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Actualitatea
la întreprinderea „electrocentrale- -craiova

DEBUT INDUSTRIAL
școlară

LA SFÎRȘIT
DE
TRIMESTRU
Peste numai cinci zile 

punem punct unei etape șco
lare. Chiar dacă orele de 
clasă îșî urmează ritualul o- 
bișnuit, cu lecții predate, cu 
ascultare și note, situația la 
învățătură este deja decisă 
pentru fiecare școlar. Ar fi, 
deci, tocmai momentul potri
vit pentru radiografierea 
cataloagelor vizavi de fie
care elev : cum și cit a învă
țat, cum s-a comportat. Dar, 
dintr-o mult prea veche o- 
bișnuință, retrospectiva ana
litică este aminată pentru 
după vacanță. Un procedeu 
folosit și de organizația 
U.T.C. Deseori se consumă 
din trimestrul următor de în
vățătură o săptămînă, două, 
chiar mâi multe, pînă cînd or
ganizația U.T.C. a clasei pro
gramează o adunare de a- 
naliză a activității uteciștilor 
pe o perioadă finalizată și al 
cărei bilanț ar trebui să stea 
la temelia celei care începe. 
Nu s-ar putea renunța la a- 
cest mecanism, Ia o aseme
nea practică de rutină, și în- 
tîlnirea clasei să aibă loc în a- 
ceastă ultimă săptămînă de 
trimestru școlar ? Chiar dacă 
vacanța este consacrată re
laxării, odihnei, elevii nu pot 
și nu trebuie să șteargă cu 
buretele din memorie școala, 
ce au făcut în zilele de învă
țătură, cum s-au achitat de 
îndatoriri. Mai ales cei care 
n-au vrut, chipurile, să fie 
tocilari și, in consecință, nu 
și-au văzut de învățătură, ori 
au aminat-o pentru sfîrșitul 
anului școlar, cind au de gind 
să dea „asaltul" — mai ales 
ei trebuie să fie tulburați cu 
întrebări de către colegii lor. 
Menajamentele, gindul că 
le-am putea „strica" vacanța 
nu-și au rostul, cu atît mai 
mult în cazul elevilor care 
nu iau școala în serios. Dim
potrivă, trebuie să le-o „stri
căm" eu un subiect de medi
tație pe care colegii să ii 
propună acestora ; cum vor 
proceda să refacă handicapul 
datorat zilelor in care și-au 
plimbat lenea, neseriozitatea 
la școală și acasă, și-au creat 
cu de la ei putere timp li
ber peste măsură. Ei trebuie 
să fie determinați să folo
sească o bună parte din va
canță pentru recuperarea lec
țiilor nepregătite Ia vreme. 
Celor care din motive obiec
tive n-au o situație favora
bilă la învățătură, colegii mai 
buni le pot propune ajutorul 
lor. Colegialitatea școlară 
înscrie în legile ei spiritul 
de echipă, iar o echipă de ti
neri uteciști, cum este clasa 
de elevi, nu poate fi decit e- 
xigentă, săritoare, promptă în 
laudă, dar și în critică.

Merită făcută această încer
care : să se țină în aceste zile 
adunarea generală tradițio
nală consacrată unui tri
mestru de învățătură și să se 
stabilească acum programul 
de activitate pe care-1 soli
cită orele de școală, care se 
vor relua la 13 ianuarie. Să nu 
se lase nici unui elev „răga
zul" de a-și prelungi vacanța 
după reînceperea școlii cu 
alte zile de acomodare, să nu 
se creeze premisa improvi
zării unor măsuri fără efect 
de durată. Din prima zi de 
trimestru trebuie intrat efec
tiv în activitate, cu direcții 
stabilite pentru fiecare clasă.

LUCREȚIA LUSTIG

Ambiția autodepășirii 
amplifică rezultatele

întrecerii
Intre unitățile producătoare 

de energie electrică și termică 
întreprinderea „Electrocentrale" 
Craiova este renumită nu nu
mai pentru că ar fi una dintre 
cele mai mari întreprinderi de 
acest fel din țară, cît mai ales 
pentru rezultatele bune obținute 
de-a lungul anilor. La începutul 
lui 1974, lănsînd mobilizatoarea 
chemare la întrecere socialistă 
către toate întreprinderile simi
lare din sector, colectivul de aici 
s-a angajat să își mențină in 
continuare renumele cîștigat, iar 
realizările de pînă acum nu-i 
dezmint ambiția autodepășirii, 
hotărîrea de a răspunde exigen
țelor trasate de Congresul parti
dului. Depășirea pină în prezent 
a sarcinilor de plan Ia producția 
marfă cu 4.5 la sută constituie 
din această perspectivă unul 
dintre cele mai elocvente argu
mente. Dincolo însă de această 
cifră, măsură exactă a eforturi
lor celor 1 400 de muncitori. ■ 
tehnicieni și .ingineri, există și 
o altă dovadă, mult mai grăitoa-, 
re pentru responsabilitatea so
cială a muncii prestate aici. Fap
tul că principalii. beneficiari, 
Combinatul chimic Craiova și 
serele de la Ișalnița, cărora le 
livrează continuu, zi și noapte,

energia termică și electrică ne
cesară unei funcționări ritmice, 
nu și-au exprimat niciodată

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

• A INTRAT IN FUNCȚIUNE O FABRICA DE MOBILA LA 
RIMNICU VILCEA, proiectată pentru o producție de 13 000 gar
nituri pe an. Unitatea este dotată cu mașini și utilaje care asi
gură un flux tehnologic continuu, cu un înalt grad de mecani
zare și automatizare.

«> LA ÎNTREPRINDEREA OȚELUL ROȘU A ÎNCEPUT 
MONTAJUL CUPTORULUI NR. 1 DE 50 TONE și al instalațiilor 
termotehnice aferente. Au fost devansate, de asemenea, lucrările 
de construcții la noul laminor de profile, obiective care vor intra 
în funcțiune în actualul cincinal.

• LA ÎNTREPRINDEREA DE RADIATOARE, ECHIPAMENT 
METALIC, OBIECTE ȘI ARMĂTURI SANITARE DIN 
CAPITALA au intrat în circuitul productiv două noi 
secții. Prima este prevăzută cu o capacitate de 10 000 
căzi pentru băi, iar a doua pentru o producție de 3 000 
tone armături neferoase, în mai bine de 400 de articole.

• A FOST DATA ÎN EXPLOATARE LINIA ELECTRICA DE 
110 KILOVOLȚI IAȘI-NEGREȘTI-VASLUI. Realizarea acestui 
obiectiv contribuie la îmbunătățirea alimentării cu energie elec
trică a consumatorilor din această zonă a țării.

ORELE AGRICULTURII BAT PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
LA ÎNTREPRINDEREA INTERCOOPERATISTĂ ALEXANDRIA

Certitudinea unor
producții suplimentare
© Pentru fondul de stat, suplimen
tar 50 tone de carne • Este asi
gurată extinderea capacității de 

producție a întreprinderii

întreprinderea intercoopera- 
tistă de creștere și îngrășare a 
porcilor Alexandria, care reu
nește eforturile în acest dome
niu a patru cooperative agricole 
de producție : „7 Noiembrie" și 
„30 Decembrie" din Alexandria, 
C.A.P. Nanov și Poroschia — se 
situează printre cele mai bune 
unități de acest gen din județ, 
loc fruntaș, confirmat nu numai 
de capacitatea întreprinderii — 
25 mii de,capete —, ci și de re
zultate deosebite obținute în rea
lizarea unei producții superioare 
de carne.

După cum ne informa direc
torul întreprinderii, tovarășul 
Victor Roșu, pînă in prezent, în
treprinderea și-a îndeplinit și 
depășit sarcinile la principalii 
indicatori de producție. Așa, de 
pildă, numărul purceilor obți
nuți a fost depășit cu peste 300 
capete iar la capitolul prolifici
tate s-a realizat un nivel de 9.1 
purcei pe scroafă fătată în ra
port cu 9,0 cît prevedea sarcina 
de plan.

Ca urmare a acestor rezultate 
la fondul de stat au fost livrate, 
pînă la 13 decembrie,. 2 300 tone 
de carne, urmînd ca pînă la fi
nele anului să mai fie livrate alte 
100 tone, ceea ce de fapt echi
valează cu o depășire a planului 
de livrări cu 50 tone. Și pentru 
ca imaginea să fie completă mai 
reținem o cifră : din producția 
proprie au fost reținute o mie 
de scrofițe pentru a asigura ex
tinderea întreprinderii cu 15 mii 
capete, cît este prevăzut în 1975. 
Este o inițiativă care dovedește 
o preocupare atentă și susținută 
pentru pregătirea producției a- 
nului viitor, grija permanentă 
de a pune încă de pe acum te
melia îndeplinirii ireproșabile, 
ritmice a sarcinilor de plan la 
toți indicatorii. Cum s-a reușit 
atingerea unui asemenea rezul-

Luni. 16 decembrie, delegația 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, condusă de Samora 
Moises Machel, . președintele 
F^RELIMO, a făcut o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. ,

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Lina 
Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., gene
ral de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al. C.C. al P.C.R.. 
ministrul apărării naționale, Pe
tre Dănică, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Co
man, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale, șeful Marelui 
Stat Major, Ștefan Bîrlea, mem
bru al C.C. al P.C.R., directorul 
Cabinetului președintelui Repu
blicii, Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

împreună cu președintele 
FRELIMO se aflau Jorge Rebe- 
lo, membru al Comitetului Cen
tral și al Comitetului Executiv 
al FRELIMO, Xavier Baptista 
Sulila, membru al Comitetului 
Central al FRELIMO și al con
ducerii Comisiei militare .mixte 
din Mozambic, Mario Machungo, 
ministrul Coordonării economi
ce în. guvernul de tranziție, 
Graca Simbini, ministru secre
tar de stat cu problemele educa
ției și culturii în guvernul de 
tranziție, Salvador Ntumuke. 
comandant militar al regiunii 
Nampola, Maria da Luz Gue- 
buza, Honorâta Simao. Alice 
Chongo, reprezentante ale orga
nizației de femei din Mozambic, 
Sergio Vieira și Fernando Hon- 
wana. secretari ai președintelui.

Președintele FRELIMO a oferit

tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
sculptură în lemn, menționînd 
că această lucrare este realizată 
de luptători din regiunile eli
berate, care au rugat să fie 
transmisă, în semn de omagiu, 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Roma
nia. ■ „Poporul mozambican a su
ferit mulți ani sub jugul exploa
tării coloniale. Datorită luptei 
pe care am dus-o, noi ne-am eli
berat nu numai pămîntul, oame
nii, dar și cultura. Iar această 
sculptură reprezintă o mărturie 
a forțelor creatoare ale po
porului nostru".

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Văd în a- 
ceasta un simbol al relațiilor 
noastre de solidaritate, al cola
borării viitoare dintre popoare
le noastre, pentru dezvoltarea 
economică și socială indepen
dentă".

In aceeași zi, au început con
vorbirile intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și Samora Moises 
Machel, președintele Frontului 
de Eliberare din Mozambic.

La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășii : 

Emil Bodnaraș. Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu. Emil Drăgănescu, 
Ilie Verdeț, Ion Ioniță, Ștefan 
Birlca.

Din partea mozambicană : 
Jorge Rebelo, Xavier Baptista 
Sulila, Mario Machungo, Graca 
Simbini.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru această nouă întîlnire cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
data aceasta în condițiile cînd 
a fpst instaurat guvernul de 
tranziție, președintele Samora 
Moises Machel a transmis 
profunde mulțumiri Partidului 
Comunist Român, guvernului și 
poporului, român pentru ajutorul 
și -eprijinul frățesc acordat po
porului mozambican în lupta 
pentru . afirmarea drepturilor 
sale legitime, pe calea dobîn- 
dirii independenței naționale.

în numele conducerii de partid 
și de stat, al său personal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un salut călduros dele
gației FRELIMO, în frunte cu 
președintele Samora Moises 
Machel, i-a urat bun venit in 
România, manifestîndu-și con

vingerea că această vizită va 
contribui și mai mult la dezvol
tarea colaborării dintre partide
le și țările noastre.

Subliniind că este prima în
tîlnire după constituirea guver
nului de tranziție, sub condu
cerea FRELIMO, deci după cu
cerirea de fapt a independenței, 
secretarul general al P.C.R. a 
transmis, din partea partidului 
și poporului român, cele mai 
calde felicitări Frontului de Eli
berare din Mozambic, poporului 
mozambican și le-a urat succe
se pe drumul dezvoltării noi, 
independente. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a asigurat FRELIMO, 
poporul mozambican, că Parti
dul Comunist Român, România 
socialistă, poporul român vor 
acționa ca și pînă acum în spi
ritul solidarității ce caracteri
zează legăturile noastre, pentru 
realizarea unor relații noi. pen
tru dezvoltarea raporturilor vi
itoare dintre cele două partide 
și țări, pe principiile deplinei 
egalități, respectului reciproc.

In cursul convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi privind 
activitatea și preocupările celor 
două partide și popoare. In acest 
context, s-a evidențiat hotărîrea 
comună de. a amplifica și 
adinei relațiile dintre P.C.R. 
și FRELIMO, dintre România și 
Mozambic, de a statornici o co
laborare economică, tehnico-ști- 
ințifică și culturală, in folosul 
ambelor popoare, al progresului 
lor economic și social, al forțe
lor care luptă împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună. 
In același timp, s-a relevat do
rința de a se promova conlucra
rea dintre partidele și țările 
noastre în viața internațională, 
cu convingerea că aceasta repre
zintă o contribuție activă la so
luționarea în interesul tuturor 
națiunilor a problemelor ce con
fruntă omenirea. la instaura
rea unei noi ordini politice și 
economice în lume, care să asi
gure dezvoltarea liberă a fiecă
rei națiuni, consolidarea cursu
lui spre destindere, securitate și 
cooperare între popoare. ■

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă pri
etenie, de solidaritate militantă, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, 

va face o vizită
în Republica Socialistă România
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 

România, și tovarășa Elena Ceaușescu, au'transmis președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, și doamnei Josephine 
Bongo invitația să efectueze o vizită oficială în Republica So
cialistă România.

Președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, a 
acceptat cu plăcere invitația de a efectua o vizită oficială în 
România, la o dată ce se va stabili ulterior pe cale diplomatică.

ÎNSEMNĂRI

In sfîrșit, primele semne ale 
iernii au apărut ieri diminea
ță și în Capitală. Fotorepor
terul O. PLECAN le-a înre
gistrat odată cu bucuria tine
rilor veniți să întîmpine ano
timpul alb în Parcul Herăs

trău.

COMUNISTUL - MODELUL LA CARE NE RAPORTĂM

A FI OM
DE OMENIE

• Oaspeți ai U.T.C. vorbesc 
„Scînteii tineretului"

— în numărul de azi, despre 
preocupările tineretului laburist 
din Noua Zeelandă

• Pentru continuarea procesului de destindere inter
națională — dezbaterile de la O.N.U.
• Rubricile „Panoramic" și „De toate"
• Știri din actualitatea politică și economică externă

ÎN PAG. A VI-A

Expresii învecinate ca sens — om bun, om cumsecade, om de 
suflet etc. Sumă a unor calități pe care munca și viața le ridică 
la rang de repere educative. Mai există însă și umbra unor pre
judecăți. care îngustează și convertesc în trăsături false, in esen
ță meschine, conturul atît de generos, de bogat în semnificații 
al „omului de omenie". Cițiva tineri ni s-au plins de sfaturile 
imbîcsite de asemenea prejudecăți, oferite ca zestre la intrarea 
lor în viață. Erau sfaturi menite, chipurile, să-i ajute să devină, 
în colectivele în care pătrundeau, oameni iubiți, prețuiți, intr-un 
cuvînt — oameni de omenie.

Le-am reținut ca atare și le-am prezentat, fără fard, unor 
comuniști, apreciați în întreprinderile lor ca adevărați oameni de 
omenie, cu intenția, explicită, de a le confrunta cu convingerile 
proprii, cu bogata lor experiență de viață.

ION GRAMA AUREL ILIESCUION COMAN

„Dacă vrei să fii iubit, a- 
preciat, totul este să-ți vezi 
numai de treaba ta. Ce-ți 
pasă dacă cel de alături nu 
se achită de datoriile sale

sau nu e disciplinat ? Dacă-i 
zici ceva 
ți-ai făcut un dușman, 
să n-ai dușmani P Stai 
niștit în banca ta !“.

se supără și...
Vrei 

li-

— Ați primit și dumneavoas
tră un asemenea sfat „priete
nesc", tovarășe Ion Coman" ?

— Uneori da, uneori nu, ne 
răspunde tînărul tehnolog de la 
întreprinderea de mecanică fină, 
Sinaia. Dar, nu m-a determinat

„să stau în banca mea" ! Mi 
se pare, omenește, cu neputin
ță — nu sîntem niște străini, 
petrecem aici, în uzină, mai 
multe ceasuri din zi decît cu 
propria familie, urmărim în 
muncă un scop comun, care nu

poate fi realizat prin relații de 
indiferență ! Discutind concret 
— avem de îndeplinit un plan. 
Să zicem că sîntem 100 care ne

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare. în nas o IV-ai

Pe Munții Apuseni ninge. 
De săptămîni întregi, parcă 
de secole... Un cer. plumburiu 
Îmi intră-n-pupile și de acolo 
în singe, ca o greutate pe 
care n-o mai pot duce. Ninge 
peste Apuseni și comuna Hăl
magiu se scaldă în oglinzile 
cerului. Intr-o casă veche clă
dită prin 1439 profesorul de 
limba română Ion Păiușan a 
amenajat un muzeu al satului.

0 CLIPĂ 
LA

HĂLMAGIU
de Rusalin Mureșan<

...Aici în 18-49, la 15' de
cembrie, pe o vreme la fel de 
neguroasă, a fost arestat Ian- 
cu, aici, în acest fost han, a 
poposit Mihai Viteazul, în 
drumul său spre Viena, aici 
a mai poposit cu fluierul său 
din nou Avram Iancu prin 
1870, poate pentru ultima oa
ră. Bătrînii spun că, atunci, 
Ian'cu văzînd cum vine spre 
școală un pui de moț des
culț, s-a încruntat în durerea 
sa, a lăsat fluierul și a doua 
zi cum-necum i-a adus prun
cului o pereche de opinci. De 
unde nu se știe, dar bătrînii 
din Hălmagiu, povestind, scu
tură parcă o lacrimă, de iar
nă peste iarna pămîntului in

(Continuam în pag. a IV-a)
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OAMENI CARE AU CRESCUT ÎN ORGANIZAȚIA NOASTRĂ

AM DESCOPERIT
FORȚA EXEMPLULUI 

PERSONAL
Convorbire cu ION LAZĂR,

directorul Filaturii de bumbac din Slobozia

Inginerul Ion Lazăr, director 
al Filaturii de bumbac din Slo
bozia, a activat în rindurile or
ganizației de tineret 14 ani. In 
acest timp a fost permanent in 
activul organizației din școală, 
liceu și facultate, iar o bună 
perioadă și în activul Comitetu
lui județean Timiș.

— Tovarășe Lazăr, o explica
ție a desemnării dumneavoastră, 
permanent, în activul organiza
ției trebuie să existe.

— Fără îndoială. Mie însă 
mi-ar fi greu să vă spun care 
anume. Poate faptul că îmi plă
cea această muncă și că organul 
imediat superior mă aprecia, 
poate încrederea colegilor în ca- ■ 
litățile mele organizatorice deși 
această ultimă explicație sea
mănă mai mult a laudă.

— Acceptîndu-vă toate expli
cațiile vă întreb, totuși, de ce 
v-a plăcut această muncă 7

— Pe timpul acela la o astfel 
de întrebare, probabil, aș fi răs
puns simplu : mă atrage viața 
acestei organizații, mă atrag 
idealurile ei. Acum aș adăuga : 
și pentru că voiam ■ să mă for
mez ca om nu doar în sens pro
fesional. ci și pe alt plan, pe 
care părinții mei. țărani din co
muna Avram lancu și-1 dorise
ră, pe planul vieții sociale. Iar 
avantajul formării depline, cel 
mai bine ți-1 oferă organizația 
cînd îți încredințează o sarcină 
care te obligă să fii mereu 
exemplu. Pe timpul meu. ca și 
acum, de altfel, exemplul per
sonal stătea la baza reușitei ori
cărei acțiuni. Poți fi un exce
lent orator dar dacă nu ești și 
primul la acțiunile pentru care 
pledezi, colegii te ocolesc.

— Pe șantierul Bumbești-Li- 
vezeni tot din acest considerent.

