concrete : depășirea pla
nului, pe primele 11 luni ale a- 
nului, cu 52 milioane lei și ter
minarea pregătirii producției 
pentru ‘întreg anul viitor.

— Calendaristic sintem în ziua 
de 11 decembrie. Din punct de 
vedere al realizării planului 
însă ne aflăm în viitorul an, 
ne mărturisește Marin Dobre, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Multe din secțiile 
„Electroaparatajului" produc la 
parametrii calitativi și cantita
tivi ai anului 1975. Și, mai mult 
decît atit, unele produse pe care 
le realizăm acum fac parte din 
nomenclatorul de produse plani
ficate a fi fabricate în viito
rul ăh.

fnțf-adevăr, încă din acest 
an, în producția „Electroaparata
jului" se execută subansamble 
și aparate care, prin noutatea 
și complexitatea lor tehnică, se 
ridică la nivelul anului 1975. Ti
nerii Ion Necula și Marin Bol- 
boroc lucrează, de pildă, la o ma
triță pentru un produs „de virf" 
in domeniul electrotehnicii. La

rindul său. Ilie State face ulti
mele finisări la o matriță pen
tru unul din cele 35 de produse 
noi. care vor fi fabricate la 
„Electroaparataj", anul viitor .

Marea oră industrială a viito
rului an a inceput să bată de 
mult in arterele intime ale pro
ducției de la ..Electroaparataj". 
„Produs in 1975" — viitoarea 
emblemă a aparatelor și insta
lațiilor electrotehnice produse 
aici va conține și eforturile, en
tuziasmul și deplina angajare a 
tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor care lucrează 
acum. în această perioadă de 
virf, decisivă a anului 1974.

PAVEL PERFIL 
Foto : GH. CUCU

Întreprinderea I PRODUSELE NOU ASIMILATE-LA
de mecanică
fină-Sinaia | PARAMETRII COMPETITIVITĂȚII

CE AVEM DE FĂCUT ÎN ACESTE ZILE?

• Transportul și eliberarea terenului • Ară
turi adinei pe toate suprafețele • Pregătirea

sectoarelor zootehnice pentru iernat
TOTUȘI, UNDE SINT TINERII ?

O realizare de cea mai mare 
importanță : pînă la sfîrșitul a- 
cestui cincinal, întreprinderea 
de mecanică fină Sinaia își va 
reinnoi sau moderniza întreaga 
producție. Eforturile muncitori
lor și specialiștilor în această 
direcție au fost permanente și 
bine dozate încă de la începu
tul cincinalului. Ei răspund 
astfel unei sarcini de prim or
din trasate industriei noastre de 
conducerea partidului, sarcină 
puternic subliniată la Congre
sul al XI-lea al P.C.R. Colecti
vul întreprinderii raportează cu 
satisfacție că 75 la sută din pro
dusele sale sint deja reînnoite 
și modernizate, înscriindu-se in 
parametrii competitivi ceruți pe 
piața mondială. îl rog pe to
varășul Constantin Neagoie, 
secretarul comitetului de ' par
tid, să se refere concret Ia cite- 
va produse dintre cele recent 
asimilate sau modernizate.

— Desigur, cea mai importan
tă din întreaga gamă a produ
selor noastre este pompa de 
6 cilindri în linie, asimilată 
după o licență engleză — ne 
informează tovarășul Neagoie. 
Prin planul de stat ar trebui 
ca acest prodSs să fie complet 
integrat in trimestrul IV al a- 
nului viitor. Cu prilejul dezba
terii documentelor celui de 
al XI-lea Congres al partidu
lui, comuniștii, 
ceilalți lucrători 
să facă eforturi 
pentru a reduce termenul 
integrare a pompei respective 
cu șase luni de zile. Stadiul ac
tual ne dă certitudinea că și 
acest angajament va fi respec
tat.

— Ce înseamnă pentru eco
nomia națională, reducerea ter
menului de asimilare cu două 
trimestre, așa cum v-ați propus 
dumneavoastră ?

— Un cîștig de 15 milioane 
Iei — ne răspunde inginerul șef 
al întreprinderii. Dar mult mai 
important este faptul că prin 
grăbirea asimilării, noi rezol
văm foarte acuta problemă a 
motoarelor de tip MAN, fabri
cate la întreprinderea de auto
camioane din Brașov și căreia 
îi putem pune mai devreme la 
dispoziție pompa de injecție, li 
ajutăm deopotrivă pe construc
torii de tractoare, pe cei ai mo
toarelor Diesel pentru locomo
tive, care așteaptă de la noi 
pompe cu performanțe superi
oare.

Inginerul șef ne face apoi ur
mătoarea demonstrație :

— Vechea pompă avea pînă 
acum o greutate de 16 kg. dar a 
pornit de la 30 de kg. Acum, am 
redus-o, prin modificări sub
stanțiale la numai 5 kg. E o di
ferență, nu ? Sau, un alt exem
plu : pompele hidraulice aveau 
125 de atmosfere. Modernizîn- 
du-le, specialiștii noștri le-au 
ridicat peste nivelul cel mai 
bun din străinătate, avînd acum 
o capacitate de 180 atmosfere. 
Realizînd o astfel de perfor
manță, «ic au fost imediat so-

licitate și vindute în Statele 
Unite ale Americii, Anglia și 
alte țări mari constructoare de 
mașini.

Iată și o parte dintre cei care 
au contribuit prin inteligența, 
pasiunea și răspunderea lor co
munistă la înnoirea, asimilarea 
și modernizarea noilor produse : 
dr. ing. Laurențiu Doinaru, dr. 
ing. Gheorghe Tiu, ing. Petre

fesională colectivul întreprin
derii dispune de o bună experi
ență. Iat-o, definită în 
mari, de cîțiva secretari ai 
ganizațiilor U.T.C. :

Ion Sandu — secretar pe 
treprindere : Hotărîtor după 
rerea mea, în pregătirea profe
sională temeinică a ținerilor, 
este modul în care organizăm 
și conducem practica în produc-

linii 
or-

în- 
pă-

uteciștii, toți 
s-au angajat 
suplimentare 

de

® Integrarea cu șase 
luni mai devreme a licen
ței pentru pompa în linie 
— echivalentă cu un cîș
tig de 15 milioane lei. 

schimbarea 
constructive,

• Prin 
concepției 
pompele hidraulice fa-

bricate la Sinaia se si
tuează la nivelul de virf 
al tehnicii mondiale • 
Roadele experienței și 
preocupărilor organiza
ției U.T.C. - tot mai mulți 
tineri printre fruntașii 
întrecerii socialiste.

Furdia, ing. Ion Găgenel, ing. 
Mihai Simionescu, maiștri, Ion 
Ionescu și Adrian Ionescu, ing. 
Cornel Georgescu și mulți alții. 
Ultimul dintre ei vrea să mai 
facă cîteva precizări :

— Pompele de injecție pentru 
tractoarele U. 650, prin modifi
cările constructive pe care i 
le-am adus, și-au sporit puterea 
de la 65 la 80 cai putere. Acum, 
lucrăm la adaptarea pompelor 
in linie la combinele pentru re
coltat cereale. Această adaptare 
le va spori viteza și le va re
duce consumul de combustibil.

Eficiența modernizărilor apare 
tot atit de elocventă și pe pla
nul productivității. Un tînăr, 
Vasile Voicu, secretarul organi
zației U.T.C. din secția prelu
crări mecanice, încearcă un cal
cul :

— Prin modificările tehnolo
gice aduse, de pildă, la injee- 
toare durata manoperei se re
duce, pe totalul operațiunilor, 
cu o oră. Deci, la 45—60 mii de 
bucăți pe lună, sînt tot atitea 
ore economisite. La pulveriza- 
toare, economisim, de aseme
nea, o oră de manoperă pe bu
cată. Și, dacă în 1975 vom pro
duce lunar cam 120 000 de bucăți, 
e ușor de dedus sporul de pro
ductivitate obținut.

în discuția purtată, secretarul 
comitetului de partid remarca 
faptul că, hotărîți să îndepli
nească cu înaltă răspundere pa
triotică hotărîrile Congresului, 
muncitorii și specialiștii între
prinderii se pregătesc și se or
ganizează în așa fel ca să poată 
trece rapid de la un nivel la al
tul, superior, de tehnicitate. 
Este un atribut cu care colecti
vul întreprinderii din Sinaia se 
poate mindri. Numai printr-o 
maximă mobilitate în asimila
rea și adoptarea noutăților teh
nice, în creația tehnică proprie, 
au fost posibile performanțele 
de care vorbeam. în planul în
noirii și modernizării produc
ției sale. Tocmai în formarea 
acestui nivel de pregătire pro-

ție a elevilor școlii profesiona
le. Pentru a putea lucra după 
absolvire pe orice mașină, prin- 
tr-un riguros sistem de rotare, 
ei sînt instruiți in ultimul an de 
practică pe toate tipurile de 
mașini-unelte ; strunguri, freze, 
raboteze, mașini de rectificat. 
Organizația U.T.C. a preluat în 
răspunderea sa buna desfășura
re a practicii elevilor în pro
ducție.

Nicolae Visov — secretarul 
organizației U.T.C. din sculări?: 
Organizarea în uzină a cursuri
lor postliceale de calificare, 6- 
rientarea și supravegherea lor

cu toată răspunderea de către 
tot activul U.T.C., s-a dovedit 
măsura optimă pentru comple
tarea forței de muncă și îmbu
nătățirea nivelului de pregătire 
al colectivului. Este 
conducerii uzinei că 
peste orice preconcepție 
în colectivul nostru sute 
absolvente de liceu, care s-au 
calificat intr-un timp record și 
care dovedesc o adevărată voca
ție pentru meseriile din 
strucția de mașini.

Ing. Dionisie Nebel — 
tar al organizației U.T.C. 
viciul tehnic : Folosirea 
peste o sută de tineri muncitori 
și specialiști care au fost la spe
cializare în R.F.G. și Anglia, 
pentru expuneri și demonstra
ții practice în fața celorlalți ti
neri, pe tema organizării locu
lui de muncă, a exploatării și 
întreținerii mașinilor, a siste
mului de pregătire profesională 
individuală, a dat rezultate 
practice interesante. Ei sint re
partizați in același timp 
struclori și indrumători 
cei aflați în cursurile de 
care, pentru proaspeții 
venți.

O experiență cu valențe mul
tiple. Calitatea pieselor fabrica
te de tinerii uzinei, de ceilalți 
muncitori rivalizează cu cele 
produse la firma de la care s-a 
cumpărat licența ; stabilitatea 
forței de muncă a ajuns1 la un 
nivel optim și în sfirșit, după 
2—3 luni de la angajare; toți 
tinerii iși îndeplinesc și depă
șesc normele de producție.

meritul 
treci n tl 
a atras 
de fete,

con-

secre- 
ser- 

celor

ca in- 
pentru 
califi- 
absol-

ROMULUS LAL

(Urmare din pag. I)
grășăminte chimice de la Tur
nu Măgurele a sărbătorit, în 
toamna aceasta, zece ani de la 
debutul secției de acid sulfuric. 
Zece ■ ani.

Dacă aș spune acum că in
dustria teleormăneană are un 
deceniu, un singur deceniu de 
existentă, ar trebui să adaug 
că la Turnu Măgurele a fost un 
semnal inaugural pentru o epo
că de fervoare și dinamism. In 
deceniul industriei teleormăne- 
ne s-au petrecut acele meta
morfoze pe care experiența 
noastră le cunoaște, pentru că 
la tot ce a fost, mai mult ori 
mai puțin important, în câmpi
ile sale, 
fel sau 
care au 
acolo.

Poate 
întimplat atit de . simplu, 
cind la Alexandria există o în
treprindere de rulmenți de înal
tă tehnicitate, se cuvine să te 
întrebi în ce fel tinerii, 
și fetele cu privirea lor 
dă și atit de luminoasă pot să 
știe, pot să răspundă.

Pentru că între ei 
Oanele de rulmenți 
uzina le va produce in

stabilit deja acel sentiment al 
apartenenței la un timp și la o 
istorie care depind de tine,, ca 
de un stăpîn șț ca de un bene
ficiar.

Orașele, anonimele așezări 
mărunte de pe riul Vedea ori 
de la Dunăre s-au înviorat de 
glasul fetelor de pe Călmățui. 
Entuziasmul strănepoatelor mă
tușei Uțupăr continuă intr-alt 
fel apriga sete de viață a eroi-

am participat, într-un 
altul, fiecare din
trăit sau trăiesc

cei 
încă

că lucrurile nu s-au 
dar

băieții 
frage-

și mili- 
pe care 
1980 8-a

La cooperativa agricolă Căză- 
nești (foto nr. 1). am întîlnit, încă 
de la primele ore ale dimineții, 
peste 250 de cooperatori care re
coltau ultimele suprafețe cu sfe
clă furajeră și eliberau terenu
rile acoperite cu coceni de po
rumb pentru executarea arătu
rilor adinei.

— Mai avem de arat circa 300 
de hectare, ne spune tovarășul 
Ion Șerban, președintele coope
rativei. Deoarece sintem puțin 
întirziați, am hotărit să mobili
zăm toate forțele, inclusiv apa
ratul administrativ și motopom- 
piștii care lucrează în sectorul 
de irigații, la muncă.

— Aceste ultime hectare cu 
sfeclă furajeră, intervine Gheor
ghe Ștefan, brigadier la sectorul 
zootehnic, unde lucrează după 
cum vedeți 5 tractoare și peste. 
80 de cooperatori, vor completa 
necesarul de furaje pentru sec
torul nostru de animale, format 
din 900 de taurine, 2 000 oi și a- 
proape 20 000 păsări. Se lucrează 
in „flux continuu" : dislocat, 
strîns și încărcat rădăcini, trans
port și imediat arat.

întrebăm care este sprijinul 
dat de organizația U.T.C. comu
nală ? Răspunsul întirzie, pen
tru că foarte puțini tineri, și în 
comună, cum aveam să aflăm 
mai tîrziu. sînt foarte mulți, 
participă la muncă.

— Acțiunile in sprijinul pro
ducției sint foarte timide, ne 
spune președintele Ion Șerban.

La intrebarea noastră „de ce?" 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Căzănești, Zaharia Man- 
dache, recunoaște slaba activi
tate :

— Nu am pârticipat decit în 
două duminici la recoltatul to
matelor din grădina cooperati
vei agricole. în privința mobili
zării, a responsabilităților con
crete, biroul comitetului comu
nal, tinerii, mă sprijină foarte 
puțin, iar de unul singur nu 
cred că pot realiza sarcinile în
tregului colectiv.

INTERVIU FĂRĂ 
INTERLOCUTOR...

Ne aflăm la ferma numă
rul 11 „Stejarul" a între
prinderii agricole de stat Slobo
zia. în curte liniște deplină, pen
tru că toată lumea este la mun
că, in cimp, unde se string „ul
timii" știuleți și coceni de po
rumb in vederea arăturilor. Din- 
tr-o notă informativă aflăm că 
in județul Ialomiță mai sint 
circa 40 000 hectare de arat. 
Ne deplasăm in cimp cu 
intenția de a afla citeva din pre
ocupările celor de aici. Și cum 
nu cunoaștem drumurile, inter
sectate de canale pentru irigații, 
sintem obligați să ne întoarcem. 
Pe o tarla, peste un pod rupt, 
circa 20 de oameni încărcau o 
remorcă. încercăm să stabilim 
un procedeu de comunicație. 
Dar se pare că nu. avem succes 
și firul gros de apă ne obligă 
să ne întoarcem din drum. Pină 
una alta, fotoreporterul înregis
trează pe peliculă imaginea 
cîmpului. Iat-o, fără prea mult 
comentariu, în fotografiile nume
rotate cu 2, 3, 4... De multe ori 
pămintul poate vorbi foarte 
convingător despre felul cum a 
fost muncit.

juninci gestante, plus un taur, 
plus 4 cai. Și dacă mai adăugăm 
că pe lingă suprapopularea în 
procent de peste 150 la sută, 
grajdul nu avea lumină elec
trică, atunci comentariile noas
tre sint de prisos. Mai adăugăm, 
că numai la 20 de metri, peste 
drum pietruit, am „găsit" un 
grajd gol (foto- nr. 5), absolut 
în bună stare (tot fără lumină, 
cu toate că puternicii stilpi de 
beton din vecinătatea construc
țiilor aveau destinația transpor
tului de curent electric).

