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• SUCEAVA

® ALBA IULIA

• PORȚILE DE FIER
Energeticienii de la Porțile de Fier 

au ridicat la 200 000 000 Kwh cantitatea 
de energie electrică produsă peste 
plan de la începutul anului. Succesul 
are la bază utilizarea cu indici supe
riori a hidrogeneratoarelor, atingerea 
unui coeficient de putere cu 2,5 la 
sută superior celui stabilit în plan. în 
intervalul scurs de la Congresul al 
Xl-lea al P.C.R., energeticienii celei 
mai puternice hidrocentrale a țării au 
realizat în medie, zilnic, cite 400 000 
Kwh in plus.

Sfîrșitul celui de-al patrulea an al 
cincinalului îi găsește pe oamenii mun
cii din unitățile industriale ale județu
lui SUceava angajați în realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan. Rezul
tatele acestei activități prodigioase se 
fac de pe acum simțite. Numai în 
ultimele zile, alte zece colective de 
muncitori, ingineri și tehnicieni au 
anunțat îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor de plan pe anul 1974.

FIECĂRUIA
Gospodarul — din moși- 

strămoși — își stringe cu gri
jă recolta de peste vară, în
credințează la timp, pămin- 
tului, boabele recoltei vii
toare, din primăvară, și ast
fel, înscriindu-se firesc in 
ciclul fundamental, al natu
rii, sporește avuția țării sale. 
Acum, recolta anului acestuia 
e în hambare, bobul viitoarei 
recolte încolțește, temeinic, 
în sol. Am socotit potrivit să 
fac această comparație fiind
că ceea ce întreprindem — 
fie că este vorba de produc
ția de grîu sau de oțel, de 
tonajul... fructelor sau al 
vapoarelor, de varietatea ma
terialelor plastice fabricate 
sau a tranzistoarelor, etc. ele.
— totul, dar absolut totul se 
aseamănă prețiosului BOB 
DE GRÎU, acestui univers 
auriu ; căci, de grija și pri
ceperea cu care îți pregătești 
recolta, depinde — hotăritor
— recolta anului și a anilor 
ce vin. O recoltă a fost cu-

ÎNSEMNĂRI
de MIHAI STOIAN

leasă — anul 1975 se apropie 
eu pași mari (în multe locuri 
de muncă, Anul Nou a și 
fost !) — recolta următoare 
va fi, neapărat, superioară (și 
cînd zicem recoltă, ne gindim 
Ia ROADELE tuturor ramu
rilor de activitate umană : de 
la uzină și laborator, pînă 
la cimp și căi fluviale și ma
ritime). Simbolul bobului de 
griu — barometrul hărniciei 
și devotamentului — se su
prapune însemnătății pe ca
re-o capătă, în destinul unui 
popor care construiește so
cialismul multilateral dez
voltat, etalonul-aur al exis
tentei sale : MUNCA. Poetul 
spune : E suficient să treacă 
pe stradă un camion cu pii- 
ne nouă pentru a ne gîndi că 
poporul acesta de arhitecți ai 
bobului de grîu, niciodată 
îngenunchiat, cu fruntea nu
mai asupra uneltelor cobo- 
rîtă, el, poporul, a știut să 
facă din lumina griului un 
leagăn sfînt al existenței 
sale.

O existență întemeiată pe 
muncă și demnitate — iată 
bornele de kilometraj înși
rate de-a lungul drumului pe 
care ne pregătim să-l par
curgem, mai departe, în anul 
și anii viitori. Direcția către 
care pașii noștri se îndreaptă 
— cu fermitate — a fost tra
sată, magistral, la cel de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Acolo, ca 
pretutindeni în țară, la postu
rile de lucru, arhitecții-bobu- 
lui-de-grîu, ai destinului nos
tru, au dovedit, o dată în 
plus, ce forță fantastică re
prezintă talentul unui popor 
decis să culeagă recolte de 
oțel, de cereale, de mașini- 
unelte, recolte de tot felul, 
mereu mai mari, mereu mai 
perfecte, sub semnul istori
celor hotărîri ale Congresu
lui.

între unitățile fruntașe se află și co
lectivul Combinatului de prelucrare a 
lemnului din lunca Sucevei. Producția 
suplimentară estimată a se obține aici, 
pînă la 31 decembrie, se ridică la circa 
50 milioane lei. Bilanțul activității 
combinatului va consemna, între altele, 
un spor de 900 tone plăci fibrolemnoa- 
se, 1 000 garnituri de mobilă, 6 500 tone 
plăci aglomerate și 450 000 metri pă- 
trați plăci înnobilate.

Patru mari unități industriale — în- 
prinderea minieră Baia de Arieș, în
treprinderea de prefabricate din beton 
de la Aiud, întreprinderea de încălță
minte „Ardeleana" și cea de produse 
refractare din municipiul Alba lulia 
— au îndeplinit pînă acum sarcinile 
anuale de plan. Colectivele industriale 
fruntașe din această parte a țării, care 
au încheiat anul de producție 1974 cu 
20 pînă la 30 de zile mai devreme, vor 
obține Ia sfîrșitul lunii în curs o pro
ducție industrială suplimentară în va
loare de peste 38 milioane lei.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, joi, delegația guver
namentală economică chineză, 
condusă de Li Cian, ministrul 
comerțului exterior al Republi
cii Populare Chineze, care ne 
vizitează țara.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul României la Pekin.

A luat parte, de asemenea, 
Lu Ți-sin, însărcinatul 
afaceri ad-interim al R.P. 
neze la București.

Cu prilejul întrevederii,

ducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășilor Mao Tze- 
dun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, a celorlalți 
conducători chinezi, calde salu
tări frățești, iar poporului ro
mân urarea de a obține noi și 
importante victorii în dezvolta
rea socialistă a patriei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele 
său, al conducerii de partid și 
de stat, tovarășilor Mao Tzedun, 
Ciu En-lai, celorlalți conducă
tori chinezi, călduroase salutări 
prietenești, cele mai bune urări 
de sănătate.

în timpul întrevederii, au fost 
relevate cu deplină satisfacție 
relațiile strîhse, tradiționale, 
de prietenie frățească, solidari
tate militantă și colaborare mul-

tilaterală dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

S-a apreciat că vizita delega
ției economice guvernamentale 
chineze contribuie, prin rezul
tatele ei pozitive, la extinderea 
și diversificarea relațiilor eco
nomice și comerciale, la dezvol
tarea colaborării rodnice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

în încheierea convorbirii, des
fășurată într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, din partea P.C.R., a 
Comitetului Central al partidu
lui, a poporului român, urări de 
noi succese Partidului Comunist 
Chinez, poporului chinez în ope
ra de construire a socialismu
lui.

cu
Chi-

con-
® Ambasadorul Republicii

EXIGENTELE PRODUCȚIEI AU MOBILIZAT
} J

ÎNTREG COLECTIVUL
întreprinderea de 

metalice pentru mobilă 
din Arad, in actuala ei 
re, este o unitate relativ tînără. 
Și, ca în orice întreprindere aflată 
in plin proces de extindere a 
capacităților de producție, preo
cupată permanent de sporirea 
calității ei, constituirea unui co
lectiv capabil să răspundă aces
tor exigențe este principala pro
blemă ce stă în atenția organi
zației U.T.C.

accesorii 
și binale 
infățișa-

în cursul acestui an, datorită 
unor întîrzieri ale constructoru
lui, noua și moderna secție de 
galvanizare se afla în situația 
de a perturba buna desfășurare 
a fluxului tehnologic, cu re
percusiuni directe atît asupra 
realizării planului cît și asupra 
calității produselor. Se punea 
problema recuperării îritîrzierii 
prin prelungirea timpului de lu
cru la montarea instalațiilor.

Tovarășul inginer Petru Toda,

responsabilul cu problemele 
muncii profesionale în cadrul 
comitetului U.T.C., ne spune : 
„Aproape o lună de zile o echi
pă de 10 tineri lăcătuși, printre 
care Alexandru Fekete, Luțai 
loan și Ciobanu Vasile, a lucrat 
din noapte pînă în noapte, recu- 
perînd astfel o lună de zile în

ION DANCEA
(Continuare în pag. a 11-a)

Socialiste Cehoslovace

ESTE
MARTORUL
NOSTRU

PĂMÎNTUL

CEL DINȚII"
Am plecat la Ilalînga s-o în- 

tîlnesc pe Eleonora Covrig, des
cendentă a unei vechi și cunoscu
te familii țărănești din partea 
aceea a Olteniei. Străbunica ei, 
mama Stanca, a fost, în timpul 
luminoasei domnii a lui Cuza 
Vodă, prima femeie-primar din 
Bujorăscu. Părinții și bunicii pri
măriței au fost ostași de nădejde 
în armata lui Tudor. De numele 
Eleonorei Covrig se leagă astfel 
o bună parte clin realitățile de 
ieri și de azi ale Mehedințiului. 
Această femeie de o rafinată dis
tincție, blîndă și aspră, atunci 
cînd împrejurările o cer, mi-a ți
nut, într-una din serile acestei 
toamne, cea mai pătimașă lecție 
despre pămînt. Despre „acest pă- 
rnînt", vorba ei.

Eram afară — țin bine minte 
—, sub cerul gol, spuzit de stele.

In spate, la cîțiva kilometri, se 
înălțau dealul și cula lui Vladi- 
mirescu. In stingă — clădirea 
Ispectoratului județean veterinar. 
In față — coline și văi domoale 
de pe care se culegeau ultimele 
fructe ale pământului. La cinci 
kilometri de noi se profilau noile 
cartiere ale Severinului, luminile 
marilor combinate, fluviul, lumi
nile portului, luminile oamenilor. 
Luminile celor care sînt și lumi
nile tuturor celor care au intrat 
în amintire.
— Pămîntul are în el ceva sacru, 

a spus. Apa și aerul vin și plea
că. Pămîntul rămîne. El e marto
rul nostru cel dinții pentru toate 
cele cite le facem. De acest 
adevăr mi-am dat seama în ’50,

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a Il-a)

Orele de muzică, ore de e- 
ducare a . gustului estetic și 
sensibilității, de comunicare 

prin limbajul armonios al 
artei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi, pe Miroslav Sulek, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace în țara noas
tră, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
cehoslovac a înminat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din partea

Partidului 
președintele

tovarășului GuStav Husak, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, un mesaj de felicitări cu 
prilejul realegerii sale în func
ția de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

A avut loc apoi o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială,. tovărășească.

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
NICOLAE CEAUȘESCU, 
VA FACE, ÎMPREUNĂ

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, va

7

face o vizită oficială de stat 
in Japonia, in prima decadă 
a lunii aprilie 1975.

O PREOCUPARE PERMANENTĂ

A ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR A FI INTELECTUAL
COMUNIȘTI

INTEGRAREA
ÎNVĂȚĂM INTU LUI

CU CERCETAREA
SI PRODUCȚIA

din experiența Universității „Alexandru loan cuza" din lași

ASPIRAȚIILE OAMENILOR,
izvorul veșnic al creației artistice

Marii compozitori, interpreți 
și muzicologi au purtat în suflet 
idealurile de progres ale umani
tății, exprimîndu-le în opere de 
superioară ținută profesională. 
„Adevărata artă — ‘specifică 
Programul Partidului Comunist 
Român — a exprimat întotdeau
na realitatea socială în procesul 
dezvoltării ei istorice".

VIOREL COSMA

Răsfoind filele culturii muzi
cale universale nu putem să nu 
remarcăm identificarea geniali
lor compozitori cu evenimentele 
politico-sociale ale epocii lor. 
Creatori-deschizători de dru
muri, de pildă, în arta liirico-dra- 
matică preclasică (G. Ph. Tele-

mann, G. B. Pergolesi). clasică 
(Mozart, Beethoven, Glinka), ro
mantică (Rossini, Musorgskl, 
Ceaikovski, Verdi) și modernă 
(Puccini, Prokofiev) și-au impus 
capodoperele în primul rînd prin 
conținutul major și actual al 
subiectelor, prin tematica inspi
rată din realitatea vremii lor.

(Continuare in pag. a ll-a)

în învățămîntul tehnic, agro
nomic, medical, economic pro
blemele integrării se rezolvă, în 
mare măsură, printr-o utilizare 
judicioasă a bazei materiale, 
prin .perfecționarea practicii pro
ductive, prin sporirea nivelului 
cantitativ și calitativ ăl activi
tății de proiectare și cercetare 
depuse de studenții din anii 
mari, inclusiv elaborarea lucră
rii de diplomă, ce reprezintă a- 
cum, în majoritatea cazurilor, a- 
bordarea unei teme aplicative, 
necesare producției. In ce constă 
și cum se realizează integrarea 
în învățămîntul universitar ? 
Pentru majoritatea Viitorilor ab
solvenți ai Universității ..Ale
xandru loan Cuza“ producția în
seamnă activitatea la catedră, a-

CĂLIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Am între însemnările mele schița unei 
discuții purtată acum cîțiva ani într-un oraș 
capitală de județ cu o femeie trecută de 
patruzeci de ani, întîlnită în anticamera unui 
șef local. Lucrase douăzeci de ani ca cer
cetătoare într-un institut din București, iar 
în respectiva zi aștepta să fie primită în 
audiență. Solicita, pe un petec de hîrtie, 
cîteva fraze prin care să se confirme că 
în nici o uzină din respectivul județ nu era 
nevoie de aportul și munca domniei sale. 
„Vreau să mă întorc la biroul meu" explica 
dînsa unei persoane de alături motivul pen
tru care refuza detașarea. „Stimată tova
rășă, mi-am permis a întreba, 
din 
să 
se 
de 
dv., 
tunez, desigur...?". Femeia a clipit repede 
din ochi și-n clipa aceea noi toți, cei ctfi 
eram acolo, am înțeles că dumneaei nu prea 
avea cu ce să se laude. „Vai, domnule, dar 
problema nu se pune astfel... ! Noi, ca cer
cetători, sîntem niște intelectuali, nu-i așa

N-am înțeles de ce trebuia folosit ne
apărat cuvîntul intelectual, dar probabil i 
s-a părut mai lesnicios ca sub acoperirea 
lui să evite răspunsul direct. întrucît l-a 
folosit, totuși, îmi permit acum, la o aseme
nea distanță în timp, să stărui puțin asupra 
sensurilor lui. Multă vreme s-a gîndit, iar 
sechelele acestei gîndiri mai există pe ici 
pe colo, că a fi intelectual înseamnă a 
trece pur și simplu printr-o școală. Cu cît 
era mai „înaltă" școala, cu atît individul 
avea impresia că urcă trepte mai numeroa
se ale intelectualității. Ei bine, concepția 
aceasta a primit o lovitură zdrobitoare în 
epoca noastră, care nu se mai poate lăsa

V ________________

simplă curiozitate aș vrea 
știu de ce descoperire 
leagă cele două decenii 

cercetări 
dacă nu

efectuate de 
vă inopor-

amețită cu vorbe. A fi intelectual, confirmă 
toți marii specialiști, înseamnă a fi creator. 
Evident, în baza unor cunoștințe și a unei 
practici, dar care devin instrumente pentru 
a adăuga ceva nou la ceea ce omenirea a 
acumulat pînă acum. Și mai exact, se spune 

iu acela care, acționînd 
: 1) naște idei (proprii, ori- 
transformă în imagini de

Eugen Florescu

că intelectual este 
asupra reali 
ginale) și 2 
largă circulație (imagini nu numai poetice, 
dar și materiale, un nou tip de baraj, de 
pildă, fiind și el o „imagine" care este mul
tiplicată în folosul omului, concretized o 
idee). Esențial este, deci, să adaugi ceva la 

nivelul de civilizație al omeni
rii și nu să -L~' u:
rou. Abraham 
sideră, astfel, 
tip nou de 
tru fuste este

stai într-un bi- 
A. Moles con- 
că autorul unui 

fermoar pen- 
incomparabil un 

mai veritabil intelectual decît cutare „pro
fesor" din capul căruia n-a țîșnit nici o 
idee sau imagine utilă, și care nu este alt
ceva decît o placă de patefon umblătoare 
pe două picioare.