. de a fi exemplu personal, ați 
mers 7

— Plecarea pe șantier trebuie 
privită într-un context mai larg. 
Chemarea la reconstrucție a a-

■ vut un larg ecou printre toți 
tinerii așa că. de exemDlul per
sonal în fiecare organizație nu 
prea mai era nevoie. O lege a 
tinereții este înfruntarea necu
noscutului. confruntarea cu as
primile și eventualele lui încer
cări. Șantierele de mărimea șir 
scopul celor de atunci fiind o 
lume a aventurii în sens util, ne 
atrăgeau pe cei mai mulți și din 
aceste considerente. Chiar și pe 
cei ca mine, resninși la primele 
vizite medicale. Din cauza infir
mității pe care o am din naștere 
la o mînă. inițial eu am fost 
resoins. Am insistat și pînă la 
urmă mi s-a acceptat cererea, 
iar pe șantier s-a găsit ceva de 
lucru și pentru cei ca mine, 
care nu puteam sta de o parte, 
din moment ce ne obișnuisem 
să fim unde este generația noas
tră. alături de cei cu care eram

în .aceeași organizație. Nu sînt 
cuvinte mari. Acesta este ade
vărul, deși nu pot spune cît din 
el este al organizației și cît a 
adăugat elanul specific 
entuziasmul tinereții, 
atributele organizației 
trebuie privite în afara atribu
telor tinereții. Iar dacă ar fi să 
sintetizez în cîteva cuvinte ce 
m-a învățat pe mine organiza
ția, aș spune că m-a învățat să 
merg în sensul dorit de intere
sele colective care au o vigoare 
deosebită pentru că sînt o re
zultantă a principiilor de viață, 
selectate obiectiv ; că m-a obiș
nuit să mă simt tot timpul tî
năr, să particip la tot ce este 
specific tineretului iar mai tir- 
ziu să îi înțeleg pe tineri. Asta 
nu înseamnă că acum dau nea
părat. în orice împrejurare, 
dreptate tinerilor. Rămîn în 
continuare exigent, numai mă
sura sau decizia pe care o iau 
privindu-i pe ei. mă duce mereu 
la înțelegerea vîrstei lor.

— La ce vă referiți cînd spu
neți că sînteți în continuare e- 
xigent ?

— Că am fost obișnuit să nu 
accept ideea falsei crize de timp 
și a sustragerii de la îndeplini
rea obligațiilor ce i se cer unui 
tînăr comunist : să nu spun ni
ciodată : acțiunea asta este a 
organizației din care fac eu par
te și mă preocupă reușita ei. iar 
cealaltă este a altora și deci nu 
mă interesează.

— F.ste cumva și o recoman
dare pentru uteciștii. pentru ac
tivul organizației U.T.C. de azi 7

— Intr-un anume fel, da. Pen
tru că mai aud din cînd în cînd 
ne unii dintre ei că nu prea au 
timp să răspundă la chemările 
organizației, iar pe alții îi ob
serv cum caută să delimiteze 
strict acțiunile organizației lor 
de cele ale sindicatului sau con
ducerii întreprinderii. Si acest 
lucru mă cam nemulțumește 
pentru că organizația de tineret 
de acum cuprinde aproape toți 
tinerii dintr-o întreprindere,' 
este mult mai mare fată 
rioada în care activam 
deci cei de acum au și 
organizatoric mai larg ce 
mite inițierea unor acțiuni cu 
adevărat caracter de masă. Tn 
plus, au avantajul că printre ei 
sîntem și foarte mulți cu expe
riență în munca organizației de 
tineret. Noi le împărtășim din 
experiența noastră, le oferim 
sprijin. Ei să nu aștepte însă 
numai să li se ofere, trebuie să 
mai și solicite. De aici să nu se 
înțeleagă că aș vrea să spun că 
nu avem organizații U.T.C. 
bune. Ele pot fi însă și mai 
bune.

Grupaj realizat de : 
C. NICOLAE
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Cite nu se pot reține din- 
tr-o perioadă de 16 ani, mai 
ales că acești ani la care sînt 
invitat să mă refer sînt ai ce
lei mai frumoase vîrste din 
viața omului? Un pedagog ar 
spune că sînt anii îndrăzne
lii, opțiunilor și modelării tră
săturilor omului, eu aș spu
ne că sînt deopotrivă anii 
formării profilului politic și 
moral, mereu perfectibil, nici
odată întrerupt. Nu vreau ca 
utecistul de acum să mă con
sidere un moralizator. P'tn 
asta vreau doar să numesc din 
capul locului învățătura cea 
mai importantă pe care mi-a 
oferit-o mie organizația de ti
neret din primul an, din 
1946, cînd am intrat în rîn
durile ei. Nu știu dacă atunci 
puteam sesiza atît de clar a- 
cest lucru, cert este însă că 
din primele zile am început 
să mă simt mai curajos. Eu, 
atunci, spuneam că m-am a- 
lăturat celor care vedeau lim
pede viitorul fării. Era la pu
țin timp după război și lupta 
reconstrucției, cea mai impor
tantă acțiune a organizației, 
atrăgea tot mai mulți tineri 
în rîndurile ei. Ca elev, pe 
lingă sarcina de bază de a 
învăța, organizația îmi dădu
se și pe aceea de agitator Ca 
să îi fac față, este lesne de în
țeles, trebuia să citesc multă 
literatură politică. In felul a- 
cesta am făcut și primii pași 
mai mari în pregătirea mea 
politică despre care vorbeam 
la început.

Nu este cazul și nici spa- 
' țiul pentru a intra în amă

nuntele care au avut un mare 
rol în pregătirea mea pentru 
viață, așa că voi trece peste 
ele, nu însă înainte de a a- 
minti de lunile de muncă pa
triotică petrecute la obiectivul 
national — Depoul de loco
motive din Craiova. Petrecu
te e un fel de a spune, pen
tru că de fapt aici — ca și 
la celelalte șantiere naționa
le — sîntem în perioada re
numitelor șantiere ale tinere-

\

tului — s-a muncit serios^ s-a 
învățat, dacă vreți, să rhun- 
cim și să înțelegem rostul 
muncii. .Nu știu cum numesc 
alții aceste șantiere dar eu 
zic că ele au fost examenul 
de maturitate al organizației 
poastre. Disciplina pentru 
care militau cei din activul 
organizației nu numai că nu 
a scăzut rîndurile brigadieri
lor, dimpotrivă, le-a mărit Era 
încă o dovadă că organizația 
de tineret avea scopuri și 
mijloace pentru realizarea lor 
sănătoasă. Munca de la om la 
om dădea astfel roadele scon
tate.

Am învătat»,

sa muncesc,
să gîndesc

ION LĂZAN,

inginer la I.R.M.A. București

Și dacă ar fi să numesc în 
ce a constat succesul muncii 
organizației din toată perioa
da în care am fost eu tinăr 
comunist, tot la munca de la 
om la om m-aș opri in pri
mul rînd. Sigur, formele și 
mijloacele educative ale or
ganizației erau și pe timpul 
meu foarte multe. Toate însă 
pe discuțiile cu oamenii își 
bazau reușitele. Așa ne-am 
format atitudinea înaintată 
fată de muncă, exigența în 
comportări, modul de a gîndi

revoluționar. Altfel nu ne-am 
fi cunoscut bine unii pe al
ții, nu ne-am fi apropiat și 
nu ne puteam influența unii 
pe alții. Pentru că numai cu- 
noscîndu-.i bine pe cei cu 
care lucrezi sau pe cei cwe 
vii să îi sprijini și să îi în
drumi ca activist, te cunoști 
de fapt mai bine pe tine. Din 
cărți, ca să zic așa, înveți 
multe dar mult mai multe în
veți de ia oameni. Teoretic 
poți fi mai bine pregătit de
cît toți cei din jurul tău, dar 
dacă nu știi să te faci șt în
țeles — și nu poți realiza a- 
cest lucru dacă nu înțelegi la 
rîndul tău pe alții — la un 
moment dat ajungi să fit sin
gur. Așa îmi și explic de ce 
nici o sarcină de organizație 
nu mi s-a părut prea grea. Și 
pentru că a venit vorba de 
sarcina de organizație îmi a- 
mintesc că am fost întrebat de 
mai multe ori de ce am ac
tivat în organizație pînă la 
vîrsta de 32 de ani. Pentru 
că mi s-a cerut sau pentru că 
mi-a plăcut? Mereu am răs
puns ca și acum: din pasiune.

Dar cum de mai găsești 
timp și pentru asemenea pa
siune? — mă întrebau unii 
colegi de la I.O.I.L. Craiova 
unde eram pe atunci inginer 
șef. Iată că aveam, pentru că 
de o serie întreagă de acțiuni, 
mai ales cele organizate pen
tru timpul liber al tinerilor, 
mă puteam desprinde cu greu 
dar și pentru că în 1960 se 
renăscuse ideea brigăzilor pa
triotice despre care activul 
obștesc din Craiova știa prea 
puține lucruri și cineva tre
buia să îl sprijine, cineva cu 
pasiune. Și la urma urmei nu 
îmi iroseam deloc timpul. 
Dimpotrivă, cîștigam și eu, a- 
propiindu-i cît mai mult de 
mine, de muncă, de intere
sele întreprinderii din condu
cerea căreia făceam parte, cîș- 
tigau și ei tot mai multă în
credere în organizația care mă 
formase, mă învățase să mun
cesc și să gîndesc.

I
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FUGA DIN FAȚA FIRESCULUI
însemnări despre volume apărute în colecția „Biblioteca contemporană1'

Literatura pentru copii trebuie 
să fie educativă, dar, tocmai 
petitru a-și împlini acest rol, 
este necesar ca lectorului de 
vîrstă fragedă să i se ofere cărți 
adevărate iar nu doar pretexte 
pentru pilde moralizatoare. Se 
cunoaște deosebita perspicaci
tate a copilului de a?i, adesea 
surprinzător prin reacțiile lui 
precoce și luciditatea tăioasă. 
El poate fi „captat" mai ușor, 
credem, de niște cărți în care se 
reproduc intîmplări mai mult 
sau mai puțin obișnuite din 
viața sa, a colegilor săi, a fa
miliei sale. O atare literatură, 

. în care cititorul tinăr se recu
noaște pe sine, cu calitățile și 
defectele sale, ca și pe cei din 
jur, va fi, cu siguranță mai pro
fund educativă, prin consecințele

E w. Sa ■. \ JT
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Imagine cotidiană în laboratorul de chimie al Liceului nr. 2 din Roman

Foto : GH. CUCU

a Editurii „Ion Creangă"

sale, decit istorisirea unor în- 
timplări care, aceluiași cititor, 
ii trezește un zimbet de neîncre
dere. Să ne oprim asupra cîtorva 
cărți publicate la Editura Ion 
Creangă în cadrul colecției Bi
blioteca contemporană, 
mânui

ȘCOLARE SĂ RĂSPUNDĂ
NECESITĂȚILOR REALE

Profesorul Alexandra Crișan, 
directorul Liceului „Avram Ian- 
cu“ din Aiud, ne-a mărturisit că 
atelierele școlare n-au devenit 
ceea ce se dorea, adică veritabile 
unități de producție.

— Alergătura și eforturile de
puse pentru dotarea lor — a 
precizat el — sînt într-un fel za
darnice de vreme ce nu le pu
tem folosi la capacitatea maxi
mă. Întreprinderile ne asigură a- 
rareori, de lucru. Cînd prindem 
o comandă este o zi mare.

Ca aspect, atelierele sînt 
purtătoare. Ele funcționează 
tr-un local nou, construit de 
rînd, sînt dotate, cu mașini 
utilaje de înalt randament
strunguri, mașini de polizat și 
găurit, aparate de sudură, mașină 
de injecție etc. — dispun de scu
le și materiale suficiente, sau 
cu alte cuvinte, nu le lipșește ni
mic pentru a produce efectiv. 
Dacă nu se întîmpă așa, explica
ția trebuie căutată în altă parte. 
Lîngă atelierul de lăcătușerie, se 
află un alt atelier de... lăcătușe
rie, croitoria funcționează și ea 
în... dublu exemplar, singurul 
care n-are încă pereche fiind 
„electrotehnicul" a cărei amena
jare de-abia a început.

Așadar, reținem un prim as-

tm- 
în- 
cu- 

și

pect: profilul lor necorespunză- 
s tor. Elevii deprind meseriile cele 

mai ușoare și comode care n-au 
asigurată o „desfacere" sigură, 
deoarece întreprinderile nu le 
duc lipsa. In fond, meseria nu 
se învață numai de dragul de a 
ști ceva în plus, ci pentru a fi 
profesată, transformată într-o 
sursă de existență. Punînd pro
blema în acești termeni, ne în
trebăm unde vor lucra după ab
solvire 200 de lăcătuși și 170 de 
croitorese într-un orășel suprasa
turat încă de .pe acum de astfel 
de meseriași. In același timp, 
marile sale întreprinderi indus
triale duc lipsă de fierar-beto- 
niști, operatori de prefabricate, 
sudori, dulgheri etc., de o gamă 
largă de meserii așa-zis defici
tare pe care elevii le-ar putea 
deprinde încă din școală în ca
drul orelor de practică.

Directorul însuși este convins 
că trebuie să se facă o cotitură 

.radicală în modul de a privi 
rostul atelierelor școlare. Dacă 
la început a existat tendința de 
a se face ateliere cu orice pref, 
fără să se țină seama de necesi
tatea diversificării lor. acum tre
buie să se realizeze saltul, calita
tiv spre eficiență. Deziderat care 
nu se poate împlini decît prin

PREGĂTIRI PENTRU VACANȚA DE IARNĂ
Peste cîteva zile va începe vacanța de iarnă, așteptată cu expli

cabilă nerăbdare de copiii din întreaga țară. După cum ne in
formează organele de resort, pregătirile sînt practic încheiate, 
fiind asigurate toate condițiile pentru reconfortarea intelectuală 
a copiilor. Aproape 12 500 de pionieri din toate localitățile patriei 
își vor petrece această perioadă de binemeritată odihnă in tabere 
montane, unele dintre ele specializate în funcție de preferințele 
Copiilor și activitatea extrașcolară desfășurată de ei in perioada 
premergătoar

Toți copiii vor beneficia, în acest interval, de programe cultu
ral-educative și sportiv-recreative adecvate vîrstei și preocupă
rilor lor. I

reprofilarea, adaptarea lor strîn- 
să la specificul economic al ur
bei. Primul pas a fost făcut — 
amenajarea atelierului de elec
trotehnică — și el s-a doved’t 
foarte semnificativ : producția pe 
elev obținută aici întrece deja pe 
cea din atelierele care numără 
cîțiva ani de existentă. Trebuie, 
însă, să-i urmeze alții. Binevenit 
ar fi, de pildă, un atelier de con
fecții metalice ușoare, care să 
preia unele lucrări chiar de la 
unitatea care patronează școala
— Întreprinderea metalurgică. 
Cu întreprinderea de prefabrica
te din beton ar putea conlucra 
fructuos un atelier de armături 
iar un atelier de tîmplărie-dul- 
gkerie -— afirmă însuși directorul
— n-ar rămîne niciodată în gol 
de producție, deoarece „numai 
Combinatul de prelucrare a lem
nului de la Rlnj este dispus să 
ofere anual comenzi în valoare 
de sute de mii de lei".

Cu aceste exemple n-am încer
cat să epuizăm profilurile pe care 
le-ar putea căpăta atelierele de 
la Liceul „Avram lancu" din Aiud. 

. ci am vrut să scoatem în evi
dentă faptul că, atunci cînd răs
pund unor necesități reale, ate
lierele școlare sînt utile, au un 
rol important în viața economică 
a localității. Dară se întîmplă 
să ajungă, totuși, într-o „criză de 
încredere" — care din păcate se 
manifestă și în alte părți — ea se 
datorește exclusiv unor deficien
țe organizatorice 
că s-au investit 
tru dotare și că 
dreptul să-i țină 
utilaje care pe alocuri 
transformat în piese de muzeu. 
Menirea lor este nu numai de a 
oferi tinerilor posibilități de in
struire. ci și .de a produce.

ALEX. BALGRADEAN

Să nu uităm . 
hani grei pen- 
nimeni nu are 
imobilizați în 

s-au

Bogdan Petrescu, Cîmpu- 
lung Muscel: Săvîrșești o eroa
re spunînd că, în clasa a 
VIII-a fiind, ești la un pas 
de examenul de admitere 
pentru prima treaptă de li
ceu. Nu vi s-a explicat că in
trarea în prima treaptă a li
ceului nu este condiționată de 
un concurs de admitere, a- 
ceastă etapă școlară fiind o- 
bligatorie? în privința opțiu
nii tale: un liceu de arheolo
gie ori de istorie nu există. 
Abia la facultate începi, să te 
specializezi în domeniul pe 
care l-ai ales. Poți, însă, ale
ge un liceu cu profil uman de 
la tine din oraș. Numai în si
tuația — cu totul excepțională 
— în care la liceul cu profil 
uman din localitatea ta se în
scriu mai mulți elevi decît nu
mărul de locuri prevăzute, se 
vor da probe de verificare a 
cunoștințelor din materiile 
clasei a VIII-a și la româ
nă și matematică lucrări 
scrise. Cei care după aceste 
probe rămîn fără locuri la li
ceul respectiv se pot înscrie, i 
fără un alt examen, la un alt 
liceu unde există locuri dis
ponibile. în orice caz, un ase
menea liceu nu-ți poate da o 
calificare în arheologie. După 
prima treaptă, obligatorie, de 
doi ani, vei putea urma treap
ta a doua, iar la absolvirea ce
lor patru ani de liceu ai drep
tul să concurezi la Facultatea 
de istorie. în timpul liceului 
vei desfășura activitate tehni- 
co-productivă într-o meserie 
și, de regulă, la terminarea 
studiilor liceale se susține un 
examen de atestare în mese
rie, îneît vei avea și o cali
ficare.

Magdalena Simori, Băița, 
Maramureș: Nu există O ase
menea școală postliceală ori 
un institut unde să înveți să 
coși ori să brodezi. în învă
tămîntul postliceal sînt inclu
se școli de industrie ușoară, 
dar nu pentru specializarea pe 
care o dorești. în Tg. Mureș, 
spre exemplu, școala de spe-

cializare pentru industria u- 
șoară pregătește tehnicieni în 
proiectarea mașinilor și insta- 
lațiiloi pentru industrie u- 
șoară, iar la Sibiu în proiec
tarea îmbrăcămintei din țesă
turi și tricoturi. Concursul de 
admitere constă, în primul 
caz, din probe la: matematică 
— scris; desen tehnic (lucra
re grafică), iar în al doilea 
caz: matematică — scris, de
sen ornamental.

Ana Maria Aldea. Scomi- 
cești: In cadrul I.M.F. Bucu
rești funcționează faculta-
A

y 
X

te de farmacie cu durata 
cursurilor de cinci ani. Con
cursul de admitere prevede 
probe de chimie (anorganică 
și organică), scris și oral; bo
tanică sau biologie generală, 
la alegere, scris.' Programa 
este cea cuprinsă în broșura 
„Admiterea în învățămîntul 
superior 1974“. Trebuie să te 
pregătești după această pro
gramă, întrucît ea .este unică 
pentru toți candidații, fie ei 
proveniți de la liceele teore
tice, fie de la cele sanitare.

Mircea Călbăjos, Tg. Jiu: 
în învățămîntul nostru supe
rior nu există o facultate ori 
secție de turism.

Gh. Stanciu și Mariela 
Georgescu, comuna Podgoria, 
Prahova; Pentru a deveni elev 
la un liceu pedagogic se pune 
condiția unor probe de apti
tudini: o probă de aptitudini 
muzicale, constînd în verifi
carea auzului muzical, a sim
țului ritmului, a calităților vo
cale și a- sensibilității muzica-

le; o probă constînd în dis
cuții libere cu 3—5 candidați 
pentru a se urmări modul de 
exprimare al acestora și de
pistarea eventualelor defecte 
de vorbire și dicție care ar 
putea constitui contraindica- 
ții pentru profesiunea de das
căl; aprecierea se face prin 
„admis" ori „respins", ambe
le probe fiind eliminatorii. 
Liceele de arte plastice pre
văd următoarele probe: o lu
crare de desen după natură 
(grup de obiecte), executată în 
creion sau cărbune; o lucra
re din imaginație, după o 
temă dată, executată în cu
loare (acuarelă, tempera, gua
șa, ulei etc.) sau modelaj 
sculptură (lut, plastilină, lemn, 
metal). Media minimă a punc
telor pentru menținerea în 
concurs este 6 — la fiecare 
probă.

