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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C C. AL P.C.R.

In ziua de 13 decembrie a.c. a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român.

Au luat parte, ca invitați, membri ai gu
vernului, conducători ai unor instituții cen
trale, activiști de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a luat în discu
ție și și-a însușit propunerile prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind definiti
varea Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Totodată, Comitetul Politic 
Executiv a luat în discuție proiectul de Norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste și unele modificări ale pre
vederilor Statutului partidului, stabilind — 
în conformitate cu hotărîrea Congresului al 
XI-lea — să fie supuse spre aprobare Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv, pornind de la 
hotărîrea Plenarei comune a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din 27—29 iulie a.c., a exami
nat propunerile de definitivare a planului 
national unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România și a bugetu
lui de stat pe anul 1975.

Cunoașterea, încă din prima parte a aces
tui an, a prevederilor de plan pentru 1975 a 
permis ministerelor, centralelor și întreprin
derilor să acționeze din timp pentru pregă
tirea condițiilor necesare realizării planului, 
astfel încît activitatea economică să se des
fășoare la nivelul sarcinilor planificate încă 
din primele zile ale anului viitor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se 
ia, în continuare, măsuri de organizare te
meinică a activității economice care să 
asigure ca fiecare întreprindere să îndepli
nească în mod exemplar sarcinile de produc
ție, toți indicatorii de plan. Pe șantierele de 
construcții, forțele umane și materiale să fie 
concentrate pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a investițiilor și punerea în 
funcțiune la timp și la parametrii proiectați 
a noilor obiective economice.

în zilele care au mai rămas pînă la sfîrșitul 
acestui an, ministerele economice trebuie să 
clarifice și să rezolve toate problemele pri
vind cooperarea între întreprinderi, aprovi
zionarea tehnico-materială, încheindu-se — 
în conformitate cu legea — toate contractele 
economice. Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
împreună cu celelalte ministere economice să 
treacă imediat la raionarea și optimizarea 
transporturilor de mărfuri și aprovizionării 
tehnico-materiale în vederea îmbunătățirii 
aprovizionării și eliminării cheltuielilor 
inutile.

Guvernul să urmărească și să adopte mă
suri hotărîte pentru a se asigura pe fiecare 
sector în parte producția și aprovizionarea cu 
piese de schimb pentru mașini și instalații, să 
se efectueze la timp toate reparațiile pentru 
a realiza siguranța în funcționare a instala
țiilor și mașinilor, precum și calitatea co
respunzătoare a producției.

Comitetul Politic Executiv cere ministere
lor, centralelor și întreprinderilor industriale, 
tuturor oamenilor muncii să acționeze în con
tinuare cu fermitate pentru realizarea de 
economii, pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale, a consumului de energie, de combus
tibil și materii prime, pentru a se pune capăt 
risipei în toate domeniile.

In vederea participării eficiente a țării 
noastre la diviziunea internațională a mun
cii, ministerele economice, centralele, între
prinderile industriale trebuie să acționeze cu 
toată energia pentru a asigura produse desti
nate exportului cu calități tehnico-economice 
superioare și în sortimentele cerute pe piața 
externă, asigurînd astfel o valorificare cît 
mai bună a materiilor prime și materialelor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, în 
forma sa actuală, planul național unic și bu
getul de stat să fie supuse spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît să se 
atribuie ministerelor economice funcția de 
organ central coordonator în scopul asigură
rii unei concepții unitare în dezvoltarea tu
turor ramurilor și domeniilor de activitate,

Performanțele anului 1974
permanențele anului viitor
La întreprinderea mecanică

de utilaj tehnologic Buzău

Cu aceleași capacități, 
o producție cu aproape 
40 la sută mai mare
• Calendarul producției indică a doua jumătate a lunii aprilie 
7975 • Prevederile studiului tehnico-economic depășite cu 1 000 
de tone utilaje • Toate tehnologiile semestrului I în întregime 
elaborate • Fiecare comandă finalizată cu 5 zile mai devreme

In rtiai puțin de doi ani, co
lectivul' întreprinderii mecanice 
de utilaj tehnologic' din Buzău 
a reușii să treacă de la pro
ducția d» cuve, vagoane și ac
cesorii pefntru calea ferată la 
realizarea «nor utilaje de mare 
finețe și complexitate pentru 
industria chimică și metalurgi
că. Cu toate dificultățile, ine
rente unei schimbări de aseme
nea anvergută, pe tot parcursul 
anului, activitatea de producție 
s-a desfășurat ritmic, menținîn- 
du-se pe făgeșul unei înalte e- 
ficiențe. După calendarul cinci
nalului. în aceste zile se lucrea
ză la producția prevăzută ini
țial pentru a doua jumătate a 
lunii aprilie 1975. Pînă la 1 ia
nuarie se va acumula o depă
șire de circa 106 milioane lei 
față de prevederile cincinalului, 
înseamnă că în acest an se vor 
realiza cu aproape 3 000 tone de 
utilaj mai mult decit conside
rau că este posibil înșiși autorii 
studiului tehnico-economic de 
reprofilare a uzinei. Realizările 
anului 1974 vor fi. după calcu
lele de acum, cu aproape 1000 
de tone mai mari decit preve
derile cuprinse în același stu
diu pentru anul viitor. „Expli
cația succeselor noastre trebuie 
căutată în eforturile perseve
rente ale tuturor oamenilor din 
fabrică pentru a înțelege- teh
nologiile total schimbate ale 
npilor utilaje, strădaniile noas-

tre de a Ie executa fără întîr- 
ziere și în cele mai bune con
diții — ne spune Aurel Vartic,

I. MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

ILUSTRATA
DIN
CETATEA
ALUMINIULUI
Ritmurilor pene 
trânte ale industri 
alizării in judcțu 
Olt le corespunc 
și profundele în 
noiri înregistrate i 
peisajul edilitar. I 
imagine, ansambli 
de locuințe din mu 

nicipiul Slatina.

La secția filetaj, ca de altfel în toate sectoarele de producție ale întreprinderii „Electroaparataj" din 
București, fiecare zi adaugă o nouă dimensiune realizării sarcinilor de plan.

Foto: GH. CUCU

corespunzător progresului economic, tehnic 
și științific, valorificării superioare a poten
țialului material și uman, atragerii în cir
cuitul economic a unor noi resurse de materii 
prime și materiale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pro
punerile Guvernului privind regimul prețu
rilor la lucrările de reparații la mașini, uti
laje și părțile lor componente ce se execută 
în unitățile de stat specializate sau sectoare 
specializate din cadrul altor întreprinderi. 
De asemenea, au fost aprobate propunerile 
privind reașezarea prețurilor de producție, 
de livrare și rabatul comercial la produsele 
de bază din ramurile industriei metalurgice- 
feroase, neferoase și metale rare, materiale 
refractare și abrazive.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a luat în dezbatere și și-a însușit proiectul 
de lege cu privire Ia modificarea unor arti
cole din Constituția Republicii Socialiste 
România și proiectul legii electorale a Repu
blicii Socialiste România, stabilind să fie su
puse Plenarei C.C. al P.C.R. și Marii Adunări 
Naționale. De asemenea, au fost adoptate 
unele măsuri privind pregătirea alegerilor de 
denutați în Marea Adunare Națională și Con
siliile populare județene, orășenești și comu
nale.

Comitetul Politic Executiv a adoptat o ho- 
tărîre privind organizarea si functionarea 
Comisiilor pe probleme ale C.C. al P.C.R. și 
ale organelor locale de partid ; de asemenea, 
a aprobat componența birourilor Comisiilor 
pe probleme ale C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
si-a însusit proiectul de hotărîre cu privire 
la participarea membrilor Comitetului Cen
tral al P.C.R. la activitatea de partid, stabi
lind să fie supus sure dezbatere și aprobare 
Plenarei C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost rezolvate unele 
probleme curente din domeniile relațiilor ex
terne, comerțului exterior, justiției și indus
triei petroliere.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea Plenarei C.C. al P.C.R. pentru data 
de 18 decembrie 1974.

ESTE PREGĂTIT PROFESORUL 
SĂ-I FORMEZE PE ELEVI 

PENTRU MUNCĂ ?
Un atelier școlar. Elevi în ha

late» de lucru. Un maistru in
structor ori mai mulți care le 
îndrumă activitatea. Imagine 
cotidiană ce poate fi găsită în 
15 000 locuri — atelierele școla
re existente la ora actuală in 
învățămînt. In paralel, în școa
lă se desfășoară ore de clasă. 
Profesorii sînf la catedră, pre
dau lecții. Dar, in mod sigur, nu 
toți. Și dacă nu toți sint la ore, 
de ce, oare, într-un atelier șco
lar unde elevii unei clase mun
cesc, produc, nu se află cu ei, 
prin rotație. unul ori doi 
profesori de la disciplinele 
de cultură generală ? De ce 
nu este acolo măcar diri
gintele să lucreze cot la cot 
cu elevii săi ? Firesc ar fi să-i 
vadă pe elevi și în postura de 
ucenici ai atelierului școlar, 
cum muncesc și, invers, elevii 
să-i vadă pe dascăli lingă ei, lu- 
crînd, știind să stăpînească u- 
neltele, mașinile, plăcindU-le a- 
ceastă activitate. Ar fi, poate, 
cea mai bună demonstrație că 
munca productivă face parte 
indisolubilă din oricare profesie, 
chiar și a aceleia de la catedră. 
„Noi vrem să fim siguri că a- 
tunci cînd profesorul ne cere și 
ne spune că ceva este important 
pentru elev, acel lucru prezintă 
aceeași importantă și pentru 
profesor". Gînd mărturisit la o 
dezbatere de către secretara 
U.T.C. a Liceului de mecanică 
nr. 4 din Capitală. Unui profe
sor nu-i va fi greu să deducă 
esența din cuvintele elevei : că 
educația pentru muncă nu tre
buie făcută în mod demagogic,

degradind-o cu vorbe despre 
muncă. Educația este un dialog 
continuu între profesor, și elev, 
cu disponibilități afective de o 
parte și de alta, iar elevul îl 
vede pe profesor dialogînd cu 
el despre muncă acolo unde a- 
ceasta este în elementul ei, in 
atelier, și nu exclusiv de la ca
tedră!

Facem un calcul sumar. 
Corpul profesoral al școlii ro
mânești depășește cifra de două 
sute de mii. Cam o pătrime din 
aceștia sint formați în vechea 
școală, care n-a promovat un 
invâțămint legat de producție. 
Ceilalți sint pregătiți de noul în
vățămînt, traiectoria lor forma- 
țională fiind : școala, facultatea, 
din nou școala, de astă dată la 
catedră. Dacă ne gindim la nu
mărul de ateliere, înseamnă că 
trebuie să avem peste 20 000 
profesori maiștri ; profesorii 
proveniți din producție, specia
liști care predau in liceele de 
profil, mai constituie și ei un 
procent de aproximativ 15 la 
sută. Incit, efectiv, din totalul 
cadrelor didactice numai un 
sfert au trecut și prin produc
ție. Peste doi-trei ani școlile vor 
începe să primească promoții de 
profesori cu o vechime de cîțiva 
ani de activitate practică — e 
drept, de atelier școlar, dar, o- 
ricum. posesori ai unor deprin
deri de muncă. Vor trece însă 
mulți ani pînă cind procentul 
celor care, profesori fiind, au 
urmat ei înșiși o școală a mun
cii înainte de a urca la catedră 
să predea matematica, fizica, 
.istoria etc. Putem aștepta a-

de producție

Ing. MIHAELA IORDANESCU fng. CORNELIU BIRHALA lng. EMILIA BAY Ing, NICOLAE ALEXANDRESCU

LA PANOUL 
DE ONOARE
• FURNALIȘTII DE LA 

COMBINATUL SIDERUR
GIC GALAȚI au elaborat 
ieri cea de-a 60 000-a tonă

Fotografiile noastre vă prezintă șase din
„TINERI PE FRONTUL BĂTĂLIEI PENTRU
Institutul de cercetări pentru tehnologia 

mașini
Tot în pagina a lll-a consacrată acestui . .........._
propunem să-i consacram cu mai multă consecvență coloanele 

ziarului nostru, vă mai prezentăm astăzi :
• Anchetă : CINCINALUL REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE.

Cum îl văd: un academician, un cercetător științific, un 
profesor universitar

• Portret : PASIUNEA CREAȚIEI, VOCAȚIA PERFORMANȚE-

• Rubrica : TEME CARE IȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA

eroii reportajului 
NOU", realizat la 
construcțiilor de

domeniu căruia ne

ceastă ameliorare și lăsa peste 
o sută cincizeci de mii de das
căli să fie excelenți oratori des
pre munca productivă, dar evi- 
tind adesea atelierul școlar, 
chiar și laboratoarele, experien
țele practice nu din rea voință, 
ci pentru că n-au deprinderi
le unei munci productive ?

Tovarășa. Luiza Răican, direc
tor al Liceului „Nicolae Băl- 
cescu". ne spune : „Am obținut 
o schimbare de optică din par
tea tinerilor privind statutul 
lor de elevi-muncitori, prin op
tica pozitivă a cadrelor didacti
ce. Dar ce avem de infăptuit, 
acum, după Congresul partidu
lui — o școală activă, a muncii, 
care să-I transforme pe adoles
cent în adultul profesionist, u- 
til, rapid societății, dar și o 
școală care se întreține pe sine 
însăși prin producția sa — asta 
nu se mai poate realiza numai 
?rintr-o adeziune de principiu, 
nvătămîntul are nevoie de o 

atitudine participativă din par-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în nag a TV -a)

Consfătuirea pe țară a 
tinerilor din comerț, tu
rism și cooperația de 

consum

Concursul
„Buna servire" 

și-a desemnat 
cîștigătorii

Așa cum am anunțat, la Sinaia 
s-au desfășurat lucrările primei 
Consfătuiri pe țară a tinerilor 
din comerț, turism și cooperația 
de consum — amplă manifestare 
profesională, menită să îmbună
tățească activitatea organelor și 
organizațiilor U.T.C. in spiritul 
înaltelor responsabilități izvori- 
te din documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R. Relevînd re
zultatele bune obținute în ali
mentația publică în ultimii ani, 
ca. urmare a măsurilor luate 
pentru dezvoltarea și amplasa
rea mai judicioasă a rețelei de 
unități de desfacere, precum și 
sarcinile . deosebite ce revin a- 
cestui sector în cadrul circula
ției mărfurilor în; perioada ur
mătoare, participanții la dezba
teri au analizat cu maturitate 
comunistă activitatea politico- 
cducativă desfășurată de organe
le și organizațiile U.T.C. din co
merț și alimentația publică și-au

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

VIITORUL LA PERSOANA ÎNTÎI PLURAL

FIERBINȚI-O CARTE
MEREU DESCHISĂ

BIOGRAFIA DINAMICĂ A UNEI LOCALITĂȚI RURALE

Venisem la Fierbinți să încerc 
a recapitula drumul pe care 
l-au străbătut oamenii comu
nei de unde s-a aprins una 
dintre cele mai puternice flă
cări în răscoala de la 1907. 
Venisem să citesc, cu ochii 
prezentului, paginile celor a- 
proape șapte decenii care ne 
despart de revolta desculților, 
umiliților și flămînzilor de a- 
tunci. Dar ziua aceea, plină, 
densă, pe care am petrecut-o 
între oamenii de la Fierbinți 
m-a convins că e mai bine și 
mai drept să ascult sfatul lui 
Grigore Diaconescu, secretarul 
comitetului comunal U.T.C., și 
să încerc să. înțeleg și să păstrez

paginile unei alte istorii, a unei 
istorii pe care o gîndesc și o 
întemeiază oamenii aici, la 
Fierbinți, în deplină consonanță 
cu istoria țării.

In mod obișnuit ar fi fost 
nevoie să stau de vorbă mai 
intîi cu tinerii cooperatori, dar 
fusesem prevenit că profesiunile 
tradiționale ale satului au su
ferit metamorfoze semnificative. 
Un exemplu : cine vizitează a- 
telierul-anexă de mecanică și 
timplărie. nu va putea să nu 
observe aceasta. înființat cu 
numai doi ani în urmă el a 
reușit să se impună prin cali
tatea și competența lucrărilor, 
dar și prin ' faptul că în toată

această perioadă el a crescut și 
s-a îmbunătățit numai prin 
autodotare. Acestor succese se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
atelier. Marin Pană, ținea să Ie 
mai adauge unul : „Aș vrea să 
spun că noi, toți cei 25 de ute- 
ciști care lucrăm în atelier, ne 
datorăm nu numai calificarea 
profesională, ci însăși pregăti
rea noastră pentru viață, locu
lui actual de muncă. Pină nu 
de mult tinerii satului plecau să 
se pregătească în meserii indus
triale la orașe, în primul rind

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag n IV'-a',
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In întreprinderile agricole de stat din județul Ialomița

Amplu program de perfecționare
a întregii■ ■

Lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat din județul Ia
lomița au analizat, recent, re
zultatele obținute în producție 
in acest an și au discutat vii
torul plan cincinal cu toate mă
surile care se impun pentru re
alizarea și depășirea lui.

în anul 19.75, .ne spune tova
rășul Ciolănescu Gheorghe, di
rectorul general al Trustului 
I.A.S. Ialomița, se prevede re
alizarea sarcinilor la toți indi
catorii de plan, intrucît numai 
pe această bază putem vorbi de 
un bun demaraj în producția 
viitorului cincinal.

Pe tot cuprinsul județului, în
treprinderile agricole de stat au 
obținut importante depășiri față 
de planul primilor 4 ani, la pro
ducția vegetală. Mai mult chiar, 
la unele culturi, producția aces
tui cincinal a fost realizată și 
depășită : la culturile de grîu 
cu 3 la sută, la cele de legume 
cu 2 la sută) iar la culturile de 
soia cu 5 la sută. De asemenea, 
producția zootehnică a fost de
pășită cu 15 la sută la carnea 
de ovine și cu 11 la sută la a- 
ceea de taurine. în ce privește 
anul următor, an hotărîtor pen
tru înfăptuirea integrală a pre
vederilor actualului cincinal, 
s-au luat măsuri pentru înlătu
rarea tuturor neajunsurilor care 
s-au manifestat pînă acum. Așa 
de pildă, la porumb s-a prevă
zut creșterea suprafețelor iriga
te de la 20 la sută la 50 la sută, 
concomitent cu stabilirea unui 
program de fertilizare a soiului 
și pregătirea superioară a tere
nurilor ocupate de această cul
tură care. în prezent, sînt deni
velate. Astfel, incă din această 
toamnă și în primăvara urmă
toare se vor executa modelări 
pe o suprafață de 5 000 hectare 
din care 3 000 de hectare vor fi 
nivelate, iar pe restul de 2 000 
de hectare vor fi astupate gro
pile de împrumut Totodată, 
s-a început o campanie susținu
tă de refacere șl fertilizare a 
terenurilor cu substanțe chimice 
și organice : s-au stabilit struc
turile de hibrizi semitimpurii și 
tardivi specifici pentru terenu
rile din Lunca Dunării. Toate 
aceste măsuri vor trebui însă 
susținute și de un efort . mai 
mare din partea întreprinderi
lor chimice în sensul asigurării 
integrale și într-o gamă variată 
a cantităților de erbiclde nece
sare pentru combaterea dăună
torilor. precum și a îngrășămin
telor chimice solicitate de agri
cultură.

Nici în sectorul zootehnic re
zultatele dbținute nu sînt pe 
măsura posibilităților, producția 
de lapte înfegistrînd o medie 
de numai 2 900 litri pe cap de 
vacă. Explicația unui asemenea 
rezultat o constituie. în princi
pal, neasigurarea cantităților 
optime de furaje necesare pen
tru fiecare unitate. în paralel 
cu soluționarea acestei probleme

.rv-

Pășind prin înalta poartă a vieții• •

activități productive
care va sta în centrul 
specialiștilor, în cadrul 
lui au fost create, pină 
zent, 4 ferme de selecție 
vor asigura râsele de 
necesare pentru toate 
din județ. Ca urmare, 
sfirșitul acestui cincinal 
ajunge la o producție de 3 600— 
3 800 litri de lapte pe cap de 
vacă.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată de mecanizatori, 
ing. Alexandru Raicu, șeful sec
ției de mecanizare de la Trus
tul întreprinderilor agricdle de 
stat din județul Ialomița, a ți
nut să ne precizeze că lipsurile 
manifestate în acest domeniu se

atentiei 
trustu- 

în pre
care 

animale 
fermele 
pină la 

se va

dătoresc în cea mai mare parte 
nefolosirii mijloacelor tehnice 
din dotare la întreaga lor capa
citate. în timpul campaniei de 
toamnă, de pildă. din 432 de 
combine autopropulsate nu au 
lucrat 52 din lipsă de anvelope 
iar alte 20 nu au putut fi folo
site din lipsa pieselor de 
schimb. Este drept, lipsa unor 
repere importante pentru ex
ploatarea parcului de mașini și 
tractoare putea fi acoperită 
prin reconditionarea pieselor, 
dar proporțiile sint reduse și de 
aceea va trebui să să itisiste măi 
mult în acest domeniu.

în mijlocul Noroc bun! Pasiuni

STROE DAN DRAGOȘ

Cu aceleași capacități, 
o producție cu aproape

40 la sută mai mare
și emo- 
celor 18 
cotele a-

(Urmare din pag. I)

inginerul șef al întreprinderii. 
Am reușit să creăm și să men
ținem un decalaj optim intre 
elaborarea tehnologiilor și lan
sarea efectivă a producției. în 
acest fel, orice utilaj, odată in
trodus în execuție, este realizat 
fără corecturi ulterioare sau 
întreruperi cauzate de o pregă
tire insuficientă. în același mod. 
pregătim și producția anului 
viitor. La ora actuală sînt ela
borate toate tehnologiile pentru 
producția semestrului I. iar la 
15 februarie cel 
gata și tehnologiile 
mestrul II".

Pe acest fundal al 
nizări judicioase a 
dorința tinerilor din 
producție de a contribui cu rea
lizări cit mai mari la încheierea 
cincinalului înainte de termen 
se materializează în importante 
depășiri de norme. La atelierul 
strungărie, de exemnlu. lună de 
lună planul este depășit cb cel 
puțin 10 la sută. De mai bine 
de un an acest atelier define 
titlul de fruntaș pe întreprin
dere. Organizația U.T.C.. de a- 
semenea. „Reușim să terminăm 
toate piesele cu cîteva săotămîni 
înaintea datei cînd sînt necesare 
la montaj, ne spune Vasile 
Dragomir, Secretarul U.T.C. pe 
atelier. Piesele pe care le facem 
acum sînt componente ale uti
lajelor din anul viitor". Prin 
rezultatele lor foarte bune, ti-

tîrziu vor fi 
pentru se-

unei orga- 
producției, 
secțiile de

Interviu cu criticul VALERIU RÂPEANU,
directorul „Editurii Eminescu"

— Stimate tovarășe director, 
editura pe care o conduceți a 
lansat in ultimul an un număr 
impresionant de cărți. Volume 
de poezie, romane, cărți de re
portaj, sinteze critice tipărite in 
sute de mii de exemplare au 
plecat spre marea confruntare 
cu cititorii lor, spre proba de foc 
a lecturii. Din momentul în care 
procesul tipografic este înche
iat, credeți că s-a terminat și 
munca editorului ?