Zdrobind false prejudecăți, noua concep
ție face și multă dreptate, confirmînd că nu 
locul pe statul de funcțiuni îți conferă, în 
realitate, gradul de intelectualitate, ci răs
punsul la întrebarea : eu am născut vreo 
idee ? Și încă : imaginea ei concretă-a fost 
preluată de cineva ?

In jocurile de copii se-ntimplă adesea ca 
unii să alcătuiască mici obiecte cu aripi și 
fuselaje, cărora le zic avioane, pînă cînd 
vine unul, aparent naiv, și-ntreabă : „Dar 
de zburat, zboară ?". întrebare decisivă, 
întrucît, ca să fie avion („de-adevăratelea" !) 
jucăria trebuie să zboare...

Altfel, nu-i decît o tinichea !
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„LUCRĂM DUPĂ CALENDARUL
ANULUI VIITOR"

• „GRIRO" semnează pe coloanele de sinteze ale cetăților 
chimice • Cincinalul revoluției tehnice va aduce importante 
obiective în sarcina de plan a întreprinderii noastre • Pentru 
tinerii grivițeni hotărîrile Congresului al Xl-lea au devenit o 

treaptă a pregătirii profesionale
„GRIRO" este marca de fa

bricație ce se aplică pe produ
sele întreprinderii de utilaj chi
mic „Grivița roșie". „Produsele" 
sint de fapt acele instalații chi
mice sau petrochimice gigant 
boltite în turnuri de cetate sau 
răsfirate amplu pe mari spații 
industriale. Dar lingă marca de 
fabricație, încrustată in tăria 
oțelului se află și o altă marcă, 
de calitate, „poansonul" sudoru
lui. Este o semnătură codifi
cată, o cifră — 114, 405, 505 — 
aparținînd sudorului de utilaj 
chimic și înscrisă obligatoriu pe 
fișa tehnică a produsului. Ca să 
afli cine a lucrat coloanele Bor- 
zeștilor și Săvineștilor, turnurile 
de la Azomureș sau Turnu Mă
gurele, și reactoarele petrochi
mice de la Brazi trebuie neapă
rat să cauți — printre codurile 
tehnice și parametrii de funcțio
nalitate ai instalațiilor — această 
cifră, poansonul sudorului. Ori
care cetate chimică românească, 
mai veche sau mai nouă, de mai 
multă vreme aflată în funcțiune 
ori născută acum, din cupă de 
excavator conservă cu grijă a- 
ceastă semnătură, ca pe un mo
nument. „Semnătura" reprezintă 
garanția de siguranță și durată 
pe care o dă purtătorul poanso- 
nului — că 10—15 ani, cît a fost 
proiectat să lucreze — utilajul 
va înfrunta cu succes timpul.

Nicolae Foia, secretarul orga
nizației U.T.C., este purtător de 
poanson. în această calitate a 
„semnat" pe coloanele de azot 
de la Turnu Măgurele, pe re
actoarele poliizoprenice de la 
Borzești și Pitești.

— Toți poansoniștii din Gri
vița, ne spune Nicolae Foia, au 
semnat pe cite o coloană a unei 
cetăți chimice românești : An- 
drone Stelian și alți „nouă meș
teri mari" și-au înscris numele 
pe „ctitoriile" chimice de la 
Ișalnița, Slatina și Slobozia. 
Pucheanu Petre, Teodor Mihai, 
Geană Gheorghe și Albu Nico
lae, pe turnurile de polimerizare 
de la Roznov, pe instalațiile 
chimice de la Arad, pe turnu
rile N.P.K. de la Azomureș. Su
dorul înalță construcția clădind 
compact, atom lingă atom căci 
sudura în utilajele de presiune 
devine „cheia de boltă" a insta
lației chimice.

Pătrundem în zgomotul atelie
rului III, secția cazangerie — 
locul de unde a fost lansată 
chemarea muncitorească ca pînă 
la sfirșitul anului întreprin
derea GRIRO să păstreze ace
lași ritm înalt de productivitate 
— stabilit în timpul Congresu
lui — livrînd zilnic către bene
ficiari peste 60 tone de uti-

laje și instalații chimice com
plexe.

— Ce sarcini de producție au 
mai rămas pe ultima filă de 
plan a calendarului din anul a- 
cesta ?, mi-am întrebat interlocu
torii, ducînd miinile pilnie la 
gură ca să acoperim zgomotul.

— Fila de muncă a calendaru
lui nostru — îmi spune ing. Va- 
sile Lauric, indică o zi de la 
începutul lunii mai 1975 ! „Re
velionul de producție" s-a orga
nizat pe 27 iulie 1974. Lucrăm 
pe fila de calendar a anului vi
itor ! Acesta este de fapt ritmul 
general al productivității de pe 
platforma industrială a Capita
lei — ai cărei muncitori s-au 
angajat să încheie cincinalul în 
4 ani și cinci luni, în „cincina
lul calității". Noi, creatorii uti
lajelor chimice, trebuie să îm
pletim ritmurile înalte ale pro
ductivității cu parametri de ca
litate, competitivi și la nivelul 
tehnicii mondiale. Fiecare șarjă 
lunară aduce elemente concrete 
de noutate în procesul de fabri
cație. Chiar în luna aceasta ur
mează să livrăm cîteva premiere 
industriale absolute : pentru 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice de la Slobozia — o 
creație a cincinalului prezent — 
pregătim instalații chimice de 
mare complexitate. în această 
săptămînă sudorii vor semna pe 
reactorul de 118 tone — al 
Combinatului chimic Craiova, pe 
coloana de absorbție a C.I.C. 
Arad, pe reformerul de 186 tone 
de la Turnu Măgurele, pe coji- 
torul tambur de la Fabrica de 
hirtie Zărnești. Ritmurile înalte 
de muncă, organizarea pe flux 
continuu a lucrărilor, înalta ca
lificare profesională, disciplina 
în producție au dus la o pro
ductivitate a muncii pe lucrător 
de 130 000 lei. Peste 65 la sută 
din munca noastră reprezintă 
sudura. Fulgerele din capătul 
electrozilor au topit în anul a- 
cesta, anul hotăritor în realiza
rea cincinalului, peste 280 tone 
de metal. Realizați volumul u- 
tilajelor chimice livrate 1

Conform Directivelor, revolu
ția tehnico-științifică va avea 
cea mai mare cotă in industria 
chimică, căci 30 .la sută din teh
nologiile industriale noi — in
troduse pe întreaga economie 
pină în 1980 — vor fi preluate 
de către.............................
am spus 
țeles de 
implicit 
plexitatea utilajelor și instalații
lor chimice produse de „GRIRO". 
Nu este prea simplu să asam
blezi o coloană de sinteze care

să lucreze trainic — la tempe
raturi variabile între minus 40 
grade și plus 200 grade și pre
siuni înalte de 300 atmosfere, 
neîntrerupt 10—15 ani, zi de zi, 
minut cu minut, căci odată por
nită, coloana chimică devine 
„torță nestinsă." Iar exigența 
tehnică și dificultățile muncii 
îți dau mîndria profesională și 
satisfacția muncii depuse. Pen
tru tinerii grivițeni, 
Congresului au 
tă a pregătirii

hotărîrile 
devenit o treap- 
profesionaie.

ION MARCOVICI

industria chimică. Cînd 
„tehnologii" — s-a in
ia sine că ne referim 
la tehnicitatea și com-

Stațiunea balneo-climaterică Vatra-Domei în decor hibernal

(Urmare din pag. I) 

cînd am fost numită profesoară 
la Peștișani. Terminasem „agri
cultura și zootehnia" la București 
și mă întorsesem la oamenii mei.

— Ce a însemnat Peștișanii 
pentru dumneavoastră ?

— Acolo am redescoperit că 
sînt ceea ce am fost dintotdeau- 
na, că sînt de fapt ceea ce au fost 
toți ai mei dintotdeauna: țăran
că. Acolo am descoperit lumea 
curată a lui Brâncuși și, tot aco
lo, fiind singurul cadru cu pregă
tire superioară din comună, am 
fost numită președinta unei co
misii de alfabetizare. Trei sferturi 
din oamenii mei nu știau să scrie 
și să citească. Astea două mîhniri 
le-am purtat ani de zile după 
mine: faptul că Brâncuși nu era 
înțeles (și-o fi băgat și p-aci 
coada vreun cioplitor de birouri 
lustruite) și faptul că oamenii 
mei știau a socoti mai degrabă 
pe blăni de brad decît pe hirtie 
de maculator.

— Și totuși există oameni care 
afirmă că ați fost prea aspră, 
prea exigentă în multe din mo
mentele pe care le-ați petrecut în 
mijlocul lor.

— Da, cei care afirmă cu mina 
pe inimă așa ceva, au dreptate. 
Exigentă am fost întotdeauna, 
aspră chiar, cu cei care și-au 
bătut joc de acest pămînt. In '56 
partidul mi-a trasat sarcina să 
pun pe picioare un „Gease" din 
zonă. Datorită a doi-trei incom
petenți și iresponsabili, G.A.S.-ul 
pierduse într-o singură lună peste 
100 de vaci. M-am dus acolo și 
i-am spus directorului: „Pleacă 
să nu te mai văd în ochi trei luni 
de zile! După aia vii și stăm de 
vorbă". M-a luat cu lozinci, cu 
„să vedeți că sînt un fiu al clasei 
muncitoare". „Minți!, am strigat. 
Un fiu al clasei muncitoare n-ar 
fi făcut așa ceva". Plîngea, iar 
mie îmi tremura glasul de emo
ție. în ’57, G.A.S. Burila Mare, 
unde m-a trimis partidul direc
toare, a cîștigat locul fruntaș pe 
țară în ramura zootehniei. Un

an mai tîrziu, vara, eram cu cîți- 
va țărani și ridicam un stog de 
fîn. Pe la prînz vine cineva să-mi 
spună că mă caută un domn de 
la București. „Care domn ?, fac, 
că nu mai există în Țara Româ
nească nici unu". „Să-i spun să 
vină încoace ?“ „Spune-i, că doar 
n-om merge noi la domnia sa. 
Avem de lucru". După o jumăta
te de oră a apărut. Încins de 
arșiță, durduliu, cu ochelari de 
soare. Eu eram sus pe claie, așe
zam finul cu cîteva femei din 
Vînju. S-a prezentat, mi-a spus 
că e inspector în minister și că 
s-a deplasat personal aici pentru

„între tineri el este cel mai bun. N-are decît 24 de ani, dar îi dau 
adesea sarcini ca unui șef de colectiv, iar ucenicii pregătiți de el 
ajung sigur muncitori de nădejde**. Așa ne-a fost prezentat strun
garul utecist Gheorghe Costură de către maistrul principal Andrei 
Scarlat, din atelierul nr. 1313 al secției „uzinaj** din cadrul Uzinei 
„Progresul** din Brăila, în care acesta lucrează din anul 19G8. Fruntaș 
lună de lună, a reușit să se impună în colectivul în care lucrează ca 
un pasionat al meseriei sale, ca un om pe care se poate conta ori- 
cînd — argumente concrete pentru calitatea sa de tînăr comunist, 
antrenat în realizarea angajamentului de onoare al organizației 
U.T.C. de a fi mereu un factor activ în întrecerea pentru realizarea 

cincinalului înainte de termen. (M.G.)
Foto : VASILE RANGA

Timpul ca timpul, dar ce facem
cu

Cu miinile înfundate în bu
zunare, cu boneta albă de bu
cătar pe cap, responsabilul res
taurantului din Berzovia, jude
țul Caraș-Severin, Achim Po- 
povici, se plîngea de mama fo
cului unor consăteni, coopera
tori probabil, de calitatea po
rumbului primit pentru munca 
depusă în cadrul cooperativei, 
muncă desigur prestată de fami
lia sa, fiindcă, interesindu-ne, 
dînsul nu a lucrat nici măcar o 
zi. Bufetiera aduna picătură cu 
picătură resturile de Biter din 
mai multe sticle. învățase, de
sigur, că strop cu strop se adu
nă banii. O ospătară ștergea 
simbolic mesele și scaunele, bă
nuind ce s-ar putea întîmpla 
dacă ar vedea-o șeful stînd de 
pomană. Amănuntele mi-au ve
nit în minte după ce am stat 
de vorbă cu inginerul șef al 
C.A.P.-ului, tovarășul Emil Cor- 
neanu, care mi se plîngea că pe 
lingă o toamnă foarte păcătoa
să, lipsa forței de muncă îi îm
piedică tot așa de mult să ter
mine măcar cu recoltatul po
rumbului și eliberatul terenului. 
Din cele circa 300 de hectare 
cu porumb mai sînt pină la a- 
ceastă dată încă 200 neeliberate. 
Adăugind și faptul că din cele 
654 hectare planificate pentru 
însămînțările de primăvară, a- 
rate sînt doar 130, imaginea 
rămînerilor în urmă este evi
dentă. Este adevărat, foarte 
mult teren se află, practic, sub 
apă, dar, vorbind în perspecti
va zilelor ce urmează cînd se 
pare și acest obstacol va ceda, 
se conturează momente de mare 
dificultate. Din totalul de 4 826 
hectare existente pe rază de ac
tivitate a asociației intercoope- 
ratiste Berzovia ce urmează a fi 
arate, pe 3 400 a fost cultivat 
porumb. Din acestea, practic 
doar 600 au fost eliberate.