— Situația este destul de cri
tică — ne spune Mihail Cazacu, 
șeful fermei — dar, probabil, că 
în curind vom 
grajd. Problema 
o ridică furajele 
ceta nu a permis 
ducțiilor suficiente sectorului zo
otehnic pe suprafețele destinate 
în acest scop. Deficitul este 
mare și cum producția de lapte 
pe vacă pină in prezent este de 
800 1. nu cred că vom obține 
cei 1518 litri planificați. Fura
jele grosiere cu care am com
pletat balanța nu au capacitatea 
nutritivă suficientă acoperirii 
nevoilor. Lucrările in cîmp au 
fost încheiate, dar sectorul zoo- 

' tehnic are multe lipsuri.
Ce trebuie făcut ? Răspunsu

rile se cer cit 
perative.

ristică a întregii activități și a e- 
fortului pe care lucrătorii ogoa
relor din Bărăganul ialomițean 
îl depun pentru realizarea pro
ducțiilor cit mai mari și cit mai 
bune. Am scris în repetate rin- 
duri despre aceste fapte de 
muncă, pe drept cuvînt eroice, 
și o vom face cu plăcere în con
tinuare, Acum trebuie însă in
sistat gospodărește, cu simț de 
răspundere, acolo unde se înre
gistrează deficiențe. Sînt puține

și de aceea credem că pro
ducțiile agricole ale Bărăganu- 
nului pot să fie unitare, record. 
Gospodarii satelor sint chemați 
să dea un sprijin mai consistent 
celor care solicită acest lucru, în 
spirit tovărășesc, ca adevărați 
comuniști.

ȘTEFAN DORGOȘAN
Fotografiile realizate 

de GHEORGHE CUCU

GRAJDURI PĂRĂSITE

Continuăm raidul nostru în 
sectorul zootehnic al coopera
tivei agricole Platonești. Iarna 
solicită, o atenție deosebită în 
creșterea animalelor, incepind cu 
îngrijire, furaje, apă, starea graj
durilor. Ne vorbește îngrijitorul 
Constantin Păun :

— Cele 23 de vaci, care alcătu
iesc lotul pe care îl am în pri
mire, în acord global, au deo
camdată tot ce le trebuie. Un 
număr de 16 au fost planificate 
să fete viței, care acum sint să
nătoși. Sint mulțumit !

Căutăm să vedem și noi cele 
16 exemplare. Le găsim într-un 
grajd alăturat împreună cu alte 
106 vițele de reproducție plus 41

noi

folosi și acest 
cea mai acută 
pentru că se- 

realizarea pro-

Bineînțeles, 
prinse de

mai urgente fi o-

1. Efortul este evident în aceste zile pe ogoare, 
tau ultimele suprafețe cu sfeclă furajeră. Dar,

imaginile 
nu sint o caracte-

La C.A.P. Căzănești, peste 250 cooperatori recol- 
totuși, unde sînt tinerii comunei, care au datoria 

morală de a participa activ la ridicarea economică a locului unde trăiesc ?
2. Ne întrebăm, pe una din tarlalele fermei „Stefaru" a I.A.S. Slobozia, care este soarta știu-

leților pe care i-am scos „la lumină" din gluga de coceni aflată pe brazda proaspătă...
3. ...Am arat, am semănat, am îngrijit și irigat, am recoltat. Numai că o parte din roade au ajuns

din nou sub brazdă. De ce s-au făcut atâtea investiții de muncă și bani ?
4. Așa arată un canal de irigații la ferma amintită. După înălțimea păpurișului putem aprecia că

mina gospodarului nu a mai trecut de multă vreme pe aici.
5. In vreme ce 163 vițele de reproducție, 4 căi și un tăuraș sînt înghesuiți într-un grajd, insufi

cient aerat și luminat, acesta așteaptă „răbdător" domesticile patrupede. Pînă cind ?

material rulant, ori altundeva, 
nu pot să nu se bucure de 
bucuria muncii și astfel să mai 
uite de dojană. Pentru ei, ti
neri și vîrstnici, Se vor- crea 
încă 30 000 de locuri de mun
că, iar orașele vor avea cu 
15 000 de apartamente mai mult. 
E posibil lucrul acesta, deoa
rece potențialul economic și a- 
gricol va crește in cincinalul 
care urmează la 17,5 — 19 mi-

sistem de irigații din țară asi
gură umiditatea a 47 000 hec
tare între Olt și Călmățui. Alte 
două sisteme urmează să aducă 
în anii care vin apa de Dunăre 
pe platformele de cernoziom. 
Cuvintul acela pentru care ță
ranul manifesta o spaimă an
cestrală — seceta ! — trebuie 
glosat și trecut la arhivă in 
contextul modernizării agri
culturii, al sporirii contribuției

rul viu al înfăptuirilor sigure — 
ceea ce apropie tot mai mult, 
de la o zi la alta, distanțele și 
deosebirile. Acolo unde pulsul 
acestor creșteri a atins o înăl
țime mai mare, oamenii și-au 
înscris in hărțile viitorului noi 
calități ale așezărilor lor. Drâgă- 
nești-Vlașca, Olteni și Piatra 
vor fi printre orașele de mii- 
ne ale Teleormanului. Primarul 
actualei comune Piatra are de

Mai presus decît o întreagă istorie
nei din „Desculț". Multe din 
țesătoarele mai vîrștnice de la 
întreprinderea textilă „Teleor
manul" din Roșiorii de Vede 
au plecat cu ani in urmă, a- 
trase de mirajul de care Darie 
însuși a suferit în tîrgul de la 
Ruși. Ele au venit pe jos, în 
umbra carelor, minate de sără
cie, la vechea țesători e : ca să 
fure o meserie și ca să hibă o 
piine. Au dreptate într-un fel 
să li se pâră citeodată că ti
nerii de azi sint răsfățați și ri
sipitori. Cum tinerii aceștia sint 
chigr copiii lor, și lucrează ală
turi, la războaie ori la; între
prinderea mecanică de reparat

liarde lei. își vor aduce contri
buție negreșit toți cei despre 
care am amintit dar și bărbații 
aurului negru de la Schela Vi
dele, a cărei tinerețe se-nscrie 
și ea în deceniul marilor me
tamorfoze.

In acest județ care a dat doi 
dintre scriitorii de 
■temporaneității, și 
eroi țărani îi știm 
avem de vorbit și 
agricultură. Combinatul de 
Turnu Măgurele produce 
din cantitatea de îngrășăminte 
chimice a țării dar ogoarele 
Teleormanului primesc și bine
facerile apei. Cel mai modern

virf ai con- 
pe ai căror 
atit de bine, 
acum despre 

' ‘ la
30»'.

științei și tehnicii la creșterea 
bobului de grîu. Tabloul acestei 
realități cuDrinde — pină in 
1980 — 6 500 tractoare, 1 500 
combine „GLORIA". De reți
nut : construirea a 18 complexe 
de tip industrial pentru crește
rea și îngrășarea animalelor, 
ceea ce va urca producția de 
carne a județului la 49 000 tone.

Ancorate in solul bogat și' 
darnic, satele teleormănene a- 
rată — in drumul lor rapid 
spre modernizare și urbanizare 
— întocmai unor veritabile sta
țiuni experimentale. Puternica 
deplasare spre oraș, munca a- 
vîntată dau așezărilor rurale ae-

pe acum griji de prim gospo
dar al unui oraș. Orașul va fi 
un ochi luminos în cimpiile lui 
Darie și la gurile Călmățuiului. 
Orașul Piatra transmite locui
torilor lui mîndria rostuirilor 
viitoare.

Dacă avem în vedere mira
rea de care aminteam la în
ceput se cuvine să privim deveni
rile prezentului și vertiginoase-, 
le diagrame ale cincinalului ca
re va să- înceapă cu deosebită 
luciditate. Trebuie să vedem 
Teleormanul de mîine la scara 
civilizației și industriei sale pe 
care cu zece ani, cu numai zece 
ani în urmă,' nu le avea. Să ne

gîndim la sacii de îngrășăminte 
chimice și la rulmenții care duc 
mesajul de pace și prietenie pe 
nenumărate meridiane. Să ve
dem apoi cum va crește Ale
xandria, capitala județului. O- 
rașul va deveni municipiu și 
iși va șterge tușeele cuminți și 
adesea obositoare ale tirgușo- 
rului de altădată. Orașul se 
construiește din centru spre 
periferie, orașul va fi nou și 
luminos, așa cum îl arată splen
dida casă de cultură, spitalul 
cu 700 de locuri, hotelul, blocu
rile și chiar pasul tineresc al 
locuitorilor lui, entuziasmul și 
hărnicia lor.

Cu atit mai ,mult 
fel de imaginat, 
și gindit, mirajul 
dintre Dunăre și 
tre Vedea și Călmățui. Dacă 
un deceniu, un singur deceniu, 
a însemnat pentru cuprinsul te- 
leormănean mai mult decît o 
întreagă istorie, nu putem 
comparăm, nu avem cum, rea 
Uzările de mîine decît cu 
însele, singurele care exprimă 
abnegația și grandoarea, titani
că de constructori vizionări, ai 
„cqnjudețerților" lui. Ilie Mo- 
romete.

este ast- 
de stat 
realității 

Olt, din-

să

ele
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MUNCA —
inepuizabil izvor al creației

Expoziția urmărește a pune în 
valoare tematica socială. Nu 
ceea ce includem însă acesteia 
din perspectiva meditației și re
flecției asupra unei foarte ge
nerale realități — căci nu s-a 
dorit o investigare în nuanță a 
reacțiilor artistice în raport cu 
socialul, — ci ceea ce se dove
dește a sta sub imperiul ime
diatei solicitări, ceea ce se în
cheagă sub semnul unei funda
mentale, unice aspirații și, deo
potrivă, al experienței trăite 
în numele acesteia. Practic, cri
teriul a condus organizatorii că
tre etalarea în exclusivitate a 
compozițiilor cu personaje (sce-, 
ne de muncă, simbolice scene 
istorice etc.). Titlul ei posibil ar 
fi fost „Oameni și fapte". Ori 
„Faptele oamenilor". Pentru că, 
de la pînză la pînză, se încheagă 
imaginea unică a omului înfăp
tuitor al istoriei, al celor mai 
cutezătoare proiecte cărora exis
tența și activitatea cotidiană le 
trasează tot mai decis și clar 
conturul. Pentru că, peisajele, 
oricum nu prea numeroase, par 
mat degrabă o faptă a omului, 
decît o faptă a naturii. Copacii

(detalii)VLADIMIR ȘETRAN : „Oameni și fapte"

ION BIȚAN: „Cadențe contemporane" TRAIAN BRADEAN : „Mecanic ceferist"

„SĂPTĂMÎNA
ARTELOR 

PLASTICE» 
De vorbă cu pictorul 

ION SĂLIȘTEANU, 
vicepreședinte al Uniunii Artiști

lor Plastici
La București și în numeroase 

alte localități, îndeosebi în re
ședințe de județ și centre unde 
acționează filiale și cenacluri 
ale U.A.P., se desfășoară un 
program bogat de manifestări 
artistice, de o notabilă varieta
te a conținutului și profilului, 
concentrate pe parcursul unei 
„Săptămîni a artelor plastice" 
(7—15 decembrie). I-am solicitat 
cîteva informații și opinii picto
rului Ion Salișteanu, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici.

— Ce anume a determinat 
inițierea unei asemenea acțiuni?

— Nevoia unei ofensive larg 
sociale a expresiilor plastice, 
ofensivă necesară pentru a per
cuta receptivitatea și pentru a 
putea desfășura mai larg toate 
genurile sau varietatea genuri
lor expresiilor plastice contem
porane. Dincolo de această soli
citare firească manifestată in 
viața artistică, trebuie să reți
nem și faptul că acțiunea de 
tipul „săptămîna artelor plasti
ce" e o formă tradiționalizată 
de către Asociația internaționa
lă a artiștilor plastici, afiliată 
UNESCO, și care împlinește 
anul acesta două decenii de la 
înființare. Comitetul național 
român A.I.C.A. își dă con
cursul la buna desfășurare a 
programului acestei săptămîni.

Sîntem fericiți dacă filmele de 
artă proiectate în completarea 
programelor cinematografice, da
că acțiunile de artă plastică a mu
zeelor, dacă difuzarea cărții de 
teorie și imagine plastică, -dacă 
concursul de desene al pionieri
lor ce va avea loc la 15 decem
brie la sala Dalles, vor atinge 
sfera emoției și a sensibilității 
în fața frumosului. Referin- 
du-ne, însă, concret la acțiuni
le care au loc la galeriile și în 
sălile Uniunii Artiștilor Plastici, 
la București și în importantele 
centre culturale din țară, numă
rul lor trece de 80 — expoziții, 
întîlniri cu publicul, prezentări 
teoretice și critice ale artei con
temporane, proiecții de diapozi
tive și filme de artă.

Alături de asemenea ex
poziții se adaugă o serie de ac
țiuni prevăzute in mod special 
sau se manifestă tendința de a 
prezenta și chipul inedit al 
muncii de creație — ca de pildă, 
propunerile conceptuale ale ar
tiștilor plastici în raport cu ur
banismul la Galeria Nouă.

Săptămîna artelor plastice e, 
pentru noi, prima manifestare 
de amploare de după Congresul 
partidului, care reflectă și ex
primă angajarea artistului în 
realitatea socială a țării.

HORIA HORȘIA 

dealurilor sînt sondele, movile
le șesului, tractoarele și combi
nele ; in peisajul montan ba
rajele sînt o prezență natura
lă. apele se croiesc așa cum se 
croiesc hainele. De aceea poate 
multe imagini ale șantierelor le 
resimțim ca peisaje, la orizontul

LA MUZEUL DE ARTĂ: Expoziția de 

pictură, sculptură fi grafică dedicată 

celui de al XI-Iea Congres al partidului

cărora străjuiesc mașini și îm- 
blinzitorul lor, orizontul cărora 
este zimțat de dantelăria cofra- 
jelor, adus psihologic din infi
nit la indemîna noastră, adus 
deci la dimensiunea spațiului 
posibil de cuprins și stăpînit. 
Peisajul este tin loc al acțiunii 
și nu al visării, al desăvîrșirii 
morale prin prestație utilă so

^CRONICA, 
LITERARA

TITU POPESCU: „Idei estetice 
în scrierile lui Mihai Ralea"

' După o densă introducere în 
opera celui care a imaginat pri
mul sistem estetic original din 
cultura noastră, Mihail Drago- 
mirescu, estetician (Ed. Minerva, 
1973), Titu Popescu publică o 
nouă sinteză monografică, dedi
cată de data asta autorului „Ex
plicației omului" : Idei estetice 
în scrierile lui Mihai Ha
lea (Ed. Dacia). Nota defi
nitorie a gîndirii lui Mihai Ra- 
lea este (după recentul comen
tator) „îndoiala sistematică in 
fața criteriilor și a validității 
lor". Faima lui Ralea este dato
rată sociologului și filozofului. 
Forțînd ușor nota, am spune că 
esteticianul Ralea se cerea „in
ventat". Demonstrația trebuia 
începută chiar de la justificarea 
premisei sale. Nu e de mirare 
deci că prima întrebare la care 
Titu Popescu a trebuit să răs
pundă a fost : „De ce Ralea- 
esteticlan" ? Interogație în bună 
măsură îndreptățită. Fervent a- 
sociator și disociator de idei, 
Ralea a fost acuzat de fragmen- 
tarism, de „pluralism ideologic" 
(N. Tertulian), remarcîndu-i-se 
o vocație a contradicției. Iată 
opinia lui Pompiliu Constanti- 
nescu, critic îndeobște echili
brat : „Cărțile sale de studii, 
eseuri, articole sau rapide no
tații abordează infinite și varia
te subiecte, trecînd de la unul 
la altul cu dezinvoltură, cu 
vioiciune și alertă informație ; 
îmbrățișează ideile cu scurte 
stringeri pasionale, și le pără
sește zîmbitor și fără regrete, 
într-o expunere totdeauna a-

UN ZIMBET PENTRU MAI TIR- 
ZIU : Scala (orele 8,30; 12; 14,30; 
17,15: 20.