— Un editor, mai bine zis un 
colectiv editorial, trebuie să-și 
demonstreze solidaritatea cu 
cartea pe care o publică. Aceas
tă relație de solidaritate începe 
din momentul în care el pri
mește manuscrisul, pe care tre
buie să-l citească nu cu indi
ferență, nu cu plictiseală, ci cu 
dorința ca acest manuscris 
să fie intr-adevăr o carte bună. 
Deci editorul îl citește, ca și 
cum această carte îi aparține, 
observîndu-i toate neîmplinirile 
și semnalind cu colegialitate au
torului tot ceea ce ar fi util 
pentru ca volumul să se prezin
te in cît mai bune condiții în 
fața cititorului. Dar, în nu mai 
mică măsură, editorul este cel 
ce trebuie să pregătească opinia 
publică pentru receptarea unei 
cărți, mâi ales în cazul autori
lor care nu și-au făcut încă un 
nume, care sînt la primii pași. 
Același lucru trebuie săvîrșit și 
în cazul unor lucrări de sinteză, 
al căror conținut trebuie expli
cat. De aceea, ceea ce în ter- 
meni tehnici se numește „publi
citate prealabilă" este o metodă 
pe care Editura Eminescu a fo- 
losit-o în lunile din urmă și o 
va utiliza și în viitor cu din ce 
în ce mai multă insistență. Am 
întrebuințat termenul „publici
tate" cu conștiința că este puțin 
impropriu. Ce aș vrea să se în
țeleagă prin această noțiune și 
de ce cred că trebuie să vorbim 
despre cărți înaintea apariției 
lor ? Omul modern este asaltat 
de numeroase semnale, pe care 
le primește zilnic prin presă, 
radio, T.V., spectacole etc. în a- 
cest context cartea își reclamă 
locul cuvenit. Asigurăm o mai 
bună răspîndire a cărții avertizind 
publicul asupra ei în mod direct, 
nu prin anunțuri bibliografice 
anodine.

— V-ați întors de curînd din- 
tr-un lung „turneu" efectuat de 
dumneavoastră, de redactori ai 
editurii, de prestigioși oameni 
de cultură, „turneu" pe par
cursul căruia v-ați întîlnit în 
școli, librării, biblioteci, uzine, 
cu cititori din cîteva zeci de o- 
rașe. Care au fost obiectivele 
acestor acțiuni ?

— Acțiunea editorului nu în
cetează după apariția cărții. El 
nu trebuie să trimită scrisori în 
necunoscut, fără a urmări dru
mul cărții, fără să vadă de cine

a fost receptată, ee categorii ale 
publicului au intimpinat-o, care 
sînt părerile acestora. De aceea, 
în ultimii ani, Editura Emines- 
cu a dat o mare amploare mai 
multor forme de întîlniri cu ci
titorii. forme diferențiate, pe 
care vreau să le prezint aici. în 
primul rînd menționez întîlnirile 
din librării, cunoscute sub nu
mele de „lansări", prilejuite de 
apariția unei cărți. Uneori ase
menea întîlniri le-am eșalonat 
pe mai multe zile. Am organizat 
astfel Zile ale Editurii Emi-

colectivului
La întreprinderea „Arădeanca" 

am întîlnit-o pe Terezia Engeîs- 
dorfer. Printre păpuși și figu- 

. rine, printre vopsele și pensule, 
cu ochii atenți. la ceea, ce face 
și fața zimbitoare atunci cînd o 
nouă jucărie este predată Ia re
cepție. E pictoriță decoratoare și 
datoria ei este să facă cit mai 
reale și expresive jucăriile des
tinate celor mai mici cetățeni ai 
țării. „îmi place să lucrez la 
păpuși" — îmi declară tinăra la 
masa căreia m-am oprit și nu 
mi-a fost greu să mă conving 
de acest lucru privind-o cu cită 
îndemînare lucrează, cum „Cici", 
„Fifi“ sau „Motanul încălțat" 
prind parcă viață numai in cite- 
va clipe

Că-i place să lucreze aici și că 
se străduiește din toate puterile 
să se achite de obligațiile pro-

Se numește Alexandru Șutea, 
și este electrolăcătuș de mină 
la exploatarea de la Arșița — 
Vatră Dornei. A intrat în mină 
la începutul lunii septembrie, 
după ce a absolvit școala pro
fesională de la Iacobeni. Adică 
atunci cind a împlinit 18 ani. 
Coincidență fericită ? Dâ, 
tru că, în 
dacă nu 
mină vrea 
muncit și 
ții mei tot 
văr este in echipă cu mine, al
tul la galeria a XIII-a, un al 
treilea cu o „felie" mai sus"... 
Deci, cum s-ar spune, aici e in 
familie.

Face parte din echipa lui Va- 
leriu Moraru. El e „bobocul". 
Dar nu se teme de nimic. Mun
cește cot la cot cu ceilalți aco
lo unde e nevoie. La instalația 
electrică, la cea de aer. apă 
sau aeraj. Iese din schimb și 
fuge la școală. E în anul

pen- 
mină, nu poți lucra 
ai 18 ani. Iar el in 
să lucreze. „Aici au 

tata și bunicul. Fra- 
aici sint, maiștri. Un

Am găsit-o pe Ibolya Marti 
după tăblița care arată că ea 
răspunde de acel sector. Suri- 
zătoare, încadrată de garoafele 
pe care le îngrijea și care ii 
împrumutaseră parcă ceva din 
culoarea lor purpurie, De peste 
doi ani lucrează aici, la serele 
C.A.P.-ului Tîrgu Secuiesc. Adi
că de la vîrsta de 16 ani. Acum

• are 18. A venit să muncească 
imediat după ce a terminat 
școala generală. Pentru că ii 
place munca și iubește florile, 
în același timp, își continuă 
diile la seral. Acum este 
anul III.

— Ce intenții ai după 
termini liceul ?

— Să urmez o școală postli- 
eeală de asistenți medicali.

— Mi-ai spus că iubești flo
rile. Le părăsești ?

tuturor
cerințelor11

stu-
în

ce

Am participat, zilele, trecute, 
la vernisajul unei expoziții cu 
machete artistice, executate din 
bețe de chibrit. Simplu dar cu 
mult gust lucrate. „Turlă de 
foraj", „Coloana infinitului", 
„Casă țărănească", „Castelul «Iu- 
lia Hașdeu»"... Autorul, Bogdan 
Pantelimonescu, este elev in a- 
nul IV la Liceul industrial de 
petrol Cîmpina, clasa electrome
canici în foraj. Și are 18 ani.

Se confesează : „La împlini
rea vîrstei de 18 ani Constituția

— Iubesc deopotrivă și flo
rile și oamenii. Un proverb 
spune de altfel că cine nu 
iubește florile nu iubește nici

lă liceul seral.
„18 ani nu este numai 

simbol, — este momentul 
care societatea îți acordă de
plină încredere. Adică iți dă 
totul, drepturi, îndatoriri. Pen
tru mine majoratul a însem
nat mult mai mult : posibilita
tea de a munci în mină și încă 
într-un sector cheie — electro
mecanic. Pentru că dacă 
stalâție nu funcționează 
stă pe loc".

Despre mezinul familiei 
tea toți Vorbesc frumos, 
iat bun 
«uitatele lui sînt demne de 
jn seamă. Chiar dacă nu are 
patru luni de cind e aici, 
ajunge bărbat de nădejde".

Asta vrea și el. Să pătrundă 
toate tainele meseriei, să-și ter
mine liceul și apoi mai depar
te... 
Noroc

prevede că ești major. Eu «ie 
că major poți 
ani. Aceasta
Dar la 18 ani 
ceva deosebit
Se cere la 15
aici încolo

ductive o demonstrează și depă
șirile de plan pe care le înre
gistrează lunar : 102 la sută, 
104 la sută, 107 la sută... Și toate 
acestea numai la un an de la 
încadrarea ei în această secție.

„Atracție pentru pictură am 
avut dintotdeauna De aceea am 
urmat cursurile școlii populare 
de artă, secția pictură, pe care 
am absolvit-o cu media 9. Apoi 
m-am încadrat aici..."

Aici, de fapt, Terezia Engels- 
dorfer a avut și alte satisfacții 
decît pictura. îmi mărturisește : 
„în primul rînd lucrez într-un 
colectiv care m-a ajutat did 
prima clipă să mă integrez în 
muncă și apoi, tot acest colectiv, 
mi-a acordat votul său primin- 
du-mă în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist".

Ce-și propune acum la 18 ani ? 
Multe... Să-și continue studiile, 
să se perfecționeze continuu, să 
răspundă prompt la chemările 
colectivului... Pentru că el a for
mat-o și i-a acordat încredere. 
E sigură că pe 24 decembrie, a- 
tunci cînd va imolini 18 ani,- 
toate colegele vor fi in jurul ei. 
Ca întotdeauna dealtfel.

fi și la 15 său 16 
depinde de tine, 
ți se cere altceva, 
față de ceea ce ți 
sau 16 arii. t)e 

totul se schimbă. 
Fizic, moral, sufletesc. Abia ă- 
cum începe adevărata confrun
tare. Se consideră că la 18 âni 
ești capabil și poți da altă nu
anță lucrurilor. Acutn începe de 
fapt afirmarea în viață.

în ceea ce mă privește mai 
am un an și termin liceul indus
trial. Pentru asta mă pregătesc 
încă de pe acum. Va trebui j să 
trec două examene nu prea 
ușoare — bacalaureatul și Ad
miterea. Unde ? La Institutul 
de petrol din Ploiești. Dar dacă 
nu intFU nu mă consider „ra
tat". Am locul asigurat în pro
ducție prin repartiție școlară. 
Oriunde voi fi un singur gînd 
trebuie să mă călăuzească : să 
fiu de folps societății care a 

in noi. 
• Sper că voi. reuși să demonstrez 
că sînt capabil să fac față tutu
ror cerințelor. Așa cum de fapt 
ne edre partidul, societatea".

Înscris cu literă de aur în 
calendarele istoriei româ
nești ca an al Marelui Fo
rum Comunist al Țării, an 
în care am dobîndit, mai 
limpede și mai convingător, 
certitudinea viitorului, con
știința înaltelor răspunderi 
cu care sîntem înnobilați, a- 
nul 1974 a însemnat, toto
dată, pentru cîteva sute de 
mii de tineri ai țării, anul 
Intrării în viață, anul depli
nei lor maturități.

Moment simbolic 
ționant, împlinirea 
ani a însemnat, fa
nului 1974, bucurie, mîndrie 
și legămînt.

Bucuria de a aparține, cu 
drepturi și răspunderi egale, 
cetății tale, bucuria de a 
avea drept călăuză 
partid eroic și temerar.

Mîndria de a purta în 
inimi și în qînduri, tu, cel 
mai tînăr, chipul de mîine al 
patriei, u u m pi 
rînduri al celor care, 
mantiei 
țării și 
de aur.

Cuvînful maturitate se a- 
sociază firesc și necesar cu 
înseși marile idei ale Con
gresului al XI-lea. Cei ce 
au dohîndi* tulburătoarele 
însemne ale maturității au 
făcut legămînt suprem de 
viafă și de muncă să fie în
totdeauna In înălțimea ma
ria- răspunderi cil care, pă
șind prin înalta poartă a 
vieții, i-a îndemnat întîiul 
comunH al României tova
rășul Nicolae Ceaușescu : 
„Tot ceea ce înfăptuim. 
Proaramul făuririi societății 
socialiste 
voltate și 
niei spre 
în fața 
perspective luminoase.'

un

ȘERBAN CIONOFF

viitor va 
sută mai

puțin 5 
era pla-

Stoian pentru 
a- termina fie- 

cu cel
decît

de muncă, 
am întîl- 
caZangerie.

de a fi în primele 
, ro

și temerari, durează 
oamenilor ei viitorul

multilateral dez- 
înaintării Româ- 
comunism deschid 
tinerei generații

recunoscuti

nerii Ion Negoiță. Ion Bogza, 
Constantin Datcu. Nicolae Do
garii sînt fruntași 
ai acestui colectiv.

Aceeași atmosferă 
de responsabilitate, 
nit-o și la secția 
Aici se cuvin menționate echi
pele conduse de Florin Paras- 
chiv, Gheorghe Mihăilă. Cornel 
Arsene, Vasile 
hotărîrea lor de 
care comandă 
zilă mâi repede 
nificată

— Producția anului 
fi cu aproape 40 la 
mare decît în acest an. fără nici 
o creștere a capacităților de 
producție — ne spune Gheorghe 
Petcu, secretarul comitetului 
U.T.C. Dar sîntem pregătiți să 
facem și acest pas. Ne situăm 
deja la multe locuri de muncă 
la nivelul de productivitate pre
văzut să se atingă în anul viitor. 
Pentru a satisface într-o măsUră 
cît mai mare nevoia de utilaj 
tehnologic a beneficiarilor noș
tri pregătim intrarea în pro
ducție încă din anul 1975 a unei 
părți din investiția prevăzută să 
se finalizeze în 1976. Vom apro
pia astfel momentul in care în
treprinderea noastră va deveni 
una din cele mai mari unități 
producătoare de utilaj tehnolo
gic din țară.

Simionescu, Radu Selejan, 
colae Motoc ș.a. au fost 
zenți în librării sau în rîndurile 
elevilor din 'București.- Ploiești, 
Sibiu, Brașov, Turnu Măgurele, 
Caransebeș, Covasna. Tulcea, 

împreună cu distinși co
laboratori ai editurii, ne-am 
întîlnit cu muncitorii și intelec
tualii din Rîmnicu-Sărat, Sfîntu 
Gheorghe, Băicoi. Tîrgu Secu
iesc, Arad. în memoria parti-, 
cipanților au rămas vii întîlni
rile de la Uzina de strunguri din 
Arad. I.M.U.T. Buzău, Fabrica

„RELAȚIA SCRIITOR
EDITOR-ȘCOALA ESTE,

PRIN EXCELENȚA, 0
RELAJIE CU TERMENI

ACTIVI"

teză despre literatura româ
nească actuală.

— Masivele panorame ale ro
manului. nuvelei și reportajului 
românesc au 
babil pornind 
titorilor ?

— Desigur.
menea, nevoia unor mari 
logii care să traverseze întrea
ga' istorie a literaturii române, 
pentru a putea defini unele no
țiuni frecvent vehiculate. De 
aici a pornit ideea antologiilor : 
Conceptul de realism în litera
tura română. Misiunea scriito
rului contemporan. Tradiție și 
inovație. Literatură și cunoaș
tere. Deci cîteva 'direcții de ac
tivitate s-au conturat din aceste 
consultări cu cititorii. Aș mai 
da un exemplu : cei mai mulți 
elevi și tineri ne-au vorbit des
pre dorința lor de a citi romane 
contemporane, inspirate din 
mediul lor. axate pe preocupă
rile lor. De aceea contactăm 
mai mulți prozatori care să răs
pundă prin scrisul lor nevoilor 
tineretului. Vom transforma 
populara colecție „Romanul de 
dragoste" într-o colecție a ro
mânelor inspirate de universul 
de sentimente al tinerilor de 
azi.

— Cum vedeți relația 
editor-școală ?

— în primul rînd ca o 
cu tdrmeni activi, aflați 
necesară interdependență.

fost inițiate pro- 
de Ia sugestia ci-

Se simte, de ase- 
anto-

autor-

o in-
totul

Șu- 
„Bă- 

ți se spune — iar re
luat 
niei
Va

Bineînțeles, tot in mină, 
bun, Alexandru Șutea !

Cutezătoare idealuri
Sărbătorim o zi de neuitat: Ziua majoratului nostru.
Nu de mult timp s-au încheiat memorabilele lucrări ale Con

gresului al Xl-lea al P.C.R. care s-au înscris cu litere de aur In 
conștiința noastră și care vor constitui imboldul cel mai puternic 
în activitatea noastră viitoare. Văzînd rezultatul muncii părinților 
noștri și directivele și sarcinile ce nr- așteaptă pe noi, viitorul de 
mîine al țării, ne vom îpzeci eforturile pentru a ne perfecționa 
din punct de vedere teoretic și practic, pentru a răspunde la mo
dul superlativ îndemnului pe care secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ni l-a adresat de la înalta tri
bună a Congresului. Fiecare utecist al colectivului anului IV, ajun- 
gînd în pragul măjotatului, este, animai de cele mai cutezătoare 
idealuri. Fiecare are sentimentul responsabilității proprii și toto
dată este preocupat de rezultatele obținute de întregul colectiv. 
Sîntem prima promoție a acestui liceu industrial și, conștienți de 
aceăsta, ne-am unit eforturile pentru a fi exemplu demn de ur
mat de colegii noștri mai mici.

Trecem acum pragul majoratului, anga/îndu-ne sil participăm 
prin întreaga noastră activitate la edificarea societății socialiste 
multilateral <’ 
nismului.

dezvoltate și înaintare a României pe calea comu-

secretarul
ELENA mihai,

comitetului U.T.C. de la Liceul Industrial pentru 
exploatarea lemnului Cîmpina

Concursul „Buna servire
și-a desemnat cîștigătorii
(Urmare din pag. I)

este în 
activistă 
Conduce 

politic

oamenii... Așa că învăț să iu
besc Oamenii îngrijind florile.

Tinăra din fața mea, ajunsă 
in pragul maturității, 
același timp și o bună 
a organizației U.T.C. 
cercul de invățămînt
U.T.C., constituit la nivelul co
operativei. Cei peste 20 de 
tineri, care iau parte la acest 
curs, au numai cuvinte de 
laudă îa adrfesă propagandistei.

Am desprinș dih discuția cu 
Ibolya Marții aceste două ele
mente care ii definesc matu
ritatea. yîrsței. Perspectiva pe 
care o întrezșrrțșțâ.- ,.e clă/lită 
pe argumentele'’:^.__  '.
perseveVb'nță','-'1*'d’dftiiWtidkItffn'(' 
pregătire continuă și dragoste 
de muncă și față de oameni.

prefce.j'itijHti*? i*»investiți» linGrfedere.

La sărbătoarea lor
Pentru o seară, cei ce intrau în sala întreprinderii „Metalica" 

din sectorul 5 dl Capitalei aveau o notă comună deosebită: 
vîrsta lor și ținuta sărbătorească. Erau tinerii ce au împlinit anul 
acesta vîrsta majoratului, sărbătoriți de colegii lor de muncă, 
de organizația U.T.C. din care fac parte. 33 de tineri deci, din 
cadrul întreprinderii gazdă, cărora li s-au adăugat cele 13 tinere 
de 18 am de la întreprinderea „Carmen", în dublă calitate de 
invitate și de sărbătorite. A fost o seară de autentică emoție, o 
seară în care neastâmpărul. veselia și vioiciunea adolescenței, pe 
care încă nu au părăsit-o spiritual, s-au împletit cu gravitatea răs
punderilor de cetățeni deplini pe care tinerii majori sînt gata să 
le onoreze, răspunderi, dar și drepturi, amintite de toți cei ce au 
liiat cuvînhil în această seară memorabilă pentru toți participanții. 
Mulțumind pentru felicitările primite din partea Combinatului 
U.T.C. al sectorului 5 al Capitalei, din partea conducerii între
prinderii și a colegilot de muncă, tinerii majori, tineri în mare 
parte aflați în curs de calificare sau nou încadrați în muncă după 
absolvirea școlilor profesionale, s-au angajat să se pregătească și 
să lucreze și pe viitor în așa fel îneît să fie demni de înalta che
mare adresată întregului tineret de secretarul general al partidu
lui de la tribuna Congresului al XI-lea al P.C.R., să devină astfel 
cu adevărat demni de încrederea și răspunderile ce li se acordă 
odată cu calitatea de cetățeni cu drepturi depline ai României 
socialiste.

nescu, atît în București, cît și 
la lași, Arad, Sibiu, Brașov, 
Ploiești ș.a. Fără îndoială că în- 
tîlniri de acest gen atrag aten
ția publicului prin prezența au
torilor. prin cuvintele criticilor, 
ale editorilor rostite în aceste 
ocazii. Nu mai vorbesc de faptul 
că în orașele amintite am orga
nizat și . ample expoziții de carte, 
deci modalități de prezentare a 
întregii noastre producții edito
riale.

A doua formă de propagandă 
a cărții este aceea ilustrată de 
prezența scriitorilor și a edito
rului Ia locurile de muncă ale 
cititorilor. Acum un an și jumă
tate am inițiat șirul întilnirilor 
dintre autori și editor, pe de o 
parte, și elevi, pe de alta. La 
Arad ne-am întîlnit cu elevi ai 
liceelor nr. 1 și nr. 3 și cu cei 
de la Liceul pedagogic. De aici 
acțiunea s-a extins de-a lungul 
anului trecut și al celui în curs, 
fiind prezenți scriitori ca Eu
gen Barbu, Marin Preda, Șer- 
ban Cioculescu. Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga, Mihai Beniuc, 
Aurel Baranga. Al. Piru, D. R. 
Popescu, Al. Ivasiuc, Laurențiu 
Fulga, N. Dragoș, I. Peltz, M.H.

de frîne și mecanisme auto din 
Rîmnicu Sărat, I.F.E.T. Tirgu- 
Secuiesc, dialogul cu' activiș
tii culturali din județul Dîm
bovița. Cu totul deosebită a fost 
convorbirea tînărului scriitor 
N. Mateescu cu cooperatorii din 
satul Rușețu (Buzău). eroi ai 
cărții sale — Războiul piinii. 
După cum observați am apelat 
atit la scriitori consacrați. stu- 
diați conform programei anali
tice, cît și la autori din noile 
generații, a căror operă dorim 
să fie cunoscută de cititori.

— Ce orizonturi de activitate 
s-au deschis pentru editură in 
urma acestor necesare confrun
tări de opinii ? Discutind lucru
rile sociologic, ce îi preocupă pe 
tinerii cititori din România ? 
V-ați stabilit o serie de acțiuni 
deosebite în ceea ce privește 
cartea pentru tineret ?

— Aș putea spune că princi
palul profit de pe urma acestor 
întîlniri l-a avut editura. Profit 
ce se va răsfrînge. firește, și a- 
supra cititorilor. Sutele de în
trebări și de sugestii ale elevi
lor. studenților, muncitorilor, 
ne-au indicat, de pildă, că este 
o acută nevoie de lucrări de sin-

relație 
într-o 

O 
văd concretizată, prin mai dese 
întîlniri ale scriitorilor cu ele
vii. Nu întîlniri protocolare., fes
tive, ci, dacă s-ar putea, în chiar 
cadrul orelor 
limbă română. Și 
elevii din clasele 
cei din cele mici, 
huie să-și explice 
pundă la întrebările
Editorul nu este un intermediar 
inert, ci un factor activ. El tre
buie să-și orienteze producția 
din punctul de vedere al utili
tății ei. al necesităților școlii, 
care nu sînt pur didactice. Ele
vii nu sînt niște parteneri de 
discuție indiferenți. La Liceul 
..Gh. Lazăr" (București) și la li
ceul din Covasna. 
devii au vrut să 
noțiunii de realism 
română, modul 
scriitori ai avangardei interbe
lice au trecut pe pozițiile 
clasei muncitoare. Vrem 
asemenea întîlniri să 
un caracter de lucru și, 
consecință, 
mai ales

de literatură și 
nu numai cu 

mari, ci și cu 
Scriitorul tre- 
opera,- să răs- 

elev.ilor.

de exemplu, 
știe evoluția 
în literatura 

în care unii

ca 
aibă 

in 
vom înmulți, 
perioada al

cătuirii planurilor de perspecti
vă, pentru că acestea să nu fie 
o emanație de birou, ci rezul
tanta dorințelor unor largi ca
tegorii de cititori.

