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CU FIECARE ZI, CU FIECARE ORĂ-NOI SUCCESE
ÎN BILANȚUL RODNIC AL ANULUI 1974

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Un obiectiv de permanentă actualitate

PREGĂTIREA SI 
PERFECȚIONAREA CADRELOR

Soluții avansate de 
organizare a producției 
UNITĂȚILE MINISTERULUI ECONOMIEI 

Forestiere și Materialelor de Construcții și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe anul 1974, urmînd 
ea pînă Ia sfîrșitul acestei luni să realizeze o 
producție marfă suplimentară în valoare de 
peste 990 milioane Iei. Folosind în mod eficient 
capacitățile de producție existente, reducind în
tr-o măsură considerabilă timpul neproductiv și 
introducind pe scară largă soluții avansate de 
organizare a producției, colectivele de muncă 
din acest important sector al economiei națio
nale au produs peste prevederi mobilă în va
loare de 308 milioane lei, 2 600 000 mp furnire 
estetice. 380 km tuburi din azbociment, 750 000 
mp plăci din azbociment, 870 t obiecte sanitare 
și altele.

Sporește potențialul 
energetic național

UN NOU SUCCES vine să se adauge impor
tantelor transformări înnoitoare consemnate in 
ultimul deceniu pe șantierele hidroenergetice 
de pe rîul Argeș : hidrocentrala de la Băiculești 
a fost conectată definitiv, cu ambele hidroagre- 
gate. la sistemul energetic național. Ea lucrează 
acum cu un potențial de 15,4 MW, sporind astfel 
puterea instalată în cadrul centralelor hidroelec
trice de pe Argeș Ia 360 MW.

Materia primă 
utilizată rațional

COLECTIVUL COMBINATULUI de celuloză 
și hirtie din Suceava, care Ia începutul anului a 
lansat o mobilizatoare chemare la întrecere că
tre toate unitățile de același profil din țară, se 
pregătește să încheie cel de-al patrulea an al 
cincinalului cu un rodnic bilanț de realizări.

La această dată, toți indicatorii planului anual 
sînt îndepliniți și depășiți, scontîndu-se obți
nerea unui spor de 1 000 tone hirtie, cu 500 tone

mai mult față de angajamentul asumat. Ca ur
mare a utilizării raționale a materiilor prime și 
materialelor au fost economisiți 30 000 metri 
cubi lemn de rășinoase, echivalentul a 75 hec
tare pădure. De asemenea, cola planificată a 
beneficiilor a înregistrat o depășire de circa 
13 milioane lei. Pregătirile pentru demararea 
producției anului 1975 au fost încheiate, crein- 
du-se astfel toate condițiile pentru înscrierea 
încă din primele zile ale Anului nou a unor noi 
și importante succese.

Avans de timp 
în siderurgie

ÎN CURSUL ZILEI DE MARȚI, industria si
derurgică a îndeplinit prevederile cu privire la 
producția de fontă pe anul in curs. Sarcinile, 
mult mai mari față de cele din anii anteriori ai 
cincinalului, au putut fi realizate cu succes, 
intrucit, în 1974, s-au înregistrat cei mai ridicați 
indiei de utilizare a agregatelor de topire, pro
ducția pe metru cub volum util de furnal spo
rind de la 1 330 tone in 1970. la 1,454 tone in pre
zent. De asemenea, prin ridicarea temperaturii 
aerului insuflat in furnale, consumul de cocs a 
lost redus sub coeficientul planificat.

înfăptuirile 
constructorilor 

de mașini
Un număr de 30 de mari întreprinderi con

structoare de mașini grele au Îndeplinit de pe 
acum prevederile planului de producție pe anul 
1974. Se creează, astfel, premise ca pină la 
sl'irșitul anuiui să se obțină, pe întreaga ramură, 
o producție suplimentară de 5.3 miliarde lei. 
Cumulate pe întreaga perioadă a anilor 
1971—1974, depășirile înregistrate de colectivele 
uzinelor constructoare de mașini-grele vor re
prezenta 7 250 de tractoare, 101 excavatoare. 11 
instalații pentru foraj, 274 poduri rulante, 6500 
de autoturisme și multe alte produse de mare 
complexitate tehnică.

„...Hotărîtor pentru asigurarea dezvoltării în continuare în ritm 
înalt a țării noastre, pentru înfăptuirea Programului partidului este 
ridicarea calificării celor ce muncesc lată de ce trebuie luate toate 
măsurile pentru formarea profesională la un înalt nivel a tineretului, 
pentru perfecționarea pregătirii întregului personal, împrospătarea 
— prin reciclare, în concordanță cu prevederile legii — a cunoștințelor 
tuturor oamenilor muncii, inclusiv a cadrelor tehnice și de conducere".

Perfecționarea profesională a 
devenit o exigență a vieții și 
activității moderne, o cerință a 
dinamicii producției materiale. 
Cincinalul viitor — dimensionat 
prin Directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. — va fi cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifiee, atribut care implică un 
înalt nivel de calificare pentru 
toate categoriile de oameni ai 
muncii. în Plănui național 
unic de dezvoltare economi- 
co-socială a României pe 
1975 se arată că 60 la sută 
din sporul producției prevă-

CUM SÎNT

NICOLAE CEAUȘESCU
zut trebuie să se realize
ze pe seama utilizării mai efi
ciente a capacităților existente. 
Obținerea unor - indici superi
ori de exploatare a utilajelor și 
instalațiilor presupune, de ase
menea, un grad înalt de pregă
tire a celor care le deservesc.