IUBIRE : Central (orele »,1S; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

O ZI DE NOIEMBRIE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

UN GENTLEMEN ÎN VESTUL 
SĂLBATIC : Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 
21), Casa Filmului (orele 10; 12,30; 
16).

TIMPURI NOI s Capitol (orele s; 
10.45; 12,30; 14,30: 16.30; 18.30; 20.30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Doi
na (orele 11; 13; 15,15; 19,30), la 
orele 9,45 și 17,30 — program pen
tru copii.

COMISARUL CARDONE ÎN AC
ȚIUNE : Patria (orele 9: 11,15:
13,30; 15,45: 18; 20,15), Favorit (ore
le 9.15: 11.30; 13.45: 16; 18,15; 20,30).

CAVALERII TEUTONI : Excel
sior (ordle 9: 12.30: 16; 19.30), Me
lodia (orele 9; 12.30; 16; 19,30).
Gloria (orele 9: 12.30: 16: 19.151.

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Festival (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,30; 20,45).

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

LOCOTENENT COLUMBO i Fe
roviar (orele 9,15; 11,15; 13,30;
15,30; 17,45; 20). Modem (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15). 

cial și nu prin pură contempla
re.

Aici ne apropiem deja de 
ideea fundamentală ce s-a dorit 
a fi valorificată : munca, izvor al 
creației și modelator al conștiin
ței. Mai toate personajele ope
relor lucrează ceva. La ceva.

Pentru ceva. Firește, munca în
țeleasă ca stare, ca tensiune e- 
xistențială ce înnobilează con
diția umană, pentru că în puține 
lucrări cineva lucrează practic 
la ceva. Ceea ce reține atenția 
artiștilor este, astfel, ecoul 
muncii, roadele ei în planul con
științei. Muncitorul este pictat 
cu migăloasă și caldă afecțiune. 
Cu respectul pe care vechii și 
marii noștri zugravi îl aveau, 
în fresce votive, numai față 
de ctitori. Dar o pictură care 
și-a creat noi eroi nu este o 
pictură dare vorbește, fie, numai 
și prin aceasta, despre o nouă 
lume, despre noi valori pe care 
înțelege să-și așeze întreaga 
construcție, lucrarea prezentă și 
viitoare ? în imaginea munci
torului artistul filtrează tot 
ceea ce încorporează mai nobil 
omul contemporan : optimism, 
dăruire, patos, iscoditoare cu
riozitate constructivă, forță de 
concentrare, de muncă. Multe 
lucrări sînt în registru alegoric 
apoteoze. Mi se pare normal să 
fie așa. Sîntem datori încă is
toriei noastre zbuciumate cu 
restituții pe care arta nu le 

greabilă, fără pedantism și apa
rență sistematică". Tocmai exis
tența acestui sistem vrea s-o 
probeze Titu Popescu, al cărui 
obiectiv ambițios este reliefarea 
unei „continuități de fond sub 
o aparență de fragmentarism". 
Apelînd la posibilitățile comen
tariului deductiv, depistînd zo
nele de confluentă teoretică, 
cercetătorul actual întreprinde 
o acțiune valorificatoare ce vi
zează „sinteza de principii", re
levarea succesiunii logice a eta
pelor.

Radiografierea unei gîndiri 
estetice sinuoase, cu dese reve
niri și deziceri, fiind incompa
tibilă cu examenul cronologic, 
criticul recurge la evidențierea 
„ritmurilor interioare ale con
cepției". Un obiectiv urmărit cu 
insistentă este spulberarea acu
zației de „pluralism ideologic". 
Din păcate, ceea ce i se substi
tuie („eterogenitatea ideologi
că") nu diferă prea mult. Jude
cățile axiologice presupun, se 
știe, luarea în discuție a cate
goriilor, nu a termenilor. Este 
ceea ce face dealtfel cu unele 
inconsecvențe Titu Popescu. El 
constată că gîndirea estetică a 
lui Ralea nu s-a articulat în- 
tr-un sistem original. Dar ele
mentele acestuia există ca virr 
tualități. Alăturind fragmente și 
concepte din scrieri disparate, 
aruncînd între ele punți unifica
toare, criticul observă că eclec- 
tismul lui Ralea reprezintă în 
fond „o sinteză superioară".

Secțiunea finală, Aderențe, 
aduce sub fascicolul analitic

AGENTUL STRANIU : Giuleștl 
(orele 15,30; 18; 20,15), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Gri- 
vița (orele 9; 11,30; 15; 17,30; 20), 
Totnis (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Flamura (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE ! Da
cia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

POLITIA ACUZA, LEGEA 
ACHITĂ : Buzești (orele 8; 11,15; 
13.30 ;I6; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
8; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15).

TINĂRUL COMUNIST 1 Pacea 
(orele 15.30: 18: 20.15).

RUT BLAS : Victoria (orele 9.15! 
11,30: 13.45; 18; 18.30; 20.45), Arta 
(orele 15,30: 17.45: 20).

ANCHETĂ LA MARIENBAD I 
Ferentari (orele 15,30: 18: 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Lumina (orele 8.45; 11:
13.30; 16: 18.30: 20.45).

ALEXANDRU MACEDON : Vol
ga (orele 9,30; 12,30; 16: 19).

HAIDUCII ■■ Cotroceni (orele 16; 
18; 20).

URMĂREȘTE-MĂ s Unirea (ore
le 16: 18: 20).

BUNICUL SIBERIAN s Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

36 DE ORE Î Lira (orele 10,»; 
18; 20,13). 

poate concepe mai deplin și vi
brant decît așa. Sîntem datori, 
și aici stă misionarismul artei 
noi, de a găsi realității acele 
chipuri care să înflăcăreze, să 
educe, să dea un unic și tonifi
ant sentiment. Acela al mîndri- 
ei de a fi înfăptuit ceea ce am 
înfăptuit și de a fi ceea ce sîn
tem. Analismul, dincolo de for
mula stilistică, decupează frag
mente. Mecanismul său interior 
îl Iasă pradă oricînd naturalis
mului. Analismul e ușor scep
tic. Analismul e uscat. Ana
lismul ține prin structură de 
laboratorul artei.

Marile fresce mexicane, de 
exemplu, sînt specii ale apoteo
zei. Ele nu pot deveni subiect 
al miniaturii. „Este peste pu
tință, spune Tudor Arghezi, să 
monumentalizezi detaliile și să 
ridici statuie boabelor de mei”. 
Iată de ce limbajul artistic al 
unei epoci mari, ce tinde a 
concentra toate energiile crea
toare către un scop unic, înalt, 
fundamental, ce are a vorbi unei 
enorme mase de oameni, alege, 
adesea, alegoria, tonul patetic, 
dimensiunea ieșită din comun.

Expoziția cuprinde lucrări de 
certă calitate, dacă ar fi să con
siderăm numai semnătura artis
tului drept gir, deși nu e vorba 
numai de aceasta. Pentru artiș
tii prezenți în expoziție de la 
maeștri la generația tinără 
(Corneliu Baba, Alexandru 
Ciucurencu, Ion Pacea, Brăduț 
Covaliu, Traian Brădean, Ion 
Gheorghiu, Virgil Almășan. Sa
bin Bălașa, Constantin Piliuță, 
Mihai Bandac, Ion Grigore, 
Gheorghe I. Anghel, Nicolae 
Groza, Toma Roată, George A- 
postu, Paul Vasilescu, Naum 
Corcescu, Constantin Lucaci, 
Iulia Oniță, Grigore Minea ș.a.) 
întilnirea cu tematica socială nu 
este nici sporadică, nici exteri
oară. Numeroase expoziții ante
rioare ne-au demonstrat că în 
jurul tematicii sociale s-a în
chegat consecvent substanța 
meditației lor artistice. De a- 
ceea și cred că multe dintre 
lucrările aflate astăzi pe sime- 
zele expoziției sînt și momente 
ale unor viitoare capitole din 
istoria artei noastre contempora
ne. Un motiv în plus pentru vi
zitator de a lua cunoștință cu 
ele ori a-și reaminti aceste 
momente artistice. Expoziția se 
dovedește a fi, însă, poate prin 
forța lucrurilor, o antologie in
completă. Există autori și lu
crări ce s-ar fi cuvenit a căpăta 
un loc în filele acestei antolo
gii. Se-nțelege că avem în ve
dere spațiul care ar fi putut fi 
cu mult mai generos. El ar fi 
putut cuprinde asemenea lucrări, 
ca și pe acelea care ar fi des
fășurat mai amplu evantaiul 
preocupărilor artistice inspirate 
de realitatea zilelor noastre.

C. R. CONSTANTINESCU

teoriile lui Ralea despre „func
ția criticii" și fenomenul esteti- 
zării călătoriei. O anume rigi
ditate este identificabilă aici. 
Teoretizarea actului critic nu 
trebuie total desprinsă de prac
ticarea lui. Or, dacă Ralea a 
fost un teoretician viabil, criti
cul a fost primul care l-a con
trazis pe ideolog.

Exactitatea, ponderația, refu
zul afirmațiilor spectaculoase 
sînt în genere notele distinctive 
ale demersului critic efectuat 
de Titu Popescu. Nu de hagio
grafii, de adeziuni fanatice sau 
de idealizări ale personalităților 
abordate e nevoie în acest mo
ment, ci de perspective critice. 
Lucru de care autorul acestei 
cărți e perfect conștient.

Interesante de constatat sînt 
aderențele ideologice dintre Ra
lea, Maiorescu și Lovinescu. Să 
nu uităm, că cel dinții a avut 
grijă să se delimiteze în repe
tate rînduri de părerile celor
lalți. Referindu-se polemic (în 
linia lui Ibrăileanu) la Maio
rescu, Ralea aderă tot la teoria 
junimistă a „emoției impersona
le" : „Atitudinea estetică nu se 
poate dezvolta decît în tonali
tate estetică calmă, reținută, 
stăpînită. Ea nu poate să se în
făptuiască decît printr-un fel 
de detașare, de desolidarizare 
cu momentul emoției". Ca și Lo
vinescu, Ralea postulează auto
nomia esteticului. Dar autono- 
mismul său, argumentează ac
tualul cercetător, are o colora
tură specifică. Fetișizînd regi

ULTIMELE LOR CUVINTE I 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL : Drumul Si
rii (orele 15,30; 18; 20,15).

IZVOARE : Flacăra (orele 15,30; 
19).

ȘAPTE PĂCATE : Crlngașl (ore
le 16: 18; 30).

DUHUL AURULUI! Progresul 
(orele 16: 18; 20).

CHITTY — CHITTY- — BANG, 
BANG : Floreasca (orele 15,30: 19).

PE ARrPILE VÎNTULUI > Viito
rul (orele 10: 14,30; 19).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Popular (orele 15,30; 18;
20.15).

ASTA-SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : Vitan (orele 15,30; 18: 20).

RÎUL ROȘU : Munca (orele 16: 
18. 20).

TUNURILE DIN NAVARONE î 
Rabova (orele 10: 16: 19.15).

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Teleșcoală. • Geogra

fie (clasa a V-a, școala generală) : 
Circuitul apei In natură (TVSI) 
• Chimie (clasa a VII-a. școala 
generală) : Legea periodicității 
(TVSI) « Antologie gcolară 1 Tea

Artiști amatori

Sandu I. 
Gheorghe

Sandu loan Gheorghe este 
cel mai vechi dansator al An
samblului artistic al U.T.C. 
Biografia artistică a solistu
lui de azi, unul dintre cei 
mai buni călușari din țară, 
începe de la vîrsta de zece 
ani. Fascinat de ritm, de 
costume, de mișcările noi ce 
„însemnau altceva decît fo
cul cu mingea", elevul dintr-a 
patra se simțea atras irezis
tibil de dans. Se înscrie îm
preună cu un alt coleg și 
prieten în echipa clubului u- 
zinei „Grivița Roșie". Dan
sează în formația școlii, a 
liceului, a facultății; activea
ză la Casa de cultură a stu- 
denților, iar după absolvire, 
inginerul mecanic Sandu loan 
Gheorghe se prezintă la An
samblul U.T.C.

„Primele luni de activitate 
la ansamblu au fost foarte 
grele, mărturisea S.I.G. Dar 
atunci am avut și prima mare 
satisfacție că învăț corect 
dansul, științific, că la fie
care repetiție îmi perfectez 
tehnica, capacitatea de a in
terpreta".

Au trecut 15 ani. Sînt greu 
de numărat zilele și orele de 
muncă, de exercițiu la bară, 
spectacolele, suitele și mon
tările la care a participat tî- 
nărul dansator, animat de o 
pasiune egală doar cu aceea 
pentru meseria sa. Inginerul 
Sandu loan Gheorghe, șef de 
lucrări la catedra de mașini- 
unelte a Institutului politeh
nic din București, și-a conti
nuat specializarea în con
strucții mecanice, și-a susți
nut teza de doctorat. Are o 
familie, un copil Din timpul 
său liber Sandu loan Gheor
ghe, acordă dansului 50 de 
ore pe lună. In palmaresul său 
de dansator se înscriu: 3 me
dalii de aur obținute la Fes
tivalurile mondiale ale tine
retului de la Helsinki, Sofia, 
Berlin, premii și distincții pri
mite în turneele întreprinse în 
25 de țări, Ordinul Meritul 
cultural clasa a V-a.

ALINA POPOVICI

mul tehnic al operei, execuția, 
Ralea refuză „purismul estetic, 
in care aspectul social și națio
nal al artei este anihilat". Auto- 
nomismul este în cazul lui Ra
lea o reacție la tendințele de 
subordonare a artei unor sco
puri exterioare, o replică la di
versiunile ideologice fascizante. 
Titu Popescu observă subtil : 
„Autonomismul susținut se do
vedește (...) a nu fi un autono- 
mism stricto sensu, ci, din con
tră, expresia teoretică a unei 
anumite intenționalități de in
spirație materialistă, care sesi
zează obiectivitatea specifică a 
esteticului și-i caută formularea 
de principiu potrivită (...). în 
interiorul disciplinei, acest au- 
tonomism e relativ și numai în 
măsura în care sufletul nostru, 
reacționînd omogen, alternează 
reliefuri morale, estetice, etice, 
politice, Juridice, erotice etc. 
Extinzind, prin similitudine, 
principiul unității psihice la 
scara structurii sociale omoge
ne, se observă că individualita
tea comunicării estetice (...) im
plică sensul unei comunicabili- 
tăți sociale, ceea ce dă tocmai 
viabilitate fizionomiei particu
lare a mesajului". Cum se poate 
vedea lesne, nu aptitudinea 
speculației inteligente îl lipseș
te lui Titu Popescu.