„în ceea ce ne privește,
asigură inginerul șef al S.M.A., 
tovarășul Florian Popa, noi in 
fiecare dimineață sîntem în 
cîmp să vedem unde putem in
tra. Mă tem însă că vom ajunge 
în situația cînd timpul, deși ne 
va permite, nu vom putea intra 
datorită terenului încă ocupat, 
îndeosebi la C.A.P. Berzovia, 
Măureni și Șoșdea". Temerea sa 
are suporturi reale. Vor intra în 
brazdă 90 de tractoare și pe mă
sură ce timpul va permite vi
teza de lucru va crește de la o 
zi Ja alta. Nu putem să trecem 
cu vederea că deocamdată este 
foarte greu să intri în cîmp. Dar 
între o arătură și eliberatul te
renului, cu atît mai mult cu cit 
sînt suficiente parcele așezate 
pe locuri mai ridicate, diferen
ța de efort este reală. în plus, 
adunatul grabnic al cocenilor 
se impune cu atît mai mult cu 
cît multe din cooperativele din

ne

care le-am trăit atunci, vremel
nice și parțiale de altfel, le pu
neam pe seama unor cauze exte
rioare mie. Nu puteam accepta 
ideea că eu însămi sînt o ființă 
perfectibilă. Deci, momentan, o 
ființă imperfectă. Iubeam pămîn- 
tul și iubeam oamenii. Dar asta 
nu era destul, pentru că fiecare 
om are felul său de a iubi. Mi-am 

și a 
fața

dat seama de acest lucru 
trebuit să mă reabilitez în 
propriilor mei ochi.

— Cțnd v-ați dat seama de 
asta ?

— Prin ’63 cred, cînd am fost 
numită directoarea unui liceu

„PĂMÎNTUL ESTE MARTORUL
NOSTRU CEL DINTll ti

organizarea ?
zonă au o cantitate de furaje cu 
mult sub necesar. Atelajele, ati- 
tea cite sint, și cu care s-ar pu
tea face ceva, au fost uitate, 
toate restanțele fiind lăsate pe 
seama remorcilor și autocami
oanelor, iar acestea din urmă nu 
numai că nu pot intra datorită

în județul
Caraș-Severin 

se impun măsuri 
hotărîte pentru

recuperarea 
restanțelor

terenurilor desfundate, dar mai 
și stau prin garaje nefiind a- 
provizionate cu combustibil. In 
curtea secției din Berzovia fa
cem cunoștință cu mecanizatorul 
Iosif Brebu. Umbla de colo pină 
colo fără treabă, iritat tocmai 
că stă de pomană. Astă vară, 
deși abia terminase profesiona
la, fusese citat printre frunta-

șii campaniei la grîu. Aidoma lui 
și Gheorghe Aciobăniței, doar 
cu un an în plus în cartea de 
muncă. Nu-și găsesc locul. Pri
vesc cerul care de multă vreme 
nu a mai fost așa senin. Auzin- 
du-i cum vorbesc despre efor
turile care urmează să le facă 
în zilele următoare, despre ho- 
tărîrea lor de a termina și a- 
ceastă ultimă lucrare în bune 
condiții, ne-am adus din nou a- 
minte de responsabilul restau
rantului și colaboratorii săi, cu' 
siguranță plugari la obîrșie, gu
ralivi atunci cînd li se pare că 
au fost nedreptățiți, dar incapa
bili să vadă că în situația dată 
chiar fiind ei cu state de servi
ciu în altă parte, sprijinul lor 
poate fi hotărîtor. Și nu sînt 
singurii. Clienți matinali mai 
erau suficienti în local pentru a. 
face o echipă zdravănă. Fapte
le. așa cum se prezintă ele, ne 
îndeamnă să credem că în Ber
zovia nu atît forța de muncă 
lipsește, ci forța de organizare, 
măsurile severe care să-i de
termine pe toți să înțeleagă oă 
atunci cînd este vorba de pîinea 
noastră, n-avem dreptul să ne 
punem sub acoperișul comod al 
unei fițuici eliberate de servi
ciul personal.

D. ION

EXIGENTELE l’ROIH i TIII
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darea în exploatare a secției de 
galvanizare". Despre o asemenea 
pildă de dăruire, căreia i s-ar 
putea adăuga altele, e adevărat, 
de importantă cotidiană, aici 
s-a spus simplu : tinerii au fă
cut ceea ce au făcut conștienți 
că este o necesitate de impor
tanță majoră, că de eforturile 
lor depinde nu numai soarta 
producției ci și, la urma urme
lor. retribuția tuturor oamenilor.

Nu vrem să stăruim asupra 
efectelor economice. Menționăm 
doar că producția zilnică a sec
ției de galvanizare se află între 
90—100 mii lei. Semnificativ ni 
se pare și altceva. Am mențio
nat la început că este vorba de 
o întreprindere tînără și de un 
colectiv tînăr. A-i spori compe
tenta profesională prin organi
zarea și urmărirea modului in 
care se desfășoară cursurile de 
calificare și ridicare a califică
rii nu înseamnă că automat a 
crescut și competenta muncito
rească. în acest an au fost ini-

ASPIRAȚIILE OAMENILOR
(Urmare din pag. I)

a-

Asemenea unor seismografe de 
ireproșabilă finețe și precizie 
tehnică, compozitorii adevărați 
au înregistrat pe portativ gîndu- 
rile și sentimentele semenilor săi, 
cîntînd la unison partitura vieții 
sociale a poporului din care fă
ceau parte. Muzica — acest lim
baj universal de comunicare în
tre oameni din timpuri imemo
riale — a devenit artă doar din 
momentul cînd a mișcat inimile, 
a stimulat sentimentele, a mobi
lizat conștiințele, a înnobilat via
ța socială cotidiană.

Hronicul muzioii românești nu 
face nici el excepție de la
ceastă lege a artei sunetelor, 
creația noastră cultă contopin- 
du-se de la bun început cu iz
vorul pur al comorii muzicii 
populare, expresia spirituală a 
maselor.

Cele aproape două veacuri de 
muzică cultă românească reflectă 
fără echivoc drumul de afirmare 
națională a poporului nostru, 
lupta sa pentru dreptate, liber
tate și independență socială. E- 
venimentele naționale și-au avut 
creatorii lor, iar acei compozi
tori care au exprimat cît mai fi
del și emoționant .realitatea epo
cii și-au gravat definitiv numele 
în istorie. Revoluția de la 1848

și Unirea și-au aflat în Alexan
dru Flechtenmacher cântărețul 
înflăcărat. Războiul de indepen
dență de la 1877 nu poate fi e- 
vocat fără chemările sonore ale 
lui Ciprian Porumbescu sau Ga
vriil Musicescu. Idealul unității 
naționale nu s-a clădit în con
știința celor ce s-au jertfit la 
Mărășești și Oituz fără înaripa
tele imbolduri ale lui Ion Vidu 
și Tiberiu Brediceanu din Banat, 
Iacob Mureșianu și Gh. Dima din. 
Transilvania, .D. G. Kiriac și A. 
Castaldi din patria mumă.

Paralel cu evenimentul națio
nal a răsunat în sufletul compo
zitorilor noștri și ecoul social. 
Răscoalele țărănești ale lui Ho
rta, Cloșca și Crișan, ale lui Tu
dor Vladimirescu și Avram Iancu 
și-au avut cîntăreții lor. Atunci 
s-a plămădit în creația populară 
fondul de aur al baladelor și cin- 
tecelor de haiducie, Atunci s-au 
născut paginile de revoltă ale 
compozitorilor Anton Pann, Ale
xandru Flechtenmacher, Theodor 
Georgescu, Iraclie Porumbescu. 
Ecoul luptei țărănești s-a prelun
git pînă în veacul nostru, operele 
lui Sabin Drăgoi (Năpasta) și 
Alexandru Zirra (Furtuna), de 
pildă, oglindind frămîntările so
ciale ale satului românesc. Nici 
mediul orășenesc — satirizat cu 
ascuțime de condeiul lui I. L.

Caragiale — nu a trecut neob
servat prin fața muzicienilor, o- 
pera O noapte furtunoasă de 
Paul Constantinescu (chiar pe 
libretul marelui dramaturg) sau 
baletul Piața mare de Mihail 
Jora ilustrînd cu realism contra
dicțiile sociale ale epocii capita
liste.

Existența acestor capodopere a 
fost uneori plătită de creatorii 
noștri cu temnița, cercurile gu
vernante din acele timpuri 
necunoscînd adevărul istoric că 
oamenii se pot izola după gra
tii, dar cîntecul revoluționar 
trece prin ele. Iraclie Porum- 
bescu, Ciprian Porumbescu, 
Gheorghe Dima, Ion Vidu au 
zăcut în închisori pentru ideile 
și operele lor, însă muzica aces
tor tribuni a răsunat pe buzele 
tuturor celor care le împărtășeau 
idealurile iraționale și sociale. A- 
ceastă tendință de a exprima 
idealurile, aspirațiile celor mulți, 
de a-i îmbărbăta și de a-i îndem
na sa privească înainte, să lupte 
pentru viitor străbate toată crea
ția românească valoroasă. Per
spectiva teoretică pe care Pro
gramul partidului o dă creației 
actuale se întemeiază pe această 
tradiție, pe faptul că poporul 
nostru are nevoie de opere va
loroase, dedicate oamenilor, ce
lor mai înalte gînduri ale lor_

unsari ce Cărți
u
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dintr-o bogată acti-

a lămuri cîteva chestiuni legate 
de activitatea gospodăriei. I-am 
spus: „Foarte bine, domnule 
inspector, vă așteptam. Poftiți 
aici sus, în mijlocul nostru". M-a 
privit surprins, poate chiar spe
riat. Eram cu trei metri deasupra 
lui, pe claia aia de fîn. Aveam, 
cred, atunci și-o mînie nedeslușită 
în mine, care m-a făcut să-i 
spun : „Domnule inspector, în
cercați să vă urcați pină la nive
lul celor ce muncesc". Cu un gest 
plin de violență și-a scos ochela
rii, m-a privit cîteva clipe lungi, 
a făcut stingă împrejur și a ple
cat. După vreo zece pași a întors 
doar capul și a strigat: „N-am o 
scară că m-aș urca pină la tine. 
Pină la tine, auzi ? Nu vină la 
nivelul celor ce muncesc".

— Ați regretat vreodată mo
mentul acesta ?

— Da, l-am regretat. 11 regret 
și acuma. Regret faptul că nu am 
cunoscut îndeajuns de bine oa
menii. Multe din nerealizările pe

care nu se construise încă. Co
piii, vreo 200, stăteau sub șo- 
proane improvizate în plină (Am
ple. La raion mi-au spus: „To
varășă Covrig, avem încredere în 
dumneavoastră. Liceul agricol de 
la Halînga trebuie să fie inaugu
rat cit mai repede posibil". Cau
tă constructor, caută materiale, 
intervenții pe la minister, mă 
rog, toate greutățile specifice în
ceputului. Constructorul nu se 
prea ținea de cuvînt și atunci 
i-am pus pe copii la treabă. 
Munceau cu o tragere de inimă 
nemaivăzută. Acolo, atunci, ală
turi de ei, am îngropat și eu 
prejudecata cu oamenii buni și 
oamenii răi. Nimeni nu e predes
tinat să fie cineva anume. Toți 
existăm numai prin ceilalți, prin 
cei din jurul nostru. Și-apoi, 
omul e mult mai complicat decît 
credem, nu-l poți 
matrice matematică.

— Există totuși 
omului care pot fi

băga într-o

reacții ale 
introduse ea

informații și prelucrate de calcu
lator.

— Poate reacțiile la tempera
tură, la umiditate, la presiunea 
atmosferică, dar nu la vorbele și 
sentimentele aproapelui tău. I-am 
spus odată unui elev : „N-ai udat 
ardeiul ăla de două săptămîni. 
Uite-l cum se usucă". A doua zi 
dimineața am găsit grădina plină 
ochi cu apă, iar copilul ședea 
istovit pe o găleată răsturnată. 
Lucrase toată noaptea. „Du-te și 
te culcă, Păcală, i-am zis. După 
ce te întremezi am să-ți spun de 
cîte feluri sînt plantele și de cîte 
feluri irigațiile".

— Cum se explică totuși pre
țuirea constantă pe care o au față 
de dumneavoastră elevii și cadre
le didactice din școală ? Rețineți, 
nu este o întrebare de comple
zență. Prețuirea de care vă vor
besc am văzut-o, am simțit-o în 
relatările tuturor celor cu care 
am stat de vorbă.

—• Hai să nu fim mai modești 
și nici mai minări decît sîntem. 
Să purtăm cu demnitate înălți
mea propriilor noastre ființe. 
Raporturile mele cu elevii se 
destăinuie la nivelul acestei înăl
țimi. Cînd eu am spus să mutăm 
laboratoarele în producție, elevii 
au înțeles dintru început ce în
seamnă asta. Astfel am creat fer
ma zootehnică și am semănat cele 
20 de hectare cu plante specifice 
regimului pedoclimatic de aici. In 
acest fel elevii știu că laptele, 
carnea, ouăle și fructele de la 
cantină sînt rezultatul muncii lor. 
Sigur, ideea cu microunitățile 
școlare de producție nu este 
nouă, noi sînt însă căile și meto
dele pe care trebuie să le apli
căm pentru a obține producții 
sporite, la nivelul celor mai bune 
unități agricole din țară. Anul a- 
cesta am reușit o asemenea per
formanță. Pentru asta însă tre
buie să ai cultul pămîntului, cul
tul acestui pămînt. Să iubești pă- 
mîntul pînă la identificare cu 
toți cei care iubesc acest pămînt. 
Să încerci să faci mai mult decît 
au făcut alții în domeniul tău. 
Să te raportezi la rezultatele lor, 
ca și la cele ale contemporanilor.