Dar perfecționarea profesio-, 
hală i;u se face peste noapte. 
Nu pot fi dobindite de azi pe 
miine, cunoștințe și deprinderi, 
care, obiectiv, necesită luni șl 
ani. Tocmai de aceea in condi
țiile in care producția și tehno
logia se reînnoiesc intr-un ritm

nemaicunoscut, pregătirea pro- 
fpsională trebuie să se desfă
șoare intr-un. proces continuu 
pentru ca ea să fie in per
manență cu un pas înaintea 
nevoilor producției. Care este 
situația sub acest aspect. in 
trei dintre cele mai mari între
prinderi biicureșterie : „23 Au
gust", „Republica" și T.M.U.A.B.? 
Ancheta noastră in secții
le de bază ale acestor unități, 
își propune, în dialogul cu ti
nerii și conducătorii producției, 
un răspuns la această esențială 
întrebare :

PREGĂTIȚI TINERII
PENȚRU A STĂPÎNI TEHNICA

AVANSATĂ ?
o anchetă în trei întreprinderi bucureștene
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lui tînăr". Activitatea sa se des
fășoară, de reținut, mai ales în
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ÎN FAMILIE
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FAPTE
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în municipiul Arad, in plin 
centru se află așezat, din iniția
tiva organizației U.T.C. a mi
liției municipale, un panou in-

OAMENI NOI PENTRU NOILE ÎNTREPRINDERI
Noua întreprindere textilă din Slatina a fost pusă în funcțiune cu 

oameni tineri, pregătiți la unitățile similare din țară cu experiență 
bogată. In ciuda vîrstei, însă, acești tineri, plecați din satele Oltului 
să învețe o meserie inedită pe aceste meleaguri, au deprins-o cu 
tragere de initnă și s-au atașat cu mîndrie de moderna unitate a 
industriei ușoare. Mai mult chiar, ei s-au angajat într-o aprinsă în
trecere cu colegii de breaslă din țară. O dispută profesională care-i 
consacră pe cei mai harnici. între aceștia se numără și Ilinca 
Cîrloganu. din satul Izvoru, comuna Dăneasa, filatoarea. care, la; numai 
18 ani âl săi, s-a calificat temeinic * la întreprinderea textilă Bo- 
oșani, s-a integrat aici rapid în procesul de producție, devenind, în 

scurt timp, un exemplu de pricepere, hărnicie și corectitudine în 
munca ,sa de fiecare zi. Mîinile ei sprintene stăpînesc cele 1 260 de 
fuse ale modernelor mașini. Și toate firele se întîlnesc intr-un sin
gur punct — cel al responsabilității cu care tinăra filatoare abor
dează noua să profesie.

R. VASILE

Două secvențe din 
tivitatea tinerilor din 
drul Grupului școlar 
Întreprinderii de autotu
risme Pitești: de la orele 
de practică în atelierul de 
■freze, în secția montaj 
general.

Foto: O PLECAH

„OBLIGAȚIE MORALĂ 
1N CULTURA DE MASĂ
• O concluzie pe care nTo putem sesiza chiar în toate locurile: la Bacău nu putem vorbi de cultură, 
luînd în considerație exclusiv instituții de profesioniști. Care.sînt temeiurile acestei concluzii ?

In orașul Bacău pulsul vieții 
spirituale bate destul de pu
ternic. Un merit incontestabil 
îl au, fără îndoială, intelectualii 
orașului, nu puțini la număr, 
instituțiile artistice profesio
niste : teatrele, filarmonica; ce-' ___ _ ____ __ . _______ _
naclurile literare și‘revista de luat ființă un „Studioși publîcu- 
cultură „Ateneu", filiala U.A.P., ...........................
ce organizează în moderna ga
lerie a orașului expoziții 
ținută, muzeele. Cultura, 
ca și aiurea, ia, se-nțelege, for
ma obligației profesionale. Dar 
mai ia și forma obligației mo
rale. Foarte multe realizări -se 
clădesc aici din convingere, 
fără zgomotoasă și simulată pa
siune, fără plictisul rutinei.

Ceea ce spunem e și mai les
ne de surprins la acel nivel al 
culturii pe care îl denumim cul
tură de masă. Foarte mulți oa
meni și, mai ales, foarte mulți 
tineri cîntă în coruri, alcătuiesc 
brigăzi de agitație, participă la 
cursuri și cercuri de inițiere, la 
dezbateri pe teme culturale, 
dar, „amănunt" notabil, foarte 
mulți tineri, pe de altă parte, 
le devin public, un public in
teresat, fidel, cald. La Bacău, 
am reținut frecvența mare a 
serilor de poezie. Poate că nu 
întotdeauna selecția versurilor 
ar putea întocmi o‘ antologie. 
Vocile recitatorilor nu au de
sigur rezonanța și, timbrul ma
rilor actori. Cert e- numai că 
tinerilor le place să recite și să 
asculte poezie. La Bacău con- 
cSrtele-Iecții ale filarmonicii, se 
desfășoară cu săli pline. Ele sînt 
audiate de peste 800 de cursânți, 
|B fnajoritat» țineri.1 Organiza—

torli au o singură dificultate i 
aceea de a putea satisface toate 
cererile pentru abonamente ! 
Iată dificultăți de invidiat.

Din inițiativa comitetului mu
nicipal al U.T..C., și in colabo
rare cu alte foruri culturale, a

incinta întreprinderilor, a fabri
cilor, a uzinelor cu un procent 
mare de tineri. Scopul său este 
informarea culturală. inițierea 
într-un domeniu artistic, me
nite a forma, receptivitatea pu-, I ' ■ • '/

IAȘI. Noi unități industriale și econoipice din. județul Iași au 
anunțat îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1974. Acest succes’ 
a fost obținut de colectivul de muncitori, insineri, maiștri și 
tehnicieni de la întreprinderea de confecții,.din Iași, care urmea
ză să realizeze, în plus, pînă la 31 decemb'riej o producție marfă 
de peste 8 milioane lei.

NEAMȚ. Douăzeci de unități industriale din . județul Neamț 
și-au înscris numele pe lista întreprinderilor care."și-au' înde
plinit. sarcinile de plan pe anul in curs, urrpind ca. pină la 31 
decembrie să realizeze o producție suplimentară in valoare de 

. 350 • milioane lei. Printre colectivele fruntașe din. acest județ > se; 
numără-laminatorii Uzinelor de țevi din Roman', forestierii, me- 
talurgiștii de la întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț și? cimentișții din Bicaz.