Idei estetice in scrierile lui 
Mihai Ralea este o informată și 
remarcabilă sinteză introducti
vă în opera unui doctrinar cu 
un rol de frunte în maturizarea 
esteticii românești.

IOAN ADAM

tru comentat pentru elevi. „Apus 
de soare" de Barbu ștefănescu- 
Delavrancea. Prezintă prof. univ. 
dr. Virgil Brădățeanu. 17,30 Telex. 
17,35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,50 Evocări : 
Preludiul marii afirmări proletare. 
Emisiunea evocă evenimentele din 
13 Decembrie 1918. Documentar de 
Petre Niță. 18,05 Să ducem visul 
tării mai departe ! Spectacol mu- 
zical-literar-coregrafic. 18,35 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 19,30 Telejurnal. • Principa
lul acum — acțiunea, fapta ! 20.00 
„Noi, această generație". • Ge
neroasa perspectivă — eseu folo
sind date din raportul prezentat 
la Congresul al XI-Iea al P.C.R., 
perspectivele de afirmare a tinere
tului In diverse domenii de activi
tate • „Congresul in conștiința 
noastră" — anchetă-dezbatere pe 
marginea documentelor Congresu
lui al XI-Iea al P.C.R., cu partici
parea unor tineri reprezentlnd di
verse domenii de activitate « Uni
tatea de măsură a faptelor _ în
registrare de' la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria, despre Iniția
tiva „Micronul, gramul, secunda". 
20,50 Ultimele secrete ale lumii 
animalelor (I). 21,30 Campionatul 
mondial de dansuri sud-america- 
ne. 22,10 24 de ore.

Cercul de speologie „Emil Racoviță"

PEȘTERILE ÎSI DEZVĂLUIE TAINELE
J J

Sfîrșitul deceniului 7 a mar
cat un important avînt în speo
logia românească de amatori. A- 
tunci s-au înființat cercurile 
„Piatra Roșie" din Petrila, „Emil 
Racoviță" din Cluj-Napoca, iar în 
București cercul „Focul viu" pe 
lingă B.T.T. In acest context, 
cîțiva entuziaști studenți politeh- 
niști pun bazele, la 5 noiembrie 
1969, unui nou grup speologic, 
sub egida Centrului universitar 
București, grup care se va numi 
cercul de speologie „Emil Raco
viță", reunind studenți din nu
meroase institute de învățămînt 
superior din Capitală.

La început, programul include 
o serioasă instruire teoretică și 
practică de carstologie, hidrolo
gie, topografie alpinism, depla
sările avînd deocamdată ca scop 
principal familiarizarea membri
lor cercului cu mediul subteran, 
fenomenele sale și cu condițiile 
speciale de lucru. Dar în curînd 
(vara lui 1970) acțiunile cercu
lui se îndreaptă spre explorarea 
zonei de calcar din sud-vestul 
munților Sebeș, care la acea 
dată era încă în bună măsură o 
„pată albă" pe hărțile speolo
gice. Munții Sebeș au rămas 
timp de 4 ani și se află și în 
acest moment în atenția cercu

Creatorii
— Care este preocuparea 

creatorilor de la Centrul de 
estetică a produselor industria
le, în ceea ce privește esteti
ca și funcționalitatea sporită a 
ambalajelor ? La această între
bare ne-a răspuns ing. TUDOR 
GEORGESCU, șef de atelier 
proiectare ambalaje, expoziții 
și grafică publicitară, din ca
drul amintitului centru.

— Preocuparea noastră pen
tru realizarea unor ambalaje 
corespunzătoare exigențelor, 
dacă nu se află chiar în faza 
de pionierat, este totuși la în
ceput de drum. întîi am inves
tigat tendințele din acest do
meniu pe plan internațional, 
apoi, prin colaborare cu centra
lele industriale și cu organele 
din comerț, ne-am stabilit a- 
supra necesităților interne. Pe 
baza unor date obținute, am e- 
laborat studii tehnice de creație 
pe care le-am și aplicat in 
practică, funcție de problemele 
de mare actualitate din comerț, 
începînd de la ac și pînă la 
produsele cele mai complexe, 
am realizat ambalaje în secto
rul pasmanteriei ; apoi, amba
laje tipizate pe grupe de sorti
mente pentru articole fie porțe
lan și sticlă-menaj, ambalaje 
pentru jucării din tablă lito
grafiată, pentru jucării din ma
se plastice ș.a.m.d.

Ca noutate în acest domeniu, 
aș aminti ambalajele multi
funcționale. O cutie frumos co
lorată în care este ambalată o 
păpușă, de exemplu, după ce 
păpușa a fost scoasă din ea. se 
poate desface in pătuț și poate 
fi folosită la rîndul ei drept 
jucărie, fără ca acest lucru să 
întreacă prețul ambalajului cu
noscut pînă acum. Alte exem
ple de ambalaj multifuncțio
nal : o cutie pentru ghetuțe de
vine o căsuță în care la nevoie 
se poate ascunde rățoiul Do-

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii. 22,00 L6- 
vendal. Documentar.

sS/eafre
Opera Română : POVESTIRILE 

LUI HOFFMANN — ora 19; Tea
trul de Operetă : ȚARA SURÎSU- 
LUI — ora 19,30; Teatrul Național 
(Sala Mică) ; PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : TREI GENERAȚII
— ora 19,30; (Sala Studio) ; NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
„W“ — ora 19,30; Teatrul Evreiesc 
de Stat : NUNTA DE ARGINT — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ULTIMA CURSĂ
— ora 19,30; Teatrul Mic : DUPĂ
CĂDERE — ora 19,30: Teatrul 
Giulești : RĂZBUNAREA SU-
FLEURULUI — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : ȘCOALA BlRFE- 
LILOR — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Creangă" : SCUFIȚA CU TREI 
IEZI — ora 16; TEATRUL AME- 
RICII LATINE — ora 19.30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR
— ora 19,30; (Sala Victoria) : 
VINO SA NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română" (la Sala Palatului) : LA 
HANUL CU CÎNTECE — ora 19.30; 
Circul București : UN ȘERIF LA... 
CIRC — ora 19,30. 

lui. Totuși, deoarece accesul în 
Munții Sebeș era limitat la pe
rioadele vacanțelor, s-a trecut în 
toamna lui 1973 la explorarea fe
nomenelor carstice necunoscute 
din masivele Bucegi și Postăva
rul, în cadrul unor deplasări la 
sfîrșit de săptămînă.

Principalele rezultate ale ac
țiunilor de explorare pot fi con
cretizate în cîteva date: 36 de 
peșteri și 30 de avene, cercetate 
în zona Munților Sebeș și 2 
peșteri și 2 avene în Bucegi, Iată 
și pe cele mai importante dintre 
ele. Avenul dim Dosul Locșoru
lui, 290 m adîncime, cel mai a- 
dînc aven din țară; sistemul Po- 
norici-Cioclovina1 cu Apă 160 m 
diferență de nivel, 7 200 m lun
gime, cea mai adîncă străpun
gere hidrogeologică traversată și 
a patra peșteră ca lungime, la 
noi în țară; peștera din Valea 
Clenjii, 110 m adîncime, avenul 
Bîtan, 97 m adîncime. Au fost 
descoperite formațiuni excentri
ce de calcit, cristalictite și helic
tite, în Peștera lui Cezar Manea, 
Peștera Pălăriei, Peștera de la 
Malul Roșu și Peștera Ponorici, 
precum și noi vestigii arheologi
ce în Cioclovina cu Apă. Șura 
Mare, Bordul Mare.

de ambalaje promit
nald, sau o cutie în care .este 
ambalat un trening poate de
veni un joc de șah.

— Folosiți așadar în cea mai 
mare parte cartonul. Cum re
zolvați în aceste condiții pro
blema economiei de hirtie ?

— Ne-am gîndit, bineînțeles 
și la această chestiune. Prin co
laborare cu institutele de cer
cetări din Ministerul Indus
triei Ușoare, vom proceda la în
locuirea materialelor deficita
re cu materiale mai puțin de
ficitare, în special prin valori
ficarea deșeurilor ; aceasta pe 
lingă unele soluții aflate de 
creatorii noștri, cum ar fi, cu
tiile cu „ferestre" largi, prin 
care produsul se prezintă sin
gur cumpărătorului.

REALIZĂRI STUDENȚEȘTI
Cadrele didactice și studenții 

Facultății de electronică și tele
comunicații a Institutului Poli- 
tehnic-București, au proiectat o 
serie de instalații și echipamen
te electronice, care sînt utilizate 
cu succes în multe din între
prinderile industriale.

în exploatările miniere din 
Maramureș, de pildă, este folo
sită o instalație tip dispecer, 
pentru comunicații între subte
ran și suprafață, proiectată în

Ce trebuie să știm
despre

• Tragerile Loto se orga
nizează săptăminal.

• Sistemul Loto constă în 
alegerea de către participant! 
a 3 numere diferite din 93 
(de la 1—90).
• La sistemul Loto poate 

participa oricine prin cumpă
rarea de bilete cu una sau 
mai multe variante, vari
ante simple, combinate sau 
„cap de pod".

• Taxa de participare la 
Loto este de 2 Iei varian
ta întreagă pentru prima ex
tragere obișnuită și de 5 
Iei varianta întreagă pentru 
ambele extrageri obișnuite. 
Se mai poate juca și cu o 
taxă de participare fracțio- 
nată la car.e se atribuie cîș- 
tiguri proporționale cu cota 
jucată.

• Participînd pq bilete 
fracționate se obține o sumă 
mai mare de cîștig, cu o ta
xă mai mică. In afară de 
aceasta sint situații în care 
pe un bilet fracționat șe 
poate obține un premiu în
treg, ceea ce constituie un 
avantaj excepțional.

• Tragerea se efectuează, 
de regulă, vineri în jurul orei 
19 și constă din 2 extrageri : 
prima de 9 numere diferite 
din 90, iar cea de a doua de 
9 numere diferite din cele 
81 de numere rămase în urnă 
după efectuarea primei ex
trageri.

« Se cîștigă cu 3 numere 
extrase.

Explorarea oricăreia din aces
te peșteri, mare sau mică, a fost 
o aventură palpitantă. Speologia 
refuză rutina și nu de puține ori 
speologii cercului s-au văzut puși 
în situații neprevăzute, adesea 
dramatice, a căror rezolvare de
pindea numai de ei. Poate că 
s-a insistat prea puțin asupra ro
lului educativ al acestei pasiuni 
care călește caractere, dezvoltă 
perseverența și siguranța în pu
terile proprii, spiritul de sacrifi
ciu și spiritul de echipă. O ex
plorare ca aceea a avenului din 
Dosul Locșorului este o expe
riență vitală, în care e nevoie 
de o mare stăpînire de sine pen
tru a rezista zeci de ore acolo 
unde e nevoie, pe platforme in
credibil de mici, suspendate în 
pereții unor abisuri impresio
nante, în frig și umezeală, pen
tru ca un singur membru al e- 
chipei să atingă adîncimea ma
ximă. O asemenea excursie pe 
sute de metri în adîncul pămân
tului și al erelor geologice in
fluențează ireversibil imaginea 
noastră despre scoarța terestră.

Din întrebări ivite în înfrigu
rarea explorărilor s-au născut și 
preocupările științifice ale unora 
din speologii de la „Emil Raco
viță". Sub îndrumarea lectorului 
doctor Trufaș Vaier, de la Fa
cultatea de geologie-geografie, 
care încă de la înființare s-a o- 
cupat cu deosebită grijă de acti
vitatea cercului, au fost efectua
te observații care apoi s-au trans
format în ipoteze asupra genezei 
Unor arii castrificate, s-au stabi
lit trasee subterane de apă și 
s-au analizat caracterele chimice 
ale apelor subterane, iar recent 
au fost inițiate cercetări de fi
ziologie și igienă a activității 
subterane. Rezultatele explorări
lor și ale cercetărilor științifice 
apar, începînd din mai 1973, în 
Buletinul cercului, prima și deo
camdată singura publicație a 
speologilor amatori de la noi din 
țară.

Cercul a organizat, cu spriji
nul C.V.B. și al Casei de cul
tură a studenților, prima Consfă
tuire națională a speologilor ama
tori din România, între 11—13 
mai 1973.

La 5 ani de la data cînd un 
grup de tineri cu cîteva lanter
ne intrau pentru prima dată în 
întunericul unei peșteri, acest 
palmares bogat reflectă o mun
că asiduă în slujba unei pasiuni 
și invită la meditație și acțiune.

HORIA MITROFAN

— V-am ruga, în încheiere, să 
ne spuneți cind vom afla și in 
magazine ambalajele despre ca
re ați vorbit ?

— Drumul ambalajului din 
faza de proiect pînă în sacoșa 
cumpărătorului nu depinde nu- 
mai( de noi. E nevoie ca fabri
cile sau centralele cu care am 
realizat contractele să treacă la 
fabricarea mai rapidă, în serie, 
a prototipurilor propuse de 
noi. Totuși, în ceea ce priveș
te unele din lucrurile pe care 
vi le-am prezentat aici, sperăm 
să le oferim ca surpriză chiar 
în Luna cadourilor a acestui an.

Z. SILVIA

cadrul catedrei de radiocomuni- 
cații. De asemenea, la construc
ția conductei forțate a hidro
centralei de pe Someș, de la 
Marișelu, a fost întrebuințat un 
sistem de comunicații-radio, 
care s-a dovedit deosebit de efi
cient. Această instalație a fost 
realizată de studenți și de ca
drele didactice pe baza unui con
tract încheiat cu întreprinderea 
„Electromagnetica" din Bucu
rești.

(Agerpres)

LOTO
I \

• Cumpărarea biletelor Lo
to de către participanți se 
face pină in ziua de joi sea
ră in întreaga țară.

• Particfpanții au obliga
ția să urmărească rezultatele 
tragerii și să stabilească da
că formațiile jucate sint 
ciștigătoare și apoi să de
pună biletele ciștigătoare.

• Termenul de depunere a 
biletelor ciștigătoare este 
pină marți, la ora 13, in ora
șele de reședință județeană, 
iar in celelalte localități pi
nă luni la ora 13 ale fiecărei 
săptămini. Depunerea bilete
lor ciștigătoare se face la 
orice agenție „Loto-Prono- 
sport".
• Biletele ciștigătoare ne- 

depuse in termen din motive 
de forță majoră pot fi comu
nicate telefonio sau depuse 
la registratura Centralei 
Administrației de Stat Loto- 
Pronosport, pină in ziua 
omologării.

• în afară de tragerile Lo
to obișnuite săptăminalc, se 
mai organizează periodic șl 
ocazional trageri speciale, ex
cepționale sau extraordinare, 
bazate pe formule tehnice 
deosebite Ia care se atribuie 
cîștiguri mai atractive con- 
stînd în autoturisme, ex
cursii și in numerar.

• Alte amănunte se gă
sesc în regulamentele e- 
xistente in toate agențiile 
Loto-Pronosport.
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Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Au îndeplinit sarcinile
actualului cincinal

FOTBAL: „Cupa României

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri in funcția de 
secretar general al Partidului Comunist Român, am onoarea să 
vă adresez, în numele poporului gabonez, al Partidului Democrat 
Gabonez, al guvernului și în numele meu personal, viile mele 
felicitări și cele mai bune urări de suces deplin în noul dum
neavoastră mandat.