țiate nu mai puțin de 13 cursuri 
pentru diverse meserii specifice 
întreprinderii, pe care le-au ab
solvit sau urmează să Ie promo
veze un număr de 350 de tineri. 
„De cum s-au angajat Și s-au 
decis să urmeze un curs, în per
manentă ne-a preocupat ca ei 
să nu se simtă singuri, să aibă 
mereu sentimentul că, chiar 
dacă sîntem un colectiv tînăr, 
sîntem în stare să le oferim su
ficiente satisfacții materiale și 
morale, capabile să le contureze 
ferme certitudini". Aceste cu
vinte, rostite de către secreta
rul organizației U.T.C., Dimitrie 
Laza, transcriu principalele ele
mente ce stau la baza întregii 
activități a organizației. De cu- 
rînd a fost analizat, în cadrul 
comitetului oamenilor muncii, 
modul în care se desfășoară pre
gătirea profesională a tinerilor. 
Răportor, Dimitrie Laza. La 
propunerea sa s-au adus îmbu
nătățiri nu numai pregătirii pro- 
priu-zise, ci au fost luate și mă
suri de natură organizatorică. 
Pe de altă parte, în mod expres 
au fost permanentizate acțiuni 
politice, culturale și sportive 
sub genericul „Elevul de astăzi 
— colegul nostru de mîine". 
Toate acestea luate laolaltă au 
ca principal scop o mai bună 
cunoaștere reciprocă, oferă fie
căruia încă din primele zile po
sibilitatea de a-și exprima co
lectiv calitățile profesionale. 
Obiceiul, statornicit încă de la 
început, le deschide tinerilor ac
cesul spre organizația U.T.C. în 
vederea rezolvării unora dintre 
cele mai dificile probleme de 
ordin profesional.

COPIII SE 
ÎN LUMEA

/r'

%

Autorul „Istoriei unei secunde", poetul A- 
drian Păunescu, este prezent în librării cu 
volumul de poeme „Repetabila povară" apă
rut recent la Editura „Scrisul Românesc" din 
Craiova. Lansarea noii sale cărți a avut loc 
în prezența unui numeros public, cititori, 
scriitori, critici, la librăria „Mihail Sado
veanu" din Capitală. Criticul și istoricul li
terar acad. Șerban Cioculescu a făcut o 
caldă prezentare poetului și creației sale, 
elogiind calitățile unei poezii de mare forță 
lirică despre care, recent, Eugen Barbu scria: 
„Ce-ar fi volumul recent scos de sub teascu
rile Editurii „Scrisul Românesc" din Cra
iova ? Un manifest politic îmbinat cu scurte 
mărturisiri ? O luare de atitudine de pe o 
poziție încărcată de răspundere ? Un me
mento pentru cei în care, din cind în cînd, 
spiritul revoluționar al secolului nostru a- 
țipește ? Mi se pare că toate Ia un loc".

Cititorii au ascultat apoi versuri din „Re
petabila povară" în lectura actorilor Silvia 
Popovici, Margareta Pogonat, Ion Marinescu, 
Costel Constantin.

Un amănunt interesant : în 35 de minute 
s-au vîndut peste 500 de exemplare din „Re
petabila povară".

alesCunoscut mai
vitate de cronicar teatral, Dinu Săram și-a 
surprins cititorii publicînd in revista Fla
căra fragmente de proză cu și despre ță
rani. Despre această „surpriză" Eugen 
Barbu scrie pe coperta romanului apărut 
acum la Editura Eminescu : „Surpriza de 
a-l citi pe Dinu Săram în postură de ro
mancier o vor avea numai cei ce nu l-au 
cunoscut îndeajuns, pentru că vioiciunea 
spiritului său, plasticitatea cu care el sur
prinde fenomenul imediat, într-o redare 
plină de culoare și umor anunțau, oricum, 
un autor de romane".

Prima carte de proză a acestui „autor 
de romane", Niște țărani, a fost lansată 
ieri la librăria „Mihail Sadoveanu" bucu- 
rîndu-se de recomandările entuziaste 
ale lui Eugen Barbu și ale criticului Valeriu 
Râpeanu. A asistat la lansarea cărții un pu
blic numeros, iar mulți dintre cei prezenți 
au solicitat autorului autografe pe noua 
sa carte.

A

INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
(Urmare din pag. 1)

colo unde se măsoară capacitatea 
pedagogică de formare și edu
care a tinerelor generații. Pen
tru facultățile de filologie, isto
rie, matematică, biologie-geogra- 
fie, desen, legarea de producție 
începe odată cu participarea 
membrilor asociațiilor studenți
lor comuniști la perfecționarea 
și modernizarea procesului de 
învățămint. în momentul de 
față de exemplu, la limbi stră
ine încă nu sint echilibrate 
cursurile și seminariile pe spe
cialități, volumul orelor practice 
este încă mic față de exigențele 
stăpînirii perfecte a unei limbi 
străine, cursurile de pedagogie 
au' încă un prea mare volum 
teoretic, studenții nu sînt fa
miliarizați cu aspectele speci
fice virstelor școlare, numărul 
orelor de predare este prea mic 
față de necesarul solicitat în 
formarea unui pedagog. Situa
ția nu e singulară, ea întîlnin- 
du-se și la alte facultăți cu pro
fil pedagogic.

Am asistat, de pildă, la o oră 
de practică pedagogică desfășu
rată la Liceul nr. 1 „Mihail Sa- 
doveanu" de studenții anului IV 
geografie. Deși lecția se desfă
șura într-un cabinet bine dotat,

*
în nici clipă nu s-a făcut apel0
la mijloace moderne de predare 
Mai mult, studenții nu au acces 
la documentele școlare necesare, 
existînd din partea școlii și a 
profesorilor de specialitate o ne
încredere deloc justificată. Și 
un ultim aspect al acestei prac
tici : lipsa orelor de predare la 
clasele similare celor la care 
studenții de astăzi vor preda ca 
profesori, volumul mic al asis
tenței la orele de dirigenție sau 
de activități extrașcolare.

De aceste aspecte trebuie să se 
țină cont în elaborarea viitoare
lor programe de practică și pro
punerile de îmbunătățire a a- 
cesteia aparțin studenților.

„La Facultatea de biologie- 
geografie, ne spunea loan Cior
nei, vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.C. din Universitate, 
acoperirea deficitară cu cursuri 
transformă unele ore în adevă
rate curse de luare a notițelor. 
Scrisul mecanic, absenta dezba
terii, bibliografiile exagerate a- 
nulează procesul de formare a 
specialistului reducîndii-1 la ro
lul unui simplu receptor. Iată 
cîteva exemple de discipline : 
Geografia R.S.R., Chimie mine
rală. Petrografie, Paleontologie, 
Geologie structurală, unde exis
tenta cursurilor litografiate ar

SIMT ÎNTOTDEAUNA BINE 
JUCĂRIILORDE
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păpuși din material 
plastic — Simina, Vio
rica, Liliana, Carmen; 
figurine din material 
plastic cu 
jucării din 
grafiată - 
mașinuțe,

jocuri aplicative teh
nice, precum și glo
buri, artificii și orna
mente pentru pomul 

de iarnâ.

muzicuță ; 
tablă lito-
betoniere,
aragaze ;

(RECOM)

transforma predarea sporindu-i 
valențele formative. Mai 
de asemenea, necesare 
cerea unor cursuri de 
tică specifică geologiei 
narea sau reducerea 
de zoologie al cărui 
esle identic cu cel solicitat can
didatului la admitere".

La celelalte facultăți fără pro
fil pedagogic — Drept, Științe e- 
conomice — legarea de producție 
a învățămîntului este concreti
zată în structura practicii și, de 
asemenea, în eforturile de mo
dernizare a procesului de învă- 
țămînt. La Facultatea de științe 
economice propunerile studenți
lor prezentate în consiliul profe
soral vor fi aplicate începînd din 
semestrul doi : înființarea unor 
comisii de expertiză economică, 
patronarea liceului economic de 
către facultate, separarea disci
plinelor de marketing și co
merț internațional, comasarea 
practicii. în practica productivă 
se va trece la preluarea gesti
unii în atelierele Universității, 
la rezolvarea problemelor de co
merț exterior la Fabrica „Mol
dova", la încadrarea studenților 
în posturi economice la filiale 
A.D.A.S., la formarea unor bri
găzi mixte cu colegi de la Insti
tutul politehnic pentru efectua
rea unor studii de ergonomie, 
reamplasarea utilajelor și reor
ganizarea producției la facultă
țile de mecanică și textile.

La Drept, realizarea de la în
ceputul anului I a unor anchete 
sociale la serviciul autorității 
tutelare, efectuarea stagiilor de 
practică în serviciile specifice 
viitoarei profesiuni, pregătirea 
unor procese — test sau pro- 
cese-experiment nrecum și inte
grarea studenților în brigăzile 
de nonularizare a legislației 
constituie acum premise favora
bile unei integrări ontime a în- 
vătămîntnlni cu producția ne 
coordonatele specifice fiecărui 
probii universitar.

Se impune însă, pentru ea a- 
ceste eforturi să nu se desfă
șoare fără finalitate, ca răsnun- 
suri’o Ministerului Educației si 
Invătăm'ntnlni să fi» nmmnte 
nentru facilitarea aplicării ne- 
întîrziate a celor mai utile pro- 
ppnerț,

Cîteva propuneri cu caracter 
general : introducerea cursurilor 
de specialitate cu cel puțin un 
semestru mal devreme decit în 
actualele planuri de învățămint, 
stabilirea unor programe speciale 
de matematică aplicativă pe spe- 

. cialități, eliminarea tuturor para
lelismelor existente (la disci
pline cu profil pedagogic, de 
lingvistică), introducerea exa
menelor la limbi străine, spori
rea numărului de cursuri opțio
nale încă din anul III — sinteti
zează dorința studenților de 
modernizare efectivă a conți
nutului învățămîntului, latură 
fără de care legătura cu pro
ducția nu se poate realiza efec
tiv conform exigențelor pe care 
societatea le va avea mîine d« 
la studenții de astăzi.

sint, 
introdu- 

niatema- 
și elimi- 
cursului 
conținut
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tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimatului tovarăș 

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist din Cehoslovacia și al meu personal, să vă transmit cele 
mai cordiale felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția 
de secretar general al Partidului Comunist Român.

Vă urez, stimate tovarășe Ceaușescu, multe noi succese în munca 
dumneavoastră de răspundere, multă sănătate și fericire.

GUSTAV HUSAK

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Vă transmitem călduroase felicitări din partea comuniștilor me

xicani eu prilejul alegerii dumneavoastră ca secretar general al 
Partidului Comunist Român, de către cel de-al XI-lea Congres, 
care a avut loc recent.

Vă dorim succese în activitatea dumneavoastră în fruntea parti
dului și poporului român, în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres, pe plan național și internațional.

In numele Comisiei Executive a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Mexican

ARNOLDO MARTINEZ 
VERDUGO 
secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Comunist Sanmarinez vă exprimă 
vii felicitări pentru reconfirmarea dumneavoastră în funcția de se
cretar general al Partidului Comunist Român, în conducerea unui 
partid și a unui popor puternic angajat intr-o operă de profundă 
transformare a României.

Exprimăm, de asemenea, deosebite mulțumiri pentru ospitalitatea 
și atenția cu care a fost tratată delegația noastră care a participat 
Ia lucrările celui de-al 
Român.

Vă rugăm să primiți, 
cordial.

XI-lea Congres al Partidului Comunist

tovarășe secretar general, salutul nostru

secretar
UMBERTO BARULLI

general al Partidului Comunist Sanmarinez

Consfătuirea miniștrilor comerțului 
interior din țările membre ale C.A.E.R.

ACrExnA
TELEGRAMĂ

Tovarășul IOSIP BROZ TITO a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Federative Iugosla
via, al popoarelor iugoslave și în numele meu personal, vă ex
prim dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și poporului român, cele mai frumoase mulțumiri pentru 
cuvintele calde și prietenești pe care ni le-ați adresat felicitîn- 
du-ne cu ocazia Zilei Republicii.

Pe mine, de asemenea, mă bucură puternica dezvoltare a rela
țiilor iugoslavo-române și, îndeosebi, transpunerea cu succes în 
viață a hotărîrilor și concluziilor întilnirii noastre din vara 
aceasta.

Folosesc acest prilej, dragă tovarășe Ceaușescu, pentru a vă 
retransmite dumneavoastră și poporului român prieten urările 
noastre cele mai bune.

VIZITĂ COLOCVIU

care
pri- 
co-

Ministrul comerțului exterior 
al R. P. Chineze, Li Cian, 
se află in țara noastră cu 
lejul semnării Protocolului 
mercial pe anul 1975 între Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Chineze, a vizitat în
treprinderea „Electronica" și în
treprinderea de mașini grele din 
București, Șantierul naval și 
portul Constanța, precum și lito
ralul românesc al Mării Negre.

în cursul după-amiezii de joi, 
oaspetele a avut o întîlnire de 
lucru cu loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, urmată de o masă 
tovărășească.

Problemele specifice civiliza
ției tracice din secolele VII—IV 
î.e.n. au constituit obiectul unui 
colocviu țintit, la București, in 
zilele de 11—12 decembrie.