Copiii sînt pur și simplu niște 
oameni care au trăit mai puțin 
decit noi, susține Eduardes Bar
nes, inițiatorul unei emisiuni de 
mare succes dedicată copiilor la 
televiziunea britanică. Iată un 
principiu, deloc nou, care, res- 
pectind individualitatea copilu
lui, dorința sa de a trăi cu a- 
devărat încă din sinul familiei, 
face din educație o știință vie, 
mereu în schimbare, perfect a- 
cordată timpului pe care-1 
trăim. O știință care-și propune, 
dacă nu să revoluționeze mij
loacele de educație, de formare 
a'tineretului, cel puțin să reco
mande noi atitudini părintești.

Copiii acestei planete au pro
gresat nu numai cu cîțiva cen-

timetri în plus față de genera
țiile de dinaintea lor. Ceea ce 
numim precocitate ține de un 
plus de conștiință, de trăiri, de 
experiențe, o sete neistovită de 
a înțelege, de a acumula, de a 
se diferenția proprie copiilor de 
la cele mai fragede virste. Ciți 
dintre părinți se grăbesc să 
caute acele cărți cu ajutorul că
rora ar putea să învingă difi
cultățile pe care le resimt în 
educație ? Cîți se hotărăsc, ac
cepted maternitatea sau pater
nitatea, să devină și educatori, 
să se instruiască pentru această 
chemare ? In codul principiilor 
și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, familia este conside-

rată cea dinții școală în care co- 
x piii trebuie să invețe regulile 

de comportare în viață, convin
gerile și deprinderile morale 
proprii societății noastre socia
liste. Este vorba nu numai de 
responsabilitatea civică a fami
liei pentru devenirea copiilor, 
ci și grija pentru a da societății 
vieți echilibrate. depline, oa
meni pe care se sprijină viito
rul acestei țări.

titulat „Fapte". Mai exact, .chi
puri. Copii, tineri sub 20 de agii, 
despre care afli că au furat din 
mașinile staționate in fața ho
telului Astoria, vagabondează!, 
iau parte la acte de violență și 
tilhărie. trăiesc din mici expe
diente. Ultimul panou cuprinde 
portretele a 12 tineri care au co
mis repetate furturi din mașini. 
Cetățenii . orașului privesc, co
mentează, căinîndu-i pe bieții 
părinți: ce rușine, ce dezonoare!

— Da, este un fapt neplăcut, 
aș spune dramatic, să-ți vezi 
vlăstarul expus public pentru

Acceleratul București-Ploiești, jumătate de 
oră, un fleac. Intru în compartiment,1 era di
mineață, o vreme frumoasă, cu soare blînd, 
n-am mai pomenit iarnă în'București înainte 
de Anul Nou de nu știu-eînd. Ba, parcă, anul 
trecut a fost o vîhzoleală prin. decembrie, 
dar a trecut repede. Lume simpatică, un 
domn cărunt și distins, evident la pensie, o 
pereche trecută de. patruzeci dar foarte ve
selă, o fată tînără cu păr creț și fustă scur
tă, tăcută, .rezervată, plăcută;
- Ce ziceți, ce vreme, nemaipomenit I
- Cum „nemaipomenit" - pensionarul tu

șește ușor înainte de a vorbi, ca un orator 
- n-ați observat dumneavoas- 
tră, în ultimii ani tot așa a. ________________ ._
fost decembrie, o toamnă pre- i„i___lungită, s-a îmbiînzit timpul. Smaranda Jelescu 
Eu, dacă-mi permiteți, am Iu------------- -
crat la cadastru, sînt la pen
sie de cîțiva ani, mai precis de patru, am 
avut, ca să zic așa, de a face cu terenurile 
și deci și cu clima, într-un fel.' Pînă după 
război erau ierni cumplite !
- Ați lucrat la cadastru ? Intervine jovia

lul de patruzeci. Auzi dragă, domnul a lu
crat la cadastru. Atunci nu se poate să nu-l 
cunoașteți pe Marius ' Cristescu, o rudă a 
mea, mai precis văr, aici în București...

București-Ploiești, jumătate de oră de 
mers cu acceleratul, un fleac. Am aflat, to
tuși,'in mare, patru biografii. Domnul cu ca
dastru^ care se ducea la Sinaia să se odih
nească, avea.o fată pianistă care a născut 
doi gemeni și . pe lingă bucurie, mama era 
îngrijorată că va trebui să întrerupă un timp 
munca. Perechea jovială se ducea la Brașov, 
practica sporturi de iarnă, locuia în Drumul 
Taberei la stația Favorit și nu beneficia de 
mașina 68 care nu oprește acolo. Altfel, e 
adevărat că Bucureștiul e o minune dar nu 
se compară cu Brașovul de unde chiar este

soția și unde mai locuiesc încă părinții, ei. 
Tinăra domnișoară urma să coboare cu 
mine la Ploiești, s-a .constatat că văzuse toa
tă Europa cu părinții ei, tatăl fusese medic 
în Africa. Cu mașina numărul 2 din Gara 
de Vest pînă-n centrul Ploieștiului, ea mai 
mi-a spus că termipă o școală tehnică post- 
liceală, că iubește un băiat student la arhi
tectură și e foarte nenorocită pentru că pă
rinții vor s-o mărite cu ’ un căpitan de vas 
ca să facă o partidă, dar ei riu-i trebuie 
nici o partidă, îi trebuie studentul ei.