Pe adresa celor care doresc 
să candideze la Arhitectură: 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București organi
zează pentru tinerii care do
resc să devină studenți la Ar
hitectură. cursuri de pregăti
re ajutătoare. Ele își vor în
cepe activitatea în 12 ianua
rie 1975. orele 9, și se vor 
desfășura în fiecare duminică, 
pînă în preajma concursului 
de admitere. In programul 
cursului de pregătire, ce va 
fi condus de cadre didactice 
ale institutului, sînt incluse 
matematica — trei ore (în 
fiecare duminică), desenul 
tehnic — trei ore. Înscrierea 
se face la secretariatid facul
tății, str. Academiei, începînd 
cu data de 18 decembrie — 
între orele 11 și 14 — pînă 
la data de 8 ianuarie 1975. 
Cei care solicită înscrierea 
trebuie să prezinte o reco
mandare semnată de direcțiu
nea liceului. La cursurile de 
pregătire se pot înscrie numai 
elevi din ultima clasă liceală 
și tineri care du absolvit li
ceul și au recomandare de la 
locul de muncă.

LUCREȚIA LUSTIG

în ro
ii șansă pentru fiecare 

de Ovidiu Zotta, pentru a ilus
tra cit de buni sint copiii — per
sonaje din carte — autorul îi 
pune în circumstanțe mai mult 
sau mai puțin incredibile. Ast
fel, inimoșii elevi cumpără de la 
un țăran un cal, pe care îl în-, 
grijesc cu mare dragoste, adă- 
postindu-1 în subsolul unui bloc. 
Noi nu spițnem că prozatorul nu 
știe să scrie cu îndemînare. Nu 
spunem că lucrurile descrise nu 
sînt pilduitoare. Problema este 
alta. Există o crispare spre atin
gerea țintei educative, pe care 
tînărul cititor o sesizează și 
care îl face; să dea din umeri la 
lectură. ;

Alteori se întîmplă ca un au
tor să, „uite" că (n.u-i așa .7) car
tea trebuie să-și atingă'o pre
cisă țintă educativă. într-o atare 
situație în loc ca „morala" să 
se degaje firesc din narațiune 
ea este lipită silnic la sfîrșit, 
fără șanse însă de a-1 convinge 
pe cititorul-copil sau adoles
cent. Astfel, se întîmplă lucru
rile în Robotul sentimental de 
Ștefan Tita. Iată pe scurt su
biectul cărții : niște elevi, doi 
băieți și o fată, ajutați de 
binevoitor unchi savant, constru
iesc un 
îneît va 
carne și 
acționa 
respectivă etc. Cei trei pleacă 
împreună cu robotul într-o ta
bără pionierească. De aici, în
curcături. întîmplări palpitante... 
Autorul însă își aduce aminte 
spre sfîrșitul cărții că nu scrie 
doar un roman de aventuri, ci 
o lucrare adresată copiilor, carte 
din care finalitatea educativă nu 
trebuie să lipsească etc. Imediat 
lipește o „învățătură" pro
fund moralizatoare. Se desco
peră că robotului nu-i lipsește 
nimic, dar nu e în stare de 
nici o reacție afectivă, aceasta 
fiind o însușire exclusiv umană. 
Fără îndoială, ideea este fru
moasă, și, încorporată în mate
ria artistică, ar fi putut duce la 
nașterea unei cărți foarte inte
resante pentru tinerii cititori, 
bineînțeles, procedindu-se altfel 
decît în modul neconvingător in 
care e ilustrată în acest volum.

Poate că nicăieri poncifele și 
șabloanele, clișeele 
toare nu sînt mai 
ca în literatura destinată copii
lor. Un volum cu tematică lău
dabilă, Eroii nu au vîrstă de 
Maria Arsene conține, din nefe
ricire. destule viziuni sche- 
matizante, naivități, ce nu 
trec neobservate de tînărul ci
titor. O văduvă îl imploră, de 
pildă, pe un capitalist să-i pri
mească copilul la fabrică fiindcă 
nu mai are ce să-i dea de mîn- 
care. Cel implorat refuză pentru

un

robot atit de perfect, 
arăta ca un băiat în 
oase, va vorbi și va re- 
ca un copil de vîrsta

simplifica- 
pernicioase

început să-l angajeze pe copil 
și-i face femeii recomandări 
de un cinism excesiv : „Unde 
să mănince 7 La „Continental", 
la „Enescu" și la „Iordache" dacă 
vrei să-ți recomand un restau
rant de lux, că doar n-oi pre
tinde să-ți compun și meniul, 
felurile de bucate ca să mă-n- 
țelegi pe limba ta".

în Bună dimineața, băieți ! 
de Grigore Băjenaru, scriitorul 
își povestește amintirile de fost 
profesor, care rezolva, cît ai 
bate din palme, toate dificultă
țile : ii antrena pe elevi la stu
dii. îi făcea imediat pe cei le
neși să devină harnici și pe cei 
indisciplinați să dobindească o 
cumințenie îngerească. Narați
unea e presărată mereu, cu ca
lambururi, considerate de (mare 
efect. într-un moment in care 
naratorul, pe atunci tînăr pro
fesor, reușește să iasă cu bine 
dintr-o încurcătură oarecare, di
rectorul liceului il felicită cu 
următoarea formulă „remarca
bilă"... „Iar tac-tu (s.a.), care e 
și el dascăl, poate să fie min- 
dru de tactul (s.a.) lui fiu-său". 

O fericită excepție în cadrul 
cărților de care ne-am ocupat 
o constituie volumul lui Cos- 
tache Anton Neuitatele vacanțe, 
întîmplările narate aici nu au 
nimic senzațional și neverosimil 
în ele. iar ținta ed jcativă este 
urmărită cu tact estetic. Autorul 
creionează cu finețe tipuri și 
întimplări semnificative. Tenta 
satirică nu e ostentativă și toc
mai de aceasta finalitatea etică 
nu e compromisă. Iată-1 pe bă
iețașul — personaj principal — 
bolnav, copleșit de cadouri care 
arată grija excesivă a celor mari 
pentru dezvoltarea intelectuală 
a copilului. Fiecare supralici
tează in latura în care crede el 
că se găsește „vocația" odraslei: 
mama ii aduce acuarele (vrea 
să-l facă pictor 1), bunicul dic
ționare de limbi străine (are 
ambiția să-I vadă poliglot 1) 

. ș.a.m.d. într-o scurtă povestire 
se află un mic incorect, ce știe 
să zimbească inocent pentru 
a-și tace credibile cele mai 
mari minciuni. Chemat la lecție, 
el, care bineînțeles nu-și făcuse 
tema, ia senin de pe bancă ca
ietul unui coleg cu care, fără 
să roșească, obține nota ma
ximă. Autorul are inspirația de 
a nu da rezolvări pripite și mo
ralizatoare acestui episod. Re
gizarea unei situații „pildui
toare" în cadrul căreia să fie 
„demascat" ticălosul nu ar fi fă
cut decît să anuleze efectul e- 
ducativ, pe care nararea 
(în aparență lipsită de orice in
tenție a cazului) îl are.

Dar, consemnînd asemenea 
fericite excepții, destule cărți a- 
părute în „Biblioteca contem
porană" trezesc insatisfacții toc
mai fiindcă autorii par că uită 
că a scrie pentru copii este — 
după cum spunea Gorki — la 
fel ca și a scrie pentru a- 
dulți, numai că ceva mai bine.

VICTOR ATANASIU

iași „JURNALUL ARTELOR»
Recent, a avut loe 

la Casa Tineretului 
din Iași o nouă edi
ție a „Jurnalului ar
telor" — revistă li
terară — muzicală — 
plastică — cinemato
grafică — dramatică, 
realizată în întregi
me cu concursul ti
nerilor muncitori, 
studenți, elevi, care, 
potrivit unei idei 
unitare a numerelor 
revistei, iși aduc con
tribuția la realizarea 
acestora 
din toate 
amintite, 
public, 
„Jurnalului", 
atenției, din 
locului, o formulă o- 
riginaiă de dialog al 
artelor pe de o parte, 
și de dialog al pu
blicului cu artele pe 
de altă parte. Ra
țiunea principală a 
„Jurnalului", așa 
cum ne-a declarat 
redactorul Angela 
Traian, este de a a- 
trage tinerele talente 
ieșene și de a le pro
mova, potrivit unor 
criterii selective exi
gente, în așa fel, in
cit aspirația tinerilor 
scriitori, plasticieni 
sau muzicieni, să-și

găsească expresia în
tr-o modalitate ca
pabilă să fie rapid 
confruntată cu pu
blicul.

Ultimul număr 
„Jurnalului 
(respectînd 
Ia tehnică 
tării prin
nea de film, dialog, 
spectacol etc.) I-a 
prezentat pe poetul 
Iloria Zilieru într-un 
film pe 16 mm. film 

o 
cu 

în
tâ
ii-

al 
artelor" 
origina- 

a redac- 
succesiu-

cu creații 
domeniile 

Succesul de 
concepția, 

impun 
capul

care a constituit 
bază de discuții 
poetul pe tema 
tegrării tinerelor 
lente în climatul 
terar ieșean. între
bările, temperatura 
dialogului au avan
sat probleme inte
resante despre tra
diție și nou în litera
tură. despre temati
ca actuală, in sfîrșit, 
s-a discutat despre 
accesul tinerelor ta
lente în paginile re
vistelor literare. 
„Jurnalul artelor", 
prin principiile pe 
care Ie cultivă, prin 
pasiunea cu care este 
realizat, a dobindit o 
autoritate pe care 
desigur și-o va spori. 
Nc-au încredințat de 
acest lucru și tinerii

poeți cu care art. 
stat de vorbă : mun
citorul Constantin 
Radu, studentul Con
stantin Tolpaloru, e- 
leva Carmen Vulpoi 
și ceilalți.

A urmat apoi ver
nisajul expoziției de 
tapiserie a tine
rei Felicia Buliga, 
dramatizarea „Do
rul leagănă pă- 
mintul", pe versuri
le poeților ieșeni în 
regia lui Aurel Bru
mă (actorii fiind toți 
elevi). La rubrica 
„Vă facem cunoștin
ță cu..." publicul a 
făcut cunoștință cu 
poetul Emilian Mar- 
cu și cu tinărul com
pozitor Teodor Ca- 
ciora, laureat al 
Festivalului interna
țional de jazz 
Cehoslovacia 
Festivalului 
Eminescu", 
mul încheindn-se cu 
rubrica muzicală 
unde au evoluat de 
această dată _____
tetul de jazz — Iași" 
și cunoscuta forma
ție de muzică ușoară 
„Flacăra-Folk

din 
și al 
Mihai 

progra-

i.Cvin-

’73“.
SILVIA

ZABARCENCU
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1000 noi tipodimensiuni
Marile uzine constructoare de mașini au inclus anul 

acesta in fabricația de serie, aproape 1 000 de tipodi- 
mensiuni de mașini, utilaje și instalații industriale noi 
sau modernizate. Cumulînd cu realizările obținute în 
anii 1971—1973, rezultă că 60—63 la sută din volumul de 
mașini fabricate în primii patru ani ai cincinalului este 
reprezentat de tipurile noi sau reproiectate. In pre
zent, unitățile specializate în construcția de mașini fac 
intense pregătiri pentru anul viitor cînd ponderea pro
duselor noi sau modernizate trebuie să întreacă 70 la 
sută din totalul producției. Vești primite în ultimele 
zile din centre industriale ale țării relevă faptul că in 
diferite unități pregătirile pentru asimilarea unor noi 
mașini-unelte sînt avansate.

anului viitor
Hotăriți să nu-și precupețească eforturile pentru 

transpunerea în viață a documentelor adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidului, oameniî muncii din 
industria județului Constanța înregistrează zilnic ri i 
și remarcabile succese in producție. Cu producția reali-

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

metalurgic, cu ajutorul căreia s-ar putea elabora 
124 000 tone de fontă. Acest succes este rezultatul in
troducerii de noi tehnologii in procesul de fabricare a 
cocsului, cît și intrării în producție a unor moderne 
capacități. Pe această cale, de pildă, la Combinatul 
siderurgic din Galați s-a realizat in 1974 o cantitate 
care depășește de 4,5 ori producția de cocs a României 
din anul 1938. Rezultate bune pe linia sporirii produc
ției și ridicării calității acestui agent termic au obținut 
și muncitorii de Ia Hunedoara, Călan și Reșița.

Creșterea producției de cocs metalurgic va continua 
să se situeze la loc de frunte și în perioada viitorului 
cincinal. In acest sens se întreprind diferite acțiuni, pe 
baza cărora producția de cocs urmează să crească de 
circa 2,7 ori, în timp ce importul va scădea cu aproape 
30 Ia sută, diminuîndu-se simțitor efortul valutar al 
țării.

AZI, MAI MULT

Au atins cei mai înalți
indici de productivitate

Exploatarea minieră Nistru este a doua unitate din 
cadrul Centralei minereurilor și metalurgiei neferoase 
din Baia Mare, și a 10-a din județul Maramureș, care 
și-a îndeplinit sarcinile de plan pe anul 1974. Atingînd 
cei mai inalți indici de productivitate, minerii din cadrul 
exploatării amintite au extras suplimentar, în acest an, 
19 000 tone de minereu cu un bogat conținut în metale. 
Și mai semnificative sînt rezultatele obținute de mi
nerii maramureșeni de la începutul cincinalului și pină 
în prezent. Astfel, în intervalul 1971—1974, industria 
minieră din această parte a țării a furnizat suplimen
tar economiei naționale o producție în valoare de peste 
1,2 miliarde lei.

zată in cursul zilei de luni industria constănțeană și-a 
îndeplinit prevederile planului pe 1974. Pină la sfîrșitul 
lunii decembrie, pe ansamblul industriei .județului se 
va realiza o producție suplimentară în valoare de 410 
milioane lei concretizată în importante cantități de 
ciment, energie electrică, îngrășăminte chimice, hîrtie, 
prefabricate din beton armat, țesături, conserve de 
legume și alte produse.

Din raportul
siderurgiștilor

Asigurarea unor cantități sporite de cocs constituie 
principala preocupare a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor care lucrează în acest sector al siderurgiei. 
Astfel, în cursul acestui an, ei au înscris în graficul 
întrecerii socialiste o cantitate suplimentară de cocs

REPiDRWULl CED M A
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Un miliard lei prin
autoutilare

Valoarea utilajelor confecționate prin forțe proprii de 
industria bucureșteană în acest cincinal este de circa 
un miliard lei. Printre unitățile economice din Capi
tală care, confruntate cu o serie de probleme ce vi
zează înnoirea utilajelor, perfecționarea acestora, pre
cum și creșterea gradului de automatizare a procese
lor tehnologice, au realizat mașini, instalații și dispozi
tive deosebit de eficiente, se numără „Republica", 
„Grivița Roșie", „Electronica", „Mecanică fină", „Acu
mulatorul" și altele.

(Agerpres)

Acum citeva zile a fost lansat 
la apă un cargou de 8 250 tdw, 
cea de-a 12-a navă care a primit 
botezul Dunării în 1974 aici, la 
Șantierul naval din Galați (față 
de 8 in anul trecut). „Mîine va 
pleca în probe, la mare, încă un 
vas — ne spune tovarășul Ana- 
tolie Mehic, secretarul comitetu
lui de partid de la Șantierul na
val Galați. Prin măsurile luate 
în spiritul sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea, ritmul 
producției a cunoscut serioase 
îmbunătățiri. Pentru noi este de 
acum clar că în citeva zile vom 
reuși nu numai să ne îndepli
nim integral planul anual, ci să 
și devansăm unele lucrări pre
văzute pentru 1975“.

Cunoașterea șantierului în a- 
ceste clipe hotărîtoare consti
tuie un bun prilej pentru eva
luarea capacității colectivului de 
aici, a entuziasmului celor 4 000 
de tineri constructori navali gă- 
lățeni, a eficienței acțiunilor 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
în cadrul producției. O activita
te laborioasă se desfășoară în 
fiecare atelier. Deși afară plouă 
insistent, pe navele aflate la 
montaj se lucrează intens, su
dorii și ceilalți muncitori între- 
cîndu-se ca în zijele însorite în 
depășirea normelor. Pe mais
trul Nicu Macovei, Erou al 
Muncii Socialiste, șeful atelie
rului montaj, îl întilnim lingă 
un cargou, care mai are doar 
cîțiva pași, in spațiu și în timp, 
pină la apa fluviului, pînă la 
lansare. „Din punct de vedere 
constructiv, ne spune tovarășul 
Nicu Macovei, această navă care 
face parte din producția anului 
viitor este încheiată. Prin mă-

șurile luate in ultima vreme — 
specializarea echipelor pe anu
mite zone și anumite lucrări, 
pregătirea și predarea comparti
mentului de mașini înainte de 
lansare, sporirea contribuției 
personalului T.E.S.A. la îmbu
nătățirea organizării și a tehno
logiei — am atins un ritm înalt 
de producție. în 2—3 zile ate-

LA ȘANTIERUL
NAVAL-GALATI

pro- 
Vom 
vom 
mai 
da-

o lume care devine

lierul nostru iși realizează sar
cinile de plan pe acest an și 
apoi ne vom concentra asupra 
navelor prevăzute pentru pri
mul trimestru al anului 1975, pe 
care vrem să le lansăm la apă 
cu mult mai devreme".

Peste tot, la fiecare loc de 
muncă din șantier, tinerii mun
cesc cu sîrguință, cu o dăruire 
deplină. „E și firesc, ne spune 
Grigore Andrei, secretarul co
mitetului U.T.C. Ziua de azi am 
declarat-o zi de muncă record. 
Fiecare trebuie să lucreze mai 
mult și mai bine decit ieri. în

cadrul acțiunilor asemănătoare, 
organizate de la începutul lu
nii, tinerii au realizat o pro
ducție suplimentară de 600 000 
lei față de prevederile la zi. De 
la începutul anului, in cadrul 
schimburilor de onoare organi
zate de tineri — și aș vrea să-i 
evidențiem neapărat pe tinerii 
muncitori Nicu Ion, Vasile Be- 
jan, Aurel Munteanu, Constan
tin Pirvu s-a realizat o 
ducție de 2 milioane lei. 
continua aceste acțiuni, 
căuta să inițiem și altele, 
eficiente, deoarece avem
toria nu numai să pregătim 
producția pentru anul viitor, ci 
să-i pregătim și pe tineri pen
tru producția anului viitor".

Bineînțeles, subscriem la o 
asemenea remarcă. Dacă ar fi și 
numai cele 60 de concursuri 
profesionale organizate aici la 
Șantierul naval Galați în 1974 
și tot va fi suficient pentru a 
recunoaște că se vorbește în nu
mele unei experiențe. Dar sint 
și ritmurile de producție do- 
bîndite in aceste zile, cu adevă
rat superioare și care vor fi pre
lungite și amplificate in 1975, 
ritmuri ce transcriu ritmuri su
fletești, interioare, de dăruire 
totală, de entuziasm tineresc.

ION CHIRIC

PRODUCȚII SUPLIMENTARE
(Urmare din pag. I)

„Omul nu se mulțumește să se adapteze la mediu ; el adap
tează mediul la sine", spunea Mircea Malița. Dar, adaptînd me
diul la sine, omul nu se schimbă cu nimic ? Optimiștii răspund 
printr-un DA fără echivoc. Pesimiștii, asaltați de argumente, ros
tesc același DA, privind insă cu sufletul rupt în două la vitrinele 
pline cu trandafiri din material plastic, la brazii plianți plini de 
un verde strident, la cutiile de conserve goale aruncate sfidător 
peste pajiștile strivite de roțile autoturismelor.

Deci omul se schimbă. In ce constă esența acestei schimbări ? 
Am văzut destui pesimiști-predicatori strivind ei înșiși pajiștile. 
Am văzut destui optimiști ținînd în mină, cu o pervertită mîndrie, 
flori de mucava, produse de prestigioasa Întreprindere „Arta 
populară".

Care din aceste două mari categorii, pline de forme și nuanțe 
greu de definit, deține adevărata esență a schimbărilor ?

Fără pretenția de a rosti un răspuns total la această mare în
trebare, redau traiectoria fizică și morală a cîtorva personaje sur
prinse pe unul dintre cele mai mari șantiere energetice ale țării: 
Cerna-Motru-Tismana.

I

Așa îi e felul. I-am spus doar 
că e și el o parte din lumea asta 
a noastră care batem munții și 
scăpărăm lumină. înt.r-o zi l-am 
oprit din drum : Tată, dacă vrei 
să pleci, du-te. Nu te ține ni
meni legat. „Și dacă rămîn, ce 
se întîmplă ?“. Crești în ochii 
mei. Ăsta-i tot lucrul care se 
poate întîmplă. A rămas și e 
cel mai bun mecanic de utilaj 
din galeria de aducțiune Olanu 
(Mircea Badiu, șef de brigadă).

— Hm, îmi vine să rîd cu 
lacrimi cînd îmi aduc aminte de

— Ți-am mai spus o dată că 
ești neserios. Nu m-ai crezut. 
Ai zis că umblu cu gogoși. Uite 
că am dreptate.