Dezbaterile au pus în lumină 
date de un deosebit interes ști
ințific pentru cunoașterea aces
tei perioade istorice, în care s-au 
cristalizat premisele formării so
cietății și culturii geto-dacice. 
Ilustrate de un bogat material 
arheologic, comunicările au adus 
precizări cu privire la unitatea 
culturală a triburilor nord-tra- 
cice, în secolele VIII—VII î.e.n., 
la primele reuniuni tribale și 
cultura getică de la Dunărea de 
jos, secolul IV î.e.n., la arta

„Turneul campionilor"
llie Ifâstase, calificat în semifinale

După ploaia torențială de 
miercuri care a perturbat pro
gramul , „Turneului campionilor", 
soarele a reapărut la „Kooyong 
Park" din Melbourne, astfel că 
partidele din ziua a treia s-au 
desfășurat în condiții excelente 
permițînd chiar și disputarea 
partidei llie Năstase — Manuel 
Orantes, întreruptă in ziua an- 

la scorul de 6—4, 3—1 
ro
de

între 10 și 12 decembrie 1974, 
a avut loc ia București, cea de-a 
6-a ședință a Consfătuirii mi
niștrilor comerțului interior din 
țările membre ale C.A.E.R. Lu
crările au fost prezidate de to
varășul Janos Fazekas, președin
te în funcțiune al Consfătuirii

CRONICA

Ieri, a sosit in Capitală 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) din U.R.S.S., 
condusă de Iuri Masloboev, 
membru al Comitetului Cen
tral al U.T.C.L., prim-secre- 
tar al Comitetului Republican 
Bașkiria al U.T.C.L., care la 
invitația C.C. al U.T.C. va 
efectua o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe Aeroportul 
București — Otopeni, delega
ția a fost salutată de tovară
șul Vasile Văcar, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★
Tot ieri, a sosit în Capita

lă, venind de la Havana, o 
delegație a Uniunii Tinerilor 
Comuniști (U.J.C.) din Cuba, 
condusă de Rodney Lopez 
Clemente, șeful Comisiei de 
cercetări sociale a Comite
tului 
Elena 
care „ 
U.T.C. va efectua o vizită in 
țara noastră.

La sosire, pe Aeroportul 
București — Otopeni, dele
gația cubaneză a fost saluta
tă de tovarășul Ion Sasu, 
directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele ti
neretului, de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

miniștrilor comerțului interior 
din țările membre ale C.A.E.R.

Au fost examinate propunerile 
și adoptat programul de per
spectivă al colaborării între ță
rile membre ale C.A.E.R. în do
meniul comerțului interior pe 
anii 1976—1980, precum și cel de 
colaborare tehnico-științifică pe 
aceeași perioadă. S-au convenit 
recomandări menite să contri
buie la perfecționarea și lărgi
rea în continuare a schimbului 
de mărfuri de larg consum pe 
linia comerțului interior între 
țările membre ale C.A.E.R., fo- 
iosindu-se în acest scop și tîrgu- 
rile interne de bunuri de con
sum, precum și schimbul de 
sortimente între magazinele uni
versale din țările interesate.

în același timp au fost exami
nate probleme privind perfecțio
narea în continuare a colaboră
rii și cooperării în domeniul a- 
sigurării comerțului din țările 
membre ale C.A.E.R. cu utilaje 
specifice moderne. Pe baza co
operării dintre ministerele de 
resort din țările membre ale 
C.A.E.R. au fost adoptate pro
puneri privind adincirea și per
fecționarea conlucrării reciproce 
referitoare la informarea știin
țifică și tehnică în domeniul co
merțului interior.

Lucrările ședinței s-au desfă
șurat intr-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă 
și colaborare tovărășească.

terioară 
in favoarea tenismanului 
mân. în numai 10 minute 
jbc, llie Năstase și-a adjudecat 
victoria cu 6—4, 6—2.

După o scurtă pauză, 
Năstase a revenit în teren pen
tru a susține cea .de-a treia par
tidă din grupa sa, cea cu ame
ricanul Harold Solomon. Victo
ria a revenit, cu 6—3, 6—4 ju
cătorului român, care și-a asi
gurat locul întîi în grupă și im
plicit calificarea în semifinalele 
turneului. Nu se știe deocamda
tă cine va fi adversarul său din 
semifinale, dar este posibil ca 
acesta să fie campionul austra
lian John Newcombe. în legă-

llie

• ÎN ZIUA A DOUA a 
turneului internațional femi
nin de handbal dotat cu 
„Cupa Sileziei", selecționata 
României a intilnit, la Cra
covia, reprezentativa R. F. 
Germania, pe care a învins-o 
cu scorul de 14—9 (7—4).

• LA TAȘIiENT se desfă
șoară un turneu internațional 
feminin de șah, la care parti
cipă 16 jucătoare, printre care 
și maestra româncă Margare
ta Juncu-Mureșan.

După 6 runde, lidera clasa
mentului este Alia Mkrtîcian 
(U.R.S.S.) cu 5 puncte, urma
tă de Margareta Juncu-Mu
reșan (România), Tatiana 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) și 
Hanna Erenska (Polonia) — 
cu cîte 4 puncte fiecare.

La acest turneu se acordă 
norma de maestră internațio
nală șahistelor care vor 
realiza 8 puncte, din 15 po
sibile.

traco-getică etc. Astfel, pe baza 
descoperirilor arheologice de la 
Peretu, județul Teleorman, unde 
a fost scos la iveală un tezaur 
datînd din sec. IV î.e.n., se ates
tă existența unei accentuate di
ferențieri sociale la geți și a 
unor formațiuni politice avansa
te. Alte mărturii arheologice 
cum sint cele de la Sanislău, 
lingă Cărei, indică prezența pe 
aceste locuri a unei populații 
tracice in secolele V—IV i.e.n.

SPECTACOL
în continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în țara noas
tră, Ansamblul artistic „Man- 
sude“ din Phenian (R.P.D. Co
reeană) a prezentat, joi seara, 
un spectacol pe scena Teatrului 
Național din Craiova.

în cursul dimineții, membrii 
ansamblului au avut o întilnire 
la Comitetul județean Dolj al 
P.C.R. cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
au vizitat platforme industriale 
și noile cartiere ale Craiovei, 
instituții culturale, au asistat la 
un spectacol prezentat în cinstea 
lor.

MEMORANDUM
In încheierea lucrărilor sub

comisiei mixte româno-iraniene 
pentru comerț, la București a 
fost semnat, joi seara, un Me
morandum privind schimburile 
de mărfuri, pe anul 1975 între 
cele două țări. Documentul pre
vede însemnate creșteri la li
vrările reciproce de mărfuri 
față de nivelul consemnat in 
acest an.

"UNEȘTI . •

TRANSPORTURI COMBINATE 
„DIN POARTA ÎN POARTĂ '//

Pro- 
reali- 

al 
Și 

ae-

— Există înscrisă în 
gramul P.C.R. sarcina 
zării unui sistem unitar 
transporturilor de mărfuri 
persoane, feroviar, naval,
rian și auto de înaltă calitate și 
eficiență economică. Ce elemen
te se au în vedere pentru reali
zarea acestui deziderat ?

— Importanța pe care o au 
transporturile de mărfuri în e- 
conomia națională este bine cu
noscută. Ele asigură legătura 
dintre sursele de materii prime, 
unitățile de prelucrare și fabri
cație, relația dintre producătorii 
și consumatorii de bunuri mate
riale. Dereglările sau întîrzierile 
în circulația mijloacelor de 
transport influențează — nega
tiv — întregul angrenaj al vie
ții sociale. Apare deci limpede 
necesitatea obiectivă ca această 
ramură să se dezvolte în con
cordanță cu cerințele economiei. 
Programul partidului stabilește 
direcțiile principale pentru peri
oada următoare, iar, recent, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a atras 
e necesar să se 
energice de folosire 
a capacității de transport, pen
tru optimizarea neîntîrziată a 

’transporturilor, eliminarea în
crucișărilor, prelungirea duratei

, 1 -------------  ,

de funcționare a mijloacelor de 
transport, realizindu-se, astfel 
un transport mai eficient, în 
consens cu înnoirile care au 
loc în viața economică, socială 
și politică a țării. Transportul

Convorbire cu ing. 
ANASTASIE MĂNESCU, 
directorul Direcției plan și dez
voltare din Ministerul Transpor

turilor și Telecomunicațiilor

atenția că 
ia măsuri 

rațională

presupune uneori participarea 
succesivă a două sau mai multe 
categorii de mijloace (cale fera
tă, auto, nave etc.). Aceasta în
seamnă transbordări de mărfuri, 
discontinuități în derularea trans
portului. dificultăți in utilizarea 
mijloacelor la capacitate, în 
sosirea simultană a acestora în 
punctele de transbordare, dura
te mari de așteptare la acumu
larea de mărfuri pentru mijloa
ce de mare capacitate, cum sint 
trenurile și navele etc. Au fost 
elaborate de-a lungul anilor nu
meroase cercetări privind re
partizarea rațională a transpor-

tură cu această eventualitate, 
Năstase a declarat că Newcom
be este, după părerea sa, cel 
mai puternic jucător al turneu
lui. „Aș prefera să joc cu New
combe pe orice teren, în afara 
unuia acoperit cu gazon“, a spus 
Năstașe. Jucătorul român acu
ză o ușoară întindere muscula
ră la braț, dar deocamdată a- 
ceasta nu 
tul său. 
furnizată 
Ramirez, 
6—3, 6—1

7—5, 6—1 pe suedezul Bjorn 
Borg, iar Newcombe a ciștigat 
cu 6—4, 6—4 partida cu neozee
landezul Onny Parun. în fața 
lui O. Parun, australianul a re
editat jocul bun din partida cu 
Borg, demonstrînd că terenul 
gazonat îi permite să-și etaleze 
întreaga gamă a loviturilor sale 
preferate.

Astăzi se 
le amînate 
Vilas — O. 
Ramirez — 
partide ale 
definitiva
ale celor două 
nare.

Simbătă sint programate par
tidele semifinale, iar duminică 
va avea loc finala.

vor disputa partide- 
din ziua a doua : 

Parun (grupa A) și 
Solomon (grupa B), 
căror rezultate vor 

clasamentele finale 
grupe prelimi-

SPORT PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 14 DECEMBRIE

Ora 13,05 — MAGAZIN
SPORTIV • Hochei pe ghea
ță : U.R.S.S. — Suedia — 
transmisiune directă de la 
Moscova. • Hochei pe ghea
ță : R.D.G. — România — 
rezumat filmat. • Fotbal :
R. D.G. — Belgia (prelimina
riile 
pean)
S. V. Hamburg (optimile de
finală ' " . '
Selecțiuni înregistrate de la 
Leipzig și Dresda.

campionatului euro- 
și Dynamo Dresda —

ale Cupei U.E.F.A.).

Ora 17,45 — Baschet
masculin : — România —
Olanda (rep. II). Transmi
siune directă de la Palatul 
Sporturilor și Culturii.

DUMINICA 15 DECEMBRIE
Ora 15,00 — „FOTBAL

1974 IN IMAGINI" — 
mai frumoase meciuri, 
mai mari ratări, cele 
spectaculoase goluri 
campionatul național și 
pa României.

cele 
cele 
mai 
din 
Cu-

afectează randamen- 
Surpriza zilei a fost 
de mexicanul Râul 
care l-a învins cu 
pe spaniolul Manuel 

Orantes. Acum Ramirez păs
trează șanse de calificare în 
semifinale, în cazul unei victo
rii asupra lui Solomon.

în prima grupă, situația este 
mai clară : Vilas și Newcombe, 
cu cîte două victorii fiecare, 
sint calificați în semifinale, ră- 
mipind să se decidă ordinea . 
locurilor. Argentinianul are 
șanse mai mari de a se clasa 
pe primul loc, urmind să dis
pute partida amînată cu O. Pa
run. Ieri, Vilas l-a întrecut cu

re", la care participă sportivi 
din 11 țări, printre care și 
România. în primul tur al 
probei de simplu, tenisma- 
nul român Viorel Sotiriu l-a 
învins cu 6—1, 6—1 pe jucă
torul iugoslav Nikolvski.

• FEDERAȚIA DE TENIS 
A S.U.A. (ULSTA) l-a de
semnat pe Jimmy Connors 
cel mai bun tenisman ame
rican al anului 1974. Connors 
a ciștigat tradiționalele tur
nee de la Wimbledon și 
Forest Hills, precum și alte 
13 concursuri. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați, in 
ordine, Stan Smith, 
Riessen, Roscoe 
Arthur Ashe, Tom Gorman, 
Dick Stockton etc.

Marty 
Tanner,

POSIBILITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII
TURISTICE PENTRU TINERET

turilor. S-a ajuns la concluzia 
că este indicat ca transportul 
feroviar să rămînă principalul 
mijloc pentru distanțele medii 
și lungi, „principalul sistem 
circulaloriu al întregii țări", cum 
a fost denumit de secretarul ge
neral al partidului. Existența 
diferitelor mijloace pentru 
transportul mărfurilor, cu carac
teristici tehnico-economice și 
sfere de activitate distincte, 
creșterea și diversificarea cerin
țelor pe plan economic impun 
găsirea acelor soluții care să 
asigure utilizarea intensivă a 
mijloacelor de care dispunem. 
Avem în vedere, in acest sens, 
aplicarea pe scară largă a teh
nologiilor moderne care permit 
executarea transportului succe
siv, fără discontinuitate, prin 
mai multe vehicule independen
te. Ca să fiu mai bine înțeles 
am să vă dau un exemplu. De
seori, mărfurile înainte de a 
fi transbordate de pe un vehi
cul pe altul suferă descărcări 
intermediare pe teren sau sint 
introduse în magazii pînă la 
realizarea unui anume tonaj. 
Tehnologia modernă de trans
port combinat simplifică lucru
rile. Marfa se află în conteiner, 
acesta este mutat pe vehiculul 
pe care transportul se face în 
continuare. Aceasta înseamnă 
timp ciștigat, ambalaje econo
misite, condiții ca produsele 
să-și păstreze nealterate calita
tea. Așadar, transportul de măr
furi este integrat, treptat, în- 
tr-un flux continuu, de la ex
peditor la beneficiar, pe care îl 
numim „din poartă în poartă". 
Prin unificarea, în perspectivă, 
a fluxurilor de transport dș 
mărfuri și călători, vom realiza 
sistemul unitar al transporturi
lor, de înaltă calitate și eficien
ță economică.

Ce condiții sînt necesare, 
tovarășe director, pentru reali
zarea — in bune condițiuni — 
a transportului „din poartă în 
poartă" ?