_ Cînd am rămas singură am izbucnit în 
rîs. Sîntem extraordinari ! Desfid pe cineva 

să. pretindă, că poate exista 
o mai mare capacitate de co
municare ca a noastră. La 
fel, da, mai mult, nu se poa
te. Capacitatea nu este totuna 
cu: nevoia. Nevoie de comu

nicare au toți oamenii din lume. Mulți se 
crispează însă, o nestăvilită timiditate’ sau 
obsesia unor experiențe ratate de acest fel 
îi fac să se închidă în sine. Totdeauna m-a 
îngrozit să aflu că sînt locuri pe lume unde 
„poți să cazi jos în mijlocul străzii și lumea 
trece pe lîngă tinejfără să se uite". în țara 
noastră acest lucru nu este cu putință. Este, 
desigur, cu putință să moară omul sufocat 
invers, de prea mult interes I Unii pot numi 
asta ușurință, vorbărie, superficialitate, ii 
invit pe drumurile de fier ale țării. Vor afla . 
o fabuloasă biografie colectivă, adică is
toria unei spiritualități. Capacitatea de co
municare este expresia sincerității și cine 
vorbește despre sine și ai săi, se bucură că 
trăiește. Adică, are darul de a iubi. Adică, 
are sentimentul unei mari familii, care este 
însăși patria sa, și oamenii care rîd la fel, 
privesc pe fereastră aceleași cimpuri, își 
spun biografiile în aceeași limbă, dulcea 
limbă românească..
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EXPERIENȚE CE TREBUIE SĂ FIE CUNOSCUTE

...A VENIT LA MINE
SECRETARUL U.T.C

„Am terminat liceul anul tre
cut. Am vrut să urmez Faculta
tea de geografie. N-am reușit, 
am stat un an acasă și am în
cercat din nou. Am căzut iar. 
M-am decis atunci să-mi aleg o 
meserie. Așa am ajuns aici. De 
ce la „Progresul" ? Cind eram 
mică, acasă, aveam de la tata o 
machetă a unui excavator. Mă 
gindeâm că mi-ar place teribil 
să văd cum se face. Pe urmă, 
în liceu, îl cunoscusem pe tova
rășul Rotaru, secretarul comite
tului U.T.C. al întreprinderii. 
Venea des la ședințele noastre. 
Am văzut și fabrica. Așa 
tunci cînd a trebuit să 
n-am ales nici comerțul, 
alte posturi. Am venit 
aici..."

„1 Mai", unde stau, 
să mă ia în evidentă, 
și întrebat dacă am de 
lucrez. Mî-a spus cam 
sînt locuri, cam ce ca-

că a- 
aleg, 
nici 

direct 
(Tanța Dinu, în curs de 

calificare ca sudoriță în cadrul 
Fabricii de excavatoare).

„Mergeam des pe la Clubul ti
neretului după ce am terminat 
școala generală. Aveam timp, 
eram acasă. A fost odată acolo 
o întîlnire cu tinerii. Ni s-a 
vorbit despre muncă. Ni s-au 
prezentat și ce posibilități de 
încadrare au întreprinderile o- 
rașului. Au vorbit și tinerii pe 
care-i știam de la club, de la 
dans. Erau încadrați deja și 
vorbeau despre meseriile lor. 
Am hotărît atunci să încerc și 
am ales „Progresul" pentru că 
aici făcusem practica, ca bobi
natoare. Acum mă calific sudo- 
riță, și văd că poate să-mi și 
placă" (Victoria Simion, 19 ani, 
în curs de calificare ca sudoriță 
în secția cazangerie).

„Am terminat liceul în 1972 
și m-am prezentat la concursul 
de admitere la Facultatea de 
științe naturale, la Galați. N-am 
reușit și am plecat în armată. 
Cind m-am întors, după numai 
vreo 15 zile, a venit la mine se
cretarul Organizației U.T.C. din 
cartier, din 
A venit 
dar m-a 
gînd să 
pe unde 
lificări aș putea obține. Am ve
nit Ia „Progresul" și m-am în
cadrat pentru început ca neca
lificat, la „depozite". Pe urmă, 
în mai, s-a deschis un curs de 
8 luni pentru modelori. In școa
lă făcusem iîmplărie, dar ca 
modelor, deși tot în lemn lu
crez, e altceva : lucrez Ia zeci
me de milimetru, după desen. 
M-am înscris și, în ianuarie, iau 
deja calificarea..." (Ion Moroia- 
nu, în curs de calificare ca mo
delor în secția turnătorie).

„Pe Ada Marinescu, secretara 
organizației U.T.C. de cartier, 
Brăilița, pe care o patronăm, 
n-o s-o găsiți. E încadrată ope
ratoare la Combinatul de fibre 
artificiale și acum, e plecată în 
concediu Ia București. Este din
tre cei mai buni. (Ștefan Rota
ru. secretarul comitetului U.T.C. 
al întreprinderii „Progresul" din 
Brăila).

Sînt cîțiva tineri- pe care i-am 
întîlnit la întreprinderea „Pro
gresul" din Brăila. Cîțiva dintre 
cele cîteva sute de tineri înca
drați în muncă anul aces
ta, aici, după ce o vreme ezi
taseră, dezorientați, sau pur șl 
simplu din comoditate, să în
ceapă să muncească, să se cali
fice. Au ajuns totuși în cele din 
urmă aici, au încercat și au ră-

(Urmat» din pag. 1)

blicului tihăr. Alteori „Studioul" 
își propune- a organiza dezbateri 
în jurul unui eveniment cultu
ral ce suscită nu numai intere
sul tinerilor, ci și diverse inter
pretări. De pildă, dezbaterea- ce 
a urmat vizionării piesei lui 
Paul Everac, „Cititorul de con
tor", dezbatere la care au par
ticipat și realizatorii spectacolu
lui, adîncind, și în acest mod, 
intențiile textului și ale mon
tajului, canalizind opinia pu
blicului tînăr către reala și. e- 
xacta interpretare a spectacolu
lui. Alt exemplu. Dezbaterea 
organizată, la galeria de artă a 
orașului, cu ocazia unei expozi
ții personale a pictorului Ilie 
Boca, firește, cu participarea 
creatorului. Organizatorii își 
dau seama că anumite fenome
ne culturale moderne conținînd, 
altfel, intenții sau chiar reali
zări de valoare, presupun și o 
serie de dificultăți în receptare, 
în special pentru cei mai puțin 
familiarizați cu acestea. De a- 
ceea efortul organizatorilor, 
care știu și ei că cel mai comod 
lucru ar fi eludarea, se îndreap
tă. dimpotrivă, alegînd calea 
dificultății, către explicitarea 
faptelor de cultură, către găsi
rea unor puncte de contact în
tre gustul public și experiența 
artistică. Tot din inițiativa 
U.T.C. s-a organizat anul tre
cut un „Curs de inițiere în tai
nele artelor plastice". Rezulta
tul a fost numai parțial încura
jator. Activul U.T.C. din dome
niul propagandei și culturii, 
care a înțeles că în acest dome
niu cifrele spun și nu spun to
tul, că cifrele mari nu te pot a- 
păra și în fața propriei conști
ințe, care a mai înțeles că re
zultatele în munca cultural-e- 
ducativă nu se sesizează rapid, 
își propune a continua acțiunea. 
„Trebuie să căutăm alte forme 
și nu să renunțăm la o idee 
bună, ne spunea tovarășul Va- 
sile Mitu, secretar al comitetu
lui municipal al U.T.C. cu pro
bleme de propagandă și cultură 
(om tenace, realist, cu simțul 
proporțiilor și al nuanțelor). 
Poate că ne-am propus inițial 
prea mult. Experiența ne corec
tează, dar aceasta nu este un 
motiv de a da inapoi, de a că
dea în pesimism. Dimpotrivă. 
Poate că este necesar să înce-