— S-a întîmplat, ce să fac ? A 
fost ziua unui prieten. Am băut 
și eu un păhărel și mi s-au mu
iat genunchii. După aia am ple
cat și m-am întins oleacă în 
pat. Nu-i vina mea că am dor
mit toată ziua. Nu mă mai su
portă fizicu’, aia e.

— La galerie a lucrat cineva 
în locul tău ?

— Știu eu ? O fi numit mais-

• Oameni care vin fărâ gind de plecare
® Sub creasta Godeanului se naște un oraș
• Viitorul Cernei trece prin Rogojelu și Turceni

Vasilina Petraru, din Pădu- 
reni-Vaslui, are 20 de ani și o 
fetiță de 3 ani. Soțul, Gheorghe 
Petraru, buldozerist la lotul 
„baraj", este un vechi șantierist 
care a cunoscut din plin expe
riențele Hunedoara, Piatra 
Neamț și Gura Văii. Pînă acum, 
doar o simplă spectatoare a 
mii șantierelor, Vasilina a 
rut să lucreze în sectorul 
mai greu din zonă : galeria 
aducțiune Cerna—Motru.

Verii Mihai și Constantin Oni- 
ceanu au făcut o zi și o noapte 
pînă la colonia Balmezu. Din 
Pașcani pînă-n Severin cu tre
nul, iar de acolo, de-a lungul 
Cernei, cale de trei ore, cu o 
cisternă a șantierului. Mașini 
„de ocazie" nu există. Tot ceea 
ce mișcă in partea asta a ținu
tului amintește de Complexul

lu- 
ce- 
cel 
de

și energetic Cerna 
Tismana.
din Voievozi — Bi- 
aici din curiozitate.

hidrotehnic,
— Motru — 

Ilie Nasta 
. hor a venit

Pe 16 septembrie a luat mașina
plină cu brînzeturi și paste făi
noase care urca drumul Cernei 
dinspre Severin și a ajuns Ia 
colonia Valea Largă, doi kilo
metri mai sus de Balmezu. Sea
ra a vrut să coboare în oraș. 
N-a găsit nici o mașină și așa 
a rămas aici. Vîrsta de 24 
ani a împlinit-o în galeria < 
nu, în cabina unei mașini 
săpat tuneluri.

— Mi-a spus de cîteva 
„Șefule, nu se face. Plec, 
de mine aici". Mai stai, nu 
știe. Chestie de adaptare. Și de 
'voință, dacă vrei. Nu i-am 
aruncat niciodată cuvinte mari 
în față că nu m-ar fi crezut.

de 
Ola- 

de

ori : 
nu-i 

se

ce ne-a spus odată un lector : 
omul va deveni o ființă cu ade
vărat armonioasă cînd va res
pecta triada : opt ore de muncă, 
opt ore activitate cultura 1-dis- 
tractivă, opt ore de somn. As- 
ta-i idealist, nu glumă. Luna 
trecută, între 15 și 21, am lucrat 
cite 12 ore pe zi. Sub cerul liber, 
în lapoviță și ninsoare. Nimeni 
nu m-a tras de mînecă 
spună : Du-te mă și te 
E destul. Au fost însă 
care mi-au spus : Bara.
stai o oră, două, că e nevoie de 
tine aici. Puteam să plec cînd 
ei înșiși, cei care mă solicitau, 
au sărit peste două mese numai 
să scoată din apă o pompă pen
tru electrocompresoare ? (Cris
tian Bara, inginer, 24 de ani. 3 
luni vechime pe șantierul 
„Cerna").

să-mi 
culcă 
mulți 

mai

e

om,

trul pe cineva să mă înlocu
iască.

— Fir-ar să fie ea de treabă, 
din cauza ta a stat un utilaj de 
pomană.

— Lăsați, tov. inginer, că 
ultima dată cînd se întîmplă.

— Crezi ?
— Pe cuvîntul meu de onoare.
— Care onoare, mă ?
— Pe cuvîntul meu de 

care vrea să fie om.
„Ăștia-s oamenii", face, după 

cîteva clipe de tăcere, inginerul 
Mihai Soare.

— Se schimbă munții, se 
schimbă apele, se schimbă ma
șinile ; oamenii mai greu.

— Ce-i de făcut în cazul ăsta?
— Știu eu ? Dacă rămînem la 

vorbe nu facem nimic. Trebuie 
demonstrat, dar pe viu, înțe
legi ? Trebuie, demonstrat că

toate schimbările astea se dato- 
resc numai lor, oamenilor. Iar- 
tă-mă, devin excesiv de patetic, 
dar cred că ăsta e adevărul.

Șantierul e o lume care devi
ne. Zidari, montori, țărani co
operatori, foști elevi, foști stu- 
denți, familiști și burlaci, fe
mei și fete romantice, poligloți 
de cafenea și bărbați în puterea 
vîrstei, mici aventurieri și chi
lipirgii îmbătați de iluzii, tineri 
cu priviri grave, de oțel ; Oa
meni, sute de oameni, dar în 
primul rînd sute de tineri, care 
vin și se stabilesc aici. Printre 
ei sînt și tineri care vin și plea
că, îmbătați, din nou și din nou, 
de amara iluzie a efortului mi
nim. în septembrie au venit 101 
și au plecat 41. în octombrie au 
venit 89 și au plecat 25. In no
iembrie au venit 16 și n-a mai 
plecat nimeni. Să fie mai frig 
în trenuri decît în barăcile din 
șantier? Orice statistică de acest 
fel exprimă un adevăr indubi
tabil : procentul celor care 
vin fără gînd de plecare este în 
continuă creștere.

„Cerna" este un posibil sau 
chiar un probabil oraș. în prime
le două cartiere (Balmezu și Va
lea Largă) locuiesc deja peste 
2 000 de bărbați, femei și copii. 
Basculantele, cisternele, imeseu- 
rile și mașina poștei au adus aici 
aproape 200 de televizoare, 400 
de radiouri și tranzistoare. zeci 
de reviste, sute de ziare și cîteva 
mii de cărți. Biblioteca „orașu
lui" numără 200 de cititori. Cam 
puțini, e adevărat, dar mult 
mai mulți decît pe șantierele din 
perioada Bicazului. In sala de 
vizionare a sindicatului rulează 
„O floare și doi grădinari" și

„Cidul". în zilele de luni, marți, 
miercuri, joi, vineri și simbătă 
— filme de protecția muncii. Oa
menii de la oraș ar avea toate 
motivele să zîrribească ironic, 
dar, în urma acestor vizionări, 
numărul accidentelor a scăzut la 
jumătate.

„Cerna" e o lume care devine. 
Cînd spun „Cerna", mă gîndesc 
la o femeie îmbrăcată în salope
tă, care întinde beton pentru 
dacuri, tatre și belazuri. Mă gin- 
desc la liniorii care înaltă tur
nuri de oțel pentru viitoarea 
magistrală energetică. Mă 
dese la zăpezile albastre 
Godeanului. Mă gîndesc la 
doi elevi dintr-un cătun anonim 
care străbat zilnic munții cale 
de 12 kilometri pentru a desco
peri, aici la Balmezu, suma al
gebrică dintre civilizație și cul
tură. Cînd spun „Cerna". mă 
gîndesc la flaute și mandoline, 
la orgi și clavecine ; viori care 
înalță cîntări din trupul împie
trit al barajelor.

„E miezul nopții", a. rostit ci
neva, surprins în lumină. Luna 
a .băut apă de munte și s-a ro
tunjit la față. Sub raza ei, o 
stincă se rupe în bucăți albe, 
de calcar, și devine baraj pen
tru apele Cernei, Motrului și 
Tismanei. Pe partea dinspre lac 
a colosului din beton văd urma 
unei palme noduroase. Cu toate 
degetele, cu toate amprentele 
rămase intacte ; cu toți stropii 
de sudoare revărsați în timp. 
Un om, o sută, o mie de oa
meni, care, sțhimbînd mediul, 
s-au schimbat' pe sine.

tat ? „Totul, ne spunea direc
torul întreprinderii, depinde de 
conștiinciozitatea și responsabi
litatea cu care întregul colectiv 
a înțeles să respecte și sa apli
ce întocmai regimul de hrană 
și regulile igienico-veterinare 
prevăzute pentru ca animalele 
să se dezvolte normal, în limi
tele indicilor de greutate și 
prolificitate prevăzuți". Cit pri
vește tinerii care lucrează la 
întreprinderea iritercooperatistă 
de creștere și îngrășâre a por
cilor Alexandria se cuvine men
ționată prezența lor permanentă 
in fruntea întrecerii socialiste, 
dovedind in orice moment un 
dezvoltat simț al datoriei, o par
ticipare activă in munca de zi 
cu zi. Fie că este vorba de Vio
rel Crihan, secretarul comitetu-

lui U.T.C.; de Errjil Ciobanu, in
stalator sanitar, de bobinatoa- 
rea Floarea Furtună, de econo
mistul Romeo Arsenie, șef ds 
fermă, de elctricianul Petrică 
Dumitrașcu, sau de Ioana Ba
rau, îngrijitoare la sectorul ges
tație, cu toții se afirmă ca pro
motori ai unei activități coti
diene responsabile, ca factori 
dinamici in mobilizarea întregu
lui colectiv la obținerea unor 
rezultate mereu superioare. Pen
tru că, dincolo de consemnarea 
unor depășiri ale sarcinilor de 
producție, realizările obținute 
atestă munca plină de abnega
ție, integrarea tinerilor, ă orga

nizației U.T.C.. în efortul colec
tiv pentru înfăptuirea și depăși
rea obiectivelor prevăzute, pen
tru, pregătirea unor producții su
perioare in anul viitor.

gîn- 
ale 
cei

PAVEL PERFIL

Ambiția autodepășirii
(Urmare din pag. I)

vreo nemulțumire la adresa în
treprinderii „Electrocentrale", 
spun mult mai mult decît toate 
celelalte date ale bilanțului con
tabil care pește cîteva zile va 
consemna în graiul precis al ci
frelor rezultatele unui an de 
muncă rodnică, bogat în succese 
și satisfacții. Ce ar însemna în
treruperea livrării energiei ter
mice numai un singur minut 
pentru un combinat chimic ca 
cel de la Craiova sau pentru 
210 hectare de seră nu este greu 
de presupus. Iată de ce, „Nici 
o avarie, nici un minut între
rupt în producție" a fost și este 
în permanență cuvîntul de or
dine care mobilizează eforturile 
întregului colectiv. „Acestei sar-, 
cini, de fapt îndatorirea de o- 
noare a muncii energeticianului. 
i-am subordonat și noi, tinerii, 
întreaga noastră activitate, spi

ritul de inițiativă și pasiunea 
creatoare" —ne spune tovarășul 
Arvanitopol Rotaru, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, enumerind șirul obiective
lor întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
în cadrul căreia anul trecut s-au 
situat pe unul din primele 
locuri. Ce loc va ocupa și in a- 
cest an, rămine de văzut. Un 
lucru este insă cert : efortul nu 
scade in intensitate, el crește cu 
fiecare zi ce ne apropie de sfîr
șitul anului. Este vizibil la toate, 
locurile de muncă, dar mai ales 
in secția termomecanică II — 
seația tineretului — care prin 
rezultatele obținute pînă in pre
zent, prin atenția și grija cu 
care asigură funcționarea nor
mală, neîntreruptă a complexe
lor instalații se află în fruntea 
întrecerii pentru cel mai bun 
sector din întreprindere.
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

MIREILLE MATHIEU
Renumita cintă- 

reață franceză, pre
stigioasă persona
litate a vieții artis
tice internaționale, 
s-a născut la 22 iu
lie 1947. Intrată în 
lumea cintecului in 
urmă cu relativ pu
țini ani, ea a cucerit 
publicul din nume
roase țări ale lumii 
prin muzicalitate și 
farmec, prin perso
nalitatea ei - prin 
simplitate, modestie, 
decență. Discurile 
cu imprimările ei au 
obținut printre cele 
mai mari „tiraje" 
din lume.

PRIETENII MEI
de MIREILLE MATHIEU

Util fi modern la Vatra Domei

. 11U,., 1 i

I

Foto Agerpres

O ANCHETĂ 
IN JUDEȚUL SIBIU

PASIUNEA PENTRU TEHNICĂ ?
La Sibiu, odată cu declanșa

rea întrecerii uteciste a fost sta
bilit ca un criteriu principal de 
apreciere participarea tinerilor 
la mișcarea de invenții și ino
vații. la creativitate. Pentru a 
le stimula interesul au fost or
ganizate vizite de documentare 
in întreprinderi, schimburi de 
experiență, concursul „Tineretul 
și cartea tehnică," cu peste 
20 000 de participanți, olimpiade 
pe meserii, sesiuni deschise de 
comunicări tehnico-științifice, 
expoziții cu realizările tinerilor 
din județele participante, s-au 
ținut conferințe, a fost instituit 
„Trofeul tinărului inovator1' 
flat la cea de-a 
netehnic-clubul, 
mistui Aurelian 
zat, pe 
număr 
scurt 
deri 
cercuri 
brugrie

■“ a-
V-a ediție. Ci- 
condus de chi- 
Ploiaș, a reali- 
problemă, 
de
în 

fost

un 
filme de 
întreprin- 
organizate

N-aș putea concepe lumea mea fără cei din jur, prietenii mei 
de-o viață, oameni buni și dragi care într-o împrejurare ori alta 
din viață m-au ajutat și m-au stimulat, fiecare după puterile și 
capacitățile lor. Ceea ce au cu toții comun este acea virtute fun
damental umană de a-și fâce simțită prezența nu direct, abuziv 
ori ostentativ, ci discret, delicat, cu tact și înțelegere pentru ne
voile omului de alături.

Am apreciat dintotdeauna prietenia ca pe un liant fundamen
tal și obligatoriu între oameni. Aici nu este vorba de un senti
ment pentru cineva de un sex sau altul, ci față de un om pe 
care ii stimezi și apreciezi, deopotrivă, care șe află alături de 
line la o nevoie și te obligă ca și tu, la rindul tău, să fii alături 
de acesta atunci cind viața lui te va solicita.

Și șirul acesta al prietenilor mei este mare și aș zice că aproape 
fără de capăt.

Mi-aș incepe această mică confesiune prin aducerea aminte a 
zilelor trăite in anii copilăriei mele, continuată cu cea alături 
de ceilalți 13 frați și surori de care. am fost legată întotdeauna, 
întrucit îmi face plăcere că provin dintr-o asemenea familie nu
meroasă, voi reda toate numele dragi ale acestor primi-cei-mai- 
buni-prieteni-ai-mei : Monique, Christiane, Marie-France, Re- 
jane, Regis, Guy, Roger, Jean-Pierre, Remy, Simone, Philippe, 
Beatrice, Vincent. Eu am deschis ochii într-o căsuță care nu 
avea nimic vesel ori care să te atragă. Era mai degrabă un soi 
de baracă. Atunci cînd a trebuit s-o abandonăm și să ne mutăm 
intr-un cartier modest din orașul. Avignon, deși această locuință 
era sărăcuță, ni se părea a fi un palat față de ceea ce lăsam 
in urma noastră.

Primii mei prieteni pe care mi i-am făcut in școală a trebuit 
să-i părăsesc. Situația dificilă a familiei nu mi-a permis să 
termin școala și am fost nevoită să-mi caut ceva de lucru. în
tr-o bună zi, un vecin inimos m-a dus la o fabrică de hirtie ' 
aflată la 4 km in afara orașului unde am început să lucrez 
începind din aceeași zi. în fiecare dimineață — la virsta de 14 
ani — la orele 5 eram in picioare și plecam la lucru. Și cum 
mă aflam chiar la Începutul activității mele intr-o întreprindere, 
necalificată, eram plătită ca atare. Și totuși, așa cum era acest 
salariu al meu, atit de mic și de neînsemnat, tare mai aducea 
bucurie și alinare numeroaselor nevoi materiale atit de resimțite 
in familia noastră !

în acel timp prietenii din cartier cit și colegele, de fabrică care 
au sesizat aplicația mea muzicală m-au îndemnat neîncetat să 
mă ocup și să-mi formez o instrucție artistică, ceea ce am și 
vrut să fac.

Dar nu era chiar atit de simplu !
Uneori a trebuit să lucrez după-amiezile, pină seara tirziu. spre 

a obține bani în plus cu care să-mi plătesc acel prim curs de 
canto pe care l-am urmat cu buna doamnă Laura Colliăre, pia
nistă la Opera din Toulon. în multe ore, colege de-ale mele lu
crau și pentru mine, în taină, ca eu să mă pot pregăti pentru 
cursul de canto și spre a-mi proteja glasul în formare. întregul 
anturaj uman pe care l-am cunoscut și care s-a sudat aproape 
automat în jurul meu, în fabrică și in cartier — oameni simpli, 
modești, săritori —, m-a ajutat enorm să înving marile greutăți 
ale începutului care l-ar fi putut opri din drumul său pe un 
adolescent singur și neajutorat.

Așa se face că răspunzindu-vă la această anchetă referitoare 
la necesitatea conlucrării oamenilor in vederea atingerii oricărei 
performanțe, mă simt nevoită să-i amintesc pe acei oameni plini 
de bunătate și căldură umană și cu sprijinul cărora am pășit pe 
drumul muzicii, începind să mă apropii de împlinirea marii mele 
vocații, de canto.
. în aceeași perioadă un prieten de-al tatălui meu care urmarea 
cu multă simpatie strădaniile mele de a mă cultiva în domeniul 
muzicii, atunci cind a socotit el că a venit un moment cind aș 
fi putut marca talentul meu, m-a recomandat spre a fi înscrisă 
intr-o competiție muzicală locală, pe care am ciștigat-o relativ 
ușor, fără să bănuiesc măcar.

Un prim pas în cariera mea era făcut. Atunci, a intervenit 
Comitetul de coordonare cetățenească a activităților avignoneze 
care m-a sfătuit, m-a îndemnat și m-a înscris la un concurs 
televizat „Tele-duminica“ care se desfășura la Paris. Mi-am 
luat inima în dinți, m-am urcat pentru prima data intr-un tren 
cu care am plecat la Paris, oraș pe care il iubeam încă din școa
lă, din lecturi și din cintece, dar în care pășeam pentru prima 
dată. . . „ tPrimul meu contact cu un public ,,mare“ îmi va ramine veșnic 
întipărit în memorie datorită stării de surescitare excesivă in care 
mă aflam. Trecuseră între timp citeva luni bunișoare dintre data 
înscrierii și momentul acestui concurs, care a avut loc pe dala 
de 21 noiembrie 1965. Dacă aș fi continuat sa ramin emoțion ita. 
închistată in mine, adică dacă i-aș fi .privit pe spectatori! din 
sală ca pe niște oameni reci și neîngăduitori, ostili, poate ^a 

?Mi-am amintit de cei dragi lăsați acasă, de faptul că părinții 
mei mă urmăresc la televizor împreună cu toți vecinii și priete
nii noștri și pe dată cei din sală mi-au devenit prieteni.

Așa se face că am debutat printr-un mare succes, nesperat ca 
impresie produsă și rezultate. De atunci am început sa conlu
crez cu managerul meu Johny Stark și cu Nadine Joubert... La 
28 decembrie — adică peste 3 săptămîm de la_ ciștigareț con
cursului — cîntam la „Olympia", renumita sala pariziana, Îm
preună cu Sacha Distel și Dionne Warwick, primii parteneri de 
^show", oameni tineri, entuziaști, dotați excepțional și cu care 
m-am împrietenit, cred, pentru întreaga viața.

După cum v-am spus inițial, voi enumera mai multe nume 
de oameni, de prieteni, întrucit împreună cu ei și alături de ei 
mi s-a desfășurat viața concertistică pe care o trăiesc de atunci.

Printre marii și bunii mei prieteni' și profesori se numără și 
regretatul Maurice Chevalier, om cald, duios, splendid și emotiv 
partener pe care-1 port veșnic în minte. Am avut fericitul prilej 
de a cînta împreună intr-un concert de gală — la 12 septembrie 
1970 — dedicat împlinirii de către Maurice a onorabilei virste 
de 81 de ani. îmi amintesc cît de mult aprecia sensibilitatea și 
emoția celor din jur, mai cu seamă a adolescenților și a tinerilor, 
bucurîndu-se ca un copil : „Cei mai buni prieteni ai mei sînt 
tineri" — obișnuia să zică, pe drept.

îmi face plăcere să-i mai amintesc pe Bob Hop și pe Danny 
Kaye, pe Peter Alexander, Inge Meysel și 
artiști de mare valoare împreună cu care, de 
mă reîntîlnesc, mă simt foarte bine, învăț de

Heinz Riihmaa, 
fiecare dată cind 
la ei, ne sfătuim

și ne înțelegem de minune.
O căldură aparte o păstrez în inimă pentru cei doi interpreți 

ai filmului meu preferat „Love Story", Alice McGraw și Ryan 
O’Neill, tineri în adevăratul sens al cuvîntului, cu tot ce are 
mai frumos și mai gingaș tinerețea.