— Să existe colaborarea între 
mijloacele care concură la acest 
transport și coordonarea prin- 
tr-o unitate socialistă, precum 
și cantități suficiente de măr
furi pentru ca să putem utiliza 
conțeinerele la întreaga lor ca
pacitate și în ambele sensuri 
eliminîndu-se circulația fără în
cărcătură. Trebuie subliniat 
că transportul conteinerizat este 
o tehnologie care facilitează 
transportul din „poartă în poar
tă ’, asigurîndu-i mecanizarea 
completă, productivitatea și efi
ciența sistemului. în ce ne pri
vește acordăm o deosebită aten
ție asigurării bazei materiale : 
transconteinere de 10, 20 și 30 
de tone, vagoane platforme de 
cale ferată, semiremorci auto 
specializate, terminale de con- 
teinere (stații de cale ferată și 
portuare destinate pentru trans- 
bordarea și depozitarea 
conteinerelor), nave 
zate sau parțial 
pentru transportul acestora. In 
ideea creșterii eficienței, ter
minalele de conteinere de pe 
liniile de cale ferată principale 
sint legate prin trenuri specia
lizate. cu circulație de noapte, 
evitindu-se, astfel,' triajele și 
prelucrările în stațiile tehnice 
de pe parcurs. Vom asigura 
astfel un transport rapid între 
expeditori și destinatari aflați 
la distanțe de sute de km.

— Ce perspective de dezvolta
re se prevăd pentru sistemul 
transportului de mărfuri trans
conteinerizat ?

Pînă la sfîrșitul anului 
1975 vor fi deschise 20 de sta
ții terminale. Dintre acestea 10 
vor fi terminale definitive uti
late cu transteinere (macarale 
portal pentru transbordarea 
transconteinerelor), celelalte vor 
fi provizorii. Vor fi deschise, 
de asemenea, terminalele mari
time Constanța și Galați. Sis
temul acesta de transport se va 
dezvolta în perioada 1976—1980, 
atit pentru cerințele traficului 
intern de mărfuri, cît și pen
tru satisfacerea, într-o anumită 
măsură, a traficului internațio
nal. Rețeaua va fi extinsă la 
peste 30 de terminale, dotate în 
mod corespunzător. Cit de efi
cient va fi acest sistem ? V-aș 
putea da un singur exemplu : 
un vagon care transportă un 
transconteiner este disponibil 
pentru o nouă încărcare după 
circa 24 de ore. Asta înseamnă 
mai puțin de o treime din du
rata care se realizează în trans
porturile obișnuite. Aș dori să 
mai rețineți faptul că pe mă
sură ce se va dezvolta acest sis
tem ?e. transport se vor îrrtbu- 
nătăți indicatorii de exploatare 
a parcului de transconteinere. 
In 1980, de exemplu, rulajul se 
va reduce cu circa 30 la sută, 
încărcătura statică pe unitate 
va crește cu 15 la sută. Eficien
ța va crește și ca urmare a fap
tului că terminalele de trans
conteinere vor prelua un volum 
însemnat din activitatea de 
mărfuri de la liniile publice și 
o parte din expedițiile obișnuite 
de coletărie de la magaziile căii 
ferate și întreprinderile de 
transport auto. Aceasta înseam
nă reducerea spațiilor de depo
zitare, a volumului și duratei 
de transport a mărfurilor. După 
cum vedeți, avem de realizat 
sarcini deosebit de mari care 
cer eforturi, perfecționare pro
fesională, conștiinciozitate. Vom 
efectua un mare volum de lu
crări de cercetare privind re
partizarea rațională a transpor
turilor pe categorii de mijloace 
și optimizarea curenților de 
mărfuri, pe calculatorul elec
tronic, vom rezolva probleme
le tehnice privind structura și 
dimensionarea stațiilor de con- 
‘ • a mijloace^,, ^e

specializate. Avem 
cadre specializate

Ne aflăm în perioada în care, 
făcînd bilanțul anului care se 
încheie, pregătim totodată ac
țiunile anului viitor, acțiuni ce 
trebuie să demareze din prima 
zi a lunii ianuarie. Bilanțul acti
vității turistice pe anul în curs 
este mai mult decît satisfăcător. 
Și această apreciere este argu
mentată nu numai de numărul 
celor peste două milioane și ju
mătate de tineri care au bene
ficiat de acțiuni organizate de 
B.T.T. ci îndeosebi de diversi
ficarea activității, de numărul 
mare de acțiuni dintre cele mai 
diverse și de accentul pus pe 
turismul de instruire. Acțiunile 
realizate în cadrul ciclului te
matic „Tineri — să ne cunoaș
tem patria socialistă" au de
monstrat nu numai gama largă 
de posibilități de care dispune 
turismul pentru tineret, audien
ța de care turismul de instruire 
se bucură, ci și capacitatea 
agențiilor B.T.T. de a organiza 
excursii interesante, atractive, 
bogate în conținut. Am făcut, 
așadar, un, mare pas înainte și 
succesul nu trebuie minimali
zat. Dar nici supradimensionat. 
Pentru că, odată un lucru reali
zat, următoarea etapă e 
s-o constituie preocuparea 
tru perfecționarea, pentru 
săvîrșirea lui.

Or, tocmai reușitele de 
acum îndeamnă la noi 
ționări și nuanțări menite, 
cele din urmă, să aducă un plus 
de eficiență activității. Or, toc
mai la un asemenea 
ne-am oprit de data 
Despne ce este vorba ? Despre 
tinerii pe care-i trimitem în 
taberele B.T.T., despre măsura 
în care ei, așa cum se prezen
tau pînă acum, erau apți în to
talitatea lor să participe activ 
la realizarea programului res
pectivei tabere. Mai exact spus 
este vorba despre caracterul 
eterogen — în primul rind și 
mai ales din punctul de vedere

al vîrstei — al grupurilor din 
tabere.

în taberele de la Predeal, 
Timișul de Sus, Bușteni, în alte 
citeva, am văzut tineri care, in 
pofida vremii excelente, iși pe
treceau ziua nefăcînd nimic, mai 
bine-zis învîrtindu-se de colo- 
colo, triști, singuratici, plictisiți,

GRUPUL
ORGANIZAT
Șl
CATEGORIILE
DE VÎRSTĂ

• ••

ALE TINERILOR
bine 
pen- 

de-

pînă 
perfec- 

in

ani. căsătoriți, cu unul sau doi 
copii. Toți sînt îndreptățiți să 
beneficieze de serviciile și fa
cilitățile B.T.T., toți sînt mem
bri ai organizației noastre. Nu
mai că este imposibil să le faci 
un program comun, să organizezi 
seri cultural-distractive. drume
ții, excursii etc., pentru toți 
deodată. Să faci acțiuni separate 
pentru fiecare categorie de 
vîrstă în parte, e iarăși des’ul 
de dificil. Și atunci ce-i de fă
cut ?

A continua și în viitor în ace
lași fel înseamnă a renunța la 
nobilele deziderate ale B.T.T.. la 
însăși motivația existenței sale. 
A exclude din aceste tabere o 
categorie de vîrstă sau alta e 
iarăși nedrept și o abatere de 
la statut 1 Atunci ? Ar fi posibilă 
o rezolvare echitabilă prin pro
filarea unor tabere pe categorii 
de virstă. Or, această profilare 
presupune înțelegerea nuanțată 
a ceea ce îndeobște numim grup 
organizat, înțeles pînă acum ca 
un număr oarecare de tineri — 
indiferent de categorie de 
vîrstă, de starea civilă etc. — 
de pe raza aceleiași unități ad
ministrativo. Or. nu e important 
ca din județul Sibiu, să zicem, 
să fie trimiși la Bușteni într-o 
serie 30 de tineri la întîmnlare, 
ci important e ca cei 30 să fie 
de vîrstă apropiată, iar la Buș
teni, in aceeași serie, să întil- 
nească alți 70 asemenea lor. Și 
atunci, sigur, poți cere un pro
gram, îl poți organiza. Iată de 
ce trebuie o anume coordonare 
pe plan local și central, o tra
tare diferențiată și o înțelegere 
exactă a noțiunii de grun orga
nizat. în spiritul celor de mai 
sus. Fiindcă altfel, procedînd în 
continuare așa cum am procedat 
pînă acum înseamnă a renunța 
la posibilitatea împlinirii unor 
deziderate care delimitează 
turismul pentru tineret.

trans- 
speciali- 

amenajate

fără vreun rost anume. Nu tu 
excursii, nu tu drumeții, nu 
programe atractive. Să fi fost 
responsabilii vinovați ? Să nu-și 
fi făcut ei datoria, adică să nu 
organizeze asemenea activități 
solicitate de tineri ? Ar fi ne
drept ca cineva să susțină un 
astfel de lucru. în comandamen
tul taberelor pentru tineret au 
fost numiți activiști conștiincioși, 
cu experiență, dornici să reali
zeze programe cit mai bogate, 
cit mai atractive și cu un con
ținut instructiv-educativ adec
vat. Dar pentru ca aceste bune 
intenții să capete contururi 
practice este» nevoie în primul 
rind de tineri. Nu sînt tineri în 
taberele B.T.T. ? Ba da. Numai 
că tineri sînt și cei de 14—16 ani, 
tineri sînt și cei de 28—30
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AL. DOBRE

aspect 
aceasta.

Național al U.J.C., și 
Socarras, cercetător, 

la invitația C.C.

• LA SOFIA a început 
tradiționalul turneu interna
țional de tenis dotat cu 
„Premiul televiziunii bulga-

ISTORIC"

A APĂRUT:

I NVAȚAȚIpe anul 1975
STENOGRAFIA

Metodă modernă și rapidă
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• JOI. LA CORTINA 
D’AMPEZZO, în cadrul „Cu
pei Mondiale" de schi, s-a 
disputat o probă feminină de 
coborîre, care a fost cîștiga- 
tă de marea favorită Anne- 
marie Proell-Moser (Austria). 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Cindy Nelson (S.U.A.) 
și Wiltrud Drexel (Austria).

ZIARE ȘI REVISTE

1 \ i

PENTRU TOATE CATEGORIILE DE CITITORI
Pentru ca primirea publicațiilor să înceapă din ianuarie, achi

tați din timp abonamentele la oficiile și factorii poștali, precum 
și difuzoriior de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

Consultați catalogul presei editate în Republica Socialistă 
România.

la 17 decembrie’74
Tragere 
excepțională

cTștiguriin bani 
ȘI AUTOTURISME 

NELIMITAT EXCURSII 
ÎN U.R.S.S. SAU 
R.D. GERMANA

< LA ALEGERE >

ZEI

LUNI, 16 DECEMBRIE ESTE ULTIMA ZI CÎND 
MAI PUTEȚI PROCURA BILETE

Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 
sau

4 luni, de 3 ori pe săptămînă

SECRETARIAT
Și

MAȘINI DE CALCULAT 
ELECTRICE Șl MANUALE

Cursurile se predau de : 
SPECIALIȘTI CU ÎNALTĂ CALIFICARE 

de la prima școală de stenografie a statului

LA
CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 4

Str. Mircea Vodă nr. 5

Informații și înscrieri zilnic la secretariatul 
Casei de cultură, tel. 21 54 96. și 22 24 94.

teinere și 
transport 
cercetători, 
capabile să rezolve, cu succes, 
problemele pe care le ridică ex
tinderea sistemului de transport 
transconteinerizat. Specialiștii 
noștri sînt tineri, entuziaști, pa
sionați de munca lor. Odată cu 
dezvoltarea sistemului, cerințele 
de cadre specializate vor fi din 
ce în ce mai mari, ceea ce va 
da prilejul ca un număr sporit 
de tineri specialiști să lucreze 
în acest domeniu care cunoaște 
o permanentă înnoire.

LIDIA POPESCU
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NAȚIUNILE UNITE

Dezbateri asupra inițiativei românești 
privind creșterea rolului O.N.U. in viața 

internațională
9

pe scurt

Adunarea Generală a O.N.U. și-a reluat, miercuri, dezbaterile a- 
supra inițiativei românești privind creșterea rolului organizației 
mondiale în viața internațională și a proiectului de rezoluție ela
borat de România și prezentat dezbaterilor împreună cu alte 48 
de state, reprezentând toate continentele lumii.

Ședința a fost deschisă de re
prezentantul R.D.P. a Yemenu
lui, Abdalla Ashtal, care a in
sistat asupra imperativului spo
ririi eficienței hotărârilor or
ganizației. „Trebuie să ne fe
licităm — a spus reprezentantul 
R.D.P. a Yemenului — pentru 
faptul că Adunarea Generală a 
devenit mai democratică, iar 
membrii săi nu se mai lasă in
timidați de presiuni și avertis
mente'1.

Ambasadorul Algeriei a sub
liniat că lumea s-a schimbat 
mult în ultimele trei decenii, 
iar schimbările trebuie accepta
te și recunoscute dacă se do
rește intr-adevăr creșterea rolu
lui Națiunilor Unite în viața 
politică și economică internațio
nală.

Reprezentantul Madagascaru
lui a declarat că noile națiuni 
apărute pe harta politică a lu
mii doresc să participe la viața 
internațională și să vadă O.N.U. 
reflectînd mai bine aspirațiile și. 
interesele lor.

Ambasadorul Republicii Ma
uritius a salutat proiectul de 
rezoluție românesc și a subli
niat necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete pentru edifica
rea rolului, sporirea prerogati
velor, întărirea eficienței și 
creșterea eficacității O.N.U. in 
lume.

Reprezentantul Republicii Gui
neea a subliniat că guvernul ță
rii sale, ca și alte state, apre
ciază că, intr-adevăr, rolul 
O.N.U. in lume trebuie sporit 
pentru lichidarea decalajului 
dintre obiectivele Cartei și ca
pacitatea O.N.U. de a le atinge. 
O.N.U. nu trebuie considerată

drept un instrument imobil, în
ghețat, inflexibil, ci ca o orga
nizație capabilă să se adapteze 
la schimbările majore care au 
loc în lumea de azi. Nici o țară, 
indiferent cit de bogată sau pu
ternică ar fi ea, nu se poate 
confrunta și nu poate soluționa 
singură problemele lumii. Cea 
mai bună cale, dacă nu unica, a 
arătat reprezentantul Guineei, 
este întărirea O.N.U. pentru con
certarea eforturilor in vederea 
intensificării în comun a căilor 
și mijloacelor de soluționare a 
problemelor care afectează in
teresele tuturor.