vor să muncească și

municipiul Brăila 
de 4 438 de tineri

mas aici. A rămîne aici pentru 
ei acum înseamnă a merge îna
inte : cei ce nu au liceul, fără 
excepție, vor să-l urmeze ; cei 
ce-1 au. vor să urmeze, tot aici, 
cursurile serale ale facultății 
de subingineri ; și, tot fără ex
cepție, toți 
să învețe.

în întreg 
din totalul 
fără ocupație cunoscuți Ia înce
putul anului, la finele trimes
trului trei mai erau neincadrați 
412, din care 409 fete. Li s-au 
mai adăugat, de atunci. 435 de 
absolvenți de liceu și 52 absol
venți de școală generală din 
promoția anului acesta, dar nu
mărul lor scade de la o zi la 
alta. Acțiunile concertate ale 
tuturor factorilor din municipiu 
obțin rezultate bune, nu . fără 
destule dificultăți, avind de lup
tat cu lenea unora, cil „protec
ția" unor părinți, cu teama de 
greutăți. „A venit la mine se
cretarul comitetului U.T.C. din 
cartier... Cunoșteam pe secreta
rul U.T.C. din întrenrindere încă 
din liceu... Am particinat la clu
bul tineretului la o întîlnire..." 
— sînt expresii caracteristice, 
folosite des de cei care s-au a- 
pucat de treabă, muncesc și în
vață în loc să stea acasă pe 
cuptor trăind din munca altora, 
a părinților în primul rînd. Lu
crul cel mâi important este că 
acțiunea activiștilor U.T.C.. din 
Brăila se desfășoară permanent, 
pas cu pas, perseverent și nu în 
ritm de campanie momentană 
formînd astfel un curent de o- 
pinie pentru încadrarea hotărîtă 
în muncă, în producție.

„Cu un an în urmă i-am che
mat pe toți tinerii neîncadrați 
la Casa de cultură — îmi spune 
Petre Bădără, prim-secretar al 
comitetului municipal al U.T.C. 
Ne-am dat seama că trebuia să 
stăm de vorbă cu fiecare, să-1 
convingem pe fiecare. I-am gru
pat pe organizații de cartiere, 
iar aceste organizații au fost 
trecute sub patronajul cîte unei 
mari întreprinderi așa cum, încă 
mai de demult, se procedează cu 
organizațiile U.T.C. din școli. 
Contactele directe organizate în
tre tinerii din întreprinderi și cei 
fără ocupație, acțiunile și acti
vitățile lor comune la care i-anrț 
antrenat — seri de dans, spec
tacole, vizite la locurile de mun
că, acțiuni de muncă patriotică, 
dezbateri ideologice conduse de 
propagandiștii din întreprinderi. 
Tot cu ajutorul activelor U.T.C. 
din întreprinderi procedăm pe
riodic la clarificarea evidenței 
în cartiere, prilej cu care discu
tăm cu fiecare tînăr în parte. îi 
prezentăm posibilitățile de în
cadrare, mergînd pur și simplu 
din casă în casă. In prezent, 
cineclubul întreprinderii „Pro
gresul" și-a propus să realizeze 
un ciclu de filme avînd ca scop 
prezentarea meseriilor în care 
tinerii pot să se califice, filme 
pe care dorim să le folosim și 
în orientarea profesională a 
elevilor". Este un stil de lucru 
eficace, viu, menținînd un per
manent contact cu tinerii, ceea 
ce se recomandă tuturor activiș
tilor.

pem cu lucruri mai simple. Să 
înțelegem mult mai diferențiat 
publicul. Să-1 solicităm noi prin 
organizarea acestui curs chiar 
Ia locul de muncă, așa cum fa
cem și cu alte acțiuni".

Să luăm un alt exemplu : 
școlile. Există aici o ; bogată și 
susținută activitate culturală. 
Care e secretul reușitei 1 S-o 
ascultăm pe eleva din anul IV, 
Mioara Asandei, secretară a or
ganizației U.T.C. a Liceului pe
dagogic: „Toate acțiunile cul
turale sînt organizate de către 
elevi. Specialiștii intervin nu

„OBLIGAȚIE MORALĂ"
ÎN CULTURA DE MASĂ

mai atunci cind solicităm inter
venția lor intr-un caz ori altul. 
Avem cel mai bun cor din oraș. 
Cred și că cele mai bune bri
găzi de agitație. Ideea micilor 
spectacole, textele, decorurile, 
costumele, totul ne aparține. Ne 
pregătim chiar în „secret". 
Pentru profesorii noștri pe care 
îi invităm la spectacol ele sînt 
un fel de surprize. Brigăzile de 
agitație ori spectacolele literar- 
artistice fac obiectul unui con
curs intitulat „Dialog pe aceeași 
scenă", unde notele sint acorda
te de către un juriu format din 
elevi și profesori ai altor școli. 
In fiecare spectacol, clasele și 
organizațiile U.T.C. nu pot fo
losi mai mult dc trei invitați. 
De aceea sintem siliți a face noi 
totul : să cîntăm la un instru
ment, să alcătuim texte, să de
corăm etc. Și cred că nu e rău. 
Nu uitați că noi vom deveni 
învățători, vom merge în mediul 
rural, va trebui să inițiem copii 
fără a mai beneficia de aju
torul instructorilor specializați, 
va trebui, de asemenea, să im
pulsionăm munca culturală a