Vă spun toate acestea despre alți oameni pentru a mă putea 
exprima mai bine pe mine. Toți cei amintiți mai sus sînt artiști 
pe care-i stimez deopotrivă, pentru arta lor, pentru strădaniile 
și munca titanică pe care o depun în fiecare zi, ca și pentru 
umanismul și frumoasa camaraderie care-i animă.

Nu sînt oameni uscați, seci, sau interesați în relațiile cu prie
tenii lor, ci vibrează emotiv parcă prin diapazonul propriului 
lor talent ca și al propriei lor omenii.

în mod evident, să-i iubim cinstit pe oameni, căldura și sin
ceritatea lor ne înnobilează, se întorc multiplicate asupra 
noastră.

A FI OM DE OMENIE
(Urmare din pag. I)

vedem conștiincios numai 
munca noastră și 10 care nu 
țin de treabă. O minoritate, 
poate spune, dar planul e făcut 
pentru 100 nu pentru 90 și in
diferența noastră față de felul 
în care muncesc aceștia 10, s-ar 
extinde de fapt, periclitînd-o, a- 
supra îndeplinirii sarcinii noas
tre comune. Mai mult, 70 la 
sută din colectiv este reprezen
tat de tineri, nu toți ajung în 
uzină bine educați, dar noi aici 
sîntem datori să le oferim cea 
mai mare șansă de a deveni 
oameni. Are cineva dreptul, de 
dragul grijii de a nu fi socotit 
altfel decît e, să-i condamne la 
nerealizare ? Sîntem comuniști 
și datoria noastră este să-i an
trenăm pe toți cei din ■ jurul 
nostru în înfăptuirea unui scop 
comun, să contribuim la for
marea lor, astfel incit să par
ticipe conștient, cu dăruire, la 
această acțiune. Nu te poți numi 
comunist, nu te poți numi om 
de omenie, abdicînd de la aceas
tă datorie !

— Și v-ați creat „greutăți" cu 
obiceiul acesta de a nu vă ve
dea doar de propriile obligații ?

— Greutăți ? Cînd critica e 
principială ? în nici un caz ! Mi 
s-a mai întors spatele pentru un 
timp, nu mi s-a mai răspuns la 
salut, dar nu mă intimidează a- 
ceste „proteste" ! Am experien
ța mea. Există întotdeauna o 
clipă cind cel pe care l-ai cri
ticat recunoaște deschis, față 
de el însuși, că ai avut drepta
te și își corijează greșelile. Ma
joritatea simt chiar nevoia să 
ți-o spună. Mulți dintre cei 
care m-au criticat, sau pe care 
i-am criticat, imi sînt astăzi 
prieteni. Adevărați prieteni, așa 
cum pot fi numai niște oameni 
săritori, sinceri, cinstiți.

„Ca să nu aibă nimeni ni
mic cu tine, trebuie să fii în
găduitor, indulgent cu cei
lalți. Să treci cu vederea 
greșelile mai mici fi să le tra
tezi cu blîndețe pe cele mai 
grave. Să fii omenos /“

— Cunosc această „rețetă a 
fericirii", ne mărturisește mais
trul principal Ion Grama, secre
tar de partid la secția sculărie, 
M.E.F.I.M. Sinaia, dar n-am a- 
plicat-o niciodată ! Pe lingă al
te atribuții, răspund, în fiecare 
an, de pregătirea a 200 de tineri, 
de formarea deprinderilor nece
sare industriei moderne, de 
modelarea lor ca oameni noi. ca 
viitori comuniști. Cum am reuși 
dacă am tolera „micile" abateri 
de la disciplina 
sau tehnologică ? Cum 
îndeplini noi sarcinile de 
cu niște muncitori care 
cunosc temeinic meseria ? 
ar deveni ei in viață, dacă 
tratați ■ mereu cu „blîndețe". E 
o concepție opusă chiar adevă
ratei omenii. A da dovadă de 
omenie înseamnă să dovedești 
interes sincer pentru cei alături 
de care muncești și pentru ca 
acest interes să nu rămînă în 
zonele teoretice, să fii exigent 
cu munca și comportarea lor, 
ca și cu tine însuți, să nu tole-
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URMĂRIT, URMĂRITĂ: Central 

(orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30).

TALENTE
Victoria (orele 9,15; 
13,45; ' “ ■'

UN
ZIU: 
18,15; 
13,30; _____ ..... ,

FERMA SUSPICIUNILOR: Scala 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE: Patria (orele 9; 11,15: 13,30: 
'*  ■- ............... ~ ' (orele

20,30). 
Lumina 

18.15:

ȘI ADMIRATORI:
11,30; 13,30; 

18: 20,15).
ZÎMBET PENTRU MAI TlR- 
Capitol (orele 10; 12; 14; 16; 
20,15); Grivița (orele 9; 11,15; 
16: 18,15; 20,30).

15,45; 18; 20,15); Festival 
9.15; 11.30: 13,45; 16; 18,15;

BUNICUL SIBERIAN: 
(orele 9; 11.15: 13,30; 16;
20.30) .

UN GENTLEMEN ÎN VESTUL 
SĂLBATEC: Sala Palatului (orele 
17.15; 20.15); Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); București 
(orele 9; 11,30; 15: 17,30: 20); Fa
vorit (orele 9.30; 12; 15,30:
20.30) ; Casa Filmului (orele 
12,30; 15; 17,30; 20).

18: 
10;

maian
societatea 
de încre- 
fețe, una

nu
so-
nu

rezi nici o abatere de la nor
mele eticii, să iei atitudine ho- 
tărîtă. Omenia înseamnă înțe
legere, dar în sensul de discer- 
nămint și încredere în fondul 
bun al omului, nu de toleranță 
sau indulgență.

— De ce totuși unii adoptă 
mai degrabă „omenia" in sen
sul fals al cuvîntului ?

— Răspunsul se află chiar in 
formularea „părintescului" sfat: 
„ca să nu aibă nimeni nimic cu 
ei !“. Dînd dreptate tuturor, in- 
chizind ochii asupra abaterilor, 
iți creezi o oază în care poți să 
pretinzi și celorlalți să te me
najeze, sâ-ți dovedească prin 
reciprocitate „omenia" lor ! E o 
atitudine pe care un comunist 
n-o poate avea. Dacă te achiți 
la nivelul cel mai înalt de sar
cinile tale, dacă in viață ești 
un om corect, cinstit, nu ai nici 
un motiv să faci concesii.

„De la un principiu să 
te abați, dacă vrei să fii 
cotit om cumsecade — să
te bagi în viața particulară a 
nimănui I Fiecare om e arhi
tectul propriei sale vieți și e 
stăpîn în casa sa. Tu vezi-ți 
de viața ta și nu permite 
nimănui să se amestece în 
ea“.

— îmi spuneți că dumnea
voastră v-ați abătut de nenu
mărate ori de la acest princi
piu, tovarășe Iliescu, 
cărei convingeri ?

— Noi, comuniștii, 
ză economistul Aurel 
la Centrala de construcții-mon- 
taj București, avem datoria de 
a ne preocupa de formarea ti
nerilor, ca oameni de nădejde 
ai societății de astăzi și ai so
cietății de miine. Deci, foarte 
bine pregătiți profesional, 
reu ia curent cu 
nou în domeniul 
un orizont larg 
interdisciplinare 
generală, cu o 
xemplară în familie și în socie
tate, Marea majoritate a tineri
lor își construiesc propria viață 
conform acestor cerințe. Dar
se mai găsesc și din cei care
cred că dac-au învățat să țină 
o unealtă in mină, nu trebuie 
să mai deschidă o carte cît or 
trăi, din- cei care, sub pretext 
că timpul liber le aparține în ex
clusivitate. și-1 petrec în cîr- 
ciumi, din cei care cred că pentru 
a fi om serios este suficient să 
muncești conșliincios citeva ore 
pe zi și acasă poți să ai atitu
dini huliganice, să-ți părăsești 
soția și copiii...

— Cum procedați in aseme
nea cazuri ?

— Riscăm să nu mai fim so
cotiți „oameni cumsecade", să 
fim acuzați de indiscreție, de a- 
mestec neavenit, etc. ! Ne lup
tăm cu îndirjirea celor care-și 
apără „dreptul de a face ce 
vor" cu viața lor. Le explicăm, 
cu răbdare, că nu e numai viața 
lor, că au datoria față de noi, 
cei cu care muncesc, și față de 
societate, să se perfecționeze 
profesional, ca să poată face fată

In numele

precizea- 
Iliescu de

me-
este

cu
ceea ce 
respectiv, 
de cunoștințe 
și de cultură 

comportare e-
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CAVALERII TEUTONI: Aurora 
(orele 9; 12,30; 16; 19,15); Flamura 
(orele 9; 12,30; 16; 19).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD: Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30).

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

TIMPURI NOI: Excelsior (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

„STEJAR" _ EXTREMA UR
GENȚA: Unirea (orele 16; 18; 20).

GOANA DUPĂ AUR: Doina (o- 
rele II; 13,15; 15,30; 19,30 — pro
gram pentru copii orele 9,45; 17,30).

O ZI DE NOIEMBRIE: Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: 
zești (orele 9; 11,30; 
20,15); Volga ' '
17; 19,30).

AGENTUL
Sării (orele 
Cringași (orele 16; 18,15).

Bu- 
14,15; 17,30; 

(orele 9,30; 12; 14,30:

STRANIU: Drumul
15,15; 17,45; 20,15);

sarcinilor din an în 
exigente. Că în 
noastră nu se bucură 
dere oameni cu două 
la slujbă, alta acasă, că sint 
datori să pună un semn de e- 
galitate între ele, să-și consoli
deze familiile, să se ocupe de e- 
ducarea copiilor. Nu este ușor, 
însă fiecare caz „rezolvat" ne 
întărește convingerea că punînd 
suflet, pricepere și răbdare, 
toate aceste probleme delicate 
și dificile pot fi soluționate.

Departe de a însemna „ome
nie", atitudinea celui care nu 
are ochi decît pentru munca sa. 
pentru viața sa, atitudinea ce
lui care „nu se bagă, nu se a- 
mestecă", orice s-ar întîmpla, 
pentru a-și menaja liniștea, a- 
titudinea celui care-și ascunde 
părerile reale sub vorbe ocolite 
înseamnă cel puțin 
Și ne oprim doar la 
primă acest cuvînt. 
litera lor, „sfaturi" 
mai sus nu pot 
formarea unor 
se, duplicitare, 
de curaj și de 
ta „omenie", proprie comuniști
lor, atit de proprie incit a dus 
la crearea unei noi sintagme — 
COMUNIST DE OMENIE — în
seamnă interes sincer pețitru 
oameni, întrajutorare reală, 
prietenie, curajul de a-și sus
ține deschis opiniile’, încredere 
și exigență față de capacitățile 
celorlalți.

indiferență. 
ceea ce ex- 
Urmate în 
ca cele de

conduce dccît la 
caractere ascun- 
egoiste, lipsite 

opinie. Adcvăra-

această 
mare 

metraj, 
au 

de creativitate, iar în fe- 
a.c., la nivelul munici

piului Sibiu și al orașului Me
diaș au luat ființă cluburi ale 
inginerilor și tehnicienilor, care 
realizează lucrări 
aplicativă, 
studiază la 
încălțăminte 
mecanizarea 
pe tălpi. Se 
productivitate sporită, în condi
țiile îmbunătățirii calității și re
ducerii prețului de cost al pro
duselor.

Imaginația tehnică nu se naș
te, se formează, iar pentru a- 
ceasta este nevoie de un climat 
favorabil care să asigure mate
rializarea ideilor. Discutînd des
pre acest aspect, ing. Nicolae 
Tatu, șeful comisiei tineret 
muncitoresc din cadrul Comite
tului județean Sibiu al U.T.C., 
făcea următoarea remarcă : 
„Matematica se învață pe tablă 
și tehnica pe planșetă !“ N-o 
făcea întimplător, deoarece în
tre gîridirea tehnică a tinerilor 
(Sibiul are peste 600I de tineri 
ingineri și tehnicieni) și cli
matul în care se poate afirma 
există o nesincronizare. 
idei rămîn din această 
undeva pe drum. Tinerii 
un spațiu unde să se 
nească, să schimbe idei, 
creze. Un spațiu în care să vină, 
dacă nu zilnic, ori de cite ori au 
să-și comunice ceva. Acum se 
întilnesc la sediul comitetului 
municipal U.T.C., care în 
ranteză zis găzduiește și 
tineretului și ședințele 
tății literare și... alte manifes
tări. întreprinderile s-au oferit 
să dea o mină de ajutor. Uzina 
mecanică poate transfera o

planșetă, Institutul de cercetări 
și proiectări energie electrică 
s-a angajat să le construiască 
aparate noi.

Pasiunea pentru tehnică, ca
racteristică tineretului, se ma
nifestă sub forme variate. Aici a 
fost creat primul cerc de car
ting. S-a făcut aproape o in
dustrie, construindu-se peste 20 
de carturi. La Grupul școlar al 
întreprinderii de piese auto, ca 
să dăm 
levii au 
triotică, 
Nicolae 
nind primul 
„Cibinium". Tot în Sibiu 
înființat cercul de aeromodele. 
primul din țară, care numără 17 
membri. După rețete proprii, au 
fost fabricate cele mai bune ra
chete. omologate de Federația 
de aeronautică. Ce este ciberne
tica, ce sînt calculatoarele, pe

un singur exemplu, e- 
realizat prin muncă pa- 
sub îndrumarea prof. 

Ciaclan, 6 carturi, obți- 
loc la Festivalul 

s-a

de cercetare 
Clubul din Sibiu1 
întreprinderea de 

„13 Decembrie" 
operației de ungere 
va obține astfel o

• Creativitatea — cri
teriu de definire a per
sonalității • Pasiuni și 
soluții originale • La 
tehnică nu se poate a- 
junge pe căi ocolite ® A 
cuteza 
sibieni
este o 
dară

— verbul tinerilor 
® Climatul nu 

problemă secun-

Multe 
cauză 

nu au 
întîl- 

să lu~

pa
ca sa 

socie-

re principii funcționează o ra
chetă cosmică, iată întrebări pe 
care și je pun membrii cercu
lui. Am cunoscut trei dintre cei 
mai activi membri : Dan Bără, 
elev la Liceul „Octavian Goga“, 
Adrian Popescu, din clasa a 
VlII-a și Sorin Cirnățiu, din 
anul III A, Liceul industrial de 
construcții, clasat pe locul III la 
Concursul „Ex-Terra“. îi unește 
o trăsătură comună, pasiunea 
pentru nou. îi. unește modul 
propriu, original, de a rezolva 
problemele. După studii și în
cercări Dan a constatat că dacă 
mărește niult lungimea aripilor 
planorului la care lucrează, scade 
profunzimea lor și rezistența la 
înaintare. Planorul zboară dato
rită greutății sale și a forțelor 
portante care iau naștere pe su
prafețele aripilor. Anul viitor 
va prezenta această noutate la 
concursul republican. La ulti
mul concurs a ciștigat locul V 
la rachete și titlul de echipă 
campioană la juniori. Adrian a 
construit și el un planor, con-

decembrie
lurr c@pourr.or
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ADIO, DOMNULE CHIPS: Tim
puri Noi (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Flo- 
reasea (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENT COLUMBO: ~ 
rla (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII: Flacăra (orele 
18; 20).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Ra
hova (orele 16; 18; 20,30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY: Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15)

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

O MADONĂ IN PLUS: Progre
sul (orele 16; 18; 20).

URMAREȘTE-MA1: Pacea (ore
le 15,30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL: Popular (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ATAC ÎMPOTRIVA
MEL: Cosmos
20,15).

VÂNDANA;
15,30; 19).

(orele

Vitan

GIo- 
18,15; 
13,30;

LUI ROM- 
15,30; 18;

(orele 10;

POLITIA ACUZĂ, 
ACHITA : Miorița (orele 
13,30; 15,45; 18; 20,15),
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZIDURI VECHI: înfrățirea (ore
le 16; 18; 20).

LEGEA 
9; 11,15; 
Giulești
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PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limbă germană. 9,00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
franceză. 10,30 Reporter ’74. 10,50 
Roman foileton ; „Umbra Turnu
lui". 11,40 Preferințele dv. muzica
le sînt și preferințele noastre. 12,20 
Telex. 12,25 închiderea programu
lui. 16,00 Curs de limbă rusă. 16,30—

...și a bucuriilor pen
tru toți, dar mai ales 
pentru copii. Dintre 
toate atențiile, ei a- 
preciază cel mai mult 
jucăriile. Magazinele 
de specialitate vă o- 
feră tradiționalele ca
douri pentru cei mici: 
PĂPUȘI DIN MATE
RIAL PLASTIC - Si
mina, Viorica, Liliana, 
Carmen ; FIGURINE 
DIN MATERIAL PLAS
TIC CU MUZICUȚĂ; 
JUCĂRII DIN TABLĂ 
LITOGRAFIATĂ - be-
toniere, mașinuțe, a- 
ragaze ; JOCURI APLI
CATIVE TEHNICE, pre

cum și globuri, lumi
nări, artificii și orna
mente pentru pomul 
de iarnă.

17,00 Curs de limbă engleză. 17,30 
Telex. 17,35 Steaua Polară — emi
siune de orientare școlară șl pro
fesională. 17,55 Legile țării, legile 
noastre. 18,05 Film serial pentru 
copii : „Douăsprezece luni". 18,35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. îndeplinind hotărîrlle Con
gresului. 20,30 Teatru liric TV. „In 
memorlam". Premieră TV. Balet 
pe muzica lucrărilor „Toccata" șl 
„In memorlam" de Alexandru 
Pașcanu și „Nunta" de Doru Po- 
povlci. 21,20 Documentar TV: Va
canță în Carpați. 21,30 O seară cu 
Charles Aznavour, Dusty Sprlng- 
fild, Roslyn Kind și orchestra con
dusă de Claude Luter. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Arte înfrățite: Muzica și li
teratura. 20,30 Film artistic: Dja- 
milea. 21,50 Ce știm și ce nu știm 
despre...

cepție originală : aripile În for
mă de W și ampenajul in T. A 
obținut astfel o stabilitate mai 
mare, un fuzelaj scurt și eco
nomie de materiale. Iar Sorin 
lucrează la un turboreactor cu 
care va participa la concursul 
republican și pentru care se va 
crea clasă specială pentru pro
totipuri. Așadar tinerii nu duc 
lipsă de idei. Sînt însă handi
capați de greutăți care adesea 
îi biruie. N-au materiale, n-au 
scule, aparate pentru un banc. 
Un circular. Pentru un litru de 
eter (care nu se mai folosește 

' în spitale datorită depășirii ter
menului), cantitate care le-ar 
fi de ajuns pentru a pre
para combustibil pentru un.
an. bat la porți care rămîn în
chise. Băieții și-au propus să
realizeze un elicopter. Au docu
mentația, proiectul, piesele se 
execută, prin muncă patriotică, 
de către cîștigătorii concursuri
lor profesionale din patru 
treprinderi
Lucrurile
că lipsesc 
au nevoie.
realizat construcția, n-au unde 
s-o experimenteze. Și cind te 
gîndești că s-ar. mulțumi și cu 
un drum bine nivelat, nu nea
părat pietruit, cam de 1 km, un 
kilometru și jumătate ! Acum 
doi ani, sub îndrumarea tova
rășului Aurel Turpan, cercul a 
realizat primul girocopter din 
țară. Nu l-au putut încerca un 
an de zile. în cele din urmă 
l-au experimentat pe aeroport. 
Aeroclubul central l-a calificat 
bun. Ulterior l-au transformat 
în giroplanor. Băieții sînt auto
rii unei avionete sport cu două 
locuri. Profilele sint gata, și-au 
procurat motorul. N-au insă 
unde s-o lanseze. „Singura so
luție — îmi spun cei trei — este 
să așteptăm iarna, să-i 
tălpici ca să lunece 
Să fie intr-adevăr 
luție ?

Creația reprezintă
maximă pe plan profesional, pe 
planul dobindirii culturii teh
nico-științifice. Ea înseamnă pa
siune, răbdare, perseverență, 
pricepere. Toate acestea nu se 
pot separa însă de climat. El 
face parte din însăși noțiunea 
de muncă. Nu intenționez să 
dau soluții, dar mi se pare că 
propunerea făcută de un număr 
foarte mare de tineri cu care 
am discutat, aceea ca in cadrul 
clubului inginerilor și tehnicie
nilor să se realizeze lucrări din 
planul întreprinderilor și banii 
realizați să fie folosiți pentru 
autodotare, abonamente la cărți 
și reviste de specialitate, 
vizionarea 
le este 
seamă.