Interviu realizat de
IOAN ADAM

le 
în

exprimat opinia în legătură cu 
formele și metodele specifice 
folosite de acestea pentru cu
noașterea și însușirea de către 
tineri a politicii partidului, pen
tru educarea moral-cetățenească 
în spiritul normelor vieții și 
muncii comuniste, ale eticii și 
echității socialiste, pentru pre
gătirea și perfecționarea profe
sională, pentru integrarea socio- 
profesională a tinerilor din a- 
cest sector. La baza discuțiilor 
au fost așezate indicațiile pre
țioase exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul 
prezentat la Congresul al XI-lea 
al partidului: „Să pornim de la 
elaborarea unor criterii științi
fice de determinare a nivelului 
și structurii consumului, în ra
port cu cerințele fiziologice și 
psihice corespunzătoare ale popu
lației, pentru menținerea vigo
rii fizice și intelectuale a po
porului". tn acest sens a fost 
accentuată responsabilitatea u- 
teciștilor din comerț, turism și 
cooperația de consum. întreaga 
lor activitate trebuie să asigure 
condiții privind realizarea unei 
alimentații raționale, diversifi
carea producției și îmbunătăți
rea calității sortimentelor, asi
gurarea unui serviciu ireproșa
bil, contribuind la sporirea fon
dului de timp liber al oameni
lor muncii, la ridicarea nivelu
lui lor de trai. O asemenea 
mare răspundere se poate rea
liza numai cu oameni temeinic 
pregătiți politic. profesional, 
cultural. în contextul respectiv, 
s-a integrat și faza finală a con
cursului „Buna servire". La ca
pătul parcurgerii probelor teo
retice și practice (participanții 
au găsit un cadru optim de ma
nifestare creat în complexul 
hotelier Palace), în concursul cu

MARIAN GRIGORE

public au fost desemnați cei 
mai bine pregătiți tirieri, după 
cufn urmează : ospătari : Victo
ria Șerban (Vrancea), Petre Bo- 
runov (Constanța). Gheorghe 
Latiș (Suceava) ; cofetari : Ma
ria Dănescu (Prahova). Doina 
Ioniță (Constanța). Elena Ghiu
lea (București) 
Viorel 
Nicolae 
Marian 
special 
ospătar 
restaurantul 
București, laureat al unor con
cursuri internaționale.

Opinia unor specialiști, a al
tor invitați, prezenți la această 
manifestare — Ana Mureșan, 
președinte al Comitetului Uniu
nii sindicatelor diri comerț și 
cooperație : Gheorghe Boeriu, 
director general in M.C.I. : Con
stantin Berbece, președintele 
Asociației Bucătarilor și Cofe
tarilor : Constantin Bălănescu, 
director adjunct al Grupului 
școlar de alimentație publică 
București : Cornel Utcan. șeful 
unității „Continental" Timișoa
ra : Ion Preda, șeful unității 
„Dealul Viilor" din Drăgășani — 
confirmă aprecierea pozitivă 
privind pregătirea celor aproape 
120 de finaliști.

„Acestora le revine rolul — zat de redacția revistei „Sănă- 
afirma în ședința de închidere 
tovarășul Ion Traian Ștefănes- 
cu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului — de a trans
mite concluziile consfătuirii to
varășilor de muncă, de a-i mo
biliza în studierea și cunoaște
rea profundă 
Congresului al

Participanții 
și-au exprimat 
lej, in telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, bucuria nețărmurită

și bucătari :
Paraschiv (București), 
Ursu (Brașov). Mihai 

(Ploiești). Un premiu 
a fost acordat tînărului 
Ovidiu Șarpe,, de la 

„Cireșica" din

a documentelor 
XI-lea al P.C.R. 

la consfătuire 
și cu acest pri-

cn produse executate de bucătari și cofetari supuneExpoziția
examenului publicului măiestria profesională a concurenților.

Foto: V. RĂVESCU

și adeziunea deplină la hotă- . 
rîrea adoptată de Congresul al 
XI-lea privind realegerea sa în 
funcția de sectetar general al 
P.C.R. Totodată, s-au angajat 
să acționeze cu fermitate, pasiu
ne și devotament pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor

ce le revin, contribuind. îm
preună cu întregul popor, la 
traducerea în faptă a hotărîrilor 
istorice ale Congresului, a Pro
gramului partidului de făurire 
a sorietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

0 ACȚIUNE EDUCATIV - SANITARA
„Tînăra fată și problemele ei 

de sănătate" este titlul unui sim
pozion educativ-sanitar organi-

tatea", împreună cu comisia ti
nerelor fete și comisia de Cruce 
Roșie ale sectorului 8, și la care 
au participat circa 400 de eleve 
de la liceele de specialitate și 
grupuri școlare din teritoriu. Cu 
această ocazie, prof. dr. docent 
N.N. Gheorghiu — șeful clinicii 
de obstetrică și ginecologie a 
Spitalului „Dr Cantacuzino", 
prof. dr. in științe pedagogice 
Luminița Ghivirigă de la Insti
tutul de cercetări pedagogice, 
dr. Elvira Marin, medic derma- 
to-venerolog de la Centrul anti-

verieriari al municipiului Bucu
rești, dr. Alena Adăscăliței, șefa 
Secției1 de propagandă și educa
ții‘sanitară ă Consiliului Națio
nal al Societății de Criice. Roșiei, 
dr. Mioara Mincu, directorul 
Policlinicii „Cantacuzino" și dr. 
Ecatdflna Milea asist. utiiV. 
endoerinolog de la I.M.E.-BdtU- 
rești. au purtat un ihtefesant 
dialog educativ-sanitar cu audi
toriul școlar.

Simpozionul s-a încheiat cu 
două 7 filme educativ-sanitare 
oferite de către Casa de cultură 
șt. cătnisia de Cruce Roșie a sec
torului 8.

GH. M. GHEORGHE

1
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„Aș dori să mâ adresez tinerei generații de cercetători, tineretului de 
pe băncile universităților care va avea mîine sarcina de cinste și onoare 
de a duce mai departe făclia științei și cunoașterii, de a ridica știința 
românească pe noi culmi, de a contribui la făurirea societății comuniste 
în patria noastră. Trebuie, dragi prieteni și tovarăși tineri, să depuneți toa
te eforturile pentru a învăța, pentru a vă însuși cele mai noi cunoștințe I Să 
folosiți anii de universitate pentru o temeinică pregătire teoretică și prac
tică, pentru a fi în stare să îmbinați in modul cel mai armonios aceste două 
laturi indisolubile ale activității umane pentru a deveni oameni de nădej
de în toate domeniile de activitate, pentru a putea mîine, în institutele 
de cercetări, să continuați cu îndrăzneală efortul cunoașterii, evoluția as
cendentă a științei noastre, pentru a fi făuritori demni ai societății comuniste 
în România". „

NICOLAE CEAUȘESCU

;t I
k r

forță de producție
Acum, dar mai mult in viitorul cincinal, știința, ca 

forță de producție, va da dimensiuni noi întregii ac
tivități economice. Ea va trebui să rezolve proble
mele cardinale ale industriei, agriculturii, ale celor
lalte sectoare de activitate, respectiv sporirea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea parametrilor cali
tativi ai produselor, reducerea cheltuielilor materia
le, cu alte cuvinte creșterea puternică a eficienței 
economice. Societatea socialistă multilateral dezvol
tată nu se poate realiza decît pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. De alt
fel, performanțele economice pe care le-am obținut 
în ultimii ani au fost posibile tocmai prin introduce
rea pe o Scară mereu mai largă în procesul muncii a 
rezultatelor cercetării științifice.

„Trebuie îmbinate în mod cît mai armonios toate

domeniile cercetării științifice - arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - dezvoltîndu-se conlucrarea între 
ele, asigurîndu-se o strînsă interdependență între 
cercetarea aplicativă și cea fundamentală, care nu 
numai că nu se exclud, dar se condiționează reci
proc". în lumina acestor clare orientări, cercetătorii, 
între care tinerii, trebuie să se afirme cu întreaga ior 
vigoare și receptivitate la nou, toți oamenii de știin
ță sînt chemați să imprime un ritm mult mai dinamic 
activității de cercetare, de asimilare și aplicare în 
producție a progresului tehnic și tehnologic, pentru 
ca intr-adevăr contribuția științei la accelerarea dez
voltării României pe calea socialismului și comunis
mului, la progresul științific internațional, să fie din 
ce în ce mai substanțială.

CINCINALUL REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

I.C.T.C.M. BUCUREȘTI
nn ♦ ♦lineri
bătăliei

- pe frontul 

pentru nou
Cl întreb pe tînăra cercetă

toare Mihaela Iordănescu, de 
la Institutul de cercetări pen
tru tehnologia construcțiilor 
de mașini București, secre
tară a organizației U.T.C., dacă 
a rezolvat pînă acum vreo 
problemă spinoasă a indus
triei noastre constructoare de 
mașini; Pun această întrebare 
cu precauție, gîndindu-mă că 
totuși e prea tînără, de 
prea puțin timp în cercetare 
pentru a fi obținut deja perfor
manțe. Dar inginerul Virgil Ma
rin, șeful atelierului C.H.P., îmi 
răspunde cu seriozitate că, în- 
tr-adevăr, tînăra ingineră Mi
haela Iordănescu a rezolvat o 
problemă foarte spinoasă. Aceea 
a supapelor pentru reglarea pre
siunii în circuite, cu acționări 
hidraulice, care nu se fabricau 
pînă acum La noi în țară și care 
costau foarte 
cum i-am 
organizației 
ceilalți 70 de cercetători uteciști 
din institut vor fi obiectul re
portajului meu, cercetători a că
ror contribuție la planul de cer
cetări al colectivului este apre
ciată de directorul institutului 
ca fiind remarcabilă.

Sintem în atelierul 
galvanice. Ceea ce 
cupat cu prioritate 
lectiv a fost și continuă să mai 
fie încă înlocuirea tehnologiilor 
și substanțelor necesare în pro
cesele de acoperiri galvanice, 
care se aduceau și se mai aduc, 
în parte, din import. A fost ast
fel abordată problema agenților 
de luciu pentru acoperirile gal
vanice, rezolvată cu succes în 
doi ani de cercetări temeinice, 
aprofundate. Agenții respectivi 
se fabrică în prezent pe scară 
industrială din materie primă 
indigenă. Economiile anuale se 
ridică la două milioane lei va
lută.

— Mulți agenți de luciu, ne 
spune ing. Andonianț, sînt crea
ții originale. Ei au fost cre
ați de tinerii ingineri Emi
lia Bay, Liana Roman, Mi
haela Cimpoieriu, Liliana 
Kbnilr-Georgescu, Gabriela Si- 
mionuc, sub conducerea șefului 
și adjunctului șefului de atelier.

Metalizarea materialelor plas
tice este o altă preocu
pare. încununată de succes, a 
acestui colectiv. Aceiași tineri 
de care vorbeam sint autorii a 
trei repere ce se fabrică după 
procedeul elaborat de ei pentru 
autoturismul „Dacia-1300" și care 
pînă acum se aduceau din import 
în volum de sute de mii de 
bucăți pe an.

— Pentru viitorul cincinal, 
remarcă inginerul Aurel Rădoi, 
colectivului nostru îi revin sar
cini incomparabil mai mari, pe 
care le vom aborda în spiritul 
exigențelor Congresului partidu
lui, cu responsabilitate deplină,

mult. Dar, așa 
promis secretarei 
U.T.C., nu ea ci

acoperiri 
a preo- 

acest co-

cu pasiune și eforturi sporite. 
Ne-am propus să ne axăm cer
cetările și să dăm soluții optime 
în domenii ca : protecția antico- 
rosivă din centralele nucleare ; 
reducerea volumului de muncă 
și reducerea consumului de ma
teriale la vopsirea vapoarelor și 
a mașinilor agricole ; reducerea 
consumurilor de metale defici
tare — cupru, nichel etc ; gă
sirea unor sisteme de protecție 
anticorosivă ; intensificarea pro
ceselor de electrodepunere a 
metalelor ; înlocuirea procedee
lor termice de acoperiri meta
lice, care consumă mari can
tități de energie — cu procedee 
electrochimice etc.

In atelierul hidro-pneumatic 
ni se oferă deopotrivă tot atîtea 
exemple de realizări tehnice și 
științifice cîți tineri lucrează 
aici.

— Inginerul Corneliu Bîrhală a 
rezolvat asimilarea distribuitoa
relor multiple de acționare a uti
lajelor mobile — ne informează 
șeful atelierului — prin care eco
nomia națională înlocuiește 
un import de 60 000 000 lei 
valută la nivelul anului 1975. 
Inginerii Nicolae Alexandres- 
cu și Dan Popescu au fi
nalizat lucrările pentru asimi
larea unui sortiment de elemen
te de comandă logică fluidă ; in
ginerul Radu Vișan a contribuit 
la crearea sistemului de ele
mente tipizate pneumatice. E- 
xemplele, chiar și numai aces
tea, sînt concludente.

— Ce probleme își așteaptă 
rezolvarea în domeniul de care 
vă ocupați ?

— în primul rînd, punerea Ia 
punct a tehnicii presiunilor înal
te, în sensul de a se trece de la 
160 bari la 300 sau chiar 500 
bari. O altă problemă este cea 
a miniaturizării comenzilor 
pneumatice și hidraulice. S-ar 
simplifica și cîștiga enorm.

Inginerul Constantin Vulpe, 
șeful atelierului tehnologii, are 
convingerea că cei mai mulți 
dintre tinerii din subordinea sa 
întrunesc calități de adevărați 
cercetători, pasionați și perse- 
verenți. O demonstrează prin 
exemplele „la obiect".

— Inginerul Eugen Popa este 
autorul tehnologiilor și utilaje
lor pentru prelucrări electro- 
chimice, inginerul Cornel Iliescu 
a elaborat proiectul de debavu- 
rat prin procedeu electrochimie, 
inginerul Nicolae Dimitriu și in
ginerul Petre Pasculea lucrează 
la crearea de noi tipuri de elec
trozi nemetalici. în tehnologiile 
convenționale, inginerul Olga 
Drăgan și-a adus contribuția la 
elaborarea proiectelor pentru 
noua mașină de fabricat țevi cu 
aripioare joase pentru schimbă
toarele de căldură, inginerii 
Gheorghe Orășanu. Marian To- 
pologeanu, Cila Mihăilă — 
spune în continuare șeful ate
lierului — deși nu au decît un 
an în cercetare, s-au remarcat

Prin asimilarea unui singur pro
dus se economisesc anual 60 mili
oane lei valută. Cei 70 de tineri cer- 
cercetători ai institutului au contribuit 
la asimilarea a zeci de produse și teh
nologii • Condiția tînărului cercetă
tor : înalta pregătire, cutezanța, fan
tezia științifică, dar și îndrumare 
competentă' @ Cinci tineri, cinci lu
crări, cinci brevete de inventatori.

De la 25 octombrie încoace, adică din momen
tul în care secretarul general al partidului a lan
sat, în aplauzele entuziaste ale celor trei mii de 
delegați ai cercetătorilor și proiectanților de pe 
cuprinsul țării, chemarea sa patetică care va 
rămîne un punct de sprijin în istoria cercetării 
științifice și tehnice, am avut ocazia să iau 
parte la multe reuniuni, culminind cu Congresul 
al XI-lea, în care această chemare a stat la baza 
unor angajamente solemne luate de toți partici- 
panții care activează în domeniile științei și 
tehnicii.

Intre aceștia se numără numeroși academici
eni, eminenți profesori și șefi de școală în cer
cetare.

Aș dori, totuși, să profit de invitația făcută 
pentru a încerca să lămuresc un lucru, pentru 
noi clar, dar nu tuturor evident.

Din dorința conciziunii. se vorbește de „cinci
nalul revoluției științifice și tehnice". Este bine 
să fie lămurit tuturor că revoluția științifică și 
tehnică nu va începe și nici nu se va termina 
cu cincinalul care vine. Sensul chemării secre
tarului general al P.C.R.. este altul și pentru a nu 
da loc nici unei discuții, voi reproduce textual 
această chemare: „Să facem ca cincinalul ur
mător să fie cincinalul afirmării cu putere a re
voluției tehnico-științifice".

Ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a ce
rut tuturor, celor '■are sînt încă pe băncile uni
versității, corpului didactic, cercetătorilor și pro
iectanților din institute și laboratoare uzinale, 
este ridicarea calității muncii de creație tehnico- 
științifică, fructificarea rapidă a acesteia in e- 
conomie, în industrie, în viața socială, lupta îm
potriva rutinei în muncă și în gîndire, receptivi
tatea Ia orice idee care poate ridica nivelul unei 
cercetări sau grăbi împlinirea ei.

Niciodată, poate, ca in această perioadă nu au 
apărut în lume atîtea probleme și atît de im
portante, a căror rezolvare rapidă și satisfăcă
toare ne interesează, ca parte a acestei planete.

Ne interesează, în special, ca, în ceea ce ne 
privește, efortul nostru la rezolvarea lor să fie 
masiv, constructiv, inteligent, creator.

Acesta este prețul cu care tinerii noștri cerce
tători, cu grijă dirijați de cei mai puțin tineri, 
vor lucra pentru eliberarea de toate servituțile 
moștenite ale trecutului, preț pe care — sînt 
sigur — îl vor plăti bucuros.

Afirmarea cu putere a revoluției tehnico-ști
ințifice, cerută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va însemna, pînă în cele din urmă, o afirmare 
multilaterală a țării noastre pe arena interna
țională, o creștere a prestigiului ei in lume și 
prin aceasta o creștere a eficienței cu care va
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putea.continua lupta dusă cu atîta strălucire 
pînă acum pentru pace, pentru progres, pentru 
civilizație, pentru înțelegerea între state și între 
popoare.

Cincinalul revoluției tehnico-științifice presu
pune, după părerea mea :

1. Amplificarea la maxim a cercetării în toate

2.
sferele producției, abordîndu-se cele mal acuta 
teme, de rezolvarea cărora depinde progresul 
nostru multilateral.

2. Mobilizarea întregii energii creatoare a po
porului nostru, a întregului potențial uman și 
material la intensificarea activității creatoare in 
domeniul științei și tehnicii și ridicarea acesteia 
pe o treaptă calitativ superioară din punct de 
vedere al eficienței.

3. înfăptuirea pe deplin a vechiului nostru de
ziderat, al integrării invățămintului cu cerceta
rea și producția, acțiune bine începută dar care 
trebuie încheiată cit mai curind pentru ca roa
dele ei să se materializeze în progresul civiliza
ției noastre materiale și spirituale.

4. Aplicarea cu operativitate optimă in pro
ducție a descoperirilor tehnico-științil'ice ale 
cercetătorilor noștri, ale celorlalți creatori din 
domeniul tehnic, începînd cu inovațiile și rațio
nalizările curente pînă la invențiile cele mai în
semnate. Am această convingere pentru că nu 
se poate trece cu vederea marea încetineală cu 
care se aplicau și cu care se mai aplică încă și 
in prezent unele descoperiri de reală valoare in 
economia noastră.

5. Cincinalul revoluției tehnico-științifice mal 
înseamnă, cred eu, ridicarea întregii noastre eco
nomii Ia un nivel tehnic și tehnologic cit mai 
aproape de cel al țărilor puternic industrializate.

6. îmi place, apoi, să cred că va fi cincinalul 
unei înalte conștiințe profesionale a cercetăto
rilor, a tuturor lucrătorilor din acest domeniu, 
pentru că nu poți concepe participarea ia o 
cauză nobilă, cum este construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, fără o înaltă 
conștiință profesională, partinică și patriotică.

7. Organizarea științifică a producției și a 
muncii prin introducerea pe scară largă a me
todelor, a formelor și tehnicilor înaintate, de 
organizare și conducere în toate unitățile econo
mice.

8. Punerea Ia punct in detalii a sistemului in
formațional necesar pentru urmărirea, conduce
rea și elaborarea deciziilor.

9. Va fi cincinalul în care trebuie să se dez
volte la tineri mai puternic ca oricînd cultul și 
pasiunea pentru tehnică, pentru cercetare.

Sint, cum spuneam, clteva din opiniile mele 
pentru împlinirea cărora voi munci cu tenaci
tate și rivna mea de tinăr cercetător.

5.
Pentru mine ca profesor universitar cincinalul 

revoluției tehnico-științifice înseamnă în primul 
rind datoria de a pregăti cu înaltă responsabili
tate și conștiință profesională viitoarele cadre 
de specialiști pentru economia națională, capa
bili să îndeplinească cu competență sarcinile 
din ce în ce mai complexe cu care se vor con
frunta în producție. înseamnă în același timp 
datoria de a milita și acționa cu consecvență 
pentru împlinirea acelui deziderat al învățămin- 
tului modern, de a se integra cu cercetarea și 
producția, de a-și aduce maxima sa contribuție 
la progresul multilateral al științei și tehnicii.

Deși după cum se știe în prima etapă după 
absolvirea facultății toți specialiștii pregătiți de 
noi vor merge să lucreze nemijlocit in produc
ție, ei vor participa și trebuie să participe la 
cercetarea tehnico-științifică în cadrul întreprin
derii pentru că indiferent de sarcinile pe care 
le are de îndeplinit un specialist, el trebuie să 
fie în același timp un promotor al noului, un 
pasionat căutător al soluțiilor optime, un cerce
tător in specialitatea sa. Această activitate este 
de fapt primul pas pentru activitatea viitoare de 
cercetare în care mulți dintre ei vor trece să 
lucreze.

Dar cincinalul revoluției tehnico-științifice mai 
presupune în același timp pentru învățămintul 
tehnic superior pregătirea a peste 80 000 de spe
cialiști care vor participa la înfăptuirea Progra
mului partidului, Ia materializarea marilor o- 
biective ale științei și tehnicii anului 2000. De 
aceea, revin și spun că datoria noastră de pro
fesori și comuniști este cu prioritate aceea de a 
jalona cu desăvîrșită pricepere formarea pro
fesională a viitorilor specialiști și deopotrivă de 
a le modela conștiința patriotică de totală dă
ruire în munca de creație materială și spirituală 
a viitoarei societăți comuniste pe pămintul 
României.

Pagină realizată de ROMULUS LAL
deja prin abordarea unor teme 
complicate, finalizate cu price
pere. La rîndul său, inginerul 
Nicolae Olariu și-a adus con
tribuția la elaborarea tehno
logiilor pentru utilajele din 
cadrul unei linii tehnologice 
complexe, pentru prelucrarea și 
montarea filtrelor de ulei la 
„Dacia 1300", iar inginerii 
Gheorghe Alexe, Sara Grlsaru 
și Nicolae Dinulescu au elaborat

proiectele unor linii de montaj 
mecanizat al pompelor de in
jecții și al unei linii de montaj 
automat a bujiilor.

Sînt lucrări deosebit de va
loroase care soluționează pro
bleme esențiale în construcția 
de mașini, soluții originale dar 
mai ales cu o înaltă eficiență 
economică și care sporesc com
petitivitatea produselor noastre 
pe piața mondială.