Cu cea mai înaltă considerațiune,

EL HADJ OMAR BONGO 
președintele Republicii Gabon 
secretar general fondator al 
Partidului Democrat Gabonez

Colectivele de pe șantierele 
întreprinderii de construcții 
industriale-montaje Brașov 
au Îndeplinit la 10 decembrie 
sarcinile planului de produc
ție pe întregul cincinal. Prin 
obținerea acestui succes se 
asigură realizarea unui volum 
suplimentar de lucrări de 
construcții-montaj în valoare 
de 800 milioane lei.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej de constructorii 
întreprinderii Comitetului
Central al Partidului Comu
nist • Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
scrie între altele : Ne mani
festăm totala adeziune pen
tru hotăririle adoptate de 
forumul suprem al comuniș
tilor și satisfacția deplină

pentru realegerea dumnea
voastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția 
de secretar general al parti
dului, act politic care consti
tuie o chezășie a succeselor 
noastre viitoare și a> Îndepli
nirii integrale a prevederilor 
cuprinse în Programul Parti
dului Comunist Român și în 
Directivele celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Vă asigurăm că ne vom 
mobiliza întreaga capacitate 
de muncă pentru a contribui 
la traducerea în viață, înain
te de termen, a tuturor sarci
nilor ce ne revin pentru 
realizarea Vastului program 
de investiții prevăzut în vi
itorul cincinal.

Timp rece, partide fierbinți

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, îmi este deosebit de plă
cut să vă adresez, în numele partidului Istiqlal și al meu perso
nal, călduroase și sincere felicitări, împreună cu urări de noi 
succese personale și de progres poporului român.

Sintem convinși că alegerea dumneavoastră în această funcție 
de înaltă răspundere va constitui o reafirmare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre partidele noastre.

MOHAMED BOUCETTA
secretar general al Comitetului 
Executiv al Partidului Istiqlal 

din Maroc

AGEXIIA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis președintelui Republicii Kenya, JOMO 
KENYATTA, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a zilei naționale a Repu
blicii Kenya, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare 
și progres poporului kenyan prieten.

îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie și coo
perare statornicite între România și Kenya vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul ambelor popoare, al păcii și cola
borării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
ă trimis președintelui Consiliului Revoluției, președintele Consi- 

■tMriiului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
r.j HOUARI BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

, Aflind cu întristare vestea încetării din viață a lui Ahmed Me- 
degri, vă rog să primiți sincerele mele condoleanțe și să transmi-

' teți familiei îndoliate întreaga mea compasiune.

PRIMIRE
Cu prilejul celei de-a Vl-a 

ședințe a Consfătuirii miniștrilor 
comerțului interior din țările 
membre ale C.A.E.R., ce se des
fășoară la București, primul mi
nistru al guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, 
miercuri, pe Gheorghi Karama- 
nev, ministrul comerțului inte
rior și al serviciilor al R.P. Bul
garia, Dunjmaaghiin Dorjgotov, 
ministrul comerțului și achiziți
ilor al R. P. Mongole, Edward 
Sznajder, ministrul comerțului 
interior și al serviciilor al R. P. 
Polone, Istvan Szurdi, ministrul 
comerțului interior al R. P. Un
gare, Âleksandr Ivanovici Struev, 
ministrul comerțului al U.R.S.S., 
Jozef Travnicek, ministrul co
merțului al R. S. Cehe, Santiago 
Riera, prim-adjunct al ministru
lui comerțului interior al Repu
blicii Cuba, Horst Xllgen, adjunct 
al ministrului comerțului și 
aprovizionării al R. D. Germane, 
și pe Leonid Tariverdiev, con
ducătorul grupei pentru comerț 
interior a Secretariatului 
C.A.E.R., care participă la lu
crările acestei reuniuni.

Cu acest prilej, au fost discu
tate unele probleme privind dez
voltarea în continuare a relați-' 
ilor de colaborare și cooperare 
economică și a schimburilor de 
mărfuri între România și cele
lalte țări membre ale C.A.E.R.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Janos Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului inte
rior, Nicolae Bozdog, prim-ad
junct al ministrului comerțului

interior, Ion St. Ion, secretar ge
neral al guvernului, și Iosif 
Popa, vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum.

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Ion Pățan, vice

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a întîlnit, miercuri du- 
pă-amiază, cu tovarășul Alek
sandr Ivanovici Struev, minis
trul comerțului al U.R.S.S., ca
re participă la lucrările ce
lei de-a Vl-a ședințe a 
Consfătuirii miniștrilor comer
țului interior din țările mem
bre ale C.A.E.R., ce se des
fășoară la București.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice și a 
schimburilor de mărfuri dintre 
România și Uniunea Sovietică.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, a 
participat Nicolae Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui interior.

SOSIRE

Miercuri seara s-a înapoiat de 
la Moscova tovarășul Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, care 
a participat Ia cea de-a VII-a 
ședință a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul 
activității de planificare.

ZILE DECISIVE
(Urmare din pag. I)

mitrescu, șeful atelierului, ur
mărește zilnic executarea lor. 
Au fost repartizate celor mai 
bune echipe. Aprovizionarea cu 
materiale și piese de la atelie
rele de prelucrări mecanice se 
face ritmic, conform graficelor 
prioritare. Cele trei rezervoare 
așteptate la Borzești sînt în pro
be iar cel mai tîrziu în noaptea 
viitoare Vor fi încărcate în va
goane și expediate spre benefi
ciar. Cit timp au lucrat la ele 
tinerii Vasile Marin, Gheorghe 
Dumitrăchescu, Ion Preda și 
Victor Vasilescu și-au depășit 
normele cu 14—15 la sută. No
tăm, de asemenea, stadiul avan
sat în care se află executarea 
unui utilaj de 49 de tone, aștep
tat la Combinatul de la Valea 
Călugărească. „In cîteva zile îl 
vom termina, ne spune sudorul 
Marin Sima, secretarul U.T.C. 
pe atelier, și putem trece cu 
toate forțele la executarea sub- 
ansamblelor pentru producția a- 
nului viitor". Certitudinea șefu
lui de atelier : pînă la 1 ianua
rie vom onora toate obligațiile 
anului 1974.

STADIUL PREGĂTIRII 
PRODUCȚIEI ANULUI 1975

Anul viitor înseamnă pentru 
această unitate o creștere cu 
12,2 la sută a producției globa
le și o majorare cu 10,9 la sută 
a productivității muncii. Pentru 
a se putea atinge încă din pri
mele zile, din primele decade 
ale anului, nivelele prevăzute 
»-a asigurat, mai intîi, intrarea

în funcțiune înainte de termen 
a tuturor obiectivelor de inves
tiții din acest an. Hala de ca- 
zangerie a început să producă 
cu o lună mai devreme, iar hala 
de turnătorie a fost terminată 
mai repede cu 5 luni și a atins 
în mimai 3 luni parametrii pro
iectați. în plus, prin „saturarea" 
cu utilaje a spațiilor libere din 
atelierele de prelucrări meca
nice s-a cîștigat o capacitate de 
1 365 tone pe an. Adăugind că 
acest an va fi încheiat fără nici 
o restantă înseamnă că există 
toate premisele pentru un de
maraj bun în anul viitor. Și 
sint într-adevăr cpndiții pentru 
un început bun. La cazangerie, 
producția prevăzută să fie li
vrată beneficiarilor în primele 
luni ale anului viitor se află 
într-un stadiu avansat de exe
cuție. Apar totuși unele semne 
de întrebare legate de faptul că 
pînă la această oră, aproape o 
treime din utilajele tehnologice 
ce se vor executa în 1975 în a- 
ceastă întreprindere nu sînt 
încă nominalizate. Or, rațiunea 
dezvoltării capacităților de pro
ducție ale uzinei a fost și este 
clară : satisfacerea necesarului 
de utilaje pentru industria chi
mică la nivelul cerințelor anu
lui 1975. Centrala de utilaj chi
mic din București, împreună cu 
Ministerul Industriei Chimice 
trebuie să contribuie, cu mai 
mare operativitate, la precizarea 
producției ce se va face în anul 
viitor în această uzină. Pentru 
a putea fi pregătită, fără întîr- 
ziere, și a oferi garanția reali
zării ei exemplara.

încheierea lucrărilor celei de a doua sesiuni 
a Comitetului Consultativ al centrului 

european UNESCO pentru învățămînt superior
Miercuri s-au încheiat în Ca

pitală lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului Consulta
tiv al Centrului 
U.N.E.S.C.O. pentru învățămînt 
superior, cu sediul 
rești.

Reuniunea a examinat 
tatea desfășurată de 
în cursul anului trecut, a 
ideile directoare ale planului de 
muncă pe perioada următorilor 
doi ani și a aprobat programul 
și bugetul pe anul 1975.

Dezbaterile au subliniat că 
existența Centrului reprezintă 
un element nou în planul co
operării europene, relevind în 
acest context necesitatea ex
tinderii și diversificării activi
tăților Centrului în spiritul re
comandărilor celei de-a 
Conferințe a miniștrilor 
cației în țările europene 
bre ale U.N.E.S.C.O. * 
sens,

european
la Bucu-

activi- 
Centru 
definit

doua 
edu- 

mem- 
în acest 

programul pe anul vii-

tor prevede o serie de acțiuni 
menite să promoveze cooperarea 
europeană în domeniul învăță- 
mintului superior, precum și 
cercetările științifice. Pe agen
da de lucru a Centrului pe 1975 
au fost înscrise o seamă de 
studii privind eficiența di
feritelor sisteme de învățămînt 
superior, formele noi și meto
dele moderne aplicate în învă- 
țămînt, relația dintre învăță- 
mîntul superior și pregătirea 
cadrelor, editarea unui buletin 
informativ destinat organelor de 
decizie în problemele învăță- 
mîntului superior și a unor ma
teriale documentare pe temele 
de interes actual din acest do
meniu, organizarea unor reu
niuni internaționale ale specia
liștilor, consacrate examinării 
problemelor cooperării europe
ne în domeniul învățămîntului 
superior.

sr

din program
18 : Horia Horșia. 

decembrie, ora 
NOUA (str. N. 

dezbatere pe 
,ARTA ȘI ORAȘUL"

SĂPTĂMÎNA artei plasticeA.

Macheta noului magazin universal din Suceava.
Foto: AGERPRES

Așadar, sezonul fotbalistic de 
toamnă s-a încheiat ieri cu me
ciurile din sferturile de finală 
ale Cupei României. Timpul 
rece, terenul înghețat în unele 
locuri — în București, de exem
plu — n-a impietat asupra ca
lității partidelor.

Această etapă de cupă a avut 
multă culoare, mult inedit. Cra- 
iovenii, într-un finiș de sezon 
impresionant — au marcat, du
minică și ieri, în total, 11 goluri 
— au surclasat pe colegii lor din 
Cluj-Napoca. Oricum, indiferent 
de forma oltenilor — unde tinerii 
Bălăci, Crișan se impun ca piese 
de bază ale formației, îi găsim, 
deopotrivă, pe amîndoi ca exce- 
lenți creatori și realizatori — 
indiferent de revenirea lui Mar- 
cu și Oblemenco, scorul realizat 
ieri, la Timișoara (5—1) îi desca
lifică pe clujeni, care, din. nou, 
au făcut demonstrația inegalită
ții și inconstanței lor. Multe go
luri s-au marcat la Pitești, nouă, 
unde spectatorii au văzut cel 
mai palpitant meci al sezonului. 
Deși înclinăm să nu acordăm 
note prea bune apărărilor celor 
două formații — Steaua și Stea
gul roșu (5—4) — totuși, aici a 
fost o partidă foarte disputată, 
cu răsturnări spectaculoase de 
situații. Iordănescu, trei goluri. 
Dumitru — două, au fost prin
cipalii autori ai victoriei echipei 
lui Teașcă, în vreme ce forța re
plicii echipei adverse a dat-o 
Ghergheli — două goluri — un 
adevărat artizan al acțiunilor 
brașovenilor. Acest succes mai 
atenuează impresia despre mo
mentele de slăbiciune ale echipei 
steliste care și duminică și ieri 
a căzut, permitted adversarilor 
să refacă doar în cîteva minute 
un teren ce părea iremediabil 
pierdut. U.T.A. a marcat 3 go
luri în ultimele 7 minute ; ieri, 
Steagul roșu, a provocat prelun
girea partidei — Steaua condu
cea cu 4—2 — datorită celor 2 
goluri înscrise în ultimele 6 mi
nute. Desigur, calificarea în 
semifinale a „specialistei Cupei" 
nu-i o surpriză. Oricum, victoria 
e merituoasă și Teașcă își va 
retrage, probabil, cererea de de
misie depusă la club înainte de 
a pleca la Pitești ? f. Rapidul a 
cîștigat la limită (1—0), la 
Buzău, în fața formației Cea-

>
hlăul din Piatra Neamț. Ne-am 
interesat de factura jocului și 
am aflat că partida a fost foarte 
dîrză, presărată cu durități, ceea 
ce l-a obligat pe observatorul 
federal ca în pauză „să-i cheme 
la ordine" pe conducătorii teh
nici ai celor două echipe. Rapi- 
diștii au atacat susținut și dacă 
scorul nu arată altfel, cum pre
supuneau mulți, asta se dato
rează apărării supraaglomerate a 
moldovenilor, precum și ratări
lor, superficialității manifestate 
de giuleșteni în fazele de fina
lizare. Dincolo de acestea, Ra
pidul rămine marea performeră 
a actualului sezon : din cele 28 
de meciuri susținute în această 
toamnă, a pierdut unul singur, 
la Metalul București. Principalul 
merit revine apărării imediate, 
care s-a comportat remarcabil și 
atunci cînd Răducanu a fost re
ținut în lotul național, locul lui 
fiind onorat de tînărul și talen
tatul portar loniță, învins doar 
odată în cele 7 meciuri jucate în 
campionat. Un palmares impre
sionant realizează Răducanu 
care figurează pe lista golgete- 
rilor diviziei B, cu numai 7 go
luri primite, dar și cu... 4 mar
cate ! Lăudînd Rapidul să nu-i 
uităm pe cei doi merituoși an
trenori, Ion Motroc și. Vasile 
Copii, care au introdus, se 
pare, antrenamentul modern, 
o doză sporită de disciplină și 
seriozitate în viața echipei. De 
prelungiri a fost nevoie și la 
București. Cele două ocupante 
ale locurilor doi și trei în cla
samentul turului primei divizii, 
E.C.M. Reșița—A.S.A. Tg. Mureș 
(0—1), au oferit un joc destul de 
dinamic, cu multe faze bune de 
fotbal, dar din păcate și cu mul
te ratări. S-au remarcat, în spe
cial, prin intervenții spectacu
loase, cei doi portari, Constantin 
și Nagel. Mai deciși și mai am
bițioși, reșițenii au avut un 
început bun, au condus „ostilită
țile" o bună parte din timp, însă 
în repriza secundă și, mai ales, 
în prelungiri, au cedat inițiativa 
adversarului, și, astfel, n-au reu
șit să adauge încă un merit evo
luției lor deosebit de aplaudate 
în acest sezon.