CORURILE TINERETULUI
DIN PIATRA NEAMȚ

gene-
,,Petru

Primul fapt relevabil din 
programele corurilor de tineret 
din Piatra Neamț este bogăția, 
varietatea și actualitatea re
pertoriilor. Din totalul de a- 
proape o sută de lucrări inter
pretate într-un singur specta
col de formațiile Școlii 
rale nr, 3, ale liceelor 
Rareș" și „Calistrat Hogaș" sau 
ale liceelor pedagogic și ener
getic, numai cîteva titluri s-au 
repetat de două ori. Ni s-a re
latat sau am avut ocazia să 
vedem în fapt cum la acțiunile 
de muncă patriotică, de pre
gătire militară, la manifestări
le cultural-sportive, tinerii cîn
tă. Efervescența și amploarea 
mișcării corale din Piatra 
Neamț se datoresc în mare 
măsură și preocupării constan
te a comitetelor județean și 
municipal ale U.T.C. de a dez
volta și consolida acest gen de 
activitate în rîndul organizații
lor de tineret. Festivalul-con- 
curs anual „Petrodava", acum 
la a V-a ediție, concursurile 
școlare și interșcolare, antre
narea formațiilor la casa de 
cultură în acțiuni cotidiene sau 
cu caracter festiv reprezintă cî
teva dintre principalele moda
lități și forme de stimulare a ti
nerilor artiști amatori, de per
manentizare și de dezvoltare a 
activității acestora. Un merit 
de seamă în această frumoasă 
activitate au profesorii de mu
zică. Corul Liceului „Petru Ra
reș" condus de profesorul Geor
ge Grigorică a obținut premiul 
I pe țară la concursul „Cîntare 
patriei". L-am ascultat acum 
din nou și am remarcat numă
rul mare de lucrări introduse 
în repertoriu în perioada de 
după concurs.

„A-i învăța pe elevi lună de 
lună să cînte noi cîntece — 
ni s-a adresat profesorul Geor
ge Grigorică — înseamnă nu 
numai a le impune, un exce
lent exercițiu al minții și al 
afectivității, dar această conti- 

improspătare cu „teme" 

MARIAN GRIGORE

ALINA POPOVICI

satului. Ceea ce și facem ca o 
„repetiție generală" în vacanțe. 
Secretul reușitei ? Poate faptul 
că ni se acordă o încredere de
plină, că sintem încurajați, că 
la o anumită virstă spiritul 
competitivității reprezintă un 
puternic impuls poate pentru că 
sintem obișnuiți să muncim, că 
ne place să muncim, să înfăptuim 
ceva care rămîne, se vede, este 
prețuit. Anul acesta împreună 
cu elevii altei școli, am realizat, 
pentru parcul orașului, un mare 
ansamblu sculptural de interes 
documentar-artistic. Am „re

făcut" în semicerc toate tipurile 
de stîlpi țărănești din regiune. 
Poate e mult, poate e puțin. Am 
făcut totuși ceva. Am lăsat o- 
rașului, unde am muncit și 
ne-am format, ceva".

Care e secretul reușitei ? Oa
menii pe care i-am întîlnit nu 
prea știu să-1 explice, deși mol
dovenii sînt și meșteri ai vorbei. 
Ei o făceau, pur și simplu, iar 
întrebarea noastră devenea inu
tilă și prețioasă, așa cum e și 
cea privitoare la existența unui 
lucru. „Așa trebuie", „așa se 
cuvine", „nu se poate altfel", ni 
se răspunde adesea, deși sînt 
răspunsuri care conțin totul, cu 
toate că par a nu conține nimic. 
Stilul, dacă despre asta e vor
ba, e stilul lui a face. Și a vor
bi despre ceea ce s-a făcut, nu
mai dacă te întreabă cineva. 
Secretul stă poate în simplita
tea cu care fac lucrurile. în te
nacitatea cu care urmăresc un 
scop, în realismul și eficiența 
acțiunilor. în conlucrarea ar
monioasă, care nu urmărește a 
pune o cununiță pe creștetul 
vreunul responsabil, ori „a îm
părți" cultura în felii: „ute-

sudura 
între membrii unui 
coral, unele elemen- 
ca respectarea doză- 
frazărilor corecte, o- 

și echilibrul în- 
reprezintă

inedite le întreține interesul 
plăcerea de a cinta. Se uită 
desea că tinerii sint dornici 
cunoască și să facă mereu alt
ceva, că nimic nu-i poate plic
tisi și îndepărta mai mult de- 
cît o muncă de rutină, un pro
gram monoton. Profesorul îi 
dă elevului încrederea în sine, 
convingerea că face artă. Exi
gența dirijorului, disciplina de 
la repetiții, relația și 
organică 
ansamblu 
te tehnice 
rilor și a 
mogenitatca 
tre compartimente 
totodată și un complex de mij
loace inestimabile de educație, 
de formare psihică și morală a 
tinerilor". Corul Liceului „Petru 
Rareș" nu este o excepție, ci 
un exemplu semnificativ. Pro
blema desuetudinii repertoriilor 
nu există aici. De la Comitetul 
județean U.T.C. am aflat că o 
nouă acțiune — Festivalul cîn- 
tecului și versului patriotic — 
a fost declanșată în toate or
ganizațiile U.T.C. din munici
piu și din județ. O altă acțiune 
de aceeași anvergură este și 
concursul formațiilor artistice 
organizate în școli sub generi
cul „România, țara mea de glo
rii" și a cărui finală va avea 
loc în luna mai a anului viitor. 
Practic, la Piatra Neamț, for
mațiile artistice ale tineretului 
din școli și din întreprinderi 
își desfășoară activitatea intr-o 
stagiune non-stop pe un dublu 
plan : la nivelul organizațiilor 
și la nivelul orașului. Nu există 
nici măcar o formație care în 
decursul unei luni să nu se ur
ce pe scenă cel puțin o singu
ră dată ! Eficiența și valabili
tatea stilului de muncă al acti
vului, participarea sa directă 
la viața organizațiilor, la reali
zarea acțiunilor sînt evidenția
te în primul rînd de asemenea 
fapte, de rezultatele muncii.