PASIUNEA CREAȚIEI, 
VOCAȚIA PERFORMANȚELOR

DIN.LABORATOARELE' 
SPECIALIȘTILOR 

DE PESTE HOTARE

TEME CARE AȘTEAPTA REZOLVAREA IN CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI
• Realizarea unei instalații automate pentru verificarea circui

telor sistemelor de curenți purtători
• Instalație cu reglaj automat pentru uscarea pieselor meta

lice finite lipite cu adezivi
• Mecanizarea operațiilor de lipire a silfoanelor de la ter-

mostatele M.A.N. ’
• Procedeu tehnologic pentru realizarea bucșelor elastice cu 

profile interioare
• Dispozitiv pentru încercarea în serie a siguranțelor fuzibile
• Mașină automată de tăiat spirale
• Dispozitiv și tehnologie pentru prelucrarea segmentelor de 

matrițe de tole, dintr-o singură bucată
• Amplificator magnetic trifazat
• Proiectarea și executarea unui dispozitiv pentru alimentarea 

cu ștraifuri a preselor cu excentric
• Mecanizarea operației de ajustare a crestăturilor stator și 

rotor la mașinile electrice rotative
• Cuptor vertical cu dispozitiv automat de călire a lamelor 

de ambreiaj
• Dispozitiv și sculă de găurit pentru găuri adînci, adaptabil 

pe strungurile universale cu evacuarea ușoară a așchiilor 
in timpul operației

• Metodă de forjare care să elimine deplasările în planul de 
separație

• Automatizarea alimentării la operația de îndreptat chei 
fixe, auto și duble drepte

• Dispozitiv pentru așezarea orientată a burghielor cilindrice 
în dispozitivele triunghiulare existente după operația de 
rectificare exterioară pe mașini de rectificat fără vîrfuri

• Dispozitiv automat pentru controlul diametrului și conicită- 
ții inverse la burghiele elicoidale ce se execută prin tăiere 
din bară

• Metodă eficientă și rapidă pentru lipirea prin brazare a * 
așchiilor de diamant pe suport

• Dispozitiv pentru îndreptarea broșelor după operația de 
călire cu variația forței în funcție de deformație

• Dispozitiv de amortizare a zgomotului la strungurile auto
mate

• Broșarea roților dințate conice
• Dispozitiv pentru găurirea productivă a discurilor de divi

zare
• Realizarea cromării mate, gravării riglelor și tamburilor
• îndepărtarea șpanului de pe pînzele circulare pentru debi

tat metal în timpul mersului

(Din planul tematic de inovații al M.I.C.M.U.E.)

In atelierul de autodotare al 
Întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița roșie" se află in sta
diul final de fabricație unul 
din cele mai mari manipu
latoare de sudat automat sub- 
ansamble grele, din Europa. 
Tinărul inginer Stelian Ce
pleu, coordonatorul acti
vității de proiectare pentru 
autoutilare din întreprinde
re, care a gîndit și proiec
tat împreună cu grupa sa de 
cinci proiectanți acest agre
gat, ne spune că sînt foarte 
puține țări din lume care fa
brică manipulatoare atît de 
mari.

Noul utilaj conceput de 
inginerul Cepleu și grupa sa 
de proiectanți, și executat în 
atelierul specializat în auto- 
utilări, preia munca a zeci de 
oameni și dublează producti
vitatea muncii. La producția 
mare a întreprinderii, cîștigul 
este deosebit de substanțial. 
Dar el poate fi construit a- 
cum în toate întreprinderile 
care au nevoie de el. Nu-i

greu de construit. A fost greu 
de a fi conceput și proiectat 
— cum spune autorul său.

Firește, tinărul inginer Ste
lian Cepleu nu-t la prima sa

creație. Inovațiile și raționa
lizările oferite de el produc
ției depășesc ca număr dublul 
anilor petrecuți în uzină. Este 
vorba printre altele de a- 
gregatele pentru fabrica-

ția vagoanelor cisterne ca
re au adus economii anuale 
în valoare de peste 600 000 
lei, la utilajele pentru linia 
de fabricație a celulelor de 
electroliză, cu o eficiență de 
peste 300 000 lei anual, la 
dispozitivele de rectificat pe 
strunguri paralele și carusel 
care au exclus rebuturile la 
operațiile respective, la alte 
zece inovații mai importante 
pe care le-a „semnat" în ul
timii ani.

„Piesa" lui de mândrie ră- 
mîne însă „Procedeul de su
dare automată a fundurilor e- 
liptice grele de la utilajele 
chimice , procedeu omologat 
nu de mult și aplicat cu re
zultate excepționale. Este 
considerat ca fiind la ora ac
tuală singurul procedeu care 
soluționează pe plan mondial 
sudarea automată a funduri
lor eliptice grele și care ur
mează să fie brevetat. Econo
miile obținute anual prin a- 
plicarea sa în producția în
treprinderii se ridică la un 
milion de lei.

• UN COLECTIV de pro
fesori de la Departamentul 
construcții mecanice al Uni
versității de la Sherbrooke, 
condus de Baruit Ashikian, 
ă avut ideea să încălzească 
pe exploratorii Nordului în
depărtat cu ajutorul unei e- 
nergii locale, disponibilă în 
cantități considerabile : vîn- 
tul. Calculele arată că este 
posibil să se transforme în 
căldură 15 la sută din ener
gia vintului cu ajutorul tu
bului Venturi. • MINIS
TRUL ENERGIEI ȘI RE
SURSELOR MINERALE al 
Australiei a anunțat că gu
vernele australian și japonez 
au hotărît să realizeze un 
proiect comun pentru extra
gerea de petrii din cărbuhe 
folosind metoda de hidroge- 
nare. Un proces de acest gen 
ar furniza 1/6 din petrolul 
necesar pentru nevoile națio
nale australiene e SPECIA
LIȘTII Institutului politehnic 
din Szczecin au elaborat o 
metodă de producere a fon
tei cenușii din fontă fluidă 
de furnal. Avantajul ei con
stă in aceea că acest gen de 
fontă va putea fj obținută 
nemijlocit prin topirea din 
minereu indiferent de pro
cesul care are loc în alte 
cuptoare.
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m-a 
n-am

„Tovarășe redactor, vă 
cer mai întîi scuze că 
nu-mi pot divulga nume
le și vă voi spune doar că 
mă numesc E. S. și sînt 
elev în clasa a X-a la un 
liceu din Brașov. N-o fac 
din lipsă de curaj, dar așa 
cum veți vedea, în cele 
ce urmează va fi vorba 
despre altcineva și hotărît 
să nu-i scriu aceluia nu
mele decît cu inițiale, 
dîndu-mi-l pe al meu în
treg, mulți vor ști despre 
cine e vorba și știu deja 
prea mulți.

Tovarășe redactor, aflați 
din scrisoarea mea o po
veste foarte tristă. Eu mă 
socotesc principalul vino
vat, deși nimeni nu 
acuzat de nimic,
primit 'nici un reproș de 
la nimeni. Așa cum arată 
notele mele din catalog, 
cîțiva de nouă și în rest 
numai zece — și asta de 
cînd am început Să fiu e- 
lev, de nouă ani — ni
meni nu-l putea acuza pe 
unul dintre cei mai buni 
elevi, nimeni n-ar fi cre
zut că am putut avea 
vreun amestec în această 
poveste foarte tristă. Foar
te frământat, acum cînd 
lucrurile s-au sfîrșit așa 
cum s-au sfîrșit, îmi dau 
seama că ele au pornit de 
la mine, mai bine zis, eu 
aș fi fost primul care le 
putea evita.

Era duminică 14 no
iembrie — o să țin toată 
viața minte data aceasta ! 
— era pe la opt seara și 
mă pregăteam să văd fil
mele de la televizor. A- 
tunci a sunat la ușă A. S., 
un coleg. M-am mirat:

— La ora asta ?
— Știu că-i tîrziu, a 

Spus A. S., dar am o ru
găminte la tine.

— O rugăminte care nu 
mai poate aștepta pînă 
mîine dimineață, la școa
lă P

— Nu prea. Mîine mă 
ascultă la matematică. 
M-am chinuit toată ziua 
cu problemele și nu le-am 
dat de capăt.

— Bine, îți dau caietul 
meu să le copiezi.

— Nu fac nimic așa, a 
spus A. S. Mai am un trei 
și un doi. Am venit 
să-mi explici puțin.

— La ora asta ? am în
trebat din nou.

— Știu că-i tîrziu, dar 
n-ai pierde mai mult de o 
Oră.

, Vreau să văd filmul, 
pe urmă e pe I „Șeriful”. 
Nu l-am văzut aseară. Nu 
te supăra.

— Nu mă supăr, a spus 
el și a plecat.

A doua Zi A. S. n-a ve
nit la școală, l-a fost tea
mă că-l ascultă. A plecat 
de dimineață de acasă și 
cum avea niște bani, s-a 
gîndit să intre la un cine
matograf. Dar era doar 
șapte și jumătate și cine
matografele încep ta nouă. 
Ce să facă pînă atunci ? 
Era frig, o zi cu ger. Și-a 
adus aminte că în subsolul 
unui bloc din cartierul 
„Steagul” se adună mereu 
niște băieți mai mari, care 
n-au nici o treabă, nu lu
crează nicăieri, 
zile și în fața 
fac bișnițarii, 
subsol, e locul 
tîlnire, joacă 
șeptică, adțfc palincă sau 
coniac și beau. A. S, și-a 
spus că n-o să se întîmple 
nimic dacă va sta și el 
acolo un ceas și s-a dus. 
Acolo era cald și vreo pa
tru golani jucau zaruri. 
S-au bucurat că-l văd pe 
A. S. L-au simțit — sau 
poate le-a spus chiar el că 
chiulește de la școală și 
primul lucru pe care l-au 
făcut a fost să-i ia banii 
de cinematograf, amenin- 
țîndu-l că altfel îl „toarnă" 
tatălui Său. Pe urmă, l-au 
îndemnat Să joace zaruri 
ca să-și recîștige banii. 
Au spus că nu-i nimic că 
A. S. nu știe să joace, e 
un joc simplu. N-o să 
piardă fiindcă toți ageamiii 
cîștigă, iar dacă o să piar
dă, ei o să-l aștepte să le 
aducă banii cînd o avea. 
A. S. a jucat și a pierdut 
cîțiva zeci de lei. Cînd a 
vrut să se ridice și să 
plece, derbedeii i-au 0- 
prit paltonul și servieta.

bat stră- 
hotelurilor 
Acolo, la 
lor de în- 
barbut și

Cum să se ducă acasă 
fără palton și servietă ? 
Cei patru, deveniți milos
tivi dintr-o dată, i-au dat 
voie să-și in paltonul — 
servieta i-au oprit-o — 
cu condiția să le aducă 
ceva de acasă, un obiect 
cu care să-și achite dato
ria. Altfel, îl mai întîlnesc 
ei și n-o să scape din mîi- 
nile lor, plus că vor duce 
servieta la școală, aducînd 
la. cunoștința direcțiunii că 
A. S. face datorii la jocuri 
de noroc. Și așa a ajuns

ne-a povestit ce lucru 
groaznic i se întîmplase, 
am avut chiar și o ședin
ță în care s-a discutat to
tul. In ședință a fost vor
ba despre A. S., despre 
derbedeii aceia, despre 
părinții lui, despre ruda 
lui, ba pînă și despre res
ponsabilul de bloc care 
știa de întîlnirile acelea 
de la subsol, dar nu luase 
nici o măsură. Un singur 
nume n-a fost rostit. Aee- 
la al meu. N-aveam nici un 
amestec și nimeni nu pu-

A. S. să se ducă la o tanti 
de-a lui — acasă nu se 
putea duce — și cînd fe
meia s-a dus în bucătărie 
să-i aducă ceva de mîn- 
care, A. S a băgat în bu
zunar un cesuleț. In ace
eași dimineață mai intrase 
acolo în casă și un om 
care a report robinetul de 
la baie și după ce a ple
cat A. S., femeia a văzut 
că-i lipsește cesulețul și a 
reclamat la miliție. Miliția 
a făcut cercetări și a a- 
juns la A. S. El a povestit 
cum s-a întîmplat totul, 
cei patru derbedei aii fost 
arestați, iar lui i s-a dat 
drumul. A. S. a venit du
pă două zile la școală,

tea crede că „mîndria li
ceului" poate avea vreun 
amestec în povestea asta 
foarte tristă. Dar eu îmi 
dau seama că totul a por
nit de la mine și că eu 
puteam s-o evit. N-am să 
uit toată viața duminica de 
14 noiembrie 1974, 
a venit la mine A. 
n-am vrut să-l ajut, 
simțit că trebuie să 
și alții cele întîmplate și 
mai ales să afle că regret 
din tot sufletul. Duminica 
seara, cînd se apropie ora 
filmului, mă ia cu frig 
cînd îmi amintesc cum a 
venit A. S. la mine și l-am 
întrebat:

— La ora asta ? (...)“.

cînd 
S și 

Am 
afle

Frigul care te ia pe tine, pe mine m-a încălzit. Gre
șeala ta, lipsită de cinstea de a o recunoaște, mi s-ar fi 
părut neomenească. Astfel o socotesc o greșeală care 
merită iertată, sînt convins că A. S. ți-a și iertat-o și 
mă bucur că ultimul ești tu care ți-o vei ierta. Mă mai 
bucur de încă ceva. După ce semnezi scrisoarea cu ini
țiale, adaugi un post scriptum în Care, așa cum spui, 
„pentru uz intern" îți comunici numele întreg, adresa,

școala, deși ne-ai explicat limpede ce te-a oprit s-o faci. 
E un amănunt, dar nu un

IONEL SPOITORU:
,,(...) sînt militar în ter

men și ca pe toți camara
zii mei, mă frămîntă de
stule probleme. Printre a- 
cestea, cele care țin de 
prietenie și dragoste (...) 
Prin luna februarie am 
făcut cunoștință cu o fată 
(...) din Iași, după care, 
avînd din nou ocazia să 
plec într-o permisie de 
citeva zile la Iași, am că- 
tat-o la serviciu, am ieșit 
la plimbare, ne-am distrat, 
într-un eutînt ne-am bu-

Nu, cred că nici pe departe problema nu se pune așa 
cum o pui în ultima frază. Recunosc, primesc destule 
epistole de la tineri militari în termen care mă averti
zează să nu privesc ca o simplă vorbă proverbul „ochii 
care nu se văd se uită", dar în balanță atîmă mai greu 
misivele camarazilor lor, fericiți că dragostea adevărată 
știe să aștepte — și a ști să aștepți, spunea autorul 
„Micului prinț", e răscolitor de frumos. Din puținele 
date pe care mi le oferi, eu tind să-i dau dreptate fetei 
din Iași — și nu din ceea ce se cheamă „patriotism lo
cal", nu pentru că în acea urbe am văzut lumina becului 
(m-am născut noaptea) și am iubit pentru prima oară. 
Probabil, ea își spune că o cunoștință în luna februarie 
și cîteva zile de distracție mai tîrziu pot face ca doi 
tineri să se îndrăgostească, însă e cam puțin pentru a 
ajunge și în fața ofițerului stării civile. Dacă gîndește 
așa, nu numai că n-ai nici un motiv de supărare, ci 
trebuie să fii fericit că fata pe câte o iubești e un om 
matur, privind căsătoria ca pp un act durabil, nu ca 
unul posibil să se sfîrșească la prima pauză (citește ne
înțelegere) și să-i trimită pe cei doi parteneri unde do
rește fiecare, pe unul, să zicem, la bufet ca să se ră
corească, pe celălalt la fumoar, să tragă din țigară și să 
mediteze la viață. Dacă însă nu gîndește așa și motivele 
pentru care privește rapida căsătorie cu reticență sînt 
meschine, iar trebuie să fii fericit că te ajută să nu intri 
în belea. Ca să vezi : cum ai lua-o e bine. Drept care 
îți doresc să auzi numai de bine 1

ZAMFIR V., 24 de ani, 
șofer, jud. Olt:

„(...) părăsindu-mă ea pe 
mine și nu eu pe ea, nu
mi mai găsesc liniștea și

Da, așa se întîmplă, cînd părăsești tu, îți găsești re
pede liniștea. Cred că așa și-a zis și ea, fără să mai 
aștepte s-o părăsești. Cît privește cel ce a pus circiuma 
în drum, Se poate Să nu fi fost om nebun, dar nici pri
eten al șoferilor, pun mîna în foc, nu era. O liniște ca 
aceea pe care o cauți se poate găsi, cu mai bune re
zultate pentru meseria ta, bind „Ci-Co" și fredonînd 
minunata reclamă de la radio : „Ci-Co, Ci-Co, e răco
ritoare și o bea oricare, de la mic la mare." Și de la 
mare, la munte, adaug eu, uh vechi îndrăgostit de re
clamele de la radio și mîndrindu-mă că autorii lor îmi 
sînt contemporani.

Pe sîmbătă viitoare 1

amănunt oarecare.
curat f. mult de revedere. 
Ajungînd la unitate ne-am 
scris mai multe scrisori, 
eu propunîndu-i să ne că
sătorim. ~ 
timpul 
propus același lucru. Dar 
ea nu prea pare hotărîtă. 
Îmi spune că mă iubește, 
știe că o iubesc și eu, dar 
cînd ajungem la problema 
căsătoriei întîrzie răspun
sul. Așa să fie oare noro
cul nostru, al tinerilor 
care stăm de strajă pa- 
trei ?"

De fapt și în 
permisiei i-am

am ajuns să beau 
cînt „Cine-a pus circiuma 
în drum, ăla n-a fost om 
nebun (...)"

yi să

ESTE PREGĂTIT PROFESORUL
(Urmare din pag. I)

tea profesorului, de acțiunea lui 
concretă. Eu ii văd pe profesor, 
fie el de fizică, matematică, 
chimie, istorie ori biologie, stâ- 
pinind bine tehnologia unei — 
dacă nu a două — meserii. Trebu
ie să fim insă lucizi : oricît de 
mari vor fi eforturile universi
tății de a Ie asigura studenților 
săi un cadru pentru activitatea 
practică, ea nu-i va putea for
ma in atîtea domenii cîte fac 
obiectul atelierelor școlare. Si
tuația nu este totuși fără de ieși
re. Dacă școala nu ar prolifera 
prea mult nomenclatoarele de 
meserii ale atelierelor și nici nu 
le-ar schimba prea des, am 
ajunge la consolidarea unor cen
tre de ateliere puternice, cu 
tradiție, pentru o durată de mă
car zece ani. Asta pe de o par
te ; pe de altă parte, școala s-ar 
cupla cu facultățile și învătămin- 
tul superior, ar izbuti să includă 
în programul de practică al 
studenților tehnologii de me
serii conținute de nomenclato
rul atelierelor școlare dintr-una 
sau mai multe zone. Totul ple
dează pentru : o colaborare per
fectă intre școală, învățămîntul 
superior și producție, intilnirea 
lor la aceeași masă pentru a 
concepe împreună activitatea 
productivă. încenind cu școala 
generală, pînă la finalizarea ei 
in universitate ; o mai bună 
xtănînire de către aceiași fac
tori a prognozei referitoare la 
repartizarea cadrelor didactice 
pe localități și pe un anumit 
număr de ani, întrucit, se Înțe
lege, într-un fel va trebui să-i 
pregătească pe viitorii profesori 
pentru activitatea 
Brașovul și altfel 
Putem spera, deci, în 
complet pe care ni-1
viitor, universitatea, dar nu pu
tem fi liniștiți pentru handi
capul actualilor profesori ; ei 
au dificultăți intr-un proces 
instructiv-educativ vital al șco
lii de azi — munca productivă. 
Profesorul este conștient

productivi 
Suceava, 

profesorul 
va da. în

mind mii și mii de tineri, de O 
pregătire completă pentru mun
că și viață, justifieîndu-ne că 
profesorii n-au fost, la rindu-le, 
și la vremea cuvenită, formați 
complex pentru învățămîntul a- 
nului 1974, anului 1980 și așa 
mai departe"...

Șoala este îndrumată să atin
gă un mod optim de integrare 
a învățămîritului cu producția, 
dar nu poale ajunge la acest 
pisc, utilizind soluții de început, 
bune pentru o etapă de debut a 
activității tehnice productive, 
simpliste și neîndestulătoare a- 
cum. Ideea adincirii legăturilor 
dintre școală și producție pierde 
din eficacitate 
profesorul n-o 
vede procesul 
tiv în școală 
în concordanță 
ții, ale practicii, încorporind in 
totalitatea acestui proces noul, 
modernul, durabilul. Un cinci
nal al revoluției tehnico-științi- 
fice se va realiza 
meseriași foarte 
de către maiștri 
Școlar, ci cu cadre 
la, prin întreaga „ 
le lansează Ca pioni ai acestei 
mișcări tehnico-științifice.

Dacă ne gindim la marile po
sibilități, încă nevalorificate, pe 
care ni Ie oferă laboratoarele 
de fizică, chimie, biologie, ate
lierele școlare, microfermele 
școlare ne dăm seama că ne a- 
flăm într-un domeniu prea pu
țin investigat : folosirea de că
tre profesori a gamei largi de 
miiloace pentru legarea a'divi- 
tății instructive in cadrul fiecă
rui obiect de învățămînt de 
munca productivă. întîinim ade
sea în școli, realizări deosebite, 
sub forma unor lucrări de mare 
ingeniozitate și creativitate, ex-

atita vreme cit 
stăpînește și nu 
instructiv-educa- 
realizat integral 
cu cerințele vie-

nu numai cu 
bine formați 

in gtelierul 
pe care școa- 
sa activitate.

puse în vitrine, muzee, în cabi
netele directorilor în cadrul u- 
nor expoziții școlare, dar a că
ror finalitate se oprește de 
multe ori aici.

Profesori și elevi pasionați 
există, există și ambiția — pe 
care nimeni n-o respinge — reu
șitelor personale, a realizărilor 
„unicat". Dar faptul că trăim 
intr-o lume în care, în curind, 
nu va mai fi loc decit pentru 
inovatori, nu trebuie uitat nici 
o clipă. Or, inovatorii nu se 
formează executind lucrări pen
tru expoziții școlare cu puțini 
aleși. Se mai acreditează incâ 
ideea că sint obiecte de învă- 
țămint care nu s-ar preta la 
aplicabilități practice. Profesorii 
înșiși infirmă cu experiențe re
marcabile o atare teorie, 
la indemină 
sorului 
Școala 
șoara, 
a rezolvat cu 
bleme simple 
vizind consumul de combustibil, 
prin aplicarea noțiunilor de pro
gramare lineară, iar soluțiile 
lor anticipează economii în
semnate pentru C.A.P. din co
mună. Zeci și zeci de asemenea 
exemple pot fi aduse drept ar
gumente că în și prin toate 0- 
biectele de învățămînt elevul 
poate fi confruntat cu practica, 
cu munca. Totul depinde de pro
fesor, de capacitatea și dorința 
sa de a practică în procesul in
structiv-educativ metode active, 
experimentale, care-i 
elev în contact direct 
tatea și-l deprind să 
ușurință transferul de 
țe de lâ un domeniu 
de la teorie la practică, 
asemenea deprinderi nu se a- 
junge la activitate creatoare.