în- 
ale municipiului, 

merg greu pentru 
materialele de care 
Alteori, după ce au

punem 
pe zăpadă." 
unica so-

o angajare

apro-
cii materiale și scu- 
demnă de luat în

LIDIA POPESCU

0 CLIPA
LA

BĂLMAUIU
(Urmare din pag. I)

memoria acelei primăveri 
care a fost Crăișorul munți
lor...

Acesta e Hălmagiul, cu a- 
mintirile și istoria lui. Apoi e 
Hălmagiul celor de azi, al 
profesorului Păiușan, fost ca
zangiu la uzinele de vagoane 
din Arad, actualmente profe
sor, absolvent cu media 10, al 
Facultății de filologie din Ti
mișoara. Omul care prin dra
gostea sa față de „tot ce miș- 
că-n (ara asta" a urcat de 
bună voie în creierul munți
lor să împartă lumină puilor 
de moți.

...In Apuseni miroase a iar
nă. Primarul losif Stefea se 
luptă cu treburile zilnice ale 
comunei. Nu o dată se sfătu
iește și cu tînărul profesor, co
munistul Ion Păiușan, ori cu 
alți cetafeni ai comunei ca 
Gheorghe Goia, Nicoară Mar
cela ultimii fiind doar... elevi 
ai școlii, dar ce elevi! Ei au 
ajutat la amenajarea muzeu
lui, ei cu alți colegi au trans
pus pe scenă viafa tancului, 
incit vorba profesorului Păiu
șan : plîngeau sătenii emoțio
nați...

...Foșnesc gorunii a iarnă. 
Secretarul comunal U.T.C., 
Vasile Judea, privește munții. 
Departe pe o culme pe unde 
cu un secol în urmă vedea 
lumina zilei Crăișorul, Judea, 
utecistul de azi, împreună cu 
tinerii comunei au scris din 
jnepeni să se vadă din șapte 
sate „1824 — AVRAM IAN- 
CU — 1974“. Cerneală de se
vă românească, cerneală de 
goruni tineri. Jnepeni plan
tați de mîini de copii pe ini
ma de țară a Iancului.

mailto:c@pourr.or
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Mesaje de felicitare adresate
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Vă transmitem felicitările și salutările noastre eu orazia re

alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al par
tidului, de către Congresul al XI-Iea al Partidului Comunist 
Român.

Sperăm că Partidul Comunist Român, și poporul României, în 
frunte cu noul Comitet Central, sub conducerea și îndrumarea 
dumneavoastră înțeleaptă, vor obține tot mai multe succese, in 
următorii ani, pe drumul construirii societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

Vă dorim multă sănătate și ani mulți.

Cu salutări frățești,

MUHAMMAD FARHAD
secretar general al C.C. al Partidului 

Comunist din Bangladesh

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca secretar general al 
Partidului Comunist Român din Republica Socialistă România, 
am deosebita plăcere să vă transmit cordiale felicitări pentru 
încrederea pe care cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român a acordat-o Excelenței Voastre.

Sînt convins că asumarea de către dumneavoastră a funcției 
de secretar general al partidului va constitui unul din factorii 
majori care vor pune în valoare cu mai multă îndrăzneală reali
zarea scopurilor fixate pentru dezvoltarea și prosperitatea po
porului Republicii Socialiste România.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mai bune urări și cea mai înaltă considerație, dorind dez
voltarea continuă a cooperării fructuoase între cele două organi
zații și țări ale noastre.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI 
președintele Republicii Democratice Sudan

■ ALEXIIA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Finlanda, URHO KEKKONEN, următoarea telegramă :

Foarte impresionat de amabilele felicitări transmise de Exce
lența Voastră cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă adresez 
călduroase mulțumiri. Asigur pe Excelența Voastră că bunele 
relații dintre cele două țări ale noastre sint de o importanță ex
cepțională și vă rog să primiți urările mele sincere pentru să
nătatea Excelenței Voastre și pentru viitorul fericit al poporului 
român.

SOSIRI
Luni, a sosit în Capitală o 

delegație economică iraniană, 
condusă de Fereidun Mahdavi, 
ministrul comerțului, pentru a 
lua parte la lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene 
pentru cooperarea economică și 
tehnică)

Pe aeroportul Otopeni delega
ția a fost salutată de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exteri
or și cooperării economice in
ternaționale, Nicolae Doicaru. 
consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere.'

Au fost de față Alexandru 
Boabă, ambasadorul României 
la Teheran, și Aii Reza Bahra- 
mi, ambasadorul Iranului la 
București.

★
In cursul aceleiași zile, in Ca

pitală au început lucrările Co
misiei mixte ministeriale.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, cei doi miniștri au rele
vat că lucrările sesiunii se în
scriu ca un moment important 
în transpunerea în practică a 
indicațiilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr cu privire la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie, 
colaborare și cooperare. La sfîr- 
șitul acestui an, au subliniat 
vorbitorii, volumul schimburilor 
comerciale s-a dublat, față de 
1973, sporind in același timp ac
țiunile de cooperare și domeni
ile de conlucrare.

★
S-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Moscova, delegația 

de activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Ion Catrinescu. membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică.

★
în Capitală, a sosit o delega

ție de activiști ai P.C.U.S., con
dusă de tovarășul I. S. Afana
siev, adjunct al șefului Secției 
cultură a C.C. al P.C.U.S., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
efectua o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

★
La invitația Ministerului In

dustriei Metalurgice a sosit, luni 
după-amiază. la București. Rune 
B. Johansson, ministrul indus
triei din Suedia.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost intîmpinat de Neculai 
Agachi. ministrul industriei me
talurgice, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Kurt Leijon, 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești.

★
Luni seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, condusă de tovarășul 
Ștefan Mocuța, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, care la invitația Con
ferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor a 
făcut o vizită pentru schimb de 
experiență în R.S.F. Iugoslavia.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost intimpinată de to
varășa Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Vizita delegației
Frontului de Eliberare

din Mozambic (FRELIMO)
în cursul după-amiezii de luni, 

membri ai delegației Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) au făcut o vizită 
printr-o serie de cartiere de lo
cuit ale Capitalei, precum și la 
unele obiective social-culturale.

Cu acest prilej, oaspeții au 
fost informați despre amploarea 
construcției de locuințe din Ca
pitală și, în general, din întreaga 
țară, mărturie elocventă a pre
ocupării partidului și statului 
nostru pentru continua îmbună
tățire a condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, ale întregului 
popor.

în Titan-Balta Albă, oaspeții

Depunerea unei
Luni dimineața, președintele 

Frontului de Eliberare din Mo
zambic, Samora Machel, a depus 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, viceprim-ministru al 
guvernului, general colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șeful 
Marelui Stat Major, Petre Con
stantin, secretar al Comitetului

PLECĂRI
Luni, a părăsit Capitala de

legația Mișcării de prietenie și 
solidaritate pentru pace din 
Togo (M.A.S.O.P.A.) formată 
din Joseph Amekoudji, pre
ședinte și Odette Hundt, respon
sabilă cu asigurările sociale din 
Lome, președinta secției femei 
3 M.A.S.O.P.A., care ne-a vizi
tat țara la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii.

în timpul șederii în țara 
noastră, delegația a avut con
vorbiri la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, la Liga 
română de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, I.R.R.C.S., 
a vizitat obiective industriale, 
agricole și social-culturale din 
București și județul Ilfov.

♦
A părăsit Capitala delegația 

Comitetului argentinian al păcii 
care ne-a vizitat țara timp de 
cîteva zile, la invitația Comi
tetului Național pentru Apăra
rea Păcii.

ANIVERSARE
Muzeul de artă populară al 

Republicii Socialiste România 
împlinește venerabila virstă de 
100 de ani. Ca la orice aniver
sare se cuvine să aruncăm o 
privire în urmă și să consem
năm citeva din realizările sale 
mai importante. După lungi pe
rioade de stagnare, datorate 
lipsei de fonduri, muzeul înce
pe să desfășoare cu sprijinul 
statului, din anul 1948. o bogată 
și rodnică activitate. Creșterea 
colecțiilor sale este impresio
nantă : de Ia 6 000 de obiecte în 
1948, s-a ajuns .astăzi la peste 
70 000. Acest impunător fond 
muzeal, constituit din creații 
artistice populare în lemn, os, 
metal, ceramică, țesături, _ «h 
voare, piese de port, picturi pe 
sticlă și lemn, obiecte legate de 
obiceiuri, este rodul unor sus
ținute campanii de cercetări și 
achiziții întreprinse de colecti
vul muzeului în zonele etnogra
fice ale țării. Rezultate ale a- 
cestei campanii sînt și cele pes
te 100 000 de fotografii, diapozi
tive. filme etnografice, ca și nu
meroase lucrări, conferințe și 
comunicări redactate de cercetă
tori. Dacă la acestea se adaugă 
și cele peste 90 de expoziții 
deschise în străinătate, cele pes
te 80 de expoziții organizate in 
țară, în intervalul 1953—1974, se 
obține o imagine edificatoare a 
importantului rol cultural edu
cativ al acestei instituții în via
ța țării.

au făcut un popas la policlinica 
din acest cartier, modernă uni
tate medicală care asigură asis
tență și tratament unui număr 
de peste 160 000 de locuitori pe 
an. Aici, ei au primit o serie de 
informații privind asistența me
dicală din țara noastră.

în cursul vizitei, membrii dele
gației FRELIMO au exprimat 
admirația • lor față de opera de 
construcție ce se realizează in 
capi.tala României socialiste, 
față de modul în care edilii și 
gospodarii orașului se preocupă 
de problema locuințelor, răs
pund nevoilor social-culturale 
ale cetățenilor.

coroane de flori
municipal București al P.C.R., 
Nicolae Popa, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal 
București.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației FRELIMO 
care se află în țara noastră.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. După depu
nerea coroanei s-a păstrat un 
moment de reculegere.

în continuare, președintele 
FRELIMO a vizitat rotonda mo
numentului.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
defilarea gărzii de onoare.

COMEMORARE
Academia Republicii Socia

liste România a omagiat, luni, 
- în cadrul unei sesiuni, persona

litatea și opera lui Francisc 
I. Rainer, reputat medic și ana
tomist român, cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la naștere.

După alocuțiunea inaugurală a 
academicianului Ștefan Milcu, 
viața și activitatea savantului, 
contribuția sa la formarea mai 
multor generații de specialiști 
au fost evocate în comunicările 
susținute de cunoscuți oameni de 
știință din țara noastră.

FESTIVAL
Timp de trei zile în Capitală 

se desfășoară cea de-a doua e- 
diție a festivalului cineamatori- 
lor bucureșteni — „Pelicula de 
aur“. Competiția reunește 50 de 
filme documentare și de alte ge
nuri, a căror varietate tematică 
vădește preocuparea autorilor 
de a surprinde pe peliculă as
pecte esențiale ale realității In 
care trăiesc și muncesc, de a 
milita prin intermediul -»ei 
de-a 7-a arte pentru promova
rea principiilor eticii și echită
ții socialiste, de a evidenția 
efortul creator al oamenilor mun
cii în cele mai diverse sectoare 
de activitate.

TURNEU
Teatrul „Nottara", o dată cu 

realizarea unor noi spectacole 
cu piesele „Ultima cursă" de 
Horia Lovinescu și „Corrida" de 
Alfonso Sestre, prezentate re
cent în premieră, s-a pregătit 
și pentru o confruntare cu pu
blicul străin. Peste cîteva zile, 
un colectiv al teatrului, în frun
te cu directorul său, dramatur
gul Horia Lovinescu, pleacă in
tr-un turneu în Bulgaria. Timp 
de peste o săptămînă, artiștii 
bucureșteni vor susține la Sofia 
o serie de spectacole cu „Ham
let" de Shakespeare, în regia 
lui Dinu Cernescu, și „A opta 
zi dis-de-dimineață“ de Radu 
Dumitru, pusă în scenă de Mag
da Bordeianu.

Acorduri 
de cooperare 

internațională
Țara noastră are în curs de 

perfectare peste 500 de noi ac
țiuni de cooperare, avînd drept 
obiective asigurarea, pe termen 
lung, a unor materii prime pen
tru economia națională, expor
tul de< instalații complexe, co
operarea și specializarea în pro
ducție. Aceste acțiuni se vor a- 
dăuga altor 250 finalizate an
terior.

Cadrul juridic general al des
fășurării acestei activități este 
asigurat de existența a peste 60 
de acorduri de cooperare inter
națională, atît cu țările socialis
te și țările in curs de dezvoltare, 
cit și cu țările capitaliste dezvol
tate. Numai in ultimii ani, cu pri
lejul vizitelor efectuate peste 
hotare de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, au 
fost semnate 12 acorduri inter- 
guvernamentale de cooperare și 
44 de înțelegeri de conlucrare 
în domenii specifice, 11 acorduri 
și protocoale comerciale, docu
mente care deschid largi per
spective dezvoltării cooperării și 
comerțului nostru exterior.

Atenția ce se acordă extinde
rii cooperării economice indus
triale și tehnico-științifice are 
în vedere intensificarea partici
pării țării noastre, pe baze echi
tabile, la diviziunea internațio
nală a muncii, accelerarea in
troducerii în producție a celor 
mai noi și mai eficiente cuceriri 
ale științei și tehnicii pentru 
realizarea, în condiții optime, a 
planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

• (Agerpres)

PRIMA ZĂPADĂ 

ÎN CAPITALĂ
Ninsoarea căzută luni nu i-a 

găsit nepregățiți pe edilii Ca
pitalei. După cum am fost in
formați de conducerea între
prinderii de salubritate s-au 
luat din timp măsurile necesare 
pentru ca circulația să se desfă
șoare în mod normal pe tot 
timpul iernii. încă din prima zi 
cu zăpadă pe bulevardele Ca
pitalei au putut fi văzute la 
lucru numeroase utilaje. Parcul 
de mașini specializate pregătit 
pentru acest sezon cuprinde 175 
de tractoare și 90 de autocister
ne dotate cu pluguri și perii, 42 
utilaje pentru împrăștiat sare. 
37 încărcătoare de zăpadă, 17 
autofreze, 8 excavatoare și 2 
autogredere.

ZILELE
MUZICII

POLONEZE
în cadrul Zilelor muzicii polo

neze, organizate sub egida Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, luni seara a avut loc, la 
Ateneul Român, concertul for
mației „Cappella Cracoviensis" 
din R. P. Polonă, care între
prinde, cu acest prilej, un tur
neu în țara noastră. Sub bagheta 
dirijorului Stanislaw Galonski, a 
fost prezentat un program alcă
tuit din lucrări de Haendel, 
Bach, M. Spisak și G. G. Gor- 
czycki.

Au asistat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, re
prezentanți ai Uniunii Compozi
torilor, alte personalități ale vie
ții noastre cultural-artistice.

De asemenea, au fost de față 
Wladyslaw Wojtasik, ambasa
dorul R. P. Polone la București, 
precum și membri ai delegației 
culturale poloneze aflate în 
țara noastră cu prilejul acestor 
manifestări muzicale.

(Agerpres)

SI »OR T • TFRISl
CE AȚI ÎNTREPRINS PENTRU PRACTICAREA 

SPORTURILOR DE IARNĂ?

ANOTIMPUL RECE POATE SĂ VINĂ- 
SINTEM PREGĂTIT!!

Am ales drept teritoriu de investigație județul Suceava nu în- 
tîmplător. Țara de Sus a Moldovei are un relief care oferă con
diții propice pentru practicarea sporturilor de iarnă, aici există 
frumoase tradiții în acest sens. Discuția avută pe această temă, 
cu mai mulți factori de răspundere în acest domeniu, ne-a re

levat preocupări asidue și măsuri menite să asigure posibilități 
unui număr și mai mare de tineri să învețe și să practice schiul, 
sania, patinajul, hocheiul.

— La noi. sezonul rece este, 
poate, cel mai bogat în activi
tăți și manifestări sportive de 
masă — ne spune Mihai Han- 
ganu, prim secretar al Comite
tului județean Suceava al U.T.C., 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Anul 
trecut, la ediția de iarnă a Cu
pei Tineretului au participat 
53 000 de tineri, în vreme ce la 
ediția de vară numărul concu- 
renților n-a depășit cifra de 
47 000. Dar, coincidență, și la o 
ediție și la alta ne-am situat, în 
clasamentul pe țară, pe locul 3. 
Cea mai amplă acțiune pe care 
o pregătim este Festivalul 
sporturilor de iarnă, care se atlă 
la cea de a patra ediție. Pre
conizăm ca anul acesta partici- 
panții la etapele de masă la 
schi, patinaj, hochei, sanie — pe 
sate, școli, unități economice, 
instituții — să depășească cifra 
de 50 000.

Ne amintim de succesul din 
anii precedenți al acestei fru
moase și mobilizatoare acțiuni 
sportive. Seamănă, întrucîtva, 
cu popularele crosuri pe schiuri 
care se organizează în țările 
nordice, de asemenea, cu zeci de 
mii de participant. Interlocuto
rii noștri — Mihai Hanganu, 
Dragoș Macovei, secretar al 
C.J.E.F.S., Gh. Rotaru, activist 
cu problemele de sport la comi
tetul județean al U.T.C. — au fă
cut un larg expozeu, privind 
pregătirile care se fac. acțiunile 
care s-au întreprins, deja, în 
vederea asigurării unui succes 
deplin debutului sezonului spor
tiv de iarnă. Sînt, astfel, organi
zate 25 de centre pentru învă
țarea schiului, dotate cu schiuri, 
bocanci și echipamentul nece
sar. precum și două centre de 
patinaj — Cîmpulung și Gura 
Humorului. Au fost pregătiți 80 
de antrenori și instructori spor
tivi cu specializare în sporturile 
de iarnă. Odată cu sosirea ge
rului se vor organiza 8 centre 
pentru învățarea patinajului de 
către copii și tineri în toate cele 
7 orașe și in municipiul Sucea
va. Se află in curs de pregătire 
120 de arbitri pentru schi, tenis 
de masă, patinaj, volei, hand
bal etc. Recent a avut loc o 
instruire a președinților asocia

• In etapa de duminică a 
campionatului masculin de 
handbal al Cehoslovaciei, echipa 
Skoda Plsen, viitoare adver
sară a formației „Steaua" Bucu
rești în „Cupa campionilor eu
ropeni", a întîlnit pe teren pro
priu echipa Dukla Praga. Hand- 
baliștii de la Skoda Plsen au ob
ținut victoria cu scorul de 24— 
12 (13—6).

• La Sofia s-au încheiat între
cerile concursului internațional 
de tenis dotat cu „Premiul tele
viziunii bulgare". în finala pro
bei de simplu, victoria a revenit 
lui Emmerich (R. D. Germană) 
care l-a întrecut cu 7—6,. 6—4, 
6—7, 6—2 pe suedezul Palm. 
Proba de dublu a fost cîștigată 
de cuplul fraților Matei și Bo- 
jidar Pampulov (Bulgaria), în
vingător cu 7—5, 7—5, 3—6, 6—3 
în finala susținută cu perechea 
maghiară Varga — Szdke.

• Turneul Internațional de șah 
de la Tbilisi s-a încheiat cu vic
toria concurenților sovietici E- 
duard Gufeld și Tamaz Geor
gadze care au totalizat cite 10 
puncte din 15 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat In 

țiilor sportive din școli și de la 
sate care s-a constituit și în- 
tr-un fructuos schimb de expe
riență privind modalitățile de 
organizare a activității sportive 
de masă în anotimpul iernii. O 
atenție deosebită se acordă, în 
același timp, amenajărilor spor
tive specifice. 50 de școli din ju
deț iși vor amenaja. în momen-

ÎN JUDEȚUL 
SUCEA VA 
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tine. 800 săniuțe metalice, 200 
perechi schiuri cu toate acceso
riile... Beneficiarii au, însă, și o 
observație : săniuțele nu sint 
suficient de solide și adecvate 
pentru concursuri. De aceea, co
mitetul județean al U.T.C. a co
mandat 25 bucăți la IPROFIL 
Rădăuți, cu care tinerii repre
zentanți ai județului să-și a- 
sigure șanse egale în întrecerile 
Cupei Tineretului.

Județul Suceava dispune, ne 
dăm seama, de o bună bază ma
terială pentru dezvoltarea și 
practicarea de către tineri a 
sporturilor specifice anotimpului 
rece. Există aceeași preocupare 
și pentru organizarea de între
ceri, concursuri. Calendarul 
competițional fixează in prim 
plan etapele Cupei tineretului, 
în unele localități întrecerile au 
fost declanșate. Festivalul 
sporturilor de iarnă se înscrie, 
apoi, ca o acțiune de mare am
ploare. Au devenit tradiționale 
întrecerile interjudețene — Su
ceava cu Bistrița-Năsăud — de 
pe muntele Măgura care re
unesc la start, în fiecare an, 
circa 800 de concurenți. O prac
tică, de asemenea, este desfășu
rarea orelor de educație fizică pe 
pîrtii, pe schiuri. Pentru copii și 
juniori se organizează un cam
pionat de hochei la care parti
cipă echipele din Vatra Dornei, 
Cîmpulung, Rădăuți și Suceava. 
Desigur, nici o organizație 
U.T.C. și asociație sportivă nu 
va scăpa prilejul să organizeze 
campionatul de casă pentru de
semnarea campionilor pe aso
ciație, pe comună la diferitele 
probe de schi, sanie și patinaj, 
să desemneze echipa campioană 
la hochei. Așadar, organizatorii 
activității sportive de masă din 
județul Suceava știu ce au de 
făcut și, mai ales, știu ce și cum 
să facă.