cistă", „sindicală", „pioniereas
că", „municipală", „județeană" 
etc. Nu vreau să spun că la 
Bacău totul, dar absolut totul, 
decurge lin, fără hopuri, că ab
solut toți tinerii dau buzna spre 
manifestările culturale, după 
orele de muncă, că toți cîntă 
într-un cor, la un instrument, 
că joacă într-o piesă ori scriu 
versuri, ci că aici se fac multe 
lucruri de luat în seamă ce 
schimbă zi cu zi viața spirituală 
a orașului. Poate că aici nu se 
fac multe experiențe, chiar la 
nivelul instituțiilor profesiottis- 

și „sufletiștii" lor, cu sau 
loc in schemă. Unul dintre 
mai bune cinecluburi din 
cu filme premiate, cu bo- 
activitate și mai modestă 
materială (comparativ cu 

prin pasiunea

te, dar ceea ce se face este și 
temeinic și necesar.

în aefest loc, mai mult decît 
în altele, nu am fost tentat a 
confunda instituțiile cu oamenii. 
Primele existau pentru că exi
stau 
fără 
cele 
țară, 
gată 
bază 
altele) trăiește 
uniri proecționist de cinemato- 
gral. Vladimir Lucavețchi, de
venit regizor, operator, scena
rist, monteur, tehnician ce pre
lucrează pelicula etc. Una din 
cele mai active școli populare 
de artă există prin pasionații 
săi profesori și prin directorul 
ei. Voicu Alexandrescu. Simplu 
(și legal, nu ?) ar fi fost a-și 
„acoperi" conștiincios orele, a 
respecta programa de la centru. 
Numai că programa semăna in 
mic cu programa unui institut 
de artă, și. ea nu se prea potri
vea cu oamenii ce veneau aici, 
oameni cu o personalitate for
mată, dar cu o minimă zestre 
culturală. Astfel au început să 
lucreze diferențiat, studiul im-

O nouă serie de mașini electrice de calcul în verificare tehnică 
la fabrica din Tg. Mureș
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ÎN TABĂRA INTERJUDEȚEANĂ GALAȚI

ȘAPTE ZILE
DE ODIHNA ACTIVA

Pe frontispiciul Liceului 
industrial construcții de ma
șini din Galați timp de șapte 
zile va rămîne inscripția 
„Tabăra interjudețeană de 
instruire și odihnă". Gazdele, 
îmbrăcate sărbătorește, fac 
oficiul de primire a celor 
aproape 500 de elevi veniți 
din liceele, școlile profesio
nale și școlile de specializare 
postliceale ale județelor 
Galați, Brăila, Constanța, 
Tulcea, Vaslui, Vrancca și 
Buzău, responsabili cu pro
bleme politico-ideologice și 
social-profesionale în comi
tetele U.T.C. Fiecare a venit 
în tabără cu dorința de a se 
odihni, de a cunoaște saltul 
făcut în timp, de orașul 
Galați, dar mai ales cu do
rința de a transmite și recep
ta cea mai bună experiență 
care să Ie permită îmbunătă
țirea stilului de muncă, per-

pletindu-se cu lucrul, fără de 
bucuria căruia „elevii" începeau 
să părăsească școala. Astăzi au 
chiar navetiști ! Da, navetiști 
pentru a urma, fără nici o obli
gație și fără „răsplata" unui 
plasament în cultură, cursurile 
unei școli de artă. Tot aici au 

' luat naștere, pentru prima oară 
în țară, „clasele externe", în 
oraș, la sate, la locul de muncă 
și învățătură (din 818 elevi, nu
mai 415 activează la sediul șco
lii). Școala ține legătura per
manentă cu absolvenții, care 
devin, în cele mai multe cazuri, 
promotorii și conducătorii unui 
cerc artistic la locul lor de 
muncă. Secția „brigăzi de agi
tație" este urmată numai cu o- 
bligația de a organiza apoi ase
menea brigăzi în întreprinderi 
(aceste cursuri sînt urmate de 
numeroși activiști culturali ai 
U.T.C.). Școala organizează ex
poziții de artă, spectacole etc. 
De pe băncile el au plecat mulți 
tineri talentați, care, urmînd in
stitute de specialitate, au deve
nit apoi artiști profesioniști. 
Școala are o excelentă arhivă 
folclorică și etnografică, fără 
contribuția căreia nu ne putem 
imagina organizarea în oraș a 
unui complex muzeu etnografic. 
Școala organizează tabere de 
creație. Școala a creat o comi
sie mixtă care avizează produc
ția artizanală de stat și parti
culară. Școala furnizează proto
tipuri de artizanat întreorinde- 
rilor de resort. Dar... școala și-a 
cam deoăsit, cu mult, atribuții
le. Ea a devenit un fel de cen
tru al artelor, ce urmărește a- 
tent viata culturală a orașului, 
furnizînd acesteia^ unele dintre 
cele mai solide elemente. Poate 
că una din cheile reușitei în a- 
ceasta Constă : în „depășirea" 
atribuțiilor. în atragerea De or
bita culturii a „sufletiștilor" si 
nu a conformiștilor bugetari. Se 
poate deci. Să ne bucurăm, cu 
atît mai mult cu cît rezultatele 
se vădesc a fi substanțiale. 
Care pot fi în viitor, se-nțelege, 
cu mult mai substanțiale: A- 
vansul așa-zisei culturi de masă, 
în alte locuri pe poziții defen
sive. are drept rezultat la Ba
cău o apropiere față de forme
le și roadele culturii Ia nivel 
profesionist, uneori oină la con
fuzie. Mai simnlu, la Bacău nu 
putem vorbi de cultură, luind 
în considerație exclusiv activi
tatea instituțiilor profesioniste.