Și cu aceasta cortina s-a lăsat.
V. cabulea

„Mari performeri—în arenele 
sportului de masă44

ÎNTÎLNIRE LA DROBETA
TURNU-SEVERIN

Desigur, cînd tinerii îi au în 
mijlocul lor pe marii sportivi, 
aceste intilniri sînt electrizante 
și, deopotrivă, emoționante. Ei 
vor să afle — și află, firește — 
o mulțime de lucruri despre dru
mul în viață al marilor glorii 
sportive, pătrund mai bine tai
nele unor discipline și de-aici 
pînă la transformarea curiozi
tății într-o ardentă pasiune pen
tru sport nu-i decit un pas. De 
aceea, in cadrul acțiunii noas
tre „Mari performeri — în are
nele sportului de masă", cău
tăm să mijlocim cit mai multe 
asemenea dialoguri vii, în
cărcate de învățăminte și sem
nificații. Am trăit momente e- 
dificatoare, de curînd, la Rm. 
Vîlcea, la Piatra Neamț. Zilele 
trecute, a fost rîndul tinerilor 
din Drobeta Turnu-Severin să-1 
aibă oaspete pe Ion Tiriac, ma
estru emerit al sportului, de
clarat cetățean de onoare al a- 
cestui oraș cu prilejul finalei 
din 1972 a Cupei Davis. Cred 
că marele nostru campion, pro- 
cedînd astfel, face un gest de 
mare generozitate, interpretează 
excelent rolul unei adevărate 
vedete sportive. Pot să vă asi
gur că Tiriac și în Ipostaza a- 
ceasta,. aduce reale servicii spor
tului alb. Cine altul dacă nu 
Țiriac posedă argumentele cele 
mai convingătoare și spectacu
loase pentru cîștigarea de noi 
aderenți ? Desigur, nimeni nu-și 
poate da seama de acest ade
văr mai bine decît cei care 
participă Ia reuniunile lui cu 
tinerii. Făcînd primele pronos
ticuri privind „turneul campio
nilor" de la Melbourne, pre- 
zentînd șansele „celor 8", vor
bind despre Năstase din toate 
unghiurile de vedere, prezen- 

. tind marile turnee și competiții, 
descriind marile partide, mari-

le vedete ale courts-urilor de 
tenis, dificultățile și avantaje
le diferitelor suprafețe de joc 
(de zgură,, iarbă, plastic), sis
temele de joc și marile com
petiții ale. „sportului alb", răs- 
punzind zecilor de întrebări — 
așa cum a făcut-o, sîmbătă du- 
pă-amiază, la Drobeta Turnu- 
Severin, Ion Țiriac a întocmit 
un interesant panoramic al 
tenisului. Dar cei prezenți în 
sala liceului agricol — peste 
o mie — pionieri, elevi și des
tui părinți, au înțeles mai bine 
frumusețea și utilitatea acestui 
sport, au aflat care este vîrsta 
potrivită pentru a începe prac
ticarea tenisului, Ii s-a vorbit 
pe larg despre „speranțele" te
nisului românesc, despre noua 
echipă a Cupel Davis — Viorel 
Marcu era de față — reprezen
tanții organelor locale, ai or
ganizației U.T.C și activiștii pe 
linie de sport, au primit un 
sprijin substanțial în ceea ce 
privește dezvoltarea de masă a 
tenisului în orașul de la Du
năre. De fapt, aici, cum am 
putut afla, s-au făcut progrese 
serioase. în ce privește amena
jarea terenurilor de tenis — e- 
xistă deja 12 asemenea suprafe
țe, construite te ultimul timp 
— și crearea unir nuclee de te
nis, unde copiii și tinerii înva
ță și practică tenisul.

C. V.

Teniss TURNEUL 
CAMPIONILOR

Joi, 12 decembrie, ora 
sala de ședințe a U.A.P. 
program de filme de artă 
plastică românească — pre
zintă criticul Mircea Groz- 
dea. Vineri, 13 decembrie, ora 
16—18 : sala DALLES — Au
diții muzicale pe tema arte
lor plastice — prezintă muzi
cologul Petre Codreanu. Vi
neri, 13 decembrie, ora 
19 : Intiinire cu publicul la 
expoziția de pictură și gra
fică OCTAV GRIGORESCU 
— galeria Eforie. Comentea-

ză criticul 
Sîmbătă, 14 
19 : Galeria 
Iorga 42) — 
tema 
(arhitecți, critici și artiști 
plastici). Duminică. 15 de
cembrie, orele 11—13 : Sala 
DALLES — Concurs de de
sen, aquarelă și guașe, pen
tru copii (7—15 ani) 
temele : „Patria mea 
„Monumentul Patriei" 
„Orașul meu" și un subiect 
liber (concurs cu premii).

Partida Năstase 
Orantes

VA ACCEPTA FISCHER
PROVOCAREA LUI

Aflîndu-se la Moscova în ul
timele zile ale disputării meciu
lui de candidați Karpov — Kor
cinoi, președintele Federației 
Internaționale de Șah (F.I.D.E.), 
dr. Max Euwe, a acordat unui 
redactor al ziarului „Sportske 
Novosti"' din Zagreb un interviu 
în cadrul căruia se dezbat unele 
probleme privind acest meci, 
aspecte ale actualului regu
lament al federației internațio
nale și perspectivele disputării 
meciului pentru titlul suprem 
Fischer-Karpov. Reproducem 
mai jos cele mai interesante 
părți ale acestui interviu.

— Care este părerea dumnea
voastră despre calitatea jocului 
din meciul Karpov-Korcinoi și 
care partidă v-a produs cea mai 
plăcută impresie ?

— Calitatea jocului a fost 
foarte înaltă. Cea mai plăcută 
impresie mi-a produs-o partida 
a 11-a, în care Korcinoi pe o 
cale originală a preluat iniția
tiva, iar Karpov s-a apărat cu 
mare măiestrie. Partida a doua 
este foarte frumoasă, dar, de
sigur, splendidul atac al albului 
a fost rodul unor amănunțite 
analize de acasă. în ceea ce pri
vește partida a 6-a starea psi
hică în care se găsea Korcinoi 
în acea seară e ușor de înțeles, 
în două intilniri anterioare el 
n-a reușit să realizeze un mare 
avantaj și nu l-au mai ținut 
nervii... Ceva asemănător s-a 
întîmplat cu mine în timpul ce
lui de al doilea meci cu Alehin 
în 1937. Am avut atunci avan
taj în partidele 18, 19, 20 și 
n-am putut să cîștig nici una 
dintre ele ! Ca rezultat partida 
21 am jucat-o într-o stare de 
șoc psihic și am pierdut aproa
pe fără luptă și odată cu ea și 
meciul.

întreruptă
KARPOV ?

— Cine, are, după părerea 
dumneavoastră, mai mari șanse 
de succes in meciul cu Fischer, 
Korcinoi sau Karpov ?

— Karpov. Stilul său de joc 
este mai asemăntăor cii cel al 
lui Fischer. . -

— Cum veți acționa dumnea
voastră, ca președinte al FIDE

Dintr-un interviu al 
președintelui F. I. D, E., 

dr. M. EUWE

dacă Fischer nu va accepta pro
vocarea pretendentului ?

— Dacă pînă la 1 aprilie 1975, 
Fischer nu anunță că acceptă să 
se întîlnească cu pretendentul la 
titlul mondial, eu îmi voi în
trerupe turneul de trei luni 
prin țările Africii și voi zbura 
la Moscova ca să îl încununez 
pe învingătorul meciului de 
candidați (n.n. Karpov) ca cel 
de al 12-lea campion al lumii.

— Ce veți face dacă Fjscher 
și pretendentul nu se vor înțe
lege asupra locului de desfășu
rare a meciului ? Este posibilă 
în acest caz desfășurarea unei 
jumătăți a meciului in America, 
iar a celeilalte jumătăți in 
U.R.S.S. ?

— Nu, meciul trebuie să se 
desfășoare într-o singură țară, 
în cazul că între campion și 
pretendent nu se va ajunge la o 
înțelegere prealabilă asupra lo
cului de desfășurare a meciului 
pentru titlu, FIDE va fi nevoi
tă să ia o hotărîre specială.

— Ce cerințe trebuie să în
deplinească locul de de desfă-

șurare al meciului pentru titlul 
de campion mondial ?

— Aceste cerințe sînt trei la 
număr. Organizarea perfectă a 
meciului, un fond înalt de pre
mii și acceptarea acestui loc de 
desfășurare de către cei doi 
mari maeștri.

— Care sînt țările cure s-au 
oferit să organizeze meciul in 
anul 1975 ?

— Mexicul, Italia, Austria, 
Suedia și Canada. Cel mai mare 
fond de premii, pînă în prezent, 
l-a oferit Mexicul : un milion 
de dolari, (n.n. în ultimele săp- 
tămîni s-au mai oferit să găz
duiască meciul Fischer-Karpov, 
Venezuela și Filipine).

— în timpul meciului de la 
Reykjavik, la cererea lui Fis
cher, au fost interzise transmi
terile televizate ale partidelor 
acestei intilniri. Va putea și în 
meciul viitor unul dintre adver
sari să poată lua o asemenea 
inițiativă ?

— In nici un caz. In protoco
lul meciului va fi, în legătură 
cu aceasta, un punct special.

— Mulți mari maeștri de 
frunte, și printre ei Fischhr și 
Karpov, critică perspectiva des
fășurării viitoarei olimpiade pe 
echipe după sistemul elvețian. 
S-ar putea schimba ceva in le
gătură cu acest plan și unde se 
va desfășura viitoarea olim
piadă ?

— O decizie în legătură cu 
această problemă va putea lua 
numai Biroul FIDE care se va 
întruni într-o ședință specială 
la sfîrșitul acestui an în Mala- 
yezia. în rîndul țărilor candi
date pentru organizarea viitoa
rei olimpiade intră Suedia, Is
raelul, Argentina și Canada.

FLORIN GHEORGHIU

La Melbourne, 
nurile 
Park", 
trecerile 
lei de-a 
neului campionilor", ____
tiție de tenis care reunește, 
Ia sfîrșitul fiecărui an, pe 
fruntașii „Marelui Premiu- 
FILT". In ziua a doua a 
turneului, în grupa A, s-au 
întîlnit australianul John 
Newcombe și tînărul suedez 
Bjorn Borg. Jucînd foarte 
bine, Newcombe a obținut 
victoria în două seturi 
7—6. întilnirea a fost 
ruptă de două ori din 
unei furtuni urmate 
ploaie torențială, care 
rat aproape 3 ore. ] 
cursul partidei, Newcombe a 
arătat mai multă siguranță, 
adversarul său comițînd în 
setul doi numeroase erori, 
datorate probabil faptului că 
încă nu a reușit să se aco
modeze cu terenurile gazo- 
nate. Intr-o declarație făcută 
corespondentului agenției 
U.P.I., Borg a arătat că el nu 
s-a putut concentra bine, ne
reușind întotdeauna să re- 
turneze cu precizie serviciile 
puternice ale adversarului 
său. La rîndul său, New
combe a declarat că a adop
tat cea mai bună tactică îm
potriva lui Borg, utilizînd 
multe lovituri pe partea stin
gă a terenului, lovituri care 
știa că nu-i convin suede
zului.

Imediat după această par
tidă și-au făcut apariția pe 
teren compionul român Ilie 
Năstase și spaniolul Manuel 
Orantes, care se întîlneau în 
cadrul grupei B. Primul set 
a revenit cu 6—4 lui Ilie Năs
tase, care a evoluat cu mult 
calm. Năstase a controlat jo
cul și în următoarele ghe
muri, conducted în setul doi 
cu 3—1. Din cauza întuneri
cului și a ploii, partida a fost 
întreruptă la acest scor, ur- 
mînd să fie continuată vi
neri, cînd vor avea loc și ce
lelalte două partide progra
mate miercuri : Vilas-O. Pa- 
run și Solomon-Ramirez. As
tăzi se vor disputa întîlnirile 
din ziua a treia : Năstase- 
Solomon ; Vilas-Borg ; New- 
combe-O. Parun și Orantes- 
Ramirez.

. pe tere- 
la „Kooyong 
continuat în- 
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Scoate la concurs

Concursul se va (ine pe data de 16 decembrie 1974.

Relații la telefon : 42 40 30, interior : 190.

e 2 posturi de maiștri Țesători, din care un post pentru 
unitatea Smeeni-Buzâu.

Candidafii trebuie să îndeplinească condițiile Legii nr. 
12/1971.

ÎNTREPRINDEREA

CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, 

ȘOS. PANTELIMON NR. 300, SECTORUL 3,

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 
BUCUREȘTI 

CASA DE CULTURA 
SECTORUL I 

anunță: 
Deschiderea unor noi 

cursuri de :
- DACTILOGRAFIE 

(metoda „oarbă"- 
științifică cu toate 
degetele)

-LUCRĂRI DE SE
CRETARIAT TEHNIC

- COSMETICĂ
- BALET Șl GIMNAS

TICĂ (copii)
- CHITARĂ Șl ACOR

DEON
- CROITORIE
- ENGLEZĂ

școlari —
- FORMAȚII ARTIS

TICE (muzică ușoa
ră, populară, bri
gadă).

Informații Ia Casa de 
ră Sectorul I, — str. 
neanu Nr. 16 — Tel. 1198 68.

pre-

Cultu- 
Slăti-

AZI, ULTIMA ZI

LA LOTO

• HANDBAL : în prima zi a 
competiției internaționale femi
nine de handbal pentru „Cupa 
Sileziei", reprezentativa Româ
niei a învins cu scorul de 18—11 
(8—5) echipa Danemarcei. Alte 
rezultate : Polonia-R. F. Ger
mania 14—13 (7—8) ; Ungaria- 
R. D. Germană 15—14 (11—9) ; 
Cehoslovacia-selecționata Sile
ziei 12—11 (5—4).

• BASCHET : La MOnchen a 
avut loc tragerea la sorți pen
tru stabilirea grupelor sferturi
lor de finală ale competiției in
ternaționale feminine de bas
chet dotată cu „Cupa Ronchetti". 
Echipa I.E.F.S. București a fost 
repartizată în grupa A alături de 
formațiile Levski Spartak Sofia 
și Spartak Leningrad. I.E.F.S. 
va întîlni în primul joc (tur și 
retur) pe Levski Spartak Sofia 
la 8 și 22 ianuarie, după care va 
juca cu Spartak Leningrad (12 
și respectiv 19 februarie).

• FOTBAL : în cadrul unui 
interviu acordat la Rio de Ja
neiro, Joao Havelange, președin
tele Federației internaționale 
de fotbal, a anunțat că în luna 
iulie a anului viitor se va des
fășura pe stadionul „Maracana" 
un meci între selecționatele de 
fotbal ale Europei și Americii da 
Sud. Președintele F.I.F.A. a in
vitat, de asemenea, pentru luna 
februarie, în Brazilia echipa 
F. C. Barcelona. Fotbaliștii spa
nioli urmează să întîlnească, la 
Rio de Janeiro, o combinată a 
cluburilor Vasco da Gama și 
Flamengo.
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Președintele M.A.N. a R.S.R. 
a fost primit de premierul

Franței>

Romania activează neabătut
pentru ajutorarea multilaterală 

a mișcărilor de eliberare 
națională

Cuvîntarea reprezentantului român în 
Adunarea Generală a O.N.U.

In Adunarea Generală continuă dezbaterile asupra raportului 
Comitetului pentru decolonizare (al „celor 24“) în legătură cu 
stadiul transpunerii în viață a „Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoarelor coloniale", adoptată 
de O.N.U. acum 14 ani.

Prezentînd poziția României; 
ambasadorul țării noastre la 
O.N.U., Ion Datcu, a arătat că 
in spiritul tradițiilor proprii de 
luptă pentru libertate și drep
tate națională și socială. po
porul român s-a situat in mod 
constant de partea luptei po
poarelor pentru libertate și in
dependență, ridicindu-se cu hc- 
tărire împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului și a ori
căror forme de dominație, asu
prire și dictat.