Avem 
profe- 
de la 
Scări- 

care

exemplul
de matematică 
generală din 

comuna Hotarele, 
elevii săi pro- 
de transport,

pun pe 
cu reali- 
facă cu 
cunoștin
ța altul, 

Fără

MAID/ML C1NTA 0 DOINA
DIN MOLDOVA w

— La kilometrul 41 de la 
Curtea de Argeș, mai sus de la
cul Vidraru, sau dacă vreți cîți
va pași înaintea „Stincii lui La- 
zăr“, Transfăgărășanul transcrie 
o curbă largă ca un arc încor
dat. E o curbă spectaculoasă, 
lungă de vreo trei sute de me
tri care poartă numele dumnea
voastră tovarășe maior. V-am 
mai întrebat o dată, cum s-a a- 
juns la această denumire, cine 
și in ce împrejurări a dat-o și 
nu mi-ați spus mai nimic. Poate, 
intr-adevăr, nu știți de ce ostașii 
pe care i-ați comandat pe șan
tier i-au zis acestei curbe ast
fel, ori poate în modestia dum
neavoastră rămîneți tăcut la a- 
ceastă întrebare. Eu am pus-o 
însă și altora și am să vă spun 
ce am aflat de la ei. Acum, lu
crările sînt pe terminate la 
drum, veți pleca de aici din ta
bără și cred că e interesant să 
auziți de la mine gindurile și 
amintirile pe care vi le-au păs
trat tinerii ostași.-Nu știu dacă 
vi-1 mai amintiți pe soldatul 
Vlad Constantin. Era un băiat 
firav, înalt și slăbuț, cu chipul 
de adolescent. V-a atras atenția 
printr-un fapt aparte. Era sin
gurul din plutonul repartizat la 
spart de piatră, care nu-și ru
pea niciodată coada la ciocan, 
pe cînd toți ceilalți rupeau o 
duzină pe zi. L-ați chemat și 
l-ați întrebat : „Cum faci ?“ și el 
v-a spus : „Lovesc cu cap". Ați 
crezut că glumește, dar după a- 
ceea v-a împărtășit că de cînd 
era mic s-a trezit spărgind pie
tre. Văd că zîmbiți. Mai* știți ce
va de fostul soldat Vlad Con
stantin ?

— Nu, nu mai știu de atunci 
nimic.

— După trecerea in rezervă 
s-a întors la Uzina de reparat 
utilaj greu din Cîmpina, acolo 
unde lucrase și înainte de 
mată. L-am găsit 
l-am spus că vreau 
vorbă. M-a invitat 
după-amiază la Casa de cultu
ră, în atelierul de sculptură.

Cînd l-am 
lucta la up 
orașului Cîmpina, 
de consiliul municipal. V-ați fi 
putut gîndi atunci, tovarășe 
mâior, că soldatul acela, cu alură 
de adolescent, care știa să lo
vească piatra exact în punctul 
ei vulnerabil și s-o transforme 
în bucățele, fără eforturi exa
gerate, e de'.fapt un sculptor de ' 
mare talent ? Desigur, nu. Nici 
el nu va destăinuit pasiunea lui 
și n-ați observat că privește 
fiecare stîncă intr-un fel ciu
dat. Cu atenție, concentrat, cu 
ochii închiși pe jumătate, înde
lung. Știți la ce se gîndea a- 
tunci ? Să se întoarcă cindva 
pe Transfăgărășan și să trans
forme aceste stînci in statui 
ostașilor și ofițerilor care 
construit marele drum și 
căror chipuri i-au rămas ... 
minte. L-am întrebat, cum sint 
cei pe care ar vrea să le cio
plească statui și el mi-a vofbit 
pe rînd de foarte mulți dintre 
camarazii și comandanții lui, 
așa cum și-i imaginează contu
rați îh minte.

A venit vorba și despre dum
neavoastră. tovarășe maior. Iață 
cum v-a „imortalizat" pe retina 
memoriei sale Vlad Constan
tin : „Ei trebuie doar să pri
vească și e de ajuns. Să pri
vească adine în ochii solda
tului venit din cine știe ce 
colț al țării și să nu-1 între
be nimic. Dar să înțeleagă 
totul. Să știe că unuia îi este 
dor de casă și de satul iui, de 
mama, ori de mindra lui. Să 
ințeleagă dintr-o dată că altuia 
îi este urît în această pustie
tate, ori. mult prea greu pe 
șantier. Să știe tot, să schimbe 
din privire gînduri, stări 
iești, să îmbărbăteze cu 
rea, să dăruiască, să se 
fiee, să se frămînte, 
bucure, să trăiască prin 
lui pătrunzători și înțelepți. 
Chipul în piatră al maiorului 
Zavate mai trebuie să degaje 
— spunea tînărul sculptor — 
taina apropierii de oameni, prin 
modestie și respect. Prin încre-

vizitat atunci 
monument al 

comandat

ale 
au 
ale 
în

sufle- 
privi- 
sâcri- 

să se 
ochii

SIMBATA, 14 DECEMBRIE 1974 
PROGRAMUL I

într-un laborator dotat cu

că 
stîngăcia sa într-un atelier ori 

o 
aparatură modernă pe care n-o
stăpînește în suficientă măsură 
poate aduce prejudicii și in
strucției și educației — îl pri
vează pe elev de beneficiile in
structive ale unei clase-labora- 
tor. clase-cabinet, clase-atelier.

în momentul în care, însă, 
învățămîntul dintr-o localitate 
ar avea garanția că va putea 
merge cîțiva ani cu aceleași pro
file de practică, s-ar putea, cred 
eu, recurge la soluția organiză
rii unei școli tehnologice pentru 
profesorii săi. Dascălii încep a- 
nul școlar la 1 septembrie ; pină 
la 15 septembrie ar urma cursuri 
profesionale, adoptînd ei înșiși 
ideea policalificării, și ar fi 
pregătiți aici de către specialiști 
din producție, poate chiar in 
atelierele și laboratoarele școlii 
unde predau. După repetarea 
acestor cursuri și completarea 
lor în timpul anului școlar cu 
zile dedicate unor activități 
practice, in doi-trei ani vom a- 
junge să-i introducem pe 
profesorii în 
de atelier și 
nu este, dar 
tepta într-o
pină ce școala vă primi 
promoții de dascăli. Nu putem 
priva generații d« elevi, insu-

toți 
circuitul muncii 

laborator. Simplu 
nici nu putem aș- 
atitudine pasivă 

noile

10,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru șcdiari. 10.20 Film 
serial pentru copii (reluare) : 
„Douăsprezece luni". 10,50 Teleci- 
nemateca (reluare). 12,45 Artiști
amatori In concurs. 13.00 Telex.
13,05 Magazin sportiv. 16,00 Telex. 
16,05 Ești țara mea un cîntec — 
muzică ușoară. 16.15 Vîrstele peli
culei. 17,10 Baletul românesc con
temporan : Nuntă in Tara Hălma- 
giului. 17,25 Tteieglob. 17.45 Baschet 
masculin : România — Olanda (re
priza a Il-a). 18,15 Viitor de aur 
țara noastră arfe... — spectacol 11- 
teraremuzlcal-coregrafic. 19,00 Lu
mea copiilor : „Cutia cu surprize", 
ft,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
La chemarea Congresului — răs
puns prin fapte. 20,oo Teleenclclo- 
pedia. 20.50 Film serial : „Omul șl 
orașul". Fugind speriată. 21.40 Te
lejurnal. 21,50 Săptămîna sportivă. 
22.00 Intilnirea de la ora 10... 
gazln muzical-distractlv.

DUMINICA, 15 DECEMBRIE

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. Zi
lele muzicii poloneze. 20,00 Avan
premieră. 26,0'5 „Ubroia de minuni 
a lumii". Emisiune realizată cu 
prilejul apariției Ediției definitive 
a operei lui Lucian Blaga. 20.45 
Muzică populară. 20,55 Acolo unde 
fierbe țara. Film documentar. 21.25 
Reîhttinlre teu opereta. 21,40 Flirt) 
serial : Omul și orașul (reluare).

nului". 22,00 Pagini de umor : Ce 
vrăji a mal făcut nevasta mea.

MARȚI, 17

PROGRAMUL

ma-

1974

PROGRAMUL I

8,30 Emisiunile zilei. 8.40 Crava
tele roșii. 9,35 Film serial pentru 
copii : Daktări. 10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm șt ce nu știm des
pre... 11.45 Bucuriile muzicii. 12.30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 15.00 Fotbal 1974 în ima
gini. 16.20 Balonul roșu. Producție 
a studiourilor franceze. 16,55 Coloa
ne ale istoriei. Transilvania (II).
17.15 Film serial : Nemuritorul. 
18.05 Steaua fără nume. Emisiune- 
concurs pentru tineri interprețl de 
muzică ușoară. 19,00 Reporter '74. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
Săptămîna politică internă și in
ternațională in imagini. 20,00 Avan
premieră. 20.05 Film artistic : Cinci 
pentru infern. Producție a studiou
rilor italiene. Premieră TV. 21,35 
Publicitate. 21,40 „Zi-le d-alea. 
d-ale noastre". Romanțe șl cîntece 
de petrecere. 22,10 Telejurnal. 22,30 
Duminică sportivă.

DECEMBRIE 1974

I

limba germană. 9.00 
' > limba

LUNI, 16 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16,00 Tfejex. 16.05 Emisiunile săp- 
tăminli. 16,15 ,,Te cînt plaiul meu

8,30 Curs de !' .. „___
Teleșcoală. 15,00 Curs de 
franceză. 10.30 Reporter ’74 (relua
re). 10.50 rtbmâh-foileton (reluare) 
Umbra turnului. 11,40 Preferințele 
dv. muzicale... sînt șt preferințele 
noastre. 12.20 Telex. 16,00 Curs de 
limba rusă. 18,30—17,00 Curs de 
limba engleză. 17.30 Telex. 17,35 
Steaua polară. Emisiune de orien- 
târe școlară și profesională. 17.55 
Legile țârii, legile noastre. 18,05

Enaru și cîntărețul popular Ion 
Prunoiu din Muscel. 12,20 Telex. 
16,00 Curs de limba germană. 16,30- 
17,00 Curs de limba franceză. 17,30 
Telex. 17,35 Agroertcitelopedia. 18.05 
Atenție la... neatenție ! 18,26 Scena. 
18.40 Tragerea pronoexpres. 18.30 
Familia în marea familie a socie
tății noastre. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Cu documentele 
Congresului pe mâSa de lucru. 
20.15 Interprețl de muzică populară. 
20.30 Publicitate. 20,35 Telecinema- 
tecă. Ciclul Mări ecranizări : Love 
story. 22,10 24 de Ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : loan

SĂPTĂMÎNA LA TELEVIZIUNE
(14 — 21 DECEMBRIE 1974)

străbun" — cîntece. 16.30 Emisiune 
in limba maghiară. 19,00 Tribuna 
TV. tn ajutorul cursanțllor 
învățămîntul politico-ideologic 
economic 
seri. 19.30 
tor. 20.20 
animate.
Umbra
..Adevăratul prinț Warwick". 
Revista literar-artistică TV.
24 de ore.

din
Și 

de masă. 19.20 1001 de 
Telejurnal. 20.00 Reflec- 

Publieitate. 20.25 Desene 
20,45 Roman-fotleton : 

turnului. Episodul II.

PROGRAMUL II

17,30 Ttelex. 17,35 Film serial : 
Legenda lui Stulpner. O producție 
a studiourilor de televiziune din 
R. D. Germană. 18.30 Porțile cln- 
tecului. Melodii populare. 19.oo 
Bucureștiul, azi. Artă și măiestrie. 
19.15 Emisiunile săotâmtnii. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Preferințele dv. muzicale... sînt și 
nreferințele noastre ! 20.40 Con
temporanele noastre... Prezente în 
toate sectoarele de activitate. 21.10 
Telex. 21.15 Muzee și exbozitli. 
21.35 Caruselul Operetei. 21.50 Re
portaj TV : „Semnificațja unul 
gest" sau „Școala civică a stadlo-

VINERI, 20 DECEMBRIE 1974

PROGRAMULI

16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune în limba germană. 19,10 Tra
gerea loto. 19,20. 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 România de as
tăzi, România de mîine. Revistă 
social-politlcă TV : „Toate fintini- 
le acestei țări". 20,35 Film artistic : 
Porțile Albastre alte orașului, pre
mieră TV. 92,10 24 de ore.

PROGRAMtTL II

Film Serial pentru copil : Două
sprezece luni. 18.35 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Revista economică TV. Îndeplinind 
hotărîrile congresului. 20,3o Teatru 
liric TV. Ih memorlam. Premieră 
TV. 21.20 Documentar TV : Vacantă——— x. * . . - i d'eîn Cârpâți. 21,30 Muzică uțoâră 
peste hotare. 22,io 24 de ore.

Atanasiu. 20,30 Festivalul 
clofic al țărilor dunărene. 
Desene animate. 21,20 Telex. 
Legile țării, legile noastre. 
Primii fulgi de nea. Muzică i 
ră. 21,45 Bucureștiul 
Frunze în piatră, vreji îh lemn. 
22,00 Cărți și idei.

i fol-
21,00
21.25
21,35 

ușoa- 
neeunoăcut.

JOI, 19 DECEMBRIE 1974
PROGRAMUL II PROGRAMUL I

20.00 Arte înfrățite. Muzica ți___________  .. li
teratura. 20.30 Film artistic : Dja- 
mîlea. O producție Kirghiz-Film. 
Premieră pe țară. 21,50 Ce știm și 
ce nu știm despre...

MIERCURI, 18 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Curs 
Teleșcoală. 
rusă.
10,50 
parte 
ăstei 
de astăzi

de limba engleză. 9.00- 
10.00 Curs de limba 
Tribuna TV (reluare), 
artistic (reluare). De-

10,30 
Film 
de Tipperary. 12,10 Rapsodul 
țări mă știu... tn emisiunea 

poetul țăran Dumitru

16,00—17,00 Telețcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Din . țările socialiste. 
17.45 Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală.! 18,05 Universitatea 
TV. 18,35 Lecții pentru lucrătorii 
din agricultură. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Seară pentru 
tineret. 21.25 Ultimele secrete ale 
lumii animalelor (II). 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul Orchestrei Sim
fonice a Radiotelevlziunii Române. 
22,15 „Chip comunist incandescent 
și pur". Emisiune de versuri.

17,30 Telex. 17,35 Cîntece popu
lare. 17,50 Film artistic Cămașa 
albă. Producție a studiourilor iugo
slave. Premieră pe țară. 18,45 Ar
monii intime. 19.15 Avanpremieră. 
19,20 1001 de seri. 19.36 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copil : 
Daktari. 20,35 Biblioteca pentru 
toți. Repere pentru o posibilă sin
teză. 21.05 Telex. 21.10 Muzica la... 
magazinul ..Muzica". 21.20 Dialog. 
Specialistul si calitatea vieții. 21.45 
Jazz-ul românesc. 22.op Cincinalul 
revoluție! tehnico-știlnțlfice.

SIMBATA, 21 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL!

10.00 Micii meșteri mări. 10.29 
Film serial pentru copii (reluare) : 
Douăsprezece luni. 10.50 Cu docu
mentele Congresului pe masa de 
lucru. 11.05 Teleenclclopedia fre- 
lusre). 12.40 Muzică populară. 13.00 
Telex. 13.05 Hochfel pe gheătă. 
U.R.S.S.-Cehoslovacia. Transmisiu
ne directă de Ia Moscova. 16.00 Te- 
Itex. 16 05 Caleidoscop cultutâi-ăt- 
tistlte. Emisiune de informație si 
actualitate literară, teatrală, cine- 
frft't.bgrntlcă si plastică. 16.25 Tfe”’- 
felob. Katow'ce. 16.45 vntpaț jți74 
în imagini (Ui. 17.45 Vîrstele peli
culei. 18’0 ..Tăt m'-o »ls bM'ta-n 
sat...". Cîht^ce ponulare, 18.45 O 
hartă a sant'mcnțcior — emisiune 
de versuri. 19.no T.nme» , condlcm. 
an,an ioni rie se-1. ’o.sn 'ceiejurnal. 
2n an Taî«ehoîcionediă. Arta iăriaia- 

<TT1. 20 A* P’’tjlitețțâte. 
an.80 Film serial ; Un șe-*f ia New 
Vo-ir. ..Rilnihâro tn întunferih**, 
21.40 Telelumal. 21.50 Săptămîna 
Sportivă. 22.00 Intilnirea de la ora 
10... Magazin muzical-distractlv.

dere și căldură. Prin calm și 
forță, voință și cumpătare".

Poate sculpturile la care 
gîndește el acum vor fi sau nu 
vor fi niciodată cioplite. Dar, 
el așa le visează, așa vă vede, 
cum v-âu văzut mulți dintre cei 
pe care i-ați comandat. De g- 
ceea. probabil, i-au spus ostașii 
acestui arc de drum, „Curba 
lui Zavate", pentru că vă știau 
bun și drept, iar acei kilometri 
lucrați sub comanda dumnea
voastră, ca printr-un contrast 
al echilibrului, trebuiau 
șerpuitori ca o căutare 
fecțiilnii.

Vă amintiți, tovarășe 
Toate lucrările pe șantier, la 
toate punctele de lucru erau 
socotite de extremă urgență. 
Dar curba la care lucrați dum
neavoastră era mai presus de 
celelalte pentru că ea ținea în 
loc transportul de materiale 
spre tunel. Cind treceau Tatrele 
grele, 
dau 
torită 
siuri.
buldozere. Ostașii 
noapte gata de 
Știați să-i faceți să 
tragere de inimă și 
rau bolovanii cu brațele, cîte 6 
inși la un bolovan, picioarele li 
se afundau sub greutate în um
plutura adîncă și netasatâ a 
drumului dar lucrau cu 
dispoziție pe care le-o 
insufla întotdeauna la 
Sinteți un bun psiholog 
bun pedagog. Știți să răsplătiți 
meritele fiecăruia chiar și cu o 
vorbă.

— Vi-1 mai amintiți pe sol
datul Dragoș ?

— Mi-1 amintesc, 
Și maiorul Zavate 
bește.

V-ați dat seama 
ment dat că atest băiat, rușinos 
ca o fată, n-a plecat niciodată 
în permisie, pe cind ceilalți din 
plutonul lui fuseseră de două- 
trei ori. Ați cerut să-i vedeți 
realizările. Erau m.ai mult de
cît frumoase. Numai depășiri 
de normi lună de lună. Cu toa
te acestea, comandantul lui 
direct nu l-a propus pentru 
permisie. Dar nici el n-a cerut. 
Dumneavoastră cunoașteți insă 
că sint oameni care știu să cea
ră și alții care nu știu să ceară. 
Și-du «cele «tai. multe „ori, . toc
mai aceștia din urmă au merite 
adevărate. Cyid sra ce inters, 
efațî in '"ședință de. bilanț." 
A bătut la ușă $i a intrat in 
sală. S-a apropiat în pas de 
front de masa prezidiului și a 
raportat reglementar că i s-a 
isprăvit permisia și s-a intors 
în tabără. I-ăți spus : „Bine, 
ești liber". Dar’el v-a răspuns: 
„N-am terminat". Și-a dat jos 
ranița din spate și a scos din 
ca un pachet. ..Acesta e pen
tru dumneavoastră" a adăugat 
soldatul și vi l-a pus pe masă. 
Ședința fusese de acum între
ruptă. Toți cei adunați acolo a- 
sistau lă un gest neobișnuit. Vă 
urmăreau cu privirea să vadă 
cum reacționați. Poate unii își 
dădeau coate spunind in sinea 
lor : „Uite, comandantului i se 
aduc plocoane". Dar nu aveți 
asemenea preconcepții, sinteți 
cu cugetul curat. N-ați refuzat 
înainte dte a vedea despre ce e 
vorba. Ați desfăcut pachetul.

se

să fie 
a per-

maior?

încărcate, se scufun- 
în umplutura nebătă- 
a drumului, pînă la șa- 

Le trăgfeați cu cîte trei 
erau zi și 
intervenție, 
lucreze cu 
rivnă. ,Că-

buna 
știați 
greu, 

și un

cum să nu? 
iarăși zim-

la un mo-

Erau șase pahare frumoase de 
sticlă. Soldatul v-a explicat : 
„Știți, eu sînt sticlar de mese
rie din Avrig. De mic copil 
suflu în sticlă împreună cu ta
tăl meu. In permisie, am lucrat 
aceste pahare pentru dumnea
voastră, cu dragoste și respect". 
Soldatul a luat poziția de 
drepți, a făcut stingă împrejur 
și a părăsit sala. Nu toți au 
înțeles frumusețea gestului. 
Dar dumneavoastră v-ați bucu
rat mult și v-ați emoționat. Nu 
pentru pahare, ci pentru că ați 
pătruns în inima încă unui om.

Știți să răsplătiți, dar și să 
pedepsiți, cînd trebuie, tntr-o 
duminică, Vlad Constantin fu
sese învoit de pe șantier. S-a 
îmbrăcat in haine civile, con
trar regulamentului, și a plecat 
într-o comună apropiată. Spre 
seară, a ieșit in șosea să gă
sească o mașină in direcția uni
tății. A făcut semn cu mina 
unei mașini. A deschis portiera 
și s-a urcat, dar in momentul 
acela a tresărit. Erați chiar 
dumneavoastră în mașină. Nu
mai putea da înapoi. Se liniș
tise însă numaideclt pentru că 
i se păruse că nu-1 cunoașteți. 
Doar o singură dată ați schim
bat citeva vorbe. L-ați întrebat 
unde vrea să meargă. A răs
puns că are un frate în tabără. 
Minciuna prinsese. După aceea, 
nu l-ați mai întrebat nimic. 
V-ați văzut de ale dumnea
voastră. Stătea totuși ca pe jă
ratec. Ați ajuns in fața barăci
lor. Și atunci l-ați vorbit, fără 
să vă întoarceți privirea : „Sol
dat, Vlăd Constantin, trei zile 
arest. Una pentru ținuta în care 
te afli și două pentru minciu
nă". Și ați coborit grăbit. O lec
ție aspră Și promptă. Nu se aș
tepta să fie recunoscut.

Gind drumul 
varășe maior, 
coborit pe jos. 
rat, cum era 
imensă tristețe 
se părea totul 
părăsiseră tabără, lucrarea fu
sese recepționată și calificată 
cu excepțional. Dar viața lipsea 
parcă, muntele se închisese ia
răși in tăcerea lui de piatră. 
Numai vinturile toamnei se 
porniseră sporindu-vă nostal
gia. Nu mai auzeați gălăgia 
muncii, nici cîntecele care iz
bucneau din vreun piept în 
care se cuibărise dprul, nici .bu
buiturile exploziilor. Drumul 
era terminat, dar deocamdată 
pustiu. V-ați trezit murmuri nd 
singur un cîntec, apoi 'l-ați lă
sat să năvălească din ce în ce 
mai tare. Coborați dinspre Po
dul Capra cîntînd o doin$ din 
Moldova și vă părea rău [că vă 
apropiați de tabără, că ajun
geți la barăcile prin care flu
iera vîntul. Erau singure, reci, 
dezolante. Le-ați privit de la 
cîțiva pași repetînd denumirea 
fiecăreia, așa cum le-au născo
cit distrindu-se soldații, cum 
le-au desmierdat în hazul lor : 
„Vila Claudia", „Pavilionul de 
marmură", „Castelul albastru". 
După aceea, v-ați urcat în ma
șină și ați apăsat cu toată pu
terea pe accelerator. Nu ați 
plecat însă spre casă, ci Către 
alte puncte de lucru, către alte 
viitoare nume care își așteptau 
împlinirea.

a fost gata, to- 
1-ați urcat și 
Nu v-ați bucu- 
de așteptat. O 

v-a învăluit. Vi 
pustiu. Ostașii

ROMULUS LAL

0 carte mereu deschisă
(Urmare din pag. i

București. Astfel că 
țini se depărtau de sat. 
CU acest atelier am reușit 
puțin două lucruri : să-i ptegă- 
tim pe tineri în profesiuni in
dustriale necesare satului și în 
același timp să-i stabilizăm aici 
în comună, uhde teste nevoie de 
priceperea șl energia lor".