Reprezentantul Iugoslaviei a 
declarat că necesitatea creării 
unor mai echilibrate relații eco
nomice între state pentru solu
ționarea problemelor grave care 
confruntă țările neindustriali
zate, a rezultat dintr-o conside
rabilă creștere a rolului O.N.U. 
in lume. Vorbitorul s-a referit 
la tendința unor state membre 
de a scoate de sub competența 
O.N.U. unele probleme majore 
ale relațiilor internaționale și a 
le dezbate intr-un cerc îngust, 
fără participarea altor state 
membre. Statele nealiniate con
sideră că O.N.U. este un instru
ment de neînlocuit în promova
rea înțelegerii internaționale și 
rezolvarea de o manieră demo
cratică a problemelor lumiii. Re
prezentantul Iugoslaviei s-a pro
nunțat pentru sporirea contri
buției tuturor la întărirea rolu
lui O.NU. în lume și transfor
marea ei intr-un instrument 
pentru rezolvarea problemelor 
majore care confruntă umanita
tea.

Sosirea la Lisabona a unei 
delegații a P.C.R.

Joi, la Lisabona a sosit o de
legație a Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. și Va- 
sile Potop,, membru al C.C. al 
P.C.R., care va participa la Con
gresul Partidului Socialist Por
tughez.

Delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Tito de Morais, 
prim-secretar național al Par
tidului Socialist Portughez, Râul 
Rego și Alfredo Barroso, mem
bri ai Comitetului Director al 
partidului.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Marin Iliescu, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar . al Republicii Socialiste 
România la Lisabona, și mem
brii ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul in

ternațional Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul Iosif 
Uglar, membru, al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Luis Quartin, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Por
tugaliei la București.

Vizita ministrului de externe 
al României în U.R.S.S.

Continuîndu-și vizita oficială 
de prietenie in Uniunea Sovie
tică, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a sosit, 
la 12 decembrie, la Tbilisi.

Oaspetele a fost salutat de 
Ș. D. Kiknadze, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș

tri, ministrul afacerilor externe 
al R.S.S. Gruzine, și de alte 
persoane oficiale.

In timpul șederii sale la Tbi
lisi, ministrul român a fost pri
mit de E.' A. Șevarnadze, primul 
secretar al C.C. al P.C. din Gru- 
zia. întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Pentru normalizarea în continuare a relațiilor
dintre cele două state germane

TINERETUL LUMII

S.U.A. - declara purtătorul 
de cuvînt al președintelui Ford, 
Ron Nessen - se află în rece
siune economică. Șomajul, con
tinua el, a atins 6 la sută di" 
forța de muncă, cel mai înalt 
nivel de la recesiunea din 1971. 
Cifrele pe lunile noiembrie și 
decembrie s-au amplificat, mai 
ales după concedierile masive 
din industriile de automobile, 
construcții și siderurgie. Acest 
lucru l-a determinat pe pre
ședintele Consiliului de experți 
economici ai Casei Albe, Alan 
Greenspan, să observe că șo
majul în realitate ar fi atins 7 
la sută, în timp ce în unele 
zone industriale el este chiar 
de 10 la sută. Situația de rece
siune în care se află economia 
americană împiedică întreprin
derile să funcționeze la întrea
ga lor capacitate (de aici, re
ducerile masive de personal) și 
frinează apariția unor noi 
locuri de muncă. Potrivit rela
tărilor revistei THE ECONO
MIST forța de muncă crește 
foarte rapid - aproape un mi
lion numai în septembrie și 
octombrie - si MAREA MAJORI
TATE O CONSTITUIE TINERII 
ÎNTRE 18-22 ANI, pe locul doi, 
la oarecare distanță, clasîn- 
du-se femeile. Ce se întîmplă, 
însă, pe piața muncii ? Intre 
octombrie 1973 și octombrie 
1974 numărul de slujbe a cres
cut numai cu 850 000 (adică cu

65 ia sula din șomerii 
americani sini tineri

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD s-a întâlnit, miercuri, cu 
principalii lideri ai Congresului. 
Potrivit purtătorului de cuvint 
al Casei Albe, Ron Nessen, pre
ședintele a subliniat din nou 
necesitatea adoptării, la o dată 
cit mai apropiată, a proiectului 
de lege privind reforma comer
cială. în cursul întrevederii, s-a 
procedat, totodată, la o trecere 
in revistă a ultimelor evoluții 
economice, precum și a rezulta
telor contactelor diplomatice pe 
care Gerald Ford le-a avut re
cent cu șefii de guvern ai Ca
nadei și R.F. Germania.
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un sfert din cifra consemnată în 
anul anterior). In schimb, în 
aceeași perioadă, forța de 
muncă neocupată în produc
ție a crescut cu... 2,1 milioane. 
In rîndul acestor sute de mii de 
șomeri mulți, foarte multi, sint 
tineri, APROXIMATIV 65 LA 
SUTĂ. Observatorii americani 
subliniază influxul de tineri și 
femei pe „piața muncii", sesi- 
zînd în structura lui cîteva ele
mente îngrijorătoare : 34,5 LA 
SUTA DINTRE TINERII NEGRI 
INTRE 18-22 ANI ȘOMEAZĂ. 
Luna octombrie a cunoscut și 
o creștere a șomajului în rîn
dul adulților - de la 3,9 la su
tă la 4,3 la sută - o majorare 
fără precedent înregistrată în-

tr-o singură lună. Se apreciază 
chiar că, în cazul unei „îmblîn- 
ziri" a recesiunii, șomajul cro
nic nu se va reduce. El repre
zintă astăzi în S.U.A. două mi
lioane oameni, din 5,5 milioane 
fără lucru. Deci, cel puțin două 
milioane de americani sînt a- 
menințați, ca in orice circumstan
ță să rămînă fără lucru. DINTRE 
ACEȘTIA, 16-18 LA SUTĂ SÎNT 
TINERI ÎNTRE 18-22 ANI. (vezi 
graficul reprodus din THE ECO
NOMIST). Victimele recesiunii 
nu vor putea fi ajutate, se pa
re, nici de programul de asis
tență al Administrației. Secre
tarul american al muncii, 
Brennan, interpelat în Congres, 
explica un plcm destul de rigid 
de asistență, care nu va putea 
intra în acțiune decît cu condi
ția menținerii pe o perioadă de 
trei luni a unui șomaj de 6 
la sută pe scară națională (în
registrat oficial). Pentru tinerii 
care și-au pierdut slujbele sau 
n-au putut niciodată obține una 
din cauza recesiunii, orice plan 
de asistență nu înseamnă ni
mic, nu poate să le îmbunătă
țească situația economică și 
socială și să le ofere o garan
ție pentru un viitor sigur.

Puternice operațiuni 
ofensive ale patrioțiior 

khmeri
Pentru a doua oară de la 

începutul lunii, localitatea 
Korripong Seila a fost puter
nic bombardată de artileria 
forțelor khmere de elibera
re. Localitatea este încercui
tă de detașamentele patrio- 
ților de peste șapte luni, cele 
citeva mii de militari ai ad
ministrației de Ia Pnom 
Penh fiind nevoiți să stea, 
în permanență, în bunchere 
săpate pe o suprafață de cir
ca un kilometru pătrat.

De asemenea, în zona por
tului fluvial Neak Luong, 
forțele de eliberare au între
prins operațiuni ofensive. 
Portul reprezintă un impor
tant centru prin care se e- 
fectuează aprovizionarea ca
pitalei cu alimente și echi
pament militar.

Delegația parlamentară ro
mână, condusă de președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan, a avut, joi, o 
întrevedere, la Palatul Luxem
bourg, cu președintele Senatu
lui francez, Alain Poher.

Șeful delegației parlamentare 
române a transmis președinte
lui Senatului un călduros mesaj 
de salut din partea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind pentru mesaj, Alain 
Poher a transmis, la rîndul său, 
șefului statului român cele mai 
bune urări de succes și sănătate. 
Cu acest prilej, Alain Poher a 
evocat intilnirile pe care le-a 
avut în România cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, impresia pu
ternică pe care i-au lăsat-o 
personalitatea pregnantă și ac
tivitatea dinamică ale șefului 
statului român, precum și pro
gresele obținute de poporul ro
mân în profunda transformare 
economică și socială a țării.

în cursul convorbirii au fost 
apreciate cu satisfacție bunele 
relații existente între Marea 
Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România și Sena
tul francez, ca un factor de 
consolidare și dezvoltare a ra
porturilor prietenești dintre cele 
două țări.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă căldu-

prietenească, a participatroasă, 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan.

2C0 000 de muncitori
spanioli în grevă

Aproximativ 200 000 
muncitori dintr-o serie 
centre industriale importan
te din nordul Spaniei au răs
puns apelului la grevă gene
rală. Ei cer îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de 
muncă, precum și amnistie
rea prizonierilor politici. La 
Tolosa și Hernani au avut 
loc ciocniri între manifestanți 
și poliție care a deschis fo
cul asupra demonstranților. 
Ca urmare, un student a fost 
rănit.

La Guipuzcoa, numărul 
greviștilor este evaluat la 
80 000, în întreprinderile mici, 
ca și in transporturi, lucrul 
încetind aproape complet.

în regiunea Biscaya, nu
mărul greviștilor este de a- 
proximativ 100 000.

La San Sebastian, poliția 
a procedat la arestarea a 16 
persoane care manifestau în 
apropierea uzinei „Regia".

de 
de

Propuneri ale R.D.G. adresate R.F.G
După cum transmite agenția 

A.D.N., Republica Democrată 
Germană a adresat o serie de 
propuneri Republicii Federale 
Germania, în dorința „de a sti
mula procesul destinderii inter
naționale și de a contribui la 
normalizarea in continuare a 
relațiilor dintre cele două state 
germane".

Guvernul R.D.G. a decis ca, 
începînd de la 20 decembrie 
1974, să intre in vigoare noi fa
cilități pentru traficul persoa
nelor la frontiera dintre R. D. 
Germană și R. F. Germania. 
Totodată, el și-a reafirmat do
rința de a începe neîntirziat 
tratative cu guvernul R.F.G. a- 
supra problemelor care servesc 
la extinderea și îmbunătățirea 
căilor de comunicație dinspre și 
spre Berlinul occidental. R.D.G. 
pornește de la premisa că tre
buie găsite soluții care să nu a- 
ducă R. D. Germane obligații e- 
conomice suplimentare și R. F. 
Germania să suporte cheltuie
lile ce îi revin.

Guvernul R.D.G. este dispus 
să continue tratativele asupra 
cooperării dintre firme și con
struirea unor obiective, pe baza 
deplinei egalități în drepturi și 
a avantajului reciproc, cu fir
mele .,KRUPP GMBH" și HO
ECHST AG", in vederea încheie
rii unor acorduri-cadru pe ter-

men scurt, ca bază pentru coope
rarea tehnico-economică de per
spectivă. Guverntil R.D.G. este 
dispus că examineze problema 
construirii unei centrale nuclea
re pe baza ofertelor unor furni
zori potențiali din R.F.G. și aș
teaptă ofertele corespunzătoare 
în viitorul apropiat.

Totodată, guvernul R. D. Ger
mane a prezentat Senatului Ber
linului occidental o serie de 
propuneri menite să contribuie 
la normalizarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două părți 
și la promovarea procesului des
tinderii. internaționale.

„Reciclarea gunoaie
lor" nu mai e o glu
mă, ci o necesitate. 
Dacă numai in Franța 
se adună 11 milioane 
tone pe an, adică de 
600 ori greutatea Tur
nului 
ți-vă 
scara

Din _ . 
tru cantitatea 
dantă de deșeuri s-au 
întocmit statistici care 
să avertizeze lumea : 
Luxemburgul deține 
recordul cu 400 kg de
șeuri pe cap de locui
tor, urmează Franța 

Anglia cu 
Olanda cu 
altă statis- 
compoziția

Eiffel, imagina- 
proporțiile la 

întregii omeniri, 
îngrijorare pen- 

debor-

sulă — hirtie, 26 la 
sută zinc.

Mari consumatori 
de cutii de conserve, 
americanii își reciclea
ză și ei cutiile de alu
miniu în cantități e- 
norme : 185 milioane
in 1970, 770 milioane 
în 1971, 1,2 miliarde

Aruncăm de 5 ori mai 
multă hirtie decit in 
1946. Și cind te gîn- 
dești că 4 milioane de 
tone de hirtie ajunsă 
in stare de deșeu re
prezintă... 68 milioane 
de arbori !

în privința pneuri
lor de automobile, si-

tor, 
cu 290 kg, 
272 kg și 
270 kg. O 
tică indică -----
și procentajul cel mal 
ridicat, pe țări, al 
unui deșeu. Astfel, cea 
mai multă cenușă se 
adună in Belgia, sti
clă in Suedia, metale 
în Anglia și Suedia, 
materii organice in 
Norvegia și Spania, 
hirtie în Finlanda și 
Suedia. Singura solu
ție de a scăpa sau 
preîntîmpina depozi
tarea lor in cantități 
uriașe este reciclarea 
Plin incinerare, trata
re, triere și recupera
rea resturilor. Mate
riile reciclate pot juca 
un rol important in 
industrie. Ideea de a 
se folosi rațional re
sursele determină o 
atenție mărită față de 
utilizarea deșeurilor. 
Revista SCIENCE EL' 
VIE prezintă un gra
fic grăitor în acest 
sens. Prin incinerare, 
deșeurile produc căl
dură, deci electricitate, 
vapori — încălzire ur
bană ; prin piroliză șe 
produc combustibil, 
gaze și reziduuri car
bonifere ; prin strin- 
gerea de la populație 
a deșeurilor se pot ob
ține în continuare 
substanțe plastice, sti
clă, aluminiu, hirtie ; 
prin valorificarea ce
lor industriale se ob
țin metale feroase și 
neferoase, sticlă, hir
tie. Aportul tuturor a- 
cestor recuperări la 
consumul francez de 
materii prime, de 
exemplu, a fost foar
te 
31
33
36

deșeuri
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însemnat în 1973 : 
Ia sută — plumb, 

la sută — aluminiu, 
la sută cupru, 38 la

în 1972 și 1,6 miliarde 
în 1973. Pe lingă alu
miniu, plasticul pare 
să fie „răul" secolului. 
Există, s-a constatat, 
de 4 ori mai multe 
substanțe plastice in 
lăzile noastre cu gu
noi decît acum 10 ani. 
Aceasta este situația 
la ora actuală, în 1980 
vor fi de 7 ori mai 
multe deșeuri plastice 
decît cele industriale. 
Pe lingă cutiile de a- 
luminiu și materialele 
plastice, hîrtia și 
pneurile ridică cele 
mai multe probleme.

tuația reclamă reci
clarea lor in cantități 
uriașe. In 1973 au fost 
eliminate 343 000 
de pneuri. Doar 
sută din acest 
impresionant a 
reciclat în industrie, 
adică prin regenerarea 
cauciucului sau fabri
carea de „praf de cau
ciuc". Este adevărat 
că s-au găsit unele în
trebuințări pneurilor 
ca dispunerea lor 
de-a lungul cheiurilor 
pentru amortizarea șo
cului produs vapoare
lor sau pur și simplu

ione 
22 la 
tonaj 

fost

scufundarea unora 
dintre ele la mari a- 
dincimi, unde devin 
adăposturi pentru
pești. S-a calculat 
chiar că s-ar putea 
scufunda 1,5 miliarde 
pneuri în largul coas
tei estice a S.U.A. 
(SCIENCE ET VIE) și 
după aceea ? — se în
treabă la ora actuală 
oamenii de știință. A 
găsi o întrebuințare 
oarecare pneurilor nu 
înseamnă și a scăpa de 
ele, astăzi cind indus
tria nu are capacita
tea necesară de a le 
recicla pe toate. Deo
camdată se continuă 
cu paleativele : in 
Australia se „tapetea- 
ză" vadul unor riuri 
pentru a le fixa cursul, 
in alte țări se folo
sesc drept ghivece... 
pentru flori etc.