Subliniind că România acti
vează neabătut pe plan politic 
pentru punerea in aplicare a 
Declarației și pentru ajutorarea 
multilaterală a mișcărilor de 
eliberare națională, vorbitorul a 
menționat că, în ultimii ani, 
țara noastră, a fost vizitată de 
28 de delegații ale mișcărilor 
de eliberare națională, cu care 
au fost încheiate documente de 
mare importanță, marcind pri
mele recunoașteri internaționale 
ale acestor mișcări ca repre
zentante legitime ale popoare
lor lor. Așa cum prevede Pro
gramul Partidului Comunist

KENYA
Poporul kenyan sărbătoreș

te astăzi împlinirea a 11 ani 
de la proclamarea indepen
denței patriei sale.

• Situată in partea de est 
a Africii, de o parte și de 
alta a Ecuatorului. Kenya 
are o suprafață de 582 646 
km.p. Se Învecinează cu Su
danul. Etiopia, Somalia, Tan
zania și Uganda. Teritoriul 
său, scăldat de apele Ocea
nului Indian și ale Lacului 
Victoria, dispune de o floră și 
faună bogată, parcurile na
turale kenyene de faimă 
mondială fiind vizitate anual 
de zeci de mii de turiști.

• în scurta perioadă de 
existență de-sine-stătătoare 
Kenya a obținut succese in 
dezvoltarea sa economică și 
socială, in activitatea îndrep
tată spre lichidarea grelei 
moșteniri a îndelungatei do
minații coloniale. Capitala 
kenyană. Nairobi, a devenit 
un important centru comerci
al. Mombasa dispune nu nu
mai de cel mai mare port a- 
frican la Oceanul Indian, ci 
și de una din cele mai mari 
uzine siderurgice de pe acest 
continent, de o fabrică de 
anvelope, instalații de pre
lucrare a petrolului etc. In 
același sens pot fi menționa
te fabricile textile de la Na- 
guru, cele ale industriei ci
mentului. mașinilor textile și 
de prelucrare a produselor 
agroalimentarc din Nai
robi ș.a.

• O dezvoltare și diversi
ficare notabilă, datorate în 
primul rind măsurilor luate 
in favoarea țăranilor, extin-

Vedere din Nairobi

derii irigațiilor și amelioră
rii raselor de animale, a cu
noscut și agricultura. Ramu
ră de bază a economiei, în 
care lucrează aproximativ 
două treimi din populația 
țării, agricultura participă 
în proporție de 45 la sută la 
formarea venitului național și 
de 50 la sută la exporturi. 
Principalele produse agrico
le ale țării sînt cafeaua, 
trestia de zahăr și fructele. 
Zonelor irigate din ținutul 
Holl li se vor adăuga altele 
in bazinul riului Tana. unde 
vor predomina culturile teh
nice.

• între România și Kenya 
s-au stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie și cola
borare pe diverse planuri, în 
interesul ambelor țări și po
poare. Elocventă în acest 
sens este colaborarea la ex
ploatarea zăcămîntului de 
plumb de Ia Kinangoni.

BAZIL ȘTEFAN 

Român, adoptat recent la Con
gresul al XI-lea, poporul ro
mân va promova cu consecven
ță această linie de sprijin și so
lidaritate activă cu lupta po
poarelor pentru libertate și in
dependență, pină la lichidarea 
deplină a colonialismului, neo
colonialismului și rasismului.

Ambasadorul român s-a pro
nunțat pentru extinderea re
prezentării în O.N.U. și în in
stituțiile specializate a mișcări
lor de eliberare națională, pre
cum și pentru intensificarea 
sprijinului acordat acestora 
de comunitatea internațională.'

Ambasadorul 
român primit 

de președintele 
Dahomeț-ului

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România, Octavian Că
rare, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Republi
cii Dahomey, Mathieu Kerekou.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șefului statului daho- 
meyan, un salut cordial și urări 
de fericire personală, precum și 
de prosperitate și succese necon
tenite pentru poporul. dahome- 
yan. Totodată, a fost exprimată 
dorința de a se dezvolta și în
tări relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări 
și popoare.

Mulțumind călduros pentru 
mesajul transmis, președintele 
Republicii Dahomey a adresat, la 
rindul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, un salut 
cordial, urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres con
tinuu și prosperitate pentru po
porul român, exprimîndu-și spe
ranța că prietenia dintre Româ
nia și Dahomey va cunoaște o 
dezvoltare puternică, pe calea 
colaborării fructuoase dintre 
cele două țări și popoare.

Programul 
cabinetului 
Caramanlis

Primul ministru grec, 
Constantin Caramanlis, a 
prezentat miercuri după- 
amiază parlamentului de- 
clarația-program a cabi
netului său. în vederea 
obținerii votului de În
vestitură.

Programul guvernamental pre
vede. ca măsură imperativă și 
imediată în domeniul politicii 
interne, revizuirea Constituției. 
„Țara — se spune în declarația- 
program — trebuie să dobîn- 
dească o constituție greacă..., cu 
adevărat democratică și care să 
permită, în același timp, guver
nului să acționeze rapid și efi
cient, o constituție pentru o de
mocrație parlamentară, care să 
întărească puterea executivă, 
fără să limiteze răspunderea gu
vernului în fața parlamentului". 
In același scop, sint prevăzute 
măsuri pentru reorganizarea me
canismului de stat și moderni
zarea administrației centrale și 
locale. Totodată, rășpunzînd ce
rerilor opiniei publice, primul 
ministru a dat asigurări că, „în 
modul cel mai rapid, responsa
bilii tiraniei militare vor fi tra
duși în fața justiției și sancțio
nați pentru actele lor".

Abordind problema relațiilor 
Greciei cu C.EE., premierul a 
arătat că „țara sa poate servi ca 
puncte de legătură intre lumea 
occidentală și țările în curs de 
dezvoltare din Orientul Mijlo
ciu. Evoluții similare pot și tre
buie să fie realizate și in direc
ția vecinilor din nordul Greciei 
și, în general, față de țările so
cialiste".

Reafirmînd că „în principal, 
Grecia aspiră să colaboreze cu 
Occidentul", Constantin Cara
manlis s-a referit, de asemenea, 
la motivele ieșirii țării din or
ganizația militară a N.A.T.O.. 
precizind : „în aplicarea acestei 
hotăriri, prin note recente, gu
vernul meu a început, pe de o 
parte, procedurile tehnice pen
tru punerea în practică a ieșirii - 
din alianța militară, iar pe de 
altă parte, a trecut la revizuirea 
statutului bazelor americane din 
Grecia".

Cu vecinii săi din Balcani. 
Grecia menține bune relații, pe 
care dorește să le promoveze în 
continuare. Ea speră că, dacă 
există un răspuns corespunză-„ 
tor, cadrul existent pentru strîn- 
sa colaborare va fi folosit în 
beneficiul tuturor părților inte
resate".

Convorbiri 
româno- 
sovietice

Mihâi Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, a 
avut, la 11 decembrie, o în
trevedere cu N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării al U.R.S.S.

Cu această ocazie au fost 
examinate, într-o atmosferă 
prietenească, de înțelegere 
reciprocă, unele aspecte ale 
dezvoltării in continuare a 
colaborării economice româ- 
no-sovietice și a schimburilor 
reciproce în cadrul coordo
nării planurilor economiilor 
naționale ale celor două țări, 
in perioada imediat • urmă
toare.

★

In aceeași zi, tovarășul Mi
hai Marinescu, reprezentantul 
permanent al țării noastre in 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc a avut o intîlnire cu 
M. A. Leseciko. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., reprezentantul 
permanent al Uniunii Sovie
tice in C.A.E.R.

Cu acest prilej, s-a efec
tuat un larg schirpb de pă
reri privind dezvoltarea co
laborării economice și teh- 
nico-științifice în cadrul 
C.A.E.R.

Ședința Comitetului
CAER pentru 
colaborare 

în domeniul 
activității 

de planificare 
în zilele de 9 și 10 decembrie 

1974, a avut loc la Moscova ședin
ța a opta a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul 
activității de planificare.

La ședință au participat repre
zentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. și reprezentantul R.S.F. 
Iugoslavia. România a fost repre
zentată de tovarășul Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

La ședința Comitetului au fost 
examinate problemele realizării 
„Programului complex".

Comitetul C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul activității de 
planificare a examinat problemele 
coordonării planurilor economiilor 
naționale și ale colaborării re
ciproce ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1976—1980, 
inclusiv problemele apropierii și 
egalizării nivelelor lor economice 
și tehnico-științifice, precum și 
stadiul realizării măsurilor conve
nite în cadrul coordonării planuri
lor economiilor naționale ale țări
lor membre ale C.A.E.R. în pe
rioada 1971—1975, subliniindu-se că 
în procesul îndeplinirii acestor 
măsuri au fost reliefate noi posi
bilități ale adîncirii colaborării, 
care să contribuie la majorarea 
volumului schimburilor reciproce 
de mărfuri peste volumele prevă
zute în acordurile comerciale de 
lungă durată pe această perioadă.

Ședința Comitetului s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească 
și de lucru.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• SENATUL AMERICAN a 
aprobat, marți, cu o mare ma
joritate de voturi, desemnarea 
iui Nelson Rockefeller în func
ția de vicepreședinte al Statelor 
Unite. Pentru a deveni definiti
vă. numirea lui Rockefeller in 
această funcție trebuie să mai 
intruncaseă avizul favorabil al 
Camerei Reprezentanților. Votul 
in Camera inferioară a Congre
sului american urmează să aibă 
loc in cursul săptăminii viitoare, 
înainte de încheierea actualei se
siuni parlamentare și de intra
rea în atribuții a noului Con
gres al S.U.A., în componența 
rezultată din alegerile din luna 
trecută.

întrevedere Ciao Kuan 
— hua — M. Mansfield

• CIAO KUAN-HUA, minis
trul afacerilor externe al R.P.

Danezii din nou Ia urne
Danezii au fost che

mați la urne în cea de 
a noua zi a lunii ia
nuarie 1975. Criza e- 
conomică a obligat 
guvernul Hartling să 
recurgă la alegeri an
ticipate,

n această toam
nă, la Copen
haga, pentru re
porterul dornic 
să cunoască re
alitatea daneză,

fiecare convorbire — indife
rent de culoarea politică, a 
interlocutorilor săi — înce
pea și se încheia cu proble
ma inflației. Era, de altfel, 
tema care domina editoriale
le ziarelor și dezbaterile 
parlamentare, tema care 
preocupa chiar pe cetățeanul 
mai puțin familiarizat cu 
hățișul statisticii economice. 
„Cel mai ridicat nivel din 
ultimii 20 de ani" — se afir
ma în legătură cu cotele a- 
tinse de șomaj. Datele ofi
ciale încercau să îndulceas
că realitatea dar în cele din 
urmă, atunci cînd dosarul a 
ajuns în fața Folketingului, 
primul ministru a recunoscut 
că „situația economică a 
Danemarcei este deosebit 
de gravă”. 100 000 de oameni 
s-au întrunit în fața parla
mentului pentru a da expre
sie neliniștii lor față de în
răutățirea situației econo
mice și față de o politică a- 
preciată drept potrivnică 
intereselor celor ce muncesc. 
Danezii, oameni cu simțul e- 
chilibrului, lipsiți de exu
beranțele specifice altor zone 
geografice, manifestau cu 
o fermitate rar întîlnită. Do
sarul economic încetase de 
a mai fi o problemă abs
tractă pentru ei. Existența 
fiecăruia dintre cei veniți 
în fața edificiului parla
mentar era afectată de spi
rala prețurilor, de o criză 
ale cărei proporții cresc cu 
fiecare zi, cu fiecare săptă- 
mină. Corespondentul din 
Copenhaga al ziarului LE 
MONDE semnala că numai 
în cîteva zile numărul șo
merilor a crescut de la 8,9 
la sută din forța de muncă 
activă la 9,7 la sută. IN NU
MAI CITEVA ZILE ! In rea
litate, procentajul șomerilor 
este mult mai mare deoa
rece statisticile înregistrea
ză numai pe cei ce au avut 
un loc de muncă. Tinerii 
care n-au putut pătrunde în
că în cîmpul muncii și care 
caută zadarnic o slujbă nu 
apar în calcule. In fapt, 
numărul șomerilor depășește 
10 la sută din totalul popu
lației apte de muncă. Șoma
jul are drept însoțitor o 
creștere gravă a prețurilor 
(15 la sută anual după surse
le oficiale, 20 la sută — po
trivit agenției REUTER). 
Stagnarea economică este 
vizibilă mai ales în sectorul 
construcțiilor de locuințe 
(în al treilea trimestru al 
qcestui an, lucrările efectu
ate au fost mai reduse cu 
42 la sută față de aceeași 
perioadă a anului precedent).

Soluțiile preconizate de gu
vernul Hartling (minoritar in 
Folketing unde a deținut nu
mai 22 mandate din cele 179 
și în care nici un partid nu 
dispunea de majoritatea ne
cesară pentru a forma o e-

Chineze, a avut o întrevedere cu 
senatorul Mike Mansfield, lide
rul majorității democrate în 
Senatul american, transmite a- 
genția China Nouă.

Calmul se reinstaurează 
în Etiopia
• CONSILIUL MILITAR pro

vizoriu controlează situația din 
țară, calmul reinstaurîndu-se 
peste tot în Etiopia, a declarat, 
miercuri, în cadrul unei confe
rințe de presă, generalul Teferi 
Benti, președintele Consiliului. 
Pină cind se va ajunge la in
staurarea unui guvern civil, 
Consiliul militar provizoriu va 
lua măsuri pentru a asigura or
ganizarea de alegeri democrati
ce, pentru instaurarea unui gu
vern cu adevărat popular.

chipă ministerială) se re
duceau la inghețarea prețu
rilor și salariilor în 1975, a- 
nularea prevederii privind 
menținerea unui raport con
stant între salarii și creșterea 
costului vieții, prelungirea 
valabilității, pină in ia
nuarie 1976, a actualelor con
tracte colective de muncă. O- 
pinia publică a reacționat ne
gativ. Forțele de stingă au 
subliniat că povara măsuri
lor de austeritate este arun
cată pe umerii maselor mun
citoare. în Folketing, gu
vernul a constatat că nu 
poate obține voturile necesa
re pentru a putea trece la 
aplicarea programului com
pus din zece proiecte de legi 
și zece dispoziții administra
tive. Premierul a legat 
soarta guvernului său de cea 
a programului, refuzind con
cesii. „Acest plan formează 
un tot — a subliniat Hart
ling — și nimic nu poate fi 
respins". După dezbateri par
lamentare în care proiectul 
guvernamental a găsit prea 
puțini apărători, premierul a 
provocat o întrerupere a șe
dinței Folketingului, iar la 
reluare — „obosit, nervos", 
precum remarca un cores
pondent străin — a anunțat 
alegeri anticipate. Deci, cu 
toate că Folketingul nu 
a respins prin vot progra
mul (firește, dacă se ajungea 
la un scrutin rezultatul nu 
putea fi decît negativ), echi
pa liberală aflată la putere 
a decis să solicite examenul 
electoral. Intransigența li
beralilor este legată de spe
ranța că premierul Hartling 
își va putea consolida pozi
țiile parlamentare. Ansam
blul de măsuri economice va 
constitui baza programului 
său electoral, Hartling con- 
siderîndu-1 „un atuu deloc 
neglijabil". Este limpede că 
premierul a dorit să evite o 
înfrîngere spectaculoasă în 
parlament. Alegerile antici
pate desfășurate sub auspi
ciile eroziunii economiei vor 
putea să-i lărgească repre
zentarea parlamentară ? Li
beralii mizează pe resemna
rea din unele sectoare ale 
populației, care ar putea 
accepta programul propus 
drept „un rău necesar". Son
dajele, citate de FRANCE 
PRESSE, sînt însă defavo
rabile forțelor de dreapta. 
Investigațiile în opinia pu
blică indică deplasări spre 
social-democrați (marii pier- 
zanți ai scrutinului din 1973) 
și spre comuniști (a căror in
fluență crește constant).