Promisesem că voi da un 
gur exemplu, dar văd că 
buîe să mă contrazic. Iată, 
lierul-școală din cadrul liceului. 
Poate că mai presus decit fap
tul că anual cele două secții a- 
duc un beneficiu de peste 38 000 
lei, că autoutilarea a devenit, 
mai ales ptentru atelierul me
canic, cUvint ferm de ordine, aș 
spune că in orizontul de valori 
și de idealuri ale tinerilor li
ceeni, cele două ateliere au în
scris convingător și definitiv a- 
xioma morală a muncii, „Muncă, 
pe care, îmi mărturisea profe
sorul maistru Mihai Spandolide, 
noi am sădit-o ca înaltă va
loare in cugetul copiilor, nu 
prin conferințe și precepte, ci 
direct, antrenîndu-i în 'procesul 
productiv, educindu-le astfel 
simțul datoriei, al răspunderii, 
al hărniciei, al inițiativei, în- 
vățindu-i nu numai să mun
cească, ci și să trăiască, să gin- 
dească muncitorește".

Numitorul comun al acestor 
două exemple nu este greu de 
aflat. Lă Fierbinți, tinerii nu 
deprind doar o profesie nouă, 
ci și un nou sens de viață. Și 
este firesc ca atestatul de ma
turitate al muncii și al hărni
ciei să-l susțină și să-l treacă 
aici, in comuna în care au cres
cut și pe care sînt ei înșiși da
tori să o crească mai departe.

Nimic nu spune mai mult și 
mai exact despre o generație, 
în special despre o generație 
tinără, decit proiectele ei de 
viitor. Și mai ales modul în care 
își răspund și îți răspund la în
trebarea : pentru ce profesie voi 
opta ?

Un asemenea sondaj, recunosc, 
râpid și incrtmplet. m-a făcut să 
întrevăd căi noi de viață decit 
cele pe Care am bănuit că și le 
vor alege tinerii din Fierbinți. 
Să enumăr citeva domenii pre
dilecte : electronica, chimia ih- 
dustrială. construcția de mașini, 
cibernetica și calculul economic, 
limbile străine.........De fapt —
îmi explică Elena Tănâse, elevă 
a liceului din comună, alegerea 
acestor profesiuni nu se dato
rează unei mode, ci este rezul-

lâ

l)

nu pu-
. Odată 

cel

sin- 
tre- 
ate-

țatul unei mature chibzuințe, 
încercarea noastră de a ne o- 
rienta după exigențele dezvol
tării viitoare a societății noas
tre. Eu, de exemplu, voi urma 
comerțul exterior, alți colegi 
medicina sau cibernetica, toc
mai pentru că sintem convinși 
că numai alegindu-ne asemenea 
profesii vom fi utili cu adevă
rat societății". Nu altceva am 
înțeles și din mărturisirea Ve- 
ronicăi Stanică, asistentă medi
cală la spitalul din comună • 
„Mă gîndesc din ce îh cte mal 
serios să urmez facultatea de 
medicină. E in această hotărire 
și nevoia mea de perfecționare 
continuă, dar și convingerea că 
uh medic format dintr-un om 
din această comună și carte să 
se întoarcă aici, aduce Cu Sine 
pe lingă profesiune și un plus 
de căldură umană, absolut ne
cesară".

Ce-aș mai fi putut să răspund 
acestor argumente ? Fiindcă ce 
este neobișnuit dacă strănepoții 
desculților de la 1907 visează 
să urmeze comerțlil exterior, 
medicina sau cibernetica ?

încă de pe cînd era elev, pro
fesorul emerit Florian Popescu, 
astăzi director al liceului, a re
dactat o monografie despre co
muna natală. Normal, cu timpul 
a revehit asupra ei, pentru ca 
s-o corecteze, s-o îmbunătă
țească. I-a . antrenat și pe co
legii săi. mai tineri, și pe ele
vii lui. Uh gind îl măi frâmintă 
încă pe profesor : „credeți că 
vom reuși hoi să ținem păsul 
cu ritmul, cu viața comunei ? 
Vom putea noi să socotim lu
crarea definitivă ?“

Nu, nu ctecj^! Și nu pentru 
că. o știțj lâ fel de bine și dum
neavoastră, care sinteți dascăl 
întru slova lui Emlnescu și Sa- 
doveanu, nici o carte nu se 
poate socoti definitiv încheiată, 
cum viața însăși nu se poate 
opri încremenită de continua ei 
perfecțiune.

Cartea monografia comu
nei o scriu in gind și în fapt 
cu dumneavoastră, oamenii, de 
aici, din Fierbinți, o scriu cu 
pâsîune și chtezăhță, in pas cu 
întreaga țară. Iar cartea se nu
mește viitorul nostru comunist. 
Iată de ce am ținut să vă răs
pund și în scris că niciodată 
nimeni, și nici oamenii din 
Fierbinți, nu au să accepte să 
se pună punct de încheiere căr
ții lor. In această împrejurare 
face, tocmai, cartea .mai frumoa
să și aduce cuvenita cinste celor 
ce au scris-o.
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Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Primiți cele mai frățești felicitări pentru realegerea dumnea
voastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist, 
dare conduce construcția societății socialiste române.

Vă doresc numai succese în funcția Dumneavoastră.
Cu stimă.

POMPEYO MARQUEZ
secretar general al Mișcării pentru

Socialism (M.A.S.) Venezuela
•ir ★

tn legătură cu realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Partidului Comunist Român âu 
trimis telegrame de felicitare : dr. HERTHA FIRNBERG, minis
tru federal pentru știință și cercetare al Republicii Austria, 
HARRY GOLD, secretar al Asociației de prietenie Marea Brita- 
nie-România, KRISTIAN ALBERTSEN, președintele Asociației 
de prietenie Danemarca-România, LOUIS NAGEL, directorul 
editurii „Nagel“ din Franța, JEAN TAILLARD, secretar ge
neral al Asociației culturale Belgia-România, C. V. HELS- 
SEN, președintele Comitetului economie belgian pentru Româ
nia, sir KENNETH KEITH, președinte al firmei „RoIIs- 
Royee (1971) L.T.D.", JOHN FERGUSON SMITH, director gene
ral al Departamentului aviației comerciale „British Aircraft Cor
poration".

COMUNICARE
„Unele considerații asupra 

creării unei noi ordini econo
mice internaționale. O concep
ție românească : Nicolae
Ceaușescu" — este tema comu
nicării prezentate de prof. univ. 
Giancarlo Elia Valori, secretar 
general al Institutului italian 
de relații internaționale.

Expunerea a avut loc vineri, 
la Asociația de drept interna
țional și relații internaționale 
(ADIRI) și a fost urmărită cu 
interes de asistență — cercetă
tori din domeniul științelor juri
dice ji politice, cadre didactice 
universitare.

SESIUNI
Muzeul de istorie al Republicii 

Sociăliste România găzduiește, 
IncSpind de vineri, o sesiune de 
comunicări care readuce in ac
tualitatea științifică de speciali
tate dezbaterea unor teme im
portante ale muzeografiei româ
nești contemporane.

★
Sub egida Academiei Repu

blicii Socialiste România, în zi
lele de 12 și 13 decembrie, a avut 
loc o sesiune de comunicări din 
domeniul mecanicii aplicate și 
al științelor spațiale.

în zilele de 9 și 13 decembrie 
s-au desfășurat la București lu
crările celei de-ă V-â sesiuni a 
Grupului mixt de lucru româno- 
italian de colaborare economică, 
industrială și tehnică în dome
niul metalurgiei, la capătul că
rora a fost semnat un protocol.

SEMINAR
Sub auspiciile Centrului demo

grafic O.N.U. — România 
(CEDOR), la București S-au des
fășurat, între 29 octombrie Și 13 
decembrie, seminarul științific 
cu tema „Populație și dezvol
tare".

în alocuțiunea rostită la festi
vitatea de închidere, Ferdinand 
Rath, directorul Centrului de
mografic O.N.U.-Româriiă, a evi
dențiat succesul acestei prime 
manifestări științifice organizate 
de către centru' de ia recenta 
sa înființare.

La rîndul său, acad. Theodor 
Burghele, președintele Comisiei 
Naționale de demografie, a 
apreciat seminarul ca una din 
primele transpuneri în practică 
a recomandărilor adoptate de 
Conferința Mondială a Popu
lației, care a avut loc anul aces
ta la București. ■

La ședința festivă de închidere 
a fost prezent S. A, Chedid. di
rectorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București.

Expoziția „AVIROM ’74“

Asociația crescătorilor de pă
sări și animale mici — AVIROM 
— se preiintă în fața publicului 
bucurOȘtean cu cea de-a doua 
expoziție a sa la nivel republi
can. Deschisă la 8 decembrie 
a.c. în pavilionul B al Comple
xului expozițional din Piața 
Scinteii, expoziția va sta la dis
poziția publicului pină la 17 
decembrie, puțind fi vizitată 
zilnic între orele 10—19.

Cele circa 2 000 de exponate 
aparțin unităților de producție 
ale asociațiilor județene, mem
brilor AVIROM care au obți
nut în gospodăriile lor perso
nale rezultate meritorii, între
prinderilor de specialitate avi
colă și de creștere a animalelor 
miei, din sectorul de stat și 
cooperatist, institutelor de cer
cetări și unităților de producție 
specializate în matcă și furaje. 
Mai participă, de asemenea, cu 
exponate proprii Uniunea co
lumbofilă. Asociația „Colibri", 
sectorul de chinologie. Comite
tul pentru protecția animalelor 
și... pionierii, cei mai buni și

mai atenți prieteni ai păsărilor 
și animalelor mici.

în dorința de a sprijini cetă
țenii care doresc să devină cres
cători s-au organizat standuri 
cu vinzare, celor interesați pu- 
nîndu-li-se. totodată, la dispozi
ție și un bogat material docu
mentar și de informare.

Oglindă fidelă a cimpului larg 
în care acționează AVIROM a- 
vînd ca primă preocupare dez
voltarea fondului genetic și 
dezvoltarea producției de car
ne. ouă și blănuri, locul unui 
util schimb de experiență între 
crescători și al obținerii mate
rialului biologic necesar activi
tății viitoare, expoziția se con
stituie într-o manifestare atrac
tivă și interesantă pentru pu
blicul larg. într-o sugestie și un 
îndemn practic și convingător 
pentru tinerii de toate catego
riile, pentru organizațiile U.T.C., 
care pot contribui substanțial la 
activități de genul celor ce 
preoeupă AVIROM-U1.

AL. DOBRE 
Foto : VASILE RANGA

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii___ . Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Fe
derale Germania, WALTER SCHEEL, următoarea telegramă :

Pentru sincerele condoleanțe exprimate cu ocazia accidentării 
unui avidn al companiei germane Lufthansa la Nairobi, vă mul
țumesc foarte mult.

PLECARE ACORD
Delegația economică din Iran, 

condusă de Ahmad Memarza- 
deh, adjunct al ministrului co
merțului, care ne-a vizitat țara 
cu prilejul lucrărilor subcomisiei 
mixte româno-iraniene pentru 
comerț, a părăsit, vineri dimi
neața, Capitală.

SPECTACOL
Ansamblul artistic „Mansude" 

dih Phenian (R.P.D. Coreeană) 
a prezentat vineri seara ultimul 
spectacol pe scena Teatrului 
Național din Craiova.

în cursul dimineții, artiștii din 
țara prietenă au vizitat obiective 
culturale și au avut o întîlnire 
cu membrii corului Filarmonicii 
„Oltenia" din localitate.

în continuarea turneului ce-1 
întreprinde în România, ansam
blul coreean vă fi oaspete al 
municipiului BrașOv.

CONCERTE
Sub auspiciile\Consiliulu! Cul

turii și Educației Socialiste, la 
Ateneul Român a avut loc, vi
neri seara, concertul inaugural 
al Zilelor muzicii poloneze, ma
nifestare înscrisă in planul de 
colaborare culturală dintre cele 
două țări. La concertul susținut 
de Orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu" 
și-au dat concursul mai mulți mu
zicieni polonezi : dirijorul Jerzy 
Katlewicz, pianista Lidia Gry- 
chtolbwna și baritonul Jerzy 
Artysz. Programul a fost alcă
tuit îrl întregime din lucrări ale 
compozitorilor polonezi Chopin, 
Penterecki, Baird și Lutoslaw- 
ski.

★
• în cadful ciclului „După 

amiezile muzicale ale tineretu
lui", în sală îftieă a Palatului, îl 
vom putea asculta duminică, 15 
decembrie la ora 19, pe pianis
tul Dan Atanasiu, student în 
anul I al Conservatorului „Ci- 
prian Porurhbescu", într-un re
cital Chopin.

• Concertul educativ pentru 
elevi de,duminică, 15 decembrie 
ora 11 de la Ateneu are ca temă 
Lumea basmului muzical. Pro
gramul cuprinde fragmente din 
„Flautul fermecat" de Mozart, 
„Seherezada"' de. Rimski Korsa
kov, „Lacul lebedelor" de Ceai- 
kovski, „Povestirile lui Hof
fmann" de Offenbach. „Hănsel 
și Grătel" de Humperdinck, 
„Motanul încălțat" de Cornel 
Trăilescu, „Punguța cu doi bani" 
de Teodor Bratu (A. P.)

liivățăifilnt, 
practică medicală, 

cercetare științifică
O interesantă manifestare 

de îmbinare a cercetării cu 
practica medicală a început 
ieri în cadrul Policlinicii uni
versitare Vitan.

„Printre Zecile de comu
nicări ce sînt prezentate, rod 
al bogatei experiențe clinice 
a medicilor de aici, ne-a 
spus tovarășul dr. Alexandru 
Mătasă. directorul policlinicii, 
se disting cîteva valoroase 
investigații de medicină a 
muncii și de medicină pre
ventivă și curativă profilată 
pentru tinăra generație. Ast
fel se pot cita cercetările în
treprinse de colectivele me
dicale ca : problemele obose
lii și a raportului efort-ali- 
mentație în cadrul întreprin
derii „Crinul", cercetări pri
vind odonto-stomatologia și 
igiena dentară la tineri, stu
diul uhor dezechilibre morfo- 
funcționale la adolescenți 
etc. La lucrările acestei con
sfătuiri medicale participă, 
alături de cadre didactice din 
invățămîntul superior și 
practicieni, numeroși studenți 
ai Facultății de medicină și 
stomatologie. Concluziile dez
baterilor vor servi la extin
derea unor metode colective, 
mai ales în domeniul medi
cinii preventive și al medi
cinii muncii".

•» F. LEREA

La 13 decembrie, la Ministe
rul Afacerilor Externe, a avut 
loc semnarea Acordului de coo
perare între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guver
nul Statelor Unite ale Amerieii 
in domeniile culturii, invățămin- 
tului, științei și tehnologiei și a 
Programului de schimburi în a- 
cesțe domenii, pe anii 1975 și 
1976. Documentele prevăd dez
voltarea colaborării între uni
versități. institute de cercetare 
științifică, biblioteci, muzee și 
alte instituții de invățămînt, ști
ințifice și cultural-artistice, pre
cum și realizarea de schimburi 
de cercetători, cadre didactice, 
oameni de artă, ziariști. Se pre
vede, de asemenea, organizarea 
de colocvii, simpozioane, expo
ziții. prezentări de filme, schim
buri de cărți.

ADUNARE
Vineri după-amiază, la clubul 

Combinatului poligrafic „Casa 
Scinteii" a avut loc o adunare 
festivă consacrată Zilei Tipo
grafului. Cu acest prilej, Victor 
Evzicov. membru din ilegalitate 
al partidului, a evocat zilele 
eroice din decembrie 1918, mo
mente de seamă ale luptei clasei 
muncitoare din țara noastră 
pentru libertate socială și națio
nală.

în încheiere, formații artistice 
ale combinatului ău 
un reușit program.

Adunări similare âu 
în cursul aceleiași zile
întreprinderi poligrafice diri Ca
pitală și din țară.

prezentat

avut loc 
și la alte

★

în memoria eroilor prrtletâri 
căzuți Ia 13 Decembrie 1918 în 
lupta pentru 
muncitoare, 
delegații de 
diri Capitală 
pus coroane 
comemorativă din Piața fostului 
Teatru Național și la Cimitirul 
„Reînvierea".

drepturile clasei 
Vineri dimineața, 
oameni ai muncii 
și pionieri au de- 
de flori la placa

VERIFICAREA

TEHNICA AUTO
De la Direcția circulației 

Inspectoratul general al miliției 
am fost informați că Verificarea 
tehnică anuală — una din ope
rațiile de mare amploare, me
nite a garanta buna funcționare 
a tuturor autovehiculelor aflate 
în circulație — va începe, la 1 
ianuarie 1975 și va dura pînă la 
1 iunie.

din

DIN ARENELE

DE MASĂSPORTULUI

și, respectiv,

in

Discuție sezon

PROGRAM Melbourne

jocurile pe echipe 
individuale de

ge
nt.

TURNEUL CAMPIONILOR»

• O nouă sală de sport 
la Buftea

De scurt timp, elevii Liceului 
teoretic din Buftea beneficiază 
de o nouă sală de sport, utila
tă cu materialele necesare prac
ticării jocurilor de volei și bas
chet. Săptămîna aceasta va avea 
loc, aici, și primă competiție 
oficială, care va reuni mai mul
te formații din județul Ilfov. 
Respectiv, duminică se va des
fășura tradiționalul turneu de 
volei dotat cu trofeul „Cupa 30 
Decembrie". Vor evolua echipe
le masculine Filatura Oltenița, 
Voința Urzicenj, Unirea-Mihai 
Bravu, Viitorul Periș, A. S. Dră- 
goești și Știința Buftea.

Cristea și Laura Cafrița. După 
o pregătire intensă, tinerele for
mații au participat la o serie 
de concursuri de masă și cu ca
racter republican, obținînd ’ re
zultate bune. Ultima competiție 
a sezonului, desfășurată la 
Străulești, a fost cîștigătă de 
elevii Școlii generale nr. 187-Mo- 
goșoaia, iar pe locurile 2 și 3 
s-au clasat echipele școlilor 
nerale rir. 13 
173.

• Secție 
comuna

de lupte i 
Vața de Jos

COMPETlflONAL
HOCHEI. Astăzi în cadrul di

viziei A are loc pe patinoarul 
„23 August" din Capitală ,de la 
ora 16, întîlhirea dintre A.S.E. 
și Tîrnava Octorhei.

TENIS DE MASA. La Arad au , 
loc astăzi ultimele întreceri pen
tru titlurile naționale la tenis 
de masă. întrecerile vor avea 
loc în sala sporturilor din loca
litate.

VOLEI. Echipa masculină de 
volei S. K. Rostov pe Don sus
ține cea de a doua întîlnire 
amicală in compania echipei 
Steaua, mîine dimineață, de la 
ora 10,30, în sala Giulești.

POPICE. Azi și mîine selecțio
natele sindicale ale României și 
Ungariei se vor întîlni la Plo
iești. Au loc întreceri pe echipe 
și individual.

BOX. Competiția „Cupa Fede
rației" programează turneul fi
nal astfel : joi. 26 decembrie, 
ora 17, gala semifinalelor, iar 
simbătă, 28 decembrie, de la 
ora 18, reuniunea finală. Galele 
vor avea loc în sală Floreasca 
din Capitală.

partidelor 
Parun și 
Solomon

r

Cu desfășurarea 
Guillermo Vilas-Onny 
Raul Ramirez-Harold 
s-au încheiat întîlnirile din ca
drul grupelor preliminarii ale 
„Turneului campionilor" la te
nis, competiție care se dispută 
pe terenurile de Ia 
Park" din Melbourne, 
amînăte în urmă cU 
din cauza unei ploi 
s-au disputat în condiții optime, 
vremea fiind însorită. Conform 
pronosticurilor, au ciștigat fa- 
voriții. Tenismanul argentinian 
Guillermo' Vilas l-a învins greu, 
în trei seturi, cu 7—5, 3—6. 11—9 
pe neozeejandezul Onny Parun, 
la capătul unei partide echili
brate, care a durat' două ore și 
cinci minute. Liderul „Marelui 
Premiu-F.I.L.T." și-a pus și de 
data aceasta in valoare lovitu
rile sale precise smulgind o a- 
plaudată victorie. în urma aces
tui succes, Vilas s-a clasat pe

„KooyOng 
Partidele, 
două zile 
torențiale.

u
DESPRE MUNCĂ Șl VIAȚĂ*)

Octavian 
suită de 
ai Muncii

Sub acest titlu, 
Milea reunește o 
convorbiri cu Eroi 
Socialiste, pe care îi numește 
„oameni de marcă ai țării, 
care poartă insemnele hărni
ciei, tenacității, dăruirii, suc
cesului". Intenția autorului a 
fost aceea de a oferi tînăru- 
lul cititor ____
comunistă, repere exemplare 
pentru un destin de 
și pasiune.

De fapt, fiecare dintre cele 
30 de interviuri ale cărții cîș- 
tigă in interes și reușesc șă 
fie convingătoare tocmai prin 
aceea că nu compun biogra
fii lineare, cu șanse răsună
toare de succes publicitar. 
Fiecare dintre cele 30 de bio
grafii sînt, de fapt, destine a 
căror împlinire a adus-o 
munca îndirjită, curajul de 
a nu fugi de greutăți, băr
băția cu care au reușit, mai 
presus de toate încercările și 
vicisitudinile posibile, să se 
identifice cu profesiunea lor, 
să facă din ea un sens supe
rior, moral și civic, de viață.

modele de viață
muncă

Octavian Milea : DES
PRE MUNCĂ ȘI VIAȚĂ, 
Convorbiri cu Eroi ai Muncii 
Socialiste, Editura politică — 
1974.

a

i

De aici reiese și calitatea 
principală a cărții lui Octa
vian Milea, care se citește cu 
interes și plăcere, fiind car
tea unui reporter, capabil să 
descifreze codul moral al in
terlocutorului și să ii resti
tuie unui cititor dornic nu de 
măruntă 
contactul
xemplu real.

moralizare, ci de 
incitant cu un e-

C. ȘERBAN

• Competiția tinerelor 
speranțe

Baza sportivă de la Străulești 
a găzduit, recent, o interesantă 
competiție de oină, la care s-au 
întrecut cele mai tinere formații 
din sectorul 8 âl Capitalei. Este 
vorba de un număr de 12 echi
pe de elevi, înființate în acest 
an, din inițiativa profesoarelor 

educație fizică Speranța

primul -loc în grupa A cu 3 vic
torii fiind urmat de Newcombe 
(Australia) — 2 victorii, Borg 
(Suedia) — 1 victorie și Parun 
(Noua Zeelandă) — zero vic
torii.