Un exemplu ideal de 
reciclare îl oferă o ca
să, unică, care se află 
in apropiere de Rich
mond. in Virginia 
(S.U.A.). Ea este în 
întregime construită 
din deșeuri reciclate : 
armăturile ușilor sînt 
din cutii de conserve 
de aluminiu adu
nate de pe plajele 
din Florida ; cărămi
zile, materialele izo- 
iante își au originea 
în resturi găsite in 
parcurile californiene, 
dalele de beton con
țin cenușă din uzinele 
de incinerare din Vir
ginia. din hîrtia colec
tată in New Jersey au 
fost fabricate panou
rile interioare și cele 
ale acoperișului, insta
lațiile sanitare sint 
din bucăți de marmu
ră, resturile de pneuri 
și sticlă au furnizat 
materialul pentru a- 
leea garajului etc. 
Compania americană 
de reciclare, care a 
construit casa, a reu
șit o convingătoare 
demonstrație : deșeu
rile valorificate indus
trial nu-și pierd cali
tățile inițiale, sint ca
pabile să înlocuiască 
20—30 la sută, deo
camdată. din materiile 
prime, își 
tilitatea 
par a fi 
mină de 
viitor.

dovedesc u- 
practică și 
o adevărată 
aur pentru

D. T.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, a 
trimis, la 16 noiembrie, pe adre
sa guvernului de la Santiago de 
Chile, un mesaj, cuprinzind ce
rerea de punere fn libertate a 
Laurei Allende — sora președin
telui Salvador Allende — și a 
fiicei acesteia, Marianne. în me
saj se sublinia că, pe adresa 
O.N.U., au sosit numeroase te
legrame și scrisori din diferite 
regiuni ale lumii in care se ex
primă îngrijorarea față de si
tuația Laurei Allende, care este 
bolnavă și are nevoie de un tra
tament intens.

Guvernul chilian a respins 
cererea secretarului general al 
O.N.U.

• ÎN CAPITALA ETIOPIEI 
s-a anunțat reducerea cu trei 
ore a restricțiilor de circulație, 
introduse în urmă cu nouă zile, 
în urma unor atacuri cu bombe 
care au avut loc la Addis Abe
ba. Explicînd măsura adoptată 
prin normalizarea situației din 
capitală, autoritățile au relevat 
că restricțiile continuă să rămî- 
nă în vigoare între orele 24,00 
și 5 dimineața.

D. T.

PROIECT DE LEGE LA ROMA

Tinerii italieni vor
la 18 anivota

Șomeri la Detroit. Cozile la oficiile de plasare sînt interminabile

Declarații privind viitorul

Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii Poporului African din 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), și Nda- 
baningi Sithole, președintele 
Uniunii Naționale Africane din 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), s-au în
tors joi, la Salisbury, după con
vorbirile purtate la Lusaka in 
legătură cu viitorul Rhodesiei. 
în aceeași zi, ei au participat . 
la o conferință de presă, în ca-

U.R.S.S. - Centrala hidro
electrică Ust-llimsk va de
veni una dintre cele mai 

puternice din Siberia

drul căreia 
președintele 
nai African 
nește organizațiile politice 
poporului Zimbabwe, a dat citire 
unei declarații in care relevă 
că „toți luptătorii pentru li
bertate vor primi instrucțiuni 
ca, imediat ce se stabilește da
ta începerii negocierilor, să în
ceteze lliptele". Muzorewa a 
subliniat că C.N.A. va continua 
să militeze pentru independen
ța Rhodesiei, pe baza preluării 
conducerii țării de către popu
lația africană majoritară și că 
organizația este dispusă să în
ceapă imediat negocieri serioa
se cu regimul Ian Smith și cu 
guvernul

Pe de 
vernului 
Smith, a 
unui acord de încetare a focu
lui cu reprezentanții organiza
țiilor poporului Zimbabwe, care 
are la bază eliberarea deținuți- 
lor politici și pregătirea unei 
conferințe constituționale.

Abel Muzorewa, 
Consiliului Națio- 
(C.N.A.), care reu- 

ale

pentru probleme
Camerei

britanic.
altă parte, șeful gu- 
de la Salisbury, Ian 

anunțat încheierea

Comisia 
constituționale 
Deputaților din Italia a apro
bat un proiect de lege care 
reduce vîrsta majoratului e- 
lectoral dc la 21 la 18 ani 
pentru alegerea deputaților 
și de la 25 la 22 dc ani pen
tru alegerea senatorilor. Pro
iectul de lege implică o re
vizuire a constituției și va 
trebui, în consecință, aprobat 
în urma unei duble 
in Cameră și Senat, interva
lul abligatoriu între 
vot fiind de trei luni.

Pe de altă parte, Comisia a 
prezentat un text regrupind 
mai multe proiecte de legi 
prezentate de diferitele gru
puri parlamentare, referitor 
la vîrsta eligibilității. Această 
virstă a fost redusă de la 25 
Ia 22 de ani pentru candidații 
la Camera Deputaților și de 
la 45 la 35 de ani pentru per
soanele care candidează la 
postul de senator.

lecturi,

fiecare

.
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TlR-
14,30;

UN ZÎMBET PENTRU MAI 
ZIU : Scala 
17,15; 20.

IUBIRE :
11,30; 13,45;.............................

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

UN GENTLEMEN IN 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; 
15: 17,30; 20).

TIMPURI NOI : Capitol (orele 9; 
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 (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Me-

(orele 9,30; 12;

Central (orele 
16; 18,15; 20,30).

9,15;

• MUZICA POATE PREVENI SURZENIA. O cohipanie brita
nică a lansat un sistem de apărătoare pentru urechi necesare 
muncitorilor care lucrează in medii zgomotoase. Spre deosebire 
de apărătoarele obișnuite care-1 izolează fonic pe om, cele noi 
sint echipate cu tranzistori și transmit muzică, aproximativ 18 000 
melodii pe lună « GELOZIA MASCULINĂ ESTE CAUZA OBE
ZITĂȚII FEMININE _ acesta este răspunsul neașteptat al unor 
psihologi americani de la Universitatea din Michigan la între
barea : care sînt cauzele acestei maladii ? Răspunsurile primite 
i-au convins pe psihologi că soții își încurajează soțiile să mănîn- 
ce, obezitatea fiind, în mod inconștient pentru soți, un fel de 
asigurare împotriva infidelității. Soluția preconizată de psihologi 
este următoarea : femeia să nu mai facă conversație în timpul 
mesei, ci să se gîndească la avantajele pe care le-ar avea dacă ar 
mînca mal puțin o KUBEDIARA, O PLANTĂ MEDICINALA SE- 
NEGALEZĂ, considerată pînă recent inofensivă s-a dovedit a fi 
un puternic halucinogen. în consecință, ea a fost înscrisă pe lista 
stupefiantelor și s-a interzis cultivarea ei • DOUA NOI SUBSTAN
ȚE ANTICANCEROASE. Specialiștii experimentează „5 — thio — 
D — glucoza" (sintetică) care, se pare, încetinește creșterea tumo
rilor și „antiserum de alfa-fetoprotelnă" (naturală) . DOI 
OLANDEZI, KOP ȘI HEUTS AU CERCETAT REGISTRUL DE 
CASATORII DIN AMSTERDAM, sinteza făcută după cercetarea 
a 3 392 cupluri a indicat că un număr mare de bărbați născuți 
în â doua jumătate a lunii ianuarie s-au căsătorit cu femei 
născute în perioada corespunzătoare a lunii octombrie și că un 
număr la fel de mare de bărbați născuți între 16 iunie—15 iulie au 
soții născute între 16 iulie—15 august. Kop și Heuts n-au tras nici 
o concluzie. Au vrut doar să se amuze p CÎND SE ISCĂ CER
TURILE 1 Cînd crește temperatura — este răspunsul oferit de 
medicii care cred că agresivitatea crește în funcție de temperatură 
« CENTRALELE ELECTRONUCLEARE PRODUC POLUARE 
TERMICĂ. Orașul Lyon, de exemplu, ar putea fi dotat cu încăl
zire urbană nucleară, începînd din 1980 dar atunci Rhdnul s-ar 
încălzi, apele lui atlngînd 30 grade, valoarea maximă admisă de 
ecologi pentru supraviețuirea peștilor p UN NOU SPORT IN 
franța — motogllsajul, adică motonautism pe pernă de aer. 
Schema oferită de constructori nu pare prea simplă : două moto
rașe. două turbine, o ..Jupă" (o pernă uriașă de aer), toate aces
tea compunînd aparatul numit aeroglisor. Primele curse s-au des
fășurat la Calais cu cele dintîi exemplare . O MESERIE RARA î 
■Există doar 1 400—2 000 plonjori profesioniști sau muncitori sub
marini în Europa și maximum 1 700 în S.U.A. p ÎN 7 MINUTE, 
„MDAU" DEPISTEAZĂ MALADIILE DE CARE SUFERĂ UN OM. 
Aparatul nu este pretențios, pacientul nu trebuie să se dezbrace 
sau să se întindă pe pat. El îi înregistrează patru caracteristici 
fiziologice : ia presiunea arterială, face o electrocardiogramă, la 
greutatea șl Înălțimea. Utilitatea sa a fost dovedită într-o între
prindere din Canada unde 1 300 angajați au fost „consultați" în 
40 de ore și personalul medical a putut depista rapid cazurile de 
hipertensiune . UN AVION A FOST LUAT PE SUS DE VÎNT. 
Intlmplarea s-a petrecut pe aeroportul Heathrow din Londra, 
unde un „Boeing-707" staționa. Rafala violentă de vînt l-a făcut 
să se ciocnească de un alt aparat ,.Boeing-747“ . DOI RĂPITORI 
AU FOST PUȘI PE FUGA la Torino de o elevă de 14 ani, chiar 
In momentul in care aceștia se pregăteau s-o răpească. Cu mult 
curaj, Laura Valvassorl, făcînd uz de sumarele ei cunoștințe de 
judo, șl-a dominat agresorii cu o ploaie de lovituri.

lodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Gloria (orele 9; 12,30: 16: 19,15).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30) 20,45).

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

LOCOTENENT COLUMBO;. Fe
roviar (prele 9,15; 11,15:; 13,30;
15,30; 17,45; 20). Modern (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.15).

AGENTUL STRANIU : Giuleștl 
(orele 15,30: 13; 20,15). Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grl- 
vița (orele 9; 11.30; 15; 17,30; 20). 
Tomis (orele 9: 11,45; 14,30; 17.15; 
20). Flamura (orele 9: 11.45; 14,30: 
17,15; 20).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITA : Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30;16; 18,15; 20,30). Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

. . T :. I .

u;

Vol-

TÎNĂRUL COMUNIST : Pacea 
(orele 15.30; 18: 20.15).

RUY BLAS : Victoria (orele 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ANCHETA LA MARIENBAD l 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY ; Lumina (orele 8,45; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

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

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

URMAREȘTE-MA : Unirea (ore
le 16; 13; 20).

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

36 DE ORE: Lira (orele 15,30; 
18: 20.15).

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

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

IZVOARE : Flacăra (orele 15,30: 
19).

ȘAPTE PACATE : crîngași (ore
le 16; 18; 20).

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

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

PE ARIPILE VINTULUI i Viito
rul (orele 10; 14,30; 19).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

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

RIUL ROȘU : Munca (orele 16; 
18; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
RahoVa (orele 10: 16; 19.15).

TREI SCRISORI SECRETE : 
frățirea (orele 16; 18; 20).

gerea Loto. 19,20 1001 de seri 1 
Atenție, copil ! 19,30 Telejurnal.
Succesele în întrecerea socialistă, 
semnătură colectivă pe Programul 
partidului. 20.00 România de as
tăzi, România de mîine. 20,30 Mic 
concert de seară. 20,50 Film artis
tic : „Departe de Tipperary" — 
producție a Casei de Filme numă
rul patru. 22,10 24 de ore. 22,30.în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

în-

PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune in limba germană. 19,10 Tra-

17,30 Telex. 17.35 Film artistic : 
„Tentativa". Producție a studiouri
lor cehoslovace. 19,10 Cîntece de 
ieri și azi cu Ion Radu și Ionel 
Budișteanu. 19,20 1001 de seri : 
Atenție. copii ! 19,30 Telejurnal. 
20,00 Roman foileton : „In umbra 
turnului". 20,50 Publicitate. 20.55 
Portativ ’74. 21,35 Telex. 21,40 Cărți 
și idei. Cărți apărute în cinstea 
Congresului al XI-lea al P.C.R. ; 
„Națiunea română și socialismul" 
de Elena Florea ; Curier editorial. 
22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 22,30 în
chiderea programului.
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