Desigur, este prematur să 
se emită un pronostic in 
privința fizionomiei parla
mentului ce va fi ales la 9 
ianuarie 1975. Campania e- 
lectorală se anunță scurtă 
și va fi, probabil, eclipsată 
de sărbătorile de iarnă. 
Poate de aceea, Poul Hartling 
s-a grăbit să părăsească sala 
reuniunii la nivel înalt a 
„celor nouă" spre a acorda 
un interviu în direct televi
ziunii daneze. Bătălia elec
torală se poartă și de la dis
tanță...

EUGENIU OBREA

Proiectul de lege pri
vind modificarea Constituției 
Maltei, care prevede trans
formarea acesteia într-o re
publică condusă de un pre
ședinte, a fost aprobat marți.

In aceeași ședință, depu
tății au adoptat și proiectul 
de lege care declară ilegală 
încercarea de a-i influenta pe 
alegători apelind la senti
mentele lor religioase. 
Cercuri politice malteze, ci
tate de agenția Reuter, apre
ciază că această măsură va 
împiedica, de acum înainte, 
clerul catolic să intervină in 
campaniile electorale.

Un alt amendament con
stituțional. care prevede re
ducerea vîrstei electorale de 
la 21 la 18 ani, urmează sâ 
fie supus la vot la sfirșitul 
acestei săptămini.

ministru al Franței, 
Chirac, l-a primit 

la Palatul Matignon pe
Primul

Jacques 
miercuri 
președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, con
ducătorul delegației M.A.N. La 
întrevedere au luat parte Edgar 
Faure, președintele Adunării 
Naționale Franceze, și ambasa
dorul României la Paris, Con
stantin Flitan.

Șeful delegației parlamentare 
române a rugat pe primul mi
nistru francez să transmită din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un călduros mesaj de 
salut și urări de sănătate pre
ședintelui Republicii, Valery 
Giscard d’Estaing, precum și 
urări de prosperitate și progres 
poporului francez.

Mulțumind, primul ministru a 
transmis, la rindul său, din partea 
președintelui Franței și a sa 
personal, cele mai bune urări de 
succes și de fericire șefului sta
tului român și noi progrese in 
realizarea programului 
voltare a României.

Președintele Marii 
Naționale și primul 
francez au făcut o amplă tre
cere în revistă a relațiilor din
tre cele două țări și au evocat 
noi căi pentru extinderea pe 
multiple planuri a colaborării 
româno-franceze.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială.

în aceeași zi, delegația parla
mentară română a avut o între
vedere cu Edgar Faure, pre
ședintele . Adunării Naționale 
Franceze.

Cu acest prilej, au fost evoca
te bunele relații existente între 
cele două parlamente și s-a ex-

de dez-
Adunări 
ministru

Casa din imagine, pe care o reproducem după ziarul elve
țian „Tribune de Geneve", este încălzită de un an cu aiuto- 
rul energiei solare, folosindu-se in acest scop o instalație 

specială amplasată pe acoperiș

• PROGRAMELE B.B.C. vor fi reduse cu 10 LA SUTĂ la în
ceputul anului 1975. Menite a reduce din deficitul bugetar al re
numitei companii de radioteleviziune din luarea Britanie (estimat 
pentru mijlocul anului viitor la 20 milioane, lire sterline) măsurile 
apreciate ca un prim pas — vor determina reducerea- emisiunilor 
TV. Un număr de programe. difuzate înțre orele 14—16 vor fi 
suprimate. In ceea ce. privește programele radio, acestea vor fi 
amputate cu 50 de ore săptămînal. B.B.C. speră să economisească 
astfel un milion de lire sterline pe an • IN MARTIE 1944, ADOLF 
HITLER luase în considerare invadarea Vaticanului și deportarea 
papei Pius al XII-lea — a afirmat. Max Gaston, martor în pro
cesul intentat de urmașii familiei 
realizatorilor filmului „Masacru 
ALIAS CASSIUS CLAY, A FOST 
vitat de președintele Gerald Ford 
Casa Albă, campionul mondial al . _ 
dei sale, cu umorul său obișnuit : „Ați comis o gravă eroare 
primindu-mă aici, căci acum, am să aspir la postul dv.“. Pre
ședintele i-a răspuns pe același ton : „iată o sfidare periculoasă, 
îmi place să fiu confruntat cu asemenea probleme..." • O CRA
VAȘA DE AUR PE BANCA ACUZAȚILOR 1 Unul din cei mai 
buni jokei francezi, Pierre Coste, laureat al „Cravașel de aur" 
în 1973, a fost arestat sub inculparea de escrocherie, corupție și 
infracțiune asupra legislației privind cursele de cal. O afacere 
frauduloasă in urma căreia erau falsificate rezultatele curselor, 
o organizație de genul Mafiei a fost descoperită In Franța. Lista 
_ cuprinzind pină la 35 de persoane — urmează să fie supusă 
cercetării judiciare . UN REMEDIU-MIRACOL ÎMPOTRIVA FU
MATULUI a fost pus la punct la Tașkent (U.R.S.S.). Potrivit 
ziarului „Țrud", reluat de A.F.P.. noul medicament a fost expe
rimentat a'supra fumătorilor inveterați. După 20 de zile de trata
re, la 80 la sută din eșantion experiența a fost încununată de 
succes. Medicamentul este un derivat din anabasină. un produs 
utilizat în industria insecticidelor • CEI MAI BUNI SPORTIVI 
AI ANULUI 1974 desemnați de Agenția France Presse : Mohamed 
Aii, campionul mondial de box (la masculin) și Irena Szewinska, 
atleta poloneză (la feminin) « 4 000 000 DE BILETE VOR FI PUSE 
IN VINZARE PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE LA MONTREAL, 
din vara anului 1976. 35 la sută din ele vor fi puse la dispoziția 
străinilor. Prețurile vor fi între 2—40 de dolari. Tarifele au fost 
hotărîte în funcție de popularitatea sporturilor în America de 
Nord, venitul mediu pe locuitor, prețurile practicate la Mtinchen 
și... taxa de inflație după 1972. Vînzarea va începe în februarie 
1975. Ca măsură de securitate, pentru prevenirea falsificării, bile
tele vor fi imprimate pe hlrtie filigramată . IN ORAȘUL MEXI
CAN GUADALAJARA, TREI FEMEI AU FOST ARESTATE sub 
acuzarea de a fi organizatoarele și conducătoarele unei rețele in
ternaționale de traficanți de stupefiante, cu ramificații în marile 
orașe ale Mexicului, în Statele Unite și in alte țări din America 
Centrală și de Sud. Cercetările ulterioare au dus la descoperirea 
unor laboratoare de prelucrare a drogurilor și a unor importante 
cantități de heroină, opiu, marijuana, novocalnă și cocaină, valo- 
rînd pe piața ilicită a stupefiantelor cîteva milioane de dolari 
• CUNOSCUTUL EXPLORATOR AL ADINCURILOR SUBMARI
NE. Jacques-Yves Cousteau șl-a exprimat speranța — la Monaco, 
în prezența a 500 de experți oceanologi — că „acțiunile de coope
rare ale statelor riverane din zona .Mediterânei vor contribui la 
salvarea acestei mări de la ,o totală distrugere". Declarația lui 
Cousteau confirmă aprecierile dintr-un raport recent al unei 
comisii parlamentare franceze în care se menționa că în cazul în 
care nu se va acționa prompt, Mediterana riscă să . fie în scurtă 
vreme acoperită cu un strat de substanțe poluante.

Crearea „Uniunii 
asiatice de cliring"

• REPREZENTANȚII celor 
șase țări asiatice semnatare ale 
acordului privind crearea unei 
uniuni vamale de cliring — res
pectiv India. Pakistan, Iran. Sri 
Lanka, Bangladesh și Nepal — 
au convenit asupra cadrului 
instituțional de punere în apli
care a acestui acord. „Uniunea 
asiatică de cliring" care își pro
pune promovarea comerțului 
dintre țările membre prin folo
sirea monedelor naționale peri- 
tru plata schimburilor de produ
se între ele, va avea sediul la 
Teheran, iar președinte al uniu
nii a fost desemnat H. E. Ten- 
nekoon, guvernatorul Băncii 
centrale din Sri Lanka. 
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primat dorința comună de a se 
extinde colaborarea dintre de
putății celor două țări.

Președintele Adunării Națio
nale Franceze a oferit un dejun 
în onoarea oaspeților români.

★ /
în cursul după-amiezii, dele

gația a asistat la o ședință a 
sesiunii Adunării Naționale 
Franceze.

în continuare a avut loc la 
Palatul Bourbon o reuniune de 
lucru cu membrii grupului par
lamentar de prietenie Franța— 
România, sub conducerea lui 
Lucien Neuwirth, președinte al 
grupului.

ministrului de externe
al României

La 11 decembrie, la Moscova 
au continuat convorbirile dintre 
ministrul . afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, aflat într-o 
vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S., la invitația guvernului 
sovietic, și A. A. Gromîko, mi-

Dialogul
Propunere românească adoptată prin consens

în
rare 
pentru 
in Europa a 
tă propunerea prezentată de 
delegația română, potrivit că-

subcomisia pentru coope- 
industrială a conferinței 

securitate și cooperare 
Europa a fost examina- 

prezentată

lui Pius al XlI-lea împotriva 
la Roma" . MOHAMED ALI, 
PRIMIT LA CASA ALBA. In- 
în cunoscutul salon oval de la 
„greilor" avea să declare gaz-

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, arhiepiscopul Makarios, a 
declarat miercuri că „prezența 
in insulă a trupelor ă.N.U. de 
menținere a păcii este indispen
sabilă in Împrejurările actuale" 
— relatează agenția France 
Presse.

Șeful diplomației nipone 
despre relațiile Est-Vest

• 1N CADRUL primei sale 
conferințe de presă, ministrul 
de externe nipon, Kiichi Miya- 
zawa, a declarat că un dome
niu- care necesită o atenție ur
gentă îl constituie relațiile în
tre Vest și Est, arătind că va 
acționa pentru relații mai bune 
în domeniul comerțului și inves
tițiilor și, de asemenea, în ce 
privește problemele, alimentare 
și maritime.

în ce privește relațiile chino-

Delegația economică gu
vernamentală română, 
dusă de " " -
consilier 
Republicii Socialiste 
nia. 
de lucru cu Jose 
Sainz, ministrul industriei și 
comerțului.

Au luat parte Julio Faesler, 
președintele Institutului me
xican de comerț exterior, nu
meroși reprezentanți ai insti
tuțiilor și organismelor eco
nomice mexicane, precum și 
Dumitru Mihail, ambasadorul 
României în Mexic.

con-
Vasile Pungan. 

al președintelui 
Româ- 

avut o intîlnire 
Campillo

la Moscova
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Au fost abordate unele proble
me internaționale de interes co
mun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, priete
nească.

european
reia, în activitatea legată de în
cheierea de contracte de coope
rare industrială, țările partici
pante trebuie să țină seama de 
nivelul de dezvoltare al parte
nerilor, precum și de structurile 
economice specifice ale țârilor 
respective. Argumentind impor
tanța unei asemenea prevederi, 
delegatul țării noastre a subli
niat faptul că o cooperare in
dustrială trainică și eficace tre
buie să aibă in vedere realita
tea existenței unor nivele de 
dezvoltare diferită și să țină 
seama de preocupările și nevoi
le specifice ale țărilor partici
pante la cooperarea din acest 
domeniu. Propunerile și argu
mentările delegației române au 
fost sprijinite de delegațiile Iu
goslaviei, U.R.S.S., Suediei. Ca
nadei și Belgiei. In final, textul 
a fost adoptat prin consens.

Din dorința de a lărgi lista 
formelor de cooperare indus
trială, care cuprinde deja pro- 

în comun, 
producție și ’

ducția și. vînzarea 
specializarea în ____
vînzare, construirea,' adoptarea 
și modernizarea capacităților 
industriale, schimbul de know
how și informații tehnice, țările 
participante au fost de acord 
ca printre obiectivele și formele 
cooperării să fie inclusă și acti
vitatea de cercetare industrială. 
Există, de asemenea, un acord 
larg asupra necesității include
rii unei referiri la livrarea de 
uzine și echipamente de pro
ducție, a căror contravaloare ar 
urma să fie rambursată în pro
duse rezultate din această for
mă de cooperare.

De asemenea, la capitolul pri
vind turismul a fost adoptat un 
paragraf care subliniază impor
tanța turismului internațional 
pentru înțelegerea mutuală, cu
noașterea realizărilor dobindite 
de țările participante.

Comunicatul reuniunii 
la nivel înalt 

a Pieței comune
La Paris a fost dat pu

blicității comunicatul final 
al reuniunii la nivel înalt 
a Pieței comune, desfășu
rată Ia 9 și 10 decembrie.

Comunicatul anunță că șefii de 
guvern ai țărilor participante au 
hetărît să se întîlnească de trei 
ori pe an, precum și atunci cînd 
este necesar, în cadrul unui nou 
Consiliu comunitar, în vederea 
examinării problemelor politice. 
La aceste întilniri vor partici
pa și miniștrii de externe. Tot
odată, cei nouă șefi de guvern 
l-au desemnat pe primul mi
nistru belgian, Leo Tindemans, 
să alcătuiască, pină la sfirșitul 
anului 1975, un raport de sinteză 
„asupra unei concepții de an
samblu a procesului uniunii 
vest-europene“.

Comunicatul informează, 
asemenea, că s-a ajuns la 
acord privind crearea, de Ia 
ianuarie 1975, a unui fond 
perimental de dezvoltare regio
nală în valoare de 1,3 miliarde 
de unități de cont (o unitate de 
cont este egală cu 1,20 dolari).

Pe de altă parte, comunicatul 
difuzat la Paris arată că a fost 
examinată poziția Marii Britanii 
față de apartenența Ia C.E.E., 
participanții ascultînd o expune
re a premierului Harold Wilson. 
In această privință, se preconi
zează elaborarea, de către Con
siliul ministerial și Comisia 
C.E.E., cît mai ciirînd posibil, a 
unui sistem de reglementare a 
contribuției țărilor membre la 
bugetul comunitar.

de 
un

1
ex-

japoneze, Miyazawa precizează 
că guvernul nu-și va reduce 
eforturile de promovare, în con
tinuare, a prieteniei între cele 
două țări.
• AGENȚIA TASS anunță că, In 

perioada 12—30 decembrie 1974, in 
Uniunea Sovietică vor fi efectuate 
lansări de rachete purtătoare In 
următoarele regiuni din Oceanul 
Pacific : o zonă cu o rază de ac
țiune de 40 de mile marine, cu 
centrul situat Ia 41 de grade și 10 
minute latitudine nordică și ' 17S 
grade și 50 minute longitudine es
tică și o zonă cu o rază de acțiu
ne de 40 mile marine, cu centrul 
avind coordonatele de 45 grade șl 
40 minute latitudine nordică și 174 
grade și 10 minute longitudine 
estică. Guvernul sovietic roagă 
guvernele altor țâri, care folosesc 
căile de comunicație maritime și 
aeriene din Oceanul Pacific, să 
dispună ca navele șl avioanele lor 
să nu pătrundă In zonele respecti
ve zilnic, intre orele 12,00 și 24,00 
(ora locală).
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