în partida restanță din grupa 
B. mexicanul Raul Ramirez â 
ciștigat fără drept de apel, în 
numai 40 de minute, cu 6—1, 
6—1 în fața americanului Harold 
Solomon.

în această 
loc s-a situat 
Uie Năstase, 
toate cele trei 
pierzînd doar un 
L-au urmat în clasament 
mirez (Mexic) 
rantes (Spania) 
Solorfton 
torii.

Astăzi sînt programate semi
finalele turneului. Ilie Năstase 
îl Va întîlni pe John Newcombe, 
iar Guillermo Vilas va juca în

grupă pe primul 
campionul român 

care a ciștigat 
partide disputate, 

singur set. 
Ra- 

— 2 victorii, O- 
— o victorie și 

(S.U.A.) — zero vic-

Alături de 
și concursurile 
atletism, șah. tenis de masă etc., 
în comuna Vața de Jos, județul 
Hunedoara, o largă popularitate 
cunoaște sportul celor voinici, 
luptele, practicat de numeroși 
tineri, care au obținut o serie de 
rezultate bune la ultimele com
petiții de masă. Așa Se face că, 
recent, conducerea asociației 
sportive „Ponorul" din localitate 
ă itîlțiât 6 secție de lupte, dînd 
posibilitate celor care îndrăgesc 
acest aport să desfășoare o acti
vitate organizată șl să participe 
la concursurile oficiale pe județ.

Compania lui Raul Ramirez.
Atenția iubitorilor de tenis 

este polarizată, desigur, de par
tida Năstase-Newcombe, în care 
specialiștii acordă prima șansă 
redutabilului campion austra
lian. în ultimele două partide 
susținute, Newcombe a de
monstrat că și-a revenit la for
ma care l-a consacrat și în plus, 
dună cum se știe, el excelează 
în jocul pe terenurile acoperite 
cu gazon. De altfel, singura vic
torie (din patru partide) a lui 
Newcombe asupra Iui Năstase a 
fost obținută pe un teren cu 
iarbă. în ceea ce privește 
întilnirep Vilas-Ramirez, prono
sticurile' ii sint favorabile cam
pionului argentinian.

învingătorii din semifinale își 
vor disputa duminică finala ce
lei de-a 5-a ediții a „Turneului 
campionilor", pe care pină in 
prezent, Ilie NăstaSe, l-a ciștigat 
de trei ori consecutiv.

Noutăți din sporturile de performanță
® CAMPIONATUL 

EUROPEAN DE ȘAH 
JUNIORI

începînd de joi, 19 decembrie, 
în localitatea olandeză Gronin
gen se va desfășura noua edi
ție a Campionatului european 
de șah pentru juniori. La aceas
tă competiție continentală vom 
fi reprezentați de tînărul jucă
tor Marian Dominte. El se va 
deplasa marți, 17 decembrie în 
Olanda. Amintim că ediția de 
anul trecut a fost cîștigătă de 
sovieticul Mâcaricef. iar repre
zentantul nostru, Aurel Urzică 
s-a clasat pe locul 8.

ian. Doina Prăzaru, Mariana 
Andreescu, Corina Colțescu, 
Ileana Portik și Maria Simio- 
nescu. Selecționata masculină, 
pregătită de maestrul emerit ăl 
sportului Mihai Nedef, cuprin
de pe : V. Popa, Gh. Novac. D. 
Georgescu, D. Nletilescu, T. Ta- 
rău, Gh. Oczelak. C. Cernat, 
V. Zdrenghea, Gh. Cîmpeanu, 
N. Pîrșu, M. Braboveanu, A. 
Molnar. La Salonic, baschetba- 
liștii vor avea de înfruntat pu
ternicele echipe ale Iugoslaviei, 
Bulgariei, Turciei și Greciei.

® CAMPIONATELE 
BALCANICE 

DE BASCHET

• CONCURSURI 
INTERNATIONALE 

DE SCHI, BIATLON
Șl SANIE

Lotul
care se pregătește pentru 
ediție a Campionatului

republican de biatlon, 
noua 
mon-

dial, va participa, in zilele de 
17—19 decembrie, la un concurs 
internațional in Italia, la Passo 
Rolle. Din lot fac parte vice- 
campionul mondial Gheorghe 
Girniță, Victor Fontana. Gh. 
Voicu, Nicolae Vestea, Nicolae 
Cristoloveanu. în continuare, 
componenții lotului vor partici
pa la întrecerile „Cupei 
F.R.S.B.", programate la Poiană 
Brașov. între 27—29 decembrie. 
De asemenea, în ultima decadă 
a lunii decembrie, schiorii ro
mâni Dan Cristea și Ion Cavaș! 
vor evolua la o serie de con
cursuri internaționale în Italia, 
Elveția și Austria. Lotul repu
blican pentru concursurile de 
sanie, disciplină inclusă în pro
gramul Olimpiadei de iarnă, va 
participa, pentru prima oară, la 
o competiție internațională, ce 
va avea loc în stațiunea mon
tană Oberwiesenthal (R.D.G.), 
între 25—30 decembrie.

M. L.
Sezonul internațional de bas

chet se va încheia în ultima 
decadă a lunii decembrie, cînd 
vor avea loc jocurile contînd 
pentru Campionatele balcanice 
de senioare și seniori. întrece
rile rezervate echipelor femini
ne au loc în localitatea iugosla
vă Baska Topola, în zilele de 
20—22 decembrie, iar turneul 
masculin se desfășoară la Salo
nic, între 26—30 decembrie. In 
vederea acestor întreceri, lotul 
republican feminin efectuează 
ultimele pregătiri în sala „O- 
limpia" din Timișoara. Din lot 
fac parte : F.caterina Savu, Su- 
zana Szabados-Pîrșu, Angelica 
Tita, Clara Szabo, Diana Miha- 
lic, Viorica Balai, Ștefania Giu- 
rea, Ileana Gugiu, Rodica Go-

Consfătuire de medicină sportivă
O consfătuire prilejuită de 

împlinirea a 25 de ani de activi
tate a rețelei de medicină spor
tivă din țara noastră și-a început 
vineri lucrările la București.

Reuniurîeâ vâ . oferi, timp rle 
două zile, un cadru adecvat pen
tru un Util schimb de opinii în
tre participant — specialiști ro
mâni și de peste hotare — în 
probleme privind asistența me
dicală a sportivilor, rezultatele 
obținute pe linia învățămintului 
și cercetării în medicina culturii 
fizice, precum și bazele științi
fice ale alimentației raționale și 
aspecte de farmacologie în sport.

Temele „Obiectivizarea bio
logică a antrenamentului spor
tiv" și „Rolul alimentației și me
ditației în procesele de reface
re" vor completa dezbaterile prin 
intermediul a două mese ro
tunde.

în ședința de deschidere a ma
nifestării, un cuvînt de salut a 
fost adresat celor prezenți de 
Alexandru CalomfireScu, prim- 
adjunet ăl ministrului sănătății. 
Marin Voiculescu, președintele 
U.S.S.M., și general locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
șeefinte al C.N.E.F.S.

■

ÎNVĂȚAȚI

STENOGRAFIA 
Metodă modernă și rapidă

DACTILOGRAFIA 
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 5496. și 22 2494.

Ce trebuie să știm despre
PRONOSPORT

• Concursurile Pronosport se organizează săp- 
tăminal.

• Fiecare concurs Pronosport se desfășoară 
pe baza unui program cuprinzînd 13 meciuri.

• La sistemul de pronosticuri sportive Pro
nosport poate participa oricine, prin depunerea 
de buletine completate cu una sau mai multe 
variante simple sau combinate.
• Depunerea buletinelor cumpărate se face la 

unitățile de vinzare proprii și mandatare, auto
rizate de Administrația de Stat Loto-Pronosport.

• înainte de depunerea buletinului, partici
pantul este obligat să completeze, cu litere mari 
de tipar, cu cerneală, pe verso talonului I, nu
mele și prenumele (fără prescurtări), localitatea, 
strada, numărul, blocul, scara, etajul, aparta
mentul și județul.

• Completarea variantelor pe un buletin Pro
nosport cu pronosticurile alese se face cu sim
bolurile „X" și „2“ pentru fiecare meci (se 
înscrie „1“ dacă participantul consideră că me
ciul va fi ciștigat de echipa gazdă ; „2“ în că
zui cînd consideră că va ciștiga echipa oaspete 
și „X“ dacă participantul consideră că va fi 
meci egal).

• Taxa de participare la Pronosport este de 
3 lei varianta întreagă. Se poate participa și cu 
o taxă de participare fracționată, Ia care se pot 
obține cîștiguri proporționale cu cota procentua
lă jucată.

• Depunerea buletinelor se face pînă în ziua 
de simbătă seara în întreaga țară.

După ora de închidere a zilei menționate mai 
sus, este interzisă depunerea și primirea buleti
nelor Pronosport pentru concursul respectiv.

Stabilrea buletinelor cîștigătoare, a număru
lui de cîștiguri șl categoriilor se face centrali
zat de către A.S, Loto-Pronosport, rezultatele 
fiind comunicate cîștigătorilor.

• Atribuirea cîștigurilor se face pe trei cate
gorii variabile, in sensul că prima categorie de 
ciștiguri o constituie aceea care are cel mai 
mare număr de pronosticuri exacte la concursul 
respeetiv, celelalte două categorii urmînd în or
dine cit cite un pronostic exact în minus.

•Alte amănunte găsiți în regulamentul pri
vind organizarea și administrarea sistemului de 
pronosticuri sportive Pronosport pe care ii pu
teți consulta in toate agențiile Loto-Pronosport.

la 17 decembrie’74
Tragere 
excepțională

LOTO,
fl

CÎȘTIGURI ÎN BANI
ȘÎ AUTOTURISME 

NELIMITAT EXCURSII 
ÎN U.R.S.S. SAU 
R.D. GERMANA
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Deschiderea lucrărilor
Congresului Partidului Socialist

Portughez
NAȚIUNILE UNITE: ADUNAREA GENERALĂ A ADOPTAT IN UNANIMITATE

Proiectul de rezoluție elaborat 
de România privind 

rolului O.N.
creșterea
u.

Plenara Adunării Generale a adoptat în unanimitate proiectul 
de rezoluție elaborat de România — căreia i s-au alăturat apoi 

.52 de state in calitate de coautoare — și supus Ia punctul „Creș
terea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și se
curității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate na
țiunile, în promovarea normelor dreptului internațional în re
lațiile dintre state".

Rezoluția subliniază necesita
tea participării active a tuturor 
statelor membre la eforturile de 
întărire a rolului Națiunilor 
Unite în relațiile internaționale 
contemporane, precum și a îm
bunătățirii funcționării și efica
cității principalelor sale organe 
în exercitarea responsabilităților 
lor decurgînd din Cartă. De ase
menea, rezoluția evidențiază sar
cina Adunării Generale de a a- 
naliza periodic problemele legate 
de rolul și eficacitatea Națiuni
lor Unite în scopul evaluării pro- 

' greselor înregistrate și al adop
tării de măsuri corespunzătoare

vizînd edificarea rolului și pres
tigiului O.N.U. în viața interna
țională.

Documentul hotărăște ca ur-. 
mătoarea sesiune a Adunării 
Generale să analizeze sugestii
le și propunerile avansate de 
state în scopul ridicării pe un 
plan superior a activității 
O.N.U. și conținute în raportul 
secretarului general, atrăgînd a- 
tenția principalelor organe ale 
O.N.U. asupra paragrafelor din 
raport conținînd propuneri și 
sugestii ce vizează îmbunătăți
rea eficienței lor.

Rezoluția cheamă toate state-

le membre ale organizației să 
analizeze în continuare căi și 
mijloace de natură să ducă la 
amplificarea rezultatelor poziti
ve ale O.N.U., la creșterea efi
cienței sale în soluționarea pro
blemelor cu care este confrunta
tă și să înainteze secretarului 
general, pînă la 30 iunie 1975, 
sugestiile și propunerile lor în 
ce privește realizarea acestor 
obiective. De asemenea, prin re
zoluție s-a hotărit includerea pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a proble
mei creșterii rolului O.N.U. în 
viața internațională.

Imperativul democratizării vie
ții și activității Națiunilor Unite 
a constituit punctul de referință 
al majorității covîrșitoare a in
tervențiilor reprezentanților sta- 

. telor în plenara Adunării Gene
rale pe marginea inițiativei ro
mânești.

• DATORITA grijii perma
nente pentru problemele șco
lare a administrației revolu
ționare din Vietnamul de 
Sud, în cursul anului 1974 au 
fost obținute succese însem
nate în domeniul învățămîn- 
tului in teritoriile aflate sub 
controlul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu. Astfel, în 
aproape toate localitățile din 
zona eliberată, chiar și în 
cătune, există, în prezent, 
școli de cultură generală.

în anul școlar 1974—1975, 
numai în provincia Quang 
Tri erau înscriși, în școli de 
diferite grade, peste 37 000 de 
copii, această cifră mareînd o 
creștere de 23 la sută față de 
anul școlar precedent. Succe
se remarcabile în domeniul 
școlarizării au fost obținute 
și în provinciile Quang Da, 
Quan Ngai, Gia Lai și în alte 
zone, iar în regiunile elibe
rate din delta fluviului Me
kong au fost date în folosin
ță, în primele șase luni ale 
anului în curs, 130 de școli 
de care beneficiază 16 000 de 
elevi. S-a dezvoltat puternic 
de asemenea sistemul școli
lor pedagogice, care asigură 
cadrele necesare continuării 
și amplificării activităților 
de școlarizare și culturalizare 
a populației.

DIALOGUL DE LA GENEVA

Programul de lucru în perioada
16 decembrie 1974-7 februarie

1975

Vineri au început la Lisabona 
lucrările Congresului Partidu
lui Socialist Portughez.

Congresul a fost deschis de 
Antonio Macedo, președintele 
P.S.P., după care Mario Soares, 
secretarul general al partidului, 
a prezentat raportul de activi
tate.

La lucrări participă delegații 
ale unor partide socialiste și 
social-democrate, partide comu-

niște, ale partidelor de guvernă- 
mînt din unele țări africane și 
ale mișcărilor de eliberare din 
Angola și Mozambie.

Din partea Partidului Comu
nist Român participă o delega
ție formată din tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
mitetului Politic Executiv, 
cretar al C.C. al P.C.R.. și 
sile Potop, membru al C.C. 
P.C.R.

Co- 
se-

Va- 
al

MOSCOVA: Ministrul de externe al României 
primit de N. V. Podgornîi

O.N.U.: Adoptarea 
Cartei drepturilor

și îndatoririlor
economice

Vineri, tovarășul George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, a fost primit la Krem
lin de N. V. Podgornîi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. La întrevedere a parti
cipat, de asemenea Andrei Gro
mîko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

în cursul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej, ministrul 
român a transmis, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, un 
mesaj de salut călduros și cele 
mai bune urări tovarășului Leo
nid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., precum

și un salut cordial și calde urări 
de sănătate președintelui Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., tovarășul N. V. Pod- 
gornîi, însoțite de urări de noi 
succese și prosperitate pentru 
comuniștii și întregul popor so
vietic, în noul an 1975, anul 
final al cincinalului.

Mulțumind, tovarășul N. V. 
Podgornii a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de salutări cordiale și cele mai 
bune urări din partea tovarășu
lui L. I. Brejnev, și din partea 
sa, calde salutări și urări de să
nătate, iar poporului român — 
noi succese in opera de edifica
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în timpul întrevederii, a fost 
. exprimată dorința reciprocă de 

dezvoltare continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală româno-sovietică în 
domeniile politic, economic, teh-

nico-științific, cultural și în alte 
sfere de activitate, spre binele 
popoarelor român și sovietic, al 
cauzei socialismului și păcii.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Vineri după-amiază, ministrul 

afacerilor externe al României, 
George Macovescu, a oferit, în 
saloanele Ambasadei române 
din Moscova, un dineu în onoa
rea ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromîko.

Au participat membri ai gu
vernului sovietic, alte persoane 
oficiale.

★
Vineri seara, tovarășul George 

Macovescu a plecat spre patrie.
în aceeași seară, ministrul a- 

facerilor externe al României a 
sosit la București.

Cu privire la vizita în Uniunea Sovietică a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socialiste România

externe al 
România, 
efectuat, 

decembrie 
1974, la invitația guvernului so
vietic, o vizită oficială de prie
tenie în Uniunea Sovietică.

In cursul prezenței sale 
U.R.S.S., George Macovescu

Ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu, a 
în perioada 9—13

în 
a 

fost primit de N. V. Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și A.N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. între tovarășii N. V. 

'Podgornîi, A. N. Kosîghin și 
George Macovescu au avut loc 
convorbiri care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
în afară de Moscova, a vizitat 
orașul Tbilisi, a făcut cunoștință 
cu diferite aspecte ale activității 
poporului sovietic, cu succesele 
obținute în construcția comu
nistă. Pretutindeni, oaspetelui 
român i-a fost rezervată o pri
mire călduroasă, cordială.

între George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
A. A. Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. 
ministrul afacerilor 
U.R.S.S., a avut loc 
de păreri privind 
continuă a relațiilor 
vietice, precum și în _

’ probleme internaționale actuale 
( de interes reciproc.

La convorbiri au mai partici
pat : din partea română — 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
U.R.S.S., Ion Ciubotarii, director 
in M.A.E. al Republicii Socialiste 
România, Aurel Stanislav, con
silier în Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România ; din partea sovietică 
— N. N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., V'. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R'.S.S. în Republica 
Socialistă România, N. N. Sika- 
ciov și V. N. Sofinski, directori 
în M.A.E. al U.R.S.S.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă reciprocă, 
proprie relațiilor româno-sovje- 
tîce.

George Macovescu a relatat 
despre hotărîrile Congresului al 
XI-lea al P.C.R., despre direcți
ile stabilite de Congres in acti
vitatea de politică externă a Re
publicii Socialiste România. La 
rindul ei, partea sovietică a in
format despre acțiunile privind 
măsurile de traducere în viață a 
hotărîrilor Congresului al XXIV- 
lea al P.C.U.S., despre activita
tea Uniunii. Sovietice pe arena 
internațională.

în cursul convorbirilor, s-a 
relevat cu satisfacție că relațiile 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică 
se dezvoltă cu succes, în confor
mitate cu Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
din 7 iulie 1970.

Părțile au subliniat hotărîrea 
lor de a contribui din toate pu
terile la întărirea în continuare 
a prieteniei și legăturilor multi
laterale dintre țările socialiste, 
pe baza principiilor marxism-le-

al P.C.U.S., 
externe al 
un schimb 
dezvoltarea 
româno-so- 
legătură cu

ale statelor
a

ninismului și internaționalismu
lui socialist, la întărirea unității 
și coeziunii lor, la adincirea co
laborării țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia și Con
siliul de Ajutor Economic Re
ciproc, în vederea realizării 
„Programului complex". în inte
resul cauzei socialismului, secu
rității și păcii în lume.

în conformitate cu hotărîrile 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român și ale 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică 
vor acorda o atenție deosebită 
extinderii și adîncirii relațiilor 
frățești și colaborării multilate
rale în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific, 
ral și în alte domenii,

cultu- 
căutînd 

noi posibilități pentru dezvol
tarea acestora, ceea ce corespun
de intereselor popoarelor român 
și sovietic, cauzei socialismului 
și păcii.

în cadrul schimbului de ve
deri privind situația internațio
nală, părțile au apreciat pozitiv 
procesul de îmbunătățire a cli
matului politic, mutațiile obți
nute în direcția destinderii și 
colaborării, evidențiind rolul im
portant al activității desfășurate 
de țările socialiste frățești, de 
către toate forțele iubitoare de 
pace în lupta pentru pace și 
securitate, împotriva tuturor 
formelor de agresiune imperia
listă și dictat, împotriva lezării 
dreptului popoarelor, pentru re
organizarea relațiilor internațio
nale pe baza principiilor co
existenței pașnice, ale egali
tății în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța.

Părțile au subliniat marea în
semnătate practică pe care o au 
întîlnirile frecvente la nivelul cel 
mai înalt pentru asigurarea 
dezvoltării favorabile a relațiilor 
internaționale, în interesul păcii 
generale. A fost confirmată do
rința reciprocă de a depune și 
în continuare eforturile necesare 
pentru ca procesele pozitive care 
au loc pe arena internațională 
să fie consolidate și să dobin- 
dească un caracter ireversibil.

O atenție deosebită s-a acordat 
situației de pe continentul eu
ropean. Părțile au exprimat 
convingerea că, în momentul de 
față, este necesar să se depună 
toate eforturile pentru înche
ierea cu succes, în timpul _ cel 
mai apropiat și la cel mai înalt 
nivel, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

Părțile au confirmat hotărîrea 
lor de a contribui, împreună cu 
celelalte state socialiste, la 
transformarea Europei într-o 
zonă a colaborării cu adevărat 
egale în drepturi între toate sta
tele, pentru însănătoșirea în 
continuare a situației internațio
nale și lichidarea focarelor și 
pericolelor de război.

S-a căzut de acord 
necesar să se adopte 
nuare măsuri pentru 
unor relații de bunăvecinătate, 
dezvoltarea înțelegerii reciproce 
și colaborării în Peninsula Bal
canică, pentru consolidarea pă
cii și securității în această re
giune.

Părțile și-au exprimat îngri
jorarea față de situația compli
cată și periculoasă din Orientul 
Apropiat și au subliniat din nou 
necesitatea stabilirii unei , păci 
juste și durabile în această re
giune, pe baza retragerii trupe
lor israeliene din toate teritori
ile arabe ocupate în 1967, asigu
rării independenței și suverani
tății fiecărui stat din această 
zonă, a dreptului poporului arab 
palestinean de a-și hotărî de 
sine stătător soarta, corespunză
tor intereselor naționale, inclu
siv de a-și constitui un stat 
independent. Ele se pronunță 
pentru reluarea cît mai grabnică 
și efectivă a lucrărilor. Conferin
ței de pace de la Geneva pentru 
Orientul Apropiat, cu partici
parea reprezentanților Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, în condiții de deplină egali
tate cu ceilalți participanți.

Republica Socialistă România 
și U.R.S.S. se pronunță cu hotă
rîre în sprijinul independenței, 
suveranității și integrității teri
toriale a Republicii Cipru, pen
tru retragerea trupelor străine 
de pe teritoriul acesteia și pen
tru a se acorda ciprioților posi
bilitatea de a-și rezolva proble
mele lor interne pe cale pașnică.

Părțile au reafirmat că vor 
acorda și în continuare sprijinul 
lor deplin luptei poporului viet
namez pentru respectarea strictă 
a acordurilor de la Paris, se pro
nunță pentru instaurarea unei 
păci trainice în întreaga Indo
china și respectarea dreptului 
tuturor popoarelor din această 
zonă de a dispune de propria lor 
soartă.

Ele au 
lor cu 
Populare 
dreptate spre unificarea pașnică 
a Coreei.

A fost exprimată convingerea 
ambelor părți asupra necesității 
de a se adopta măsuri eficiente 
în vederea încetării cursei înar
mărilor, a înfăptuirii dezarmării 
generale și totale, a cărei com
ponentă cea mai importantă este 
dezarmarea nucleară, sub un 
control internațional corespun
zător, a reducerii cheltuielilor 
militare. în legătură cu aceasta, 

pentru 
mondiale

Plenara Adunării Generale 
O.N.U. a adoptat Carta dreptu
rilor și obligațiilor economice 
ale statelor, document prezen
tat de „grupul celor 77".