V. CABULEA

In perioada vacanței de 
iarnă a elevilor, la bazinele 
„23 August" și Fioreasca din 
Capitală, vor fi organizate 
cursuri de inițiere la înot 
conduse de cadre de specia
litate. Cursurile sipt progra
mate atît dimineața cit și in 
cursul după-amiezii. înscrie
rile se primesc începind de 
astăzi, marți 17 decembrie. 
Informații suplimentare Ia 
telefoanele 21 6115 (bazinul 
„23 August") și 33 65 01 (ba
zinul Fioreasca).

minat învingători cu scorul de 
4—3 (0—2, 0-1. 4-0). în clasa
mentul competiției conduce, ne
învinsă, echipa U.R.S.S. cu 18 
puncte din 9 partide disputate.

• In orașul iugoslav Skoplie 
au luat sfirșit reuniunile turneu
lui internațional de box pentru 
trofeul „Gongul de aur". în cel 
mai spectaculos meci, în finala 
categoriei mijlocie-mică, iugo
slavul Vujkovici a obținut vic
toria la puncte în fața lui Nico
lae Constantin. Alți doi pugi- 
liști români. Constantin Lucian 
(cat. cocoș) și Cornel Hoduț (cat. 
ușoară) s-au comportat bine, 
obținind medalii de argint.
• La Wroclaw ș-a desfășurat 

întîlnirea internațională amicală 
de natație dintre selecționatele 
de juniori ale orașelor Ploiești 
și Wroclaw. Tinerii înotători ro
mâni au obținut victoria cu sco
rul de 126—124 puncte.

• Tradiționala competiție eu
ropeană de tenis pe echipe a 
fost cîștigată în,.acest an de se
lecționata Italiei. în finala dis
putată la „Palatul Sporturilor" 
din Ancona, tenismenii italieni 
au întrecut cu 3-0 formația Su
ediei.

MAGAZINELE DE TEXTILE-ÎNCĂLȚĂMINTE 

DIN BUCUREȘTI Șl ÎNTREAGA ȚARA

VĂ INVITĂ
SA LE VIZITAȚI, 

SĂ AFLAȚI ULTIMELE 
NOUTĂTI, SĂ VĂ 

ALEGEȚI PRODUSUL 
PREFERAT

NU UITAȚI I Raioa

nele de marochinărie 

și galanterie vă aș

teaptă cu un bogat 

sortiment de baticuri, 

eșarfe și fulare din li

nă, mohair și din mă

tase, mănuși căptușite 
și îmblănite, poșete, 

genți, sacoșe de voiaj 

și cure1"* *.

tul în care condițiile climaterice 
sînt favorabile, patinoare natu
rale. Numai în Cîmpulung tine
rii vor pune la punct 8 aseme
nea baze sportive. De asemenea, 
pentru patinaj viteză „vor în
gheța" pista stadionului. Se lu
crează intens la terminarea 
pîrtiei de schi, sanie și bob de 
la Vatra Dornei. Tinerii săteni 
au identificat locurile pentru 
amenajarea, prin muncă patrio
tică, a 20 de pîrtii de schi și sa
nie. La Vatra Dornei, Cîmpulung 
și Măgura vor fi puse în stare 
de funcționare 3 baby-lifturi.

Nu ne îndoim că amatori 
se vor găsi. Sporturile de iarnă 
exercită o mare atracție pentru 
tineri. Am vrut să vedem, în 
consecință, dacă cei care doresc 
să-și procure materialele și 
echipamentul necesar le găsesc 
în magazinele de specialitate. 
Și din acest punct de vedere am 
avut o surpriză plăcută. Tova
rășa Didina Andreescu de Ia 
LC.R.T.L ne-a informat că ra
ioanele cu articole și materiale 
de sport ale magazinelor pot 
răspunde oricăror solicitări. Am 
vizitat supermagazinul „Bu
covina" și ne-am convins de 
acest adevăr : există schiuri, 
patine, bocanci, și mari și mici 
— pentru toate virstele — exis
tă. din abundență, echipamen
tele adecvate pentru hochei 
(bocanci cu patine, crose, căști) 
etc. în cifre : 1500 perechi pa

ordine : Holmov și Baghirov 
(U.R.S.S.) 9 puncte, Victor Cio- 
ciltea (România), campioana 
mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), Sigurjonsson (Islan
da), Ubilava (U.R.S.S.) 8 punc
te, Keene (Anglia), Bohosian 
(Bulgaria), Nicevski (Iugoslavia) 
7,5 puncte : Gurghenidze 
(U.R.S.S.), Szmidt (Polonia) 6,5 
puncte etc.

• Echipa de tenis a Braziliei 
conduce cu 3—0 în meciul pe 
care-1 susține la Sao Paulo cu 
selecționata Boliviei în cadrul 
zonei sud-americane a „Cupei 
Davis". Indiferent de rezultatele 
ce se vor înregistra în ultimele 
două partide de simplu, tenis- 
menii brazilieni s-au calificat 
pentru turul următor, în care 
vor întîlni. tot la Sao Paulo, 
formația Argentinei.

• „Palatul sporturilor" de la 
Lujniki a găzduit cea de a treia 
întîlnire dintre selecționatele 
de hochei pe gheață ale U.R.S.S. 
și Suediei, disputată în cadrul 
competiției internaționale dotate 
cu „Premiul ziarului Izvestia".

La capătul unui meci echili
brat, hocheiștii sovietici au ter

DECEMBRIE

LUNA

CADOURILOR
Un dar util, acum în preaj
ma sărbătorilor de iarnă, 
poate fi :

Un ceas de mrnă „GLAS- 
HUTTE" - 475 lei

Un ceas medalion cu lanț 
„GLASHUTTE" - 500 lei

Un ceas de buzunar „RA
CHETA" - 700 lei

Un ceas electric de perete 
„WEIMAR" - 500 lei

sau chiar un ceas deșteptă
tor „VICTORIA" - 100-110 
lei.

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI 
CASA DE CULTURĂ SECTORUL I

ANUNȚĂ
Deschiderea unor noi cursuri de :

- DACTILOGRAFIE (metoda ,,oarbă"-științi- 
fică cu toate degetele)

- LUCRĂRI DE SECRETARIAT TEHNIC
- COSMETICĂ
- BALET Șl GIMNASTICA (copii)
- CHITARA Șl ACORDEON
- CROITORIE
- ENGLEZĂ — preșcolari
- FORMAȚII ARTISTICE (muzică ușoară, popu

lară, brigadă).

Informații la Casa de cultură a sectorului I — str. Slătineanu 
Nr. 16 — Tei. 11 98 68

AZI, ULTIMA ZI LA 
PRONOEXPR ES
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Pentru accentuarea destinderii 
in viața internațională 

Cuvîntul reprezentantului României în Comitetul 
pentru problemele politice și de securitate al 

Adunării Generale a O.N.U. '
Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării 

Generale și-a încheiat dezbaterile asupra punctelor înscrise pc 
agenda sa prin adoptarea unui proiect de rezoluție — supus de 
un grup de state intre care și România — la punctul „necesi
tatea transpunerii în viață a Declarației asupra întăririi secu-tatca transpunerii în viață a 
rității internaționale".

Acest document, adoptat de 
comitet cu 79 de voturi pentru, 
unul contra (Statele Unite) și 12 
abțineri, reafirmă in mod solemn 
principiile Declarației și face 
apel la toate statele să le trans
pună neîntîrziat în viață pentru 
accentuarea destinderii interna
ționale, încetarea cursei înarmă
rilor și reducerea nivelului ar
mamentelor. De asemenea, rezo
luția reafirmă dreptul suveran 
al statelor de a participa, pe. 
bază de egalitate, la rezolvarea 
problemelor internaționale majo
re în conformitate cu Carta, ast
fel ca pacea și securitatea să fie 
edificate, necesitatea respectării 
efective a suveranității și inde
pendenței fiecărui stat, a drep
tului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, liber de 
orice intervenție din afară sau 
presiuni.

în încheiere, in document se 
reafirmă legitimitatea luptei 
popoarelor, aflate sub dominația 
străină, pentru autodeterminare 
și independență.

Luind cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul României, Dumi
tru Ceaușu, a prezentat concep
ția țării noastre asupra proble
melor păcii și securității inter
naționale subliniind că România 
consideră că întărirea securită
ții internaționale impune, înain
te de toate, stabilirea și dezvol
tarea relațiilor dintre state pe 
bâze noi, democratice, pe recu
noașterea strictă de către toate 
statele și față de fiecare dintre 
ele a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional.

Arătind că România a 
inițiativa înscrierii acestor prin
cipii in declarații solemne și în 
tratate încheiate cu alte 
ceea ce constituie modalități 
concrete de punere în aplicare 
a Declarației asupra întăririi

securității internaționale, vorbi
torul a subliniat imperativul 
concertării eforturilor, tuturor 
statelor pentru rezolvarea justă 
și durabilă a problemelor care 
confruntă comunitatea națiuni
lor. în context el a menționat 
înalta apreciere dată de țara 
noastră rolului țărilor mici și 
mijlocii, al statelor nealiniate, în 
edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Guvernul peruan a națio
nalizat, incepind de la 14 de
cembrie a.c. întregul 
de comunicații. Toate 
ciile telegrafice și de 
particulare au 
sub controlul 
lor peruane de 
fii. Au fost 
companiile străine 
West Coast Co“, subsidiara 
firmei britanice „Cable and 
Wireless, Ldt“ și „AII Ame
rica Inc", subsidiara firmei 
nord-americane „ITT". Ante
rior, a trecut sub controlul 
statului „Peruvian Telephone 
Co“, de asemenea, subsidiară 
a „ITT".

Sistemul telefonic a fost 
naționalizat anterior de că
tre statul peruan, aflîndu-se, 
în prezent, sub monopolul a- 
genției de stat pentru comu
nicații „ENTEL", care, înce
pînd de anul viitor, va prelua 
controlul și asupra servicii
lor telex și a rețelei telegra
fice.

sistem 
servi- 
telex 

astfel,trecut, 
întreprinderi- 
stai de pro- 
naționalizate 

„Cables

DECLARAȚIA DE LA GUYANA
Reafirmare a dreptului țărilor în curs de dezvoltare 
de a-și exercita controlul deplin asupra resurselor 

lor naturale
La încheierea conferinței de 

la Puerto Ordaz, din Venezuela, 
la care au participat președinții 
republicilor centr-americane — 
Costa 
ras, 
șeful 
șeful

luat

state,

• COMISIA politică a C.C. 
al Partidului Comunist Por
tughez a publicat o declara
ție în care își exprimă spri
jinul deplin în legătură cu 
măsurile guvernului provi
zoriu și Mișcării forțelor ar
mate privind lupta 
va sabotajului și a 
Partidul Comunist 
ghez consideră că 
adoptate trebuie să consti
tuie începutul unei politici 
consecvente îndreptate îm
potriva monopolurilor și a 
latifundiilor.

împotri- 
speculei. 

Portu- 
măsurile

Rica, Guatemala, Hondu- 
E1 Salvador, Nicaragua, 
statului venezuelean și 
guvernului panamez, a 

fost adoptată „Declarația de la 
Guyana", care cuprinde un an
samblu de acorduri bi și multi
laterale, definind liniile direc
toare ale cooperării în dome
niile economic și financiar intre 
țările participante.

Declarația prevede 
rea colaborării între 
rile caraibiene, inclusiv 
care n-au luat parte la re
uniune. pronunțindu-se „pen
tru cooperare economică de
plină, în interesul Americii La
tine". Pe de altă parte, delega
țiile participante cheamă Hon
durasul și statul El Salvador să 
continue eforturile în vederea 
restabilirii relațiilor diplomati
ce și a prevenirii 
ții care ar putea 
păcii din zonă.

Participanții își 
crederea în ce privește posibili
tatea semnării unui tratat în
tre Statele Unite și Panama, 
care să reflecte aspirațiile legi
time ale națiunii panameze in 
problema Canalului Panama. Ei 
iși exprimă, de asemenea, spri
jinul pentru convocarea unei 
reuniuni a președinților țărilor 
din America Latină, la Caracas, 
anul viitor.

Declarația subliniază dreptul 
țărilor în curs de dezvoltare de 
a-și exercita controlul deplin 
asupra resurselor lor naturale

și de a le folosi in 
dezvoltării integrale 
priilor lor popoare.

Ultimul punct al declarației 
conține prevederi referitoare la 
cooperarea economică și finan
ciară între Venezuela și cele
lalte șase țări cfentr-americane 
și la punerea în aplicare a unui 
plan in vederea restabilirii agri
culturii hondurasiene, distrusă în 
urmă cu cîteva luni de un pu
ternic. uragan.

procesul 
a pro-

extinde- 
toate ță- 

cele

&

oricărei situa- 
să dăuneze

exprimă în-

și cooperare in Europa
În subcomisia pentru educație 

a ' Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa s-a reali
zat o unanimitate de vederi asu
pra măsurilor menite să incu- 
rajeze : studiul limbilor și civili
zațiilor străine, ca mijloc impor
tant pentru cunoașterea reci
procă a culturilor țărilor parti
cipante și pentru întărirea cola
borării și înțelegerii internațio
nale.

Participind activ la dezbațeri 
și la elaborarea textelor, delega
ția română a reușit să întruneas
că acordul celorlalte delegații 
asupra ideii de a se da o aten
ție specială. în cadrul acestui 
proces, limbilor europene mai 
puțin răspindite sau mai puțin 
studiate. Măsurile concrete vi
zează, intre altele, organizarea 
de cursuri universitare de limbă 
și civilizație, ținute de lectori

străini, provenind mai ales din 
țările ale căror limbi sînt mai 
puțin răspîndite. De asemenea, 
tot in vederea facilitării cunoaș
terii limbilor și civilizațiilor mai 
puțin răspindite se preconizează 
o mai largă prezență la cursuri
le de vară de limbă și civiliza
ție. organizate în multe țări, 
printre care și România, cu par
ticiparea studenților și profesă
rilor străini.

• MINISTRUL relațiilor exter
ne al Venezuelei, Efrain Schacht 
Aristeguieta, a calificat ca 
„foarte pozitivă" declarația ofi
cială potrivit căreia Cuba este 
gata să reia raporturile diploma
tice cu orice stat latino-ameri- 
can care la reuniunea de la 
Quito a votat pentru ridicarea 
sancțiunilor împotriva sa.

VIZITA DELEGAȚIEI ROMANE 
ÎN MEXIC

în continuarea vizitei delega
ției economice guvernamentale 
române in Mexic, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, con
ducătorul delegației, s-a întilnit 
cu guvernatorul statului Chiapas, 
Manuel Velasco Suarez. Cu a- 
cest prilej, guvernatorul statu
lui Chiapas și-a exprimat depli
na satisfacție față de rezultatele 
vizitei pe care a efectuat-o re
cent în Rom^jiia. Totodată, el 
și-a exprimat admirația față de 
personalitatea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae CeaUșescu, față de com
petența cu care a abordat pro
blemele relațiilor bilaterale și 
ale vieții internaționale con
temporane, aducînd elogii șefu
lui statului român și țării noas
tre pentru politica activă și con
structivă de statornicire a unui 
climat de pace și colaborare în
tre națiuni și popoare..

între 9 și 15 decembrie, în 
orașul Guadalajara, capitala sta
tului mexican Jalisco, a avut loc 
Săptămîna culturii românești.

în cadrul acestei acțiuni a 
fost deschisă expoziția „Româ
nia in imagini". La inaugurare 
au luat parte vicepreședintele 
Consiliului municipal, rectorul 
Universității din Guadalajara, 
oameni de știință și cultură, zia
riști și alte persoane oficiale.

Cu acest prilej, au vorbit di
rectorul general al Departamen
tului culturii statului Jalisco, 
Francisco Gonzalez, și consilie
rul ambasadei române, Gheor- 
ghe Avram.r

• UN VIRUS A DETERMINAT O ASEMANARE INTRE PISICI 
ȘI OAMENI CU 5—10 MILIOANE ANI IN URMA — susțin cerce
tătorii de la Institutul Național al Cancerului din S.U.A. în cău
tarea unor viruși ai cancerului, ei au găsit în celulele omului 
elemente care sînt comune omului șl maimuțelor. Analizele chi
mice au dezvăluit că elemente asemănătoare se pot observa și 
la pisici. Strămoșul comun al oamenilor și maimuțelor, consi
deră cercetătorii, trebuie să fl eliminat fragmente de gene sub 
formă de viruși, care să se fi ,.inoculat" pisicilor care păstrează 
și astăzi această moștenire ciudată o TIMP DE 9 LUNI, REȚE
LELE DE TELEVIZIUNE AU FĂCUT RECLAMA LA CURELELE 
DE SIGURANȚĂ pentru automobiliști. Campania a costat 13 800 
dolari, iar cifra vînzârilor s-a ridicat la... 7 milioane dolari. In 
Australia, de exemplu, 72 la sută dintre șoferi poartă astfel de 
curele • O RĂMĂȘIȚĂ A UNUI UNIVERS MAI TIMPURIU? As
tronomul Frank Drake presupune că la 1 000 ani. lumină de Terra, 
la sud de constelația Lebedei, ar exista rămășița unui fost uni
vers: o sursă de impulsuri radio, numită JP—1953 care ar avea 
vîrsta de 45 miliarde ani. Miezul cald în care, cu 12 miliarde 
ani mai înainte, s-ar fi putut afla un univers, s-a transformat 
intre timp într-o regiune rece • JOHNSON VANDYKE GRIGSBY 
A PĂRĂSIT ÎNCHISOAREA DIN INDIANA DUPĂ 66 ANI _ un 
trist record. Propria-i declarație: „Mă simt ca un nou născut". 
Are acum 90 ani și fusese condamnat pe viață pentru o crimă 
comisă în timpul unui scandal într-un „saloon". Prima dată, din 
1908, vede și el lumea la față * LA 19 ANI, JEAN FRENE A DE
VENIT DOCTOR ÎN ȘTIINȚE FIZICE la Institutul de științe 
aplicate din Lyon. Cind avea 6 ani și era păstor, niște examene 
psihotehnice au indicat că Jean e Înzestrat cu capacități inte
lectuale excepționale « UN FĂT VORBĂREȚ, o indoneziancă, 
Tgut Zahara Fonna pretindea că fătul ei vorbește. Urmărită pen
tru escrocherie, ea a fost în cele din urmă arestată. Minciuna a 
costăt-o 2 ani de închisoare 0 FILMUL „Z“ AL LUI COSTA GA- 
VRAS, care fusese interzis de fostul regim militar, poate fi vi
zionat, începînd de luni, in 12 săli de cinematograf din Atena 
• IDILA DINTRE RICHARD BURTON și prințesa Elizabeth a 
luat sfîrșit, afirmă ziarul Daily Mail. Potrivit ziarului, tînăra fe
meie a hotărît să renunțe la ideea căsătoriei-cu Burton, tntrucît 
ea nu a reușit să-1 convingă pe celebrul actor să renunțe la 
consumul excesiv de alcool. Drept care, Elizabeth s-a reîntors la 
domiciliul londonez al soțului său, bancherul Neil Balfour, can
didat conservator nenorocos la ultimele alegeri legislative din 
Anglia « DE LA CENTRUL SPAȚIAL „KENNEDY" (Cape Ca
naveral) urmează a fl lansat în noaptea de marți spre miercuri, 
cu ajutorul unei rachete americane de tip „Thor-Delta". primul 
satelit franco-vest-german de telecomunicații din seria ..Sym
phonic. In cazul în care operațiunea șe va desfășura normal, 
satelitul se va plasa pe o orbită cu altitudinea de 36 000 km. Ul
terior, el va fi imobilizat într-un punct ..fix" deasupra Africii 
occidentale, urmînd a servi unor programe experimentale de 
care vor beneficia India. Brazilia. Iranul și Camerunul • UN 
GRUP DE NOUĂ OAMENI DE ȘTIINȚA au efectuat mai multe 
zboruri de observație deasupra vulcanului Mauna Loa, din Ha
waii. a cărui activitate s-a intensificat în ultimele zile. Seismo
grafele înregistraseră o serie de mișcări seismice de mică inten
sitate, al căror număr a crescut treptat de la 60 pînă la anroape 
1 000 pe zi. Oamenii de știință încearcă să afle dacă intensificarea 
mișcărilor seismice constituie preludiul unei noi erupții sau re
prezintă un fenomen cu caracter temporar. Ultima erupție a vul
canului din Hawaii s-a produs In 1950.