Carta subliniază, încă din pri
mul capitol, că relațiile econo
mice și politice dintre state tre
buie bazate pe principiile suve
ranității, integrității teritoriale 
și independenței, egalității su
verane, neagresiunii, neinter
venției, avantajului reciproc și 
coexistenței pașnice, îndeplinirii 
cu bună credință a obligațiilor 
internaționale. Numai prin res
pectarea strictă a acestor prin
cipii de către toate statele se 
va putea realiza obiectivul final 
al Cartel — crearea unei noi or
dini economice mondiale, guver
nată de echitate și justiție.

Carta evidențiază dreptul su
veran și inalienabil al fiecărui 
stat de a-și alege sistemul poli
tic, economic, social și cultural 
în conformitate cu aspirațiile 
poporului său, fără nici un ame
stec sau presiuni din afară. De 
asemenea, este subliniat dreptul 
imprescriptibil al fiecărui stat 
de a-și exercita pe deplin și în 
mod liber suveranitatea perma
nentă asupra bogățiilor și re
surselor sale naturale și de a 
dispune de ele potrivit intere
selor economice proprii, inclu
siv de a le naționaliza și expro- 
pria, în cazul in care au fost în
străinate.

Toate statele, relevă Carta, 
sînt egale din punct de vedere 
juridic și au dreptul de a parti
cipa pe deplin și efectiv la pro
cesul de luare a hotărîrilor pen
tru soluționarea problemelor e- 
conomice, financiare și mone
tare internaționale în organiza
țiile mondiale.

Articolul 13 al Cartei inserea
ză propunerile românești privind 
dreptul fiecărui stat 
•neficia de cuceririle 
tehnologiei moderne, 
celerarea dezvoltării 
și sociale, înlesnirea _______
țărilor în curs de dezvoltare la 
aceste cuceriri prin organizarea 
unui continuu transfer de teh
nologie din statele industriali
zate.

Joi, Comitetul de coordonare, 
la nivelul șefilor de delegații 
ale celor 35 de state participante 
la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, a con
venit asupra unui program de 
lucru pe perioada 16 decembrie 
1974—7 februarie 1975, cu o pau
ză între 23 decembrie și 17 ia
nuarie.

Se prevăd pentru toate orga
nele de lucru 104 ședințe, în 
vederea finalizării documente
lor conferinței, asupra conținu
tului cărora s-a realizat un a- 
cord general în ceea ce privește 
prevederile de bază ale edificării 
securității și dezvoltarea coope
rării pe diverse planuri ale re
lațiilor dintre state în Europa.

Cu acest prilej, participanții 
au' evidențiat cu satisfacție 
progresele înregistrate in ulti
ma perioadă a lucrărilor, pro
grese care constituie premise 
certe pentru. încheierea cît mai 
grabnică a celei de-a doua faze 
a conferinței și ținerea fără în- 
tirziere a reuniunii la nivel înalt, 
pentru 
mente, 
tanța 
pentru 
mează să fie realizate să conți
nă prevederi clare și angajahte 
pe măsura sarcinii istorice pe 
care o are de îndeplinit confe
rința în procesul de edificare a 
securității și de dezvoltare a 
cooperării în Europa.

în intervenția sa, șeful dele
gației române, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a relevat că în 
elaborarea documentelor finale 
trebuie să se țină seama de in
teresele fundamentale ale tutu
ror statelor participante și să 
fie respectate în mod strict re
gulile și normele democratice 
care guvernează lucrările Con
ferinței. Delegația română este 
hotărîtă să continue să-și aducă 
o contribuție activă la progresul 
lucrărilor, astfel incit proble-

mele rămase în suspensie să-și 
găsească o rezolvare general ac
ceptabilă.

Hotărîrea 
la program 
eficientă și 
destinat ședințelor,

adoptată cu privire 
prevede utilizarea 

deplină a timpului 
. " ' ' pentru a 

asigura lucrărilor o eficacitate 
sporită.

Program de relansare 
economică în R.F.G.

estecă 
în conti- 
stabilirea

confirmat solidaritatea 
eforturile Republicii 

Democrate Coreene în-

părțile s-au pronunțat 
convocarea Conferinței 
de dezarmare.

Republica Socialistă _______
și Uniunea Sovietică declară din 
nou că ele acordă o mare în
semnătate creșterii rolului și efi
cienței activității O.N.U. în ve
derea asigurării păcii și securi
tății internaționale.

Părțile și-au exprimat satis
facția în legătură cu schimbul 
de păreri ce l-au făcut și, 
călăuzindu-se de dorința de a 
adinei colaborarea reciprocă, au 
hotărit să continue întîlnirile 
și să lărgească consultările între 
ministerele afacerilor 
ale celor două țări 
niveluri.

Ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu, 
ministrului 
U.R.S.S., 
Gromîko, 
treprinde 
prietenie 
România, 
tată cu satisfacție.

România

externe 
la cfiverse

externe al 
România, 

. a adresat 
afacerilor externe al 
Andrei Andreevici 
invitația de a în- 
o vizită oficială de 

în Republica Socialistă 
Invitația a fost accep-

adoptarea acestor docu- 
A fost subliniată impor- 
continuării eforturilor 
ca documentele ce ur-

Convenție 
economică
R.D.G
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R.F.G

de a be- 
științei și 
pentru ac- 
economice 
accesului

împuternicitul Ministerului Co
merțului Exterior al R.D. Ger
mane, Heinz Behrendt, și îm
puternicitul Ministerului Eco
nomiei al R.F. Germania, Willi 
Kleindienst, âu semnat, joi, 
convenția parafată la 6 de
cembrie privind o reglementare 
pe termen lung a creditului fără 
dobîndă (S.W.I.N.G.) in comer
țul dintre cele două state ger
mane.

Convenția intră in vigoare de 
la 1 ianuarie 1976. începînd de 
la această dată, creditul, care 
era pină acum de 640 milioane 
unități de decont, va fi de 850 
milioane, pentru o perioadă de 
cinci ani. Pînă la jumătatea a- 
nului 1980, se vor duce tratati
ve — pornindu-se de la nivelul 
atins in comerțul bilateral — 
referitoare la. stabilirea propor
țiilor S.W.I.N.G.-uIui pentru pe
rioada 31 decembrie 1981 — 31 
decembrie 1985.

Acest credit a fost constituit 
în virtutea acordului din 1956, 
câre stă la baza actualului co
merț dintre cele două state ger
mane. El are valabilitate pentru 
o perioadă de cite cinci ani și 
acordă fiecărei părți posibilita
tea de a cumpăra mărfuri pe 
credit de la partenerul comer
cial. După 1968, el a luat forma 
unui credit fără dobîndă.

• UN MANUAL ȘCOLAR CONSACRAT PROTECȚIEI MEDIU
LUI ÎNCONJURĂTOR A APĂRUT IN R.F.G. Cele 200 de pagini 
cuprind capitole asupra poluării, amenajării teritoriului, conser
vării solului, pădurilor, apelor și aerului, eliminării deșeurilor, 
luptei împotriva zgomotului, protejării alimentelor și lumii ani
male • A FOST FURATĂ SABIA LUI NAPOLEON împreună CU 
alte cîteva obiecte (o sabie a unui ofițer din garda imperială, o 
scrisoare semnată de Napoleon și Talleyrand) din muzeul de la 
Ajaccio • CELE MAI VECHI ROCI ALE TERREI au fost desco
perite în statul american Minnesota. Ele au 3 800 000 000 ani. In 
1969 niște specialiști de la Universitatea Oxford au descoperit și 
ei în Groenlanda roci cu o vechime apropiată celor din Minne
sota. Existența lor. în părți atît de diferite ale pămîntului furni
zează informații despre o epocă, încă puțin cunoscută, cind ocea
nele șl atmosfera erau în curs de formare și apăruseră probabil 
primele forme de viață. Este și momentul cind Luna pare să se 
fi desprins de Pămînt, deoarece cele mai vechi roci lunare aduse 
de „Apollo-H" în Iulie 1969 și de „Apollo-17“ în decembrie 1972 
datează de 3.3—4 miliarde ani • UN ATAC AL PIRAȚILOR ÎM
POTRIVA UNEI AMBARCAȚIUNI CU MOTOR în sudul Filipine- 
lor s-a soldat cu 23 de morți (14 pasageri și 9 pirați) șl 6 răniți. 
Crezind că n-a mai rămas nimeni la bora, pirații s-au pregătit sa 
sară pe punte, cind un sergent de poliție, care se ascunsese în 
spatele unui cadavru, a deschis focul, omorind 9 pirați și punin- 
du-i pe ceilalți pe fugă • UN VIZITATOR AL MUZEULUI 
BROOKLYN DIN NEW YORK a observat un individ rulînd o 
pinză șl introducind-o într-un tub. Nu l-a băgat in seamă. Cind 
a ajuns în fața unul cadru gol și-a dat seama că asistase, involun
tar. la furtul unei „naturi moarte" de Renoir în valoare de 
40 000-50 000 dolari. In schimb, la aeroportul din Diisseldorf, alertați 
de un telefon împotriva unei bombe, polițiștii au descoperit în
tr-un hangar nu bombe ci... o operă de artă valorînd 1 milion de 
mărci • UN AUTOMOBIL A CĂZUT PESTE UN TREN. De pe 
autostrada Neapole—Salerno, mașina a derapat căzînd 300 metri
într-o vale și s-a zdrobit de un tren care tocmai trecea, incendiind 
un vagon. Șoferul a murit în urma șocului • UN LOCOTENENT 
AMERICAN CARE A REFUZAT SĂ-ȘI TAIE PLETELE, a com
părut în fața curții marțiale reunită la cartierul general al divi
ziei sale. El riscă să fie condamnat la 5 ani muncă forțată și 
radiere. din armată • CANCERUL POATE FI PROGRAMAT 
afirmă cercetătorii de la Universitatea Giessen (R.F.G.). După 15 
ani de experiențe pe o specie de pește care se îmbolnăvește de 
aceleași tumori maligne ca și omul, ei au descoperit că în nu
cleul celulei se găsește un sistem care este în stare să influențeze 
în așa fel celulele tumorale deja produse, Incit să nu prolifereze 
decît tumori benigne. Datorită acestei observații se poate prezice 
cu precizie dacă, și la nivelul căror organe, peștii vor prezenta 
proliferări • O MAȘINA CARE ADUCE PLOAIE a fost construită 
in orășelul Calw (R.F.G.). Uriașul utilaj automatizat, odată trans
portat pe cîmp. funcționînd cu ajutorul unui motor antrenat de 
apă. poate aspersa uniform o suprafață de 2,8 ha. a „GHIDUL 
MEDICAMENTELOR CELOR MAI CURENTE", apărut recent în 
Franța, a fost adus în fața justiției de două laboratoare farmaceu
tice, deoarece în cazul a cîteva sute de medicamente era indicată 
folosirea, contraindlcațlile și adeseori relevată Inutilitatea lor.
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Reprezentantul P.C.R. primit 
de președintele Costa Gomes

• CANCELARUL R.F. 
GERMANIA, Helmut Sch
midt, a prezentat vineri în 
Bundestag programul econo
mic guvernamental vizînd 
combaterea șomajului și a 
recesiunii, ale cărui coordo
nate generale au fost anun
țate cu o zi înainte.

Schmidt a declarat că șo
majul — cifrat la 800 000 de 
persoane în prezent — va 
continua să se agraveze în 
perioada următoare, o ame
liorare a situației nefiind 
previzibilă decit pentru vara 
anului 1975. Din acest motiv, 
a spus cancelarul, asigurarea 
locurilor de muncă a devenit 
prioritatea principală a poli
ticii economice guvernamen
tale. Schmidt a indicat că, în 
acest scop, cabinetul a ho- 
tărît relaxarea politicii an- 
tiinflaționiste, prin alocarea a 
13,3 miliarde mărci (5,42 mi
liarde dolari) pentru sporirea 
cheltuielilor publice și încu
rajarea investițiilor.

Helmut Schmidt a anunțat, 
totodată, că guvernul va pro
ceda la limitarea investiții
lor străine în industria 
R.F.G.

Vineri. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a fost primit de pre
ședintele Republicii Portugalia, 
general Francisco da Costa Go
mes, căruia i-a transmis un me
saj de salut din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind călduros, președin
tele Costa Gomes a transmis, la 
rîndul său, un salut de priete
nie președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, a fost exprima
tă dorința comună a celor două 
state de dezvoltare a relațiilor 
politice, economice și cultural- 
artistice româno-portugheze, 
precum și a conlucrării celor 
două țări pe plan internațional.

La primire a luat parte Marin 
Iliescu, ambasadorul României 
la Lisabona.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

★
în aceeași zi, tovarășul Ștefan 

Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut 
o întrevedere cu tovarășul Al
varo Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez.

In cadrul convorbirii s-a fă
cut un schimb de informații pri-

vind preocupările actuale ale 
celor două partide și au fost dis
cutate probleme ale dezvoltării 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Portughez.

ORIENTUL
APROPIAT

DAMASC 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt palesti
nian a afirmat, că in noaptea de 
12 decembrie unități palestinie
ne au bombardat cu rachete gre
le două obiective din nordul Is
raelului.

Purtătorul de cuvînt, citat de 
agenția „WAFA", a precizat că 
au fost bombardate orașul Safad 
și așezarea Meyroun din apro
piere, situate la jumătatea dru
mului dintre Tiberias și granița 
de nord. Purtătorul de cuvint nu 
a furnizat alte detalii, dar a a- 
dăugat că ulterior va fi dat pu
blicității un comunicat.

TEL
Postul
nunțat 
lansate 
lui au căzut în zona Safad, din 
apropierea frontierei, dar nu au 
provocat nici un fel de pier
deri. Postul de radio a mențio- 

. nat că unitățile israeliene au ri
postat, deschizînd focul cu ba
raje de artilerie împotriva „po
zițiilor suspectate a fi palesti
niene".

AVIV 13 (Agerpres). — 
de radio israelian a a- 
că mai multe rachete 
de pe teritoriul Libanu-

După reuniunea de la
Qtiai d Drsay

BEIRUT 13 (Agerpres). — Ar
tileria israeliană a început joi 
seara, ora 22,30 G.M.T., să bom
bardeze orașul Nabatieh, aflat 
la peste 30 de kilometri nord de 
frontiera libanezo-israeliană, — 
a anunțat un purtător de cuvint 
militar libanez. El a arătat că 
mai multe obuze au căzut asu
pra cartierului „Hay Saraya Al 
Bayad".

Rezultatele reuniunii 
de la Paris a celor 
nouâ state membre ale 
Pieței comune conti
nuă să suscite interes, 
determinat de decla
rațiile destul de dife
rențiate ale partici- 
panților, de soluțiile 
destul de ambigue ale 
problemelor puse în 
discuție.

upă cum se 
știe, in centrul 
atenției confe
rinței la nivel 
inalt, convocată 
din inițiativa

președintelui Valery Giscard 
d’Estaing, s-au aflat proble
mele instituționale, politica 
regională, cererea guvernului 
Wilson de a renegocia con
dițiile aderării Angliei la Co
munitatea Economică Euro
peană, politica energetică și 
lupta împotriva inflației și 
recesiunii. Intre rezultatele 
reuniunii, consemnate în cele 
37 de puncte ale comunicatu
lui final, care se intinde pe 
14 pagini, se evidențiază sa
tisfacerea cererii franceze 
privind instituționalizarea 
reuniunilor restrinse la nivel 
înalt — de trei ori pe an, 
plus ori de cite ori se impune 
organizarea unor astfel de 
întilniri. S-a hotărit, de ase
menea, ca, in principiu, să se 
adopte regula majorității în 
luarea hotărîrilor în cadrul 
consiliului ministerial, cu 
utilizarea restrictivă a drep
tului de veto, alegerea parla
mentului comunitar prin su
fragiu universal — incepind 
din 1978. Alte probleme insti
tuționale rămase în suspen
sie, urmează a face obiectul 
unui studiu ce-1 va întocmi 
Leo Tindemans, premierul 
belgian. A fost adoptat fon
dul regional de finanțare a 
unor regiuni rămase în urmă, 
principalele beneficiare ale 
alocațiilor urmînd a fi Irlan
da și Italia. în linii mari cam 
acesta ar fi bilanțul realiză
rilor conferinței de la Quai 
d’Qrsay. în ceea ce privește 
„renegocierea engleză", s-a 
ajuns la un compromis re
zultat dintre „confruntarea 
între un prim-ministru brita
nic militant și un președinte 
francez intransigent" (GU
ARDIAN). Numai apelul la 
moderare și propunerile de 
ultim moment ale premieru
lui italian au evitat o ruptură 
în dezbateri. în final, fran
cezii au făcut cîteva conce
sii, recunoscînd necesitatea 
unei corelări intre bugetul 
comunitar și produsul natio
nal brut. In schimb, se pare, 
că englezii au renunțat la 
utilizarea termenului de „re- 
negociere". Referindu-se la 
această problemă, șeful di
plomației britanice, J. Callag
han, menționind „depășirea 
unui obstacol considerabil" 
releva menținerea în conti
nuare a unor „obstacole for
midabile". El declara că in 
cazul în care Franfa „adoptă 
o poziție rigidă iar noi nu 
vom obține o justă distribui-

re a sarcinilor în sensul pre
conizat de noi, va trebui să 
tragem concluziile ce se im
pun".

Problema energiei, una din 
cele mai dificile, supusă dez
baterilor prin prisma deose
birilor profunde care se
pară în special Franța 
de ceilalți parteneri, a rămas, 
în suspensie ; „o conciliere 
procedurală" urmînd a fi 
luată în considerare numai 
după ce planul francez al 
unei întilniri petroliere tri
partite (cu participarea țări
lor consumatoare, producă
toare și a reprezentanților 
din statele în curs de dezvol
tare) va fi obținut aprobarea 
Statelor Unite, în cadrul con
vorbirilor, în curs, dintre 
președinții d’Estaing și Ford. 
Ca un ecou al neînțelegerilor 
privind problema crizei ener
getice, șeful guvernului lu
xemburghez, Gaston Thorn, 
declara : „M-am dus sceptic 
la Paris și, din păcate, tot 
sceptic mă întorc de acolo".

Lupta împotriva efectelor 
inflației și a recesiunii a 
fost poate cel mai important 
punct de pe ordinea de zi. 
Dar, în afara unor fraze ge
nerale privind necesitatea 
„convergenței politicilor eco
nomice a țărilor industriale" 
nimic n-a fost hotărit. Presa 
occidentală a deplins faptul 
că șefii de guvern n-au acor
dat o atenție sporită realiză
rii unui acord menit să ducă 
la înlăturarea „creșterii 
ricolelor economice". 
L’AURORE își 
nemulțumirea că n-au 
căutate și soluțiile i 
ieșirea din actualul 
Cunoscutul cotidian 
L’UNITA afirma că „convor
birile nu au permis 
elimine divergențele 
fondului. Rezultatele 
rinței la nivel înalt 
totul insuficiente și 
„celor nouă" rămine 
a fost și pînă astăzi : o enti
tate paralizată din punct de 
vedere economic și fără o 
reală pondere politică". Iar 
LE QUOTIDIEN Di PARIS 
se întreba : „Ce valorează 
perspectiva alegerii parla
mentului (vest) european 
prin sufragiu universal față 
de creșterea pericolelor eco
nomice

La cîteva zile după înche
ierea reuniunii, după cum 
am văzut, rezultatele au fost 
primite cu destulă rezervă. 
Se așteaptă ca abia după 
viitoarele sesiuni ale Consi
liului ministerial și ale Co
misiei executive a Pieței co
mune să poată fi semnalate 
poziții mai elocvente asupra 
evoluției relațiilor interco- 
munitare. In orice caz merită 
menționată in acest context 
tableta lui Robert Escarpit 
publicată în LE MONDE și 
intitulată de astă dată „Lec
ția de anatomie". Escarpit 
asemăna conferința de la Pa
ris cu renumitul tablou al lui 
Rembrandt. Dar, remarca 
Escarpit, singura deosebire 
este că artistul n-a pus decît 
opt persoane in jurul corpu
lui întins, in timp ce la Paris 
au fost nouă. Puțin impor
tant — continuă autorul — 
căci adevărata problemă este 
de a ști ce sînt gata să facă 
doctorii reuniți la Paris : o 
autopsie sau o tentativă de 
animare.

IOAN TIMOFTE

pe scurt
Program cultural romă 
no—vest-german

• LA 12 DECEMBRIE a.c„ s-a 
semnat la Bonn, programul de 
colaborare în domeniile culturii 
și științei, pe anii 1975—1976, în
cheiat în conformitate cu acor
dul guvernamental privind cola
borarea culturală și științifică 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală 
Germania, din 29 iunie 1973. Pro
gramul a fost semnat de amba
sadorul român la Bonn, 
Morăga, și de 
ambasador în 
rilor Externe

Ion
dr. Hans Arnold, 
Ministerul Aface-' 
al R.F.G.

LIUBICICI, se- 
pentru apărarea

Tiparul t Combinatul poligrafic „Casa Sclntell**.

pe- 
Ziarul 

manifesta 
i fost 
pentru 
impas, 
italian

să se 
asupra 
Confe- 

sînt cb 
Europa 
ceea ce

• NIKOLA 
cretar federal 
națională al R.S.F. Iugoslavia, 
l-a primit, vineri, pe Robert 
Ellsworth, adjunct al ministru
lui apărării al S.U.A., aflat în 
vizită în Iugoslavia — relatează 
agenția Taniug.

Plenara C.C. al P.C.I.
• ÎNTRE 10 ȘI 12 DECEM

BRIE s-au desfășurat, la Roma, 
lucrările Plenarei comune a Co
mitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Control ale Partidu
lui Comunist Italian.

Plenara a hotărit convocarea 
celui de-al XIV-lea Congres al 
P.C.I., in perioada 18—23 martie 
1975, la Roma.

• CIU EN-LAI, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze a avut, joi, la Pekin, o în
trevedere cu senatorul Mike 
Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senatul S.U.A. La 
întrevedere au fost prezenti Ciao 
Kuan-hua, ministrul chinez al 
afacerilor externe, și alte oficia
lități chineze, informează agen
ția China Nouă.

Tensiune in Birmania
• JOI SEARA, elemente an

tiguvernamentale au comis din 
nou un atac asupra unei stații 
de cale ferată, relatează agen
ția TASS. Străzile Rangoonului 
sînt patrulate intens de unități 
ale armatei și poliției. Printr-o 
hotărîre a Consiliului de Stat al 
Birmaniei, întreaga putere în 
districtul capitalei a fost tran
sferată Statului Major general. 
Au fost interzise, 
lună, mitingurile și 
țiile.

Săptămînâ 
franco-romănă 
pellier

tirsp de o 
demonstra-

culturală 
la Mont-

• LA MONTPELLIER (Fran
ța) se desfășoară în aceste zile 
o săptămînă culturală franco- 
română organizată de Universi
tatea „Paul Valery" din localita
te, instituție înfrățită cu Univer
sitatea „Alexandru Ioan Cuza" 
din Iași. Cu acest prilej, a fost 
deschisă expoziția „Arta popu
lară românească" și a fost pre
zentat un concert de muzică 
folclorică interpretat de stu- 
denți ai Lectoratului de limba 
și literatura română din Mont
pellier. Manifestările continuă.
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