Conducătorul delegației româ
ne a avut, de asemenea, între
vederi cu conducerile întreprin
derii mexicane pentru petrol și 
a Complexului pentru construc
ția mijloacelor de transport auto 
și feroviar și a vizitat obiective 
economice din unele regiuni ale 
Mexicului. R.A. EGIPT — Stația de transformare a Complexului hidroenergetic de la Assuan

pe seini

Cu DAVID BUTCHER, secretarul Consiliului
Consultativ pentru Tineret al Partidului
Laburist despre

TINERII NOII ZEEIANDE
Un oaspete din Noua Zeelandâ. Depărtă

rile au totdeauna darul de a ne stimula curiozi
tatea și de a ne hrăni imaginația. îi mărturisim 
interlocutorului nostru dorința de a schița, cu a- 
jutorul lui, imaginea acestei țări împresurată de 
apele oceanului. Firește, este vorba de realită
țile politice și sociale, de problemele care pre
ocupă pe tinerii din Noua Zeelandă.

DAVID BUTCHER, secretarul 
Consiliului Consultativ pentru 
Tineret al Partidului Laburist 
din Noua Zeelandâ, răspunde 
cu amabilitate solicitării de a 
ne acorda un interviu. îl rugăm 
să ne vorbească, mai întii, des
pre Consiliul Consultativ pen
tru Tineret al Partidului Labu
rist și despre modul în care s-a 
ajuns la înființarea lui.

Va trebui să schim
băm calendarul? Exis
tă de mai mulți ani o 
comisie internațională 
care face propuneri, 
neaprobate pină acum, 
pentru 
oamenii 
cu anul 
durează 
48 minute și 46 secun
de. Numai că cele trei 
cicluri astronomice 
care determină anul, 
luna și ziua nu sint 
raporturi exacte, nu se 
„angrenează” întot
deauna la fel. De aici 
și ideea adoptării unor 
alte calendare, mai 
funcționale. Dacă din 
punctul de vedere al 
ingeniozității, ele nu 
lăsau nimic de dorit, 
totuși nu reușeau să 
rezolve problema ar
monizării suitei de zile 
și de luni. Și aceasta 
pentru că unele unități 
ie timp sînt generate 
ie fenomene astrono
mice imuabile, ca du
rata rotației Terrei în 
jurul axei sale, care 
definește ziua. Luna 
(din calendar) provine 
din succesiunea fazelor 
Lunii. „în epoca cind 
pereții peșterilor ser
veau drept agende — 
scrie TRIBUNE DE 
GENEVE — se fixau 
intilnirile, făcindu-se 
referiri la creșterea 
Lunei" (durata exactă 
a evoluției Lunei este 
de 29,53 zile).

Primii care au sta
bilit un calendar bazat 
pe durata medie a e- 
voluției Lunci, au fost 
babilonienii, cu 4 000 
ani în urmă. Ei aveau 
in an compus din 12 
luni sau 354 zile. Cum 
anul solar era mai

că, pesemne, 
se mulțumesc 
nostru care 

365 zile, 5 ore,

lung cu 11 zile, sărbă
torile secerișului erau 
decalate de la un an 
la altul. Pentru a sta
bili un echilibru logic 
între zilele de sărbă
toare și seceriș, erau 
intercalate zile pentru 
corijarea disparităților 
ciclurilor astronomice 
și pentru armonizarea

exactă, după 400 ani va 
trebui adăugată o a 
doua zi și după 2000 
ani, o a treia. Acestea 
ar fi neînsemnate co
recturi, pe lingă pro
blemele pe care le ri
dică diviziunile anului 
în luni și trimestre de 
diferite lungimi, pen
tru economie, finanțe,

ii panoramic^

Conferință a tineretu
lui din țări europene 

și arabe
La Paris s-au încheiat lu

crările celei de-a patra Con
ferințe internaționale a or
ganizațiilor politice ale ti
neretului din țări europene 
și arabe, la care 
te reprezentanți 
măr de peste 30 
zații naționale 
Participanții au 
serie de aspecte 
girea cooperării dintre tine
retul din țări europene și 
arabe, între care și problema 
intăririi solidarității interna
ționale cu poporul palestini
an. La sfîrșitul lucrărilor au 
fost adoptate o serie de rezo
luții în legătură cu proble
mele de pe ordinea de zi.

au luat par
ai unui nu

de organi- 
de tineret, 
examinat o 
privind Iăr-

rile. Dacă actuala criză econo
mică care face ravagii în lume 
se va înrăutăți, consecințele ei 
ar putea fi dure pentru Noua 
Zeelandă — țară care depinde 
de comerțul cu străinătatea. în 
sfirșit, există problema tinerilor 
maori care vor să-și afirme pro
pria lor identitate, să-și cultive 
personalitatea națională. în anii 
postbelici numeroși maori au 
părăsit mediul rural stabilin- 
du-se in centre urbane. Cei mai 
mulți dintre ei n-au avut pregă
tirea necesară care să le asigure 
o existență pe măsura speranțe
lor. Au urmat, firește, decepții, 
nemulțumiri. Guvernul se pre
ocupă să amelioreze condițiile de 
viață ale populației maori.

• ÎNTREPRINDERILE indus
triei grele din sectorul de stat 
din India au realizat în interva
lul aprilie — noiembrie o pro
ducție în valoare de 3,1 miliarde 
rupii, cu 400 milioane rupi! mai 
mult decît în întreaga perioadă 
a anului financiar 1972/1973. Mi
nistrul dezvoltării industriale al 
Indiei a declarat că întreprinde
rile industriei grele vor realiza 
pînă la sfîrșitul actualului an 
financiar o producție de 5,6 mi
liarde rupii.

• Ce gîndesc tinerii la
buriști din Noua Zeelandă 
despre actualele probleme 
internaționale ?

— Ne preocupă politica de 
apartheid și urmările ei. Opinia 
publică este extrem de sensibi
lă față de această formă de dis
criminare rasială. Am dezapro
bat apartheidul în diferite îm
prejurări, chiar și pe terenul de 
sport. Nu sintem indiferenți față 
de soarta țărilor subdezvoltate ; 
ne îngrijorează adincirea deca
lajelor dintre țările avansate e- 
conomic și cele care poartă po
vara subdezvoltării. Combatem, 
de asemenea, companiile multi
naționale care au un rol nega
tiv. Acordăm o deosebită impor
tanță situației din Indochina, 
manifestind simpatia noastră 
față de poporul vietnamez.

• Programe de ajutor 
pentru Guineea-Bissau

Oaspetele evocă la început dru
mul parcurs de mișcarea labu
ristă născută în Noua Zeelandă 
in anul 1916, ca o mișcare cu 
caracter pacifist. în deceniul 
1920—1930, partidul s-a întărit, 
în acești ani, dominanta activi
tății lui a reprezentat-o lupta 
împotriva șomajului. în 1935 la
buriștii s-au aflat la putere ini
țiind o serie de reforme cu ca
racter social. A urmat apoi 
boiul împotriva fascismului, 
problemele specifice pc 
le-a creat pentru această 
insulară din Pacific. în anii ma
rii conflagrații, ca și în cei care 
au urmat imediat, laburiștii au 
găsit adeziunea multor tineri. 
Dar în 1949 partidul s-a angajat 
într-o politică de „război rece“
— arată David Butcher — ceea 
ce a făcut ca numeroși tineri să 
nu-și mai recunoască opțiunile 
lor progresiste în orientările ofi
ciale laburiste, orientări accen
tuate spre dreapta. îndepărtarea 
tinerilor de partid, în perioada 
postbelică, are efecte și acum 
cind în rindurile laburiștilor se 
resimte lipsa generației tinere de 
atunci. în anii ’60, marcați de 
intervenția S.U.A. în Vietnam, 
partidul a 
încrederea tinerilor deoarece a 
condamnat atitudinea Washing
tonului. După mulți ani, tinerii 
se apropiau iarăși de laburiști, 
în aceste condiții, în 1968, a fost 
constituit Consiliul Consultativ 
pentru Tineret. Scopul său era 
acela de a lărgi legăturile dintre 
Partidul Laburist și tineret. Noi
le generații au jucat un rol im
portant in victoria electorală din 
1972, cind partidul a obținut 55 
din cele 87 de locuri ale parla
mentului. Ni s-a acordat șansa
— subliniază interlocutorul nos
tru — de a vedea ideile „Ia lu
cru". Trebuie remarcat, de alt
fel, că în propagarea acestor idei 
Consiliul Consultativ pentru Ti
neret a jucat un rol important, 
în momentul de față un mare 
număr de membri ai Partidului 
Laburist ca și de cadre ale sale 
provin din generația tinără. Nu-i 
intîmplător: aproximativ 50% 
din populația Noii Zeeiande are

răz- 
cu 

care 
țară

reînceput să cîștige

sub 35 de ani. în ceea ce privește 
pe locuitorii maori, tinerii sub 
20 de ani formează peste jumă
tate

• ORGANIZAȚIA NAȚIUNI
LOR UNITE va începe studierea 
unor programe de ajutor econo
mic pentru Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. Un acord 
în acest sens a fost: încheiat în
tre conducătorii Republicii Gui
neea-Bissau și P.A.I.G.C.. pe de o 
parte, și, pe de altă parte, Mi
chel Doo Kingue, administrator 
adjunct al Programului O.N.U. 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și 
director al Biroului regional 
P.N.U.D. pentru 
anunțat că, cel mai tîrziu 
mijlocul lui ianuarie 1975. se va 
deschide la Bissau un birou al 
P.N.U.D.

al
Africa. El a

la
din totalul populației.

• Care este menirea 
Consiliului și care sînt per
spectivele sale ?

— Pină la inființarea acestui 
Consiliu, Partidul Laburist nu a 
avut nici o formă de organizare 
pentru tinerii aflați in rindurile 
sale. înființarea Consiliului ne-a 
permis să acumulăm o experien
ță utilă. Consiliul este ales la o 
conferință anuală a delegaților 
desemnați de secțiile locale de 
tineret. în unele așezări, numă
rul aderenților fiind mic nu e- 
xistă o secție separată pentru ti
neret. în acest caz, organizația 
locală a partidului trimite un 
tînăr delegat (între 15—25 de 
ani). Consiliul organizează ma
nifestări, publică diferite lucrări 
asupra problemelor tineretului, 
inițiază variate acțiuni. Pînă în
tr-un trecut apropiat activitatea 
se desfășura în interiorul parti
dului. Acum intenționăm să ex
tindem această activitate. Preco
nizăm și o structură mai solidă. 
Sperăm ca in curînd să purtăm 
denumirea de Consiliul Tinere
tului Socialist iar pe plan local 
să avem secții ale Tineretului 
Socialist.

• Cu ce probleme este 
confruntat tineretul Noii 
Zeeiande ?

— Ar fi multe de spus. Sintem 
confruntați cu problemele vieții 
de fiecare zi: locuințele și învă- 
țămintul în mod deosebit. Mai 
avem și altele cum ar fi drogu-

• Noua Zeelandă este o 
. țară insulară. Vă înconjoa
ră oceanul cu întinderile 
sale fără de sfirșit. Depăr
tarea de celelalte conti
nente creează oare un sen
timent de izolare ?

— Fină acum cîteva decenii 
noi, cei din Noua Zeelandă, 
eram interesați mai ales de pro
blemele noastre. Cel mult, pri
veam spre Anglia. Dar ultimul 
război și evenimentele care au 
urmat ne-au făcut să ne dăm 
mai bine seama că trăim în Pa
cific și că vecinii noștri sînt cei 
din

• LA VIENTIANE au avut 
loc convorbiri între o delegație 
econojnică a Guvernului Provi
zoriu de Uniune Națională al 
Laosului și o delegație' econo
mică a R. D. Vietnam. Cu acest 
prilej, părțile au convenit asu
pra unor aspecte privind 
rul economic și asistența 
meniul transporturilor și 
nicațiilor acordate de' 
către Laos, potrivit acordurilor 
și protocolului semnate în sep
tembrie 1974.

ajuto- 
in do- 
comu- 
R.D.V.

Asia și America Latină. • Acțiuni greviste 
în Spania• Cum v-ați simțit în 

România ?
— Excelent. Sint pentru prima 

oară in România și m-am bucu
rat de o primire foarte caldă.

• Ce imagine v-ați for
mat despre România îna
inte de a o vizita ?

— Imaginea unei țări cu voca
ția dialogului, imaginea unei țări 
care dezvoltă legăturile cu în
treaga lume, care acceptă schim
bul de păreri, care favorizează 
contactele în vederea unei mai 
profunde înțelegeri între popoa
re. Aici, în România, m-am 
bucurat să constat că această 
imagine corespunde realității...

• ÎN SPANIA continuă acțiu
nile greviste declanșate. în diver
se sectoare economice. In Bar
celona la mișcarea revendicativă 
participă aproximativ 10 000 de 
oameni ai muncii de la firmele 
„Hispano Olivetti", „Seat", „Sa- 
enger" și „Esea". La Ma
drid, poliția a intervenit in con
flictul de muncă de la Banca 
„Santander”, intrerupînd. o adu
nare a greviștilor. Opriri ale lu
crului s-au produs, de asemenea, 
la șantierele navale „Ruiz de 
Velasco" din Bilbao.

• GENERALUL Phaidon Ghi- 
zikis și-a prezentat demisia din 
funcția de președinte al Greciei 
— relatează agenția A.N.A. In
tr-o scrisoare adresată premie
rului Constantin Caramanlis, 
Ghlzikis a arătat că după res
taurarea ordinii democratice în 
țară și alegerile desfășurate în 
mod liber la 17 noiembrie, pre
cum și după referendumul de 
la 8 decembrie privind viitoarea 
formă de stat a Greciei, circum
stanțele care făceau necesară 
răminerea sa la magistratura 
supremă nu mai sînt actuale.

Phaidon Ghizikis urmează să 
rămină în funcție pînă la alege
rea de către parlament a unul 
președinte interimar al Greciei.

adevărat că agențiile 
de turism n-au decît 
de cîștigat. Dar econo
mia, supusă unor ase
menea fluctuații cu 
care ne-a obișnuit ca
lendarul?

Tentativele de ame
liorare a lui încearcă 
să țină seama de ne
voile omului, conser- 
vind în mod obligato
riu constantele impuse 
de mecanica celestă. 
Numeroși inventatori 
sau reformatori au su
gerat diverse metode 
de modificare a ca
lendarului pentru a re
media inconvenientele 
lui. „Calendarul uni
versal" pare să fie 
la ora actuală propu
nerea care întrunește 
cele mai multe apre
cieri. EI a fost pus la 
punct de Elisabeth 
Achelis. Noul sistem 
cuprinde 4 trimestre de 
91 zile. „Prima zi a fie
cărui trimestru este o 
duminică. Ziua supli
mentară a anilor co
muni se intercalează 
între 30 decembrie și 
1 ianuarie și va lua nu
mele de Anul Nou, dar 
nu va fi „contabilizat". 
Ziua suplimentară a 
anilor bisecți va fi am
plasată intre 30 iunie 
și 1 iulie. în orice caz 
anul va începe întot
deauna cu o duminică. 
Introducerea acestui 
calendar imuabil va 
permite fixarea defini
tivă a sărbătorilor. 
Propunerea prezentată 
aici face obiectul stu
diului ECOSOC (Con
siliul economic șl so
cial al O.N.U.).

Convorbire consemnată de 
EUGENIU OBREA

R.P.D. COREEANA - Imagi
ne de la Combinatul side
rurgic Kim Tchaik, unde se 
construiește un nou furnal

Comunicatul comun
bulgaro mozambican

CALENDARUL?

mai raționale

VA FI SCHIMBAT

• Propuneri la ECOSOC • In căutarea 
unor formule de calendar

calendarului cu ciclu 
natural.

Durata anului se da- 
torește rotației Terrei 
in jurul Soarelui, pla
neta noastră par- 
curgind orbita solară in 
365,24 zile. Egiptenii 
foloseau un an de 365 
zile — o soluție imper
fectă pentru că la fie
care patru ani trebuie 
adăugată o zi supli
mentară. Și pentru ca 
socoteala să fie și mai

pentru multe sectoare 
ale activității umane a 
căror activitate o per
turbă. O lună poate a- 
vea patru sau cinci 
weekend-uri, 25, 26 sau 
27 zile lucrătoare și zi
lele de sărbătoare,fixe 
vin să încurce și mai 
mult calculele. Dacă 
una dintre ele cade 
marți sau joi s-a creat 
obiceiul, scrie TRI
BUNE DE GENEVE — 
„să se facă punte". E

La Sofia a fost dat publicității 
comunicatul privind vizita efec
tuată în R. P. Bulgaria de dele
gația Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) și a gu
vernului de tranziție din Mo
zambic condusă de Samora Ma- 
cliel. președintele FRELIMO, și 
convorbirile delegației mozam- 
bicane cu o delegație de partid 
și guvernamentală bulgară, con
dusă de Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Comunicatul 
relevă că Bulgaria și Mozam- 
bicul doresc dezvoltarea relați
ilor de colaborare dintre P.C.B. 
și FRELIMO și dintre cele două 
țări, urmînd a fi încheiate în 
acest sens acorduri corespunză
toare. Totodată, este menționată 
semnarea protocolului privind 
colaborarea dintre P.C.B. și 
FRELIMO pe anii 1975M976.

Părțile și-au exprimat satis
facția față de succesele luptei 
revoluționare desfășurate în lu
me împotriva colonialismului și 
fascismului, au declarat spriji
nul și solidaritatea lor față de 
lupta de eliberare, pentru do- 
bîndirea deplinei independențe 
a popoarelor africane. Bulgaria 
și Mozambicul — relevă comuni
catul — au salutat victoria for-

'țelor progresiste din Portugalia, 
considerînd-o un rezultat al 
luptei forțelor democratice din 
această țară, al luptei popoare- 

■ lor mozambican, angolez și din 
Guineea-Bissau și a tuturor for
țelor antiimperialiste.

Interviul lui Ed. Heath
In cadrul unui interviu radio

difuzat, liderul opoziției conser
vatoare britanice, Edward Heath, 
și-a reafirmat, duminică, inten- 

• ția de a rămine în fruntea Parti
dului Conservator și de a-și de
pune candidatura la postul de 
lider, în cazul în care vor ti or
ganizate alegeri în acest scop. 
Declarația intervine, după cum 
remarcă observatorii de presă, 
cu numai citeva zileȚnainte de 
publicarea raportului Comitetu
lui Partidului Conservator, în
sărcinat, după înfrîngerea în 
alegerile generale din 10 octom
brie, cu elaborarea unor propu
neri asupra modalităților de 
desemnare a liderului conserva
tor. Edward Heath, care a fost 
desemnat ca lider al „tory“-ilor 
numai de către deputății con
servatori în Parlament, este con
testat în acest post de către uni, 
membri ai conducerii partidului, 
nemulțumiți de înfrîngerea su
ferită în recentele alegeri.

— Tiparul l Combinatul poligrafic .,Casa Sctnteli".

• CU prilejul prezenței Ia 
Stockholm a savantului de 
origine română prof. dr. 
George Emil-Palade, laureat 
al Premiului Nobel pentru 
medicină pe anul 1974, amba
sadorul României in Suedia, 
Dumitru Lazăr. a oferit un 
cocteil in saloanele ambasa
dei.

Au participat membri ai A- 
cademiei Regale de Științe 
și ai conducerii Fundației 
Nobel, oameni de știință, 
personalități culturale, pro
fesori, membri ai familiei sa
vantului.

Manifestarea s-a desfășu
rat într-o atmosferă deosebit 
de prietenească.

• CUBA dste gata să înceapă 
convorbiri oficiale în vederea 
restabilirii relațiilor diplomati
ce cu acele țări care la recenta 
reuniune ministerială de la 
Quito au votat împotriva men
ținerii sancțiunilor impuse îm
potriva sa de către Organizația 
Statelor Americane (O.S.A.), a- 
nunță un comunicat al Ministe
rului Relațiilor Externe, dat pu
blicității la Havana.

• ÎNCEPÎND de duminică a 
intrat în vigoare hotărirea gu
vernului britanic privind redu
cerea vitezei de circulație. Ast
fel, viteza maximă pe autostră
zile de interes național este de 
70 mîle pe oră, pe autostrăzile 
obișnuite — 60 de mile pe oră, 
iar pe celelalte categorii de dru
muri — 50 de mile pe oră. Mă
sura guvernului face parte din- 
tr-un program de economisire a 
carburanților și. implicit, de re
ducere a importurilor de petrol.

pe scurt
40 36?