, baschet și 
vizitează 
gălățean, 

loc dez- 
de folosi- 

intuitiv 
activi-

fecționarea activității în com
partimentele de care răspund 
înfăptuind astfel indicațiile 
reieșite din Plenara comună 
a C.C. al U.T.C. și a Consi
liului U.A.S.C.R. din septem
brie 1974.

Șapte zile pline, cum se 
spune în tabără. Un program 
mai mult decît promițător, în 
care fiecare zi are „persona
litatea" ei. Ieri, elevii au fă
cut o plimbare de agrement 
cu vaporul pe bătrîna Dună
re. Seara a fost deschis „ofi
cial" campionatul de șah, te
nis de masă, volei, 
handbal. Azi se 
cetatea oțelului 
după care are 
baterea „Modul i 
re a materialului 
pentru desfășurarea 
taților politico-ideologice". 
După-amiaza este rezervată 
vizionării spectacolului „Ca
zul profesorului Enăchescu". 
Discutînd cu directorul tabe
rei, Alexandru Costea, acti
vist al C.C. al U.T.C., despre 
cele 7 zile de tabără, rețin u- 
nele acțiuni cu mare audien
ță : întîlnirea cu un partici
pant Ia Congresul al XI-lea 
al P.C.R., 
patriotică, 
mai bun 
populară 
cultural-distractivc.
de toate însă se cuvin amintite 
exigența și responsabilitatea 
cu care se dezbat probleme 
de muncă și viață, de forma
re multilaterală în Condițiile 
avîntului înregistrat de știin
ță, tehnică, de invățămintul 
din țara noastră.

seara de poezie 
concursul „Cel 

solist de muzică 
și ușoară", serile 

înainte

LIDIA POPESCU

Cum sînt pregătiți tinerii
pentru a stăpîni tehnica

De la biroul învățămînt al 
întreprinderii de țevi „Repu
blica", aflăm că în cursul aces
tui an au urmat cursurile de 
calificare gradele I și II peste 100 
de tineri, în meseriile de tre- 
filatori, trăgători, și mașiniști 

. pentru podurile rulante. La 1 
decembrie s-a deschis și își 
continuă activitatea un curs de 
calificare pentru strungari. Mai 
funcționează, apoi, trei cursuri 
de calificare gradul II cu cîte 
o clasă de lăcătuși, electricieni 
și mecanici.

.— Abordăm o mare atenție 
cursurilor de calificare gradul 
II — ne informează tovarășul 
Florian Panaitescu, de la biroul 
învățămînt, pentru că altfel cei 
care nu absolvă aceste cursuri 
nu pot trece peste categoria a
III- a de calificare.

Sigur, e bine că tinerii sint 
ajutați să-și ridice categoriile, 
pentru că aceasta înseamnă in 
același timp și îmbogățirea cu
noștințelor profesionale. Dar 
există și un revers al acestui 
aspect. Preocupîndu-se cu prio
ritate de acei muncitori care în
deplinesc condițiile de vechime 
pentru a trece în categoria a
IV- a, sînt deseori neglijați cei 
începători în profesie și care 
au de fapt cea mai mare ne
voie de ajutor. Observația este 
valabilă pentru toate trei unită
țile amintite. De altfel, dacă 
facem un calcul sumar reiese 
că în acest an din cei 1 300 de 
tineri ai întreprinderii „Repu
blica" au trecut prin formele 
organizate de învățămînt sub 
300.

— Ceilalți, ne spune inginerul 
Mircea Ivan, secretarul comi
tetului U.T.C., se instruiesc la 
locul de muncă sub îndrumarea 
maiștrilor.

Fără îndoială această modali
tate este 
da bune 
devine o 
colo de 
am găsit 
tuială. Nu toți maiștrii își 
găsesc răgazul să dea tinerilor 
spre studiu teme de real inte
res și să-i verifice periodic, să 
constate dacă au parcurs și 
și-au însușit sau nu bibliogra
fia indicată, nu toți maiștrii se 
ocupă , cu solicitudinea necesa
ră de pregătirea fiecărui tînăr 
în parte.

— Vă putem asigura că 
joritatea covîrșitoare 
lor de pe linia mea 
cație — ne spune 
Gheorghe Stoica, din 
parataj a întreprinderii 
August" — își îndeplinesc și își 
depășesc cu regularitate nor-

recomandată, ea poate 
rezultate, dar deseori 
pură formalitate. Din- 
formularea frumoasă 
de fapt treabă de mîn- 

maiștrii își

ma- 
a băieți- 
de fabri- 
maistrul 

secția a- 
„23

CÎND ÎNTRE ȘCOALĂ 
SI ÎNTREPRINDERE 

NU EXISTĂ
Înțelegere

nu poate fi găsită în 
întreprinderii, iar 
șase ce vor termina 
se caută de pe acum 
pentru a li se găsi

10 ori 6 800 egal 68 000. 6 ori 
6 800 egal 40 800. Total. 108 800, 
adică suma cheltuită de între
prinderea județeană de Industrie 
locală Bacău pentru pregătirea 
a două promoții de fete in me
seria de turnători-formatori. 
108 800, sumă aruncată pe apa... 
Bistriței, intrucit nici una din 
cele zece fete din promoția de 
anul trecut 
turnătoria 
pentru cele 
anul acesta 
•> „soluție" 
alt loc de muncă, in altă mese
rie.

„Nici nu ne permite legea să 
încadrăm fete în condițiile în 
care se lucrează aici — arată 
acum Constantin Răducanu, res
ponsabil cu protecția muncii în 
cadrul întreprinderii „23 August" 
a I.J.I.L. de care ține turnătoria. 
Alta ar fi situația dacă am avea 
o turnătorie modernă, in care 
majoritatea operațiilor ce solici
tă efort fizic sînt mecanizate ; 
la noi insă ponderea o deține 
munca manuală, implicind de
plasarea unor greutăți ce depă
șesc frecvent cele 30 kg admise 
pentru femei".

Situația aceasta* nu datează 
însă de curind. Aceeași era și a- 
cum doi ani, cind au fost recru
tate fetele din prima promoție, 
aceeași era și anul trecut, cind 
au fost recrutate celelalte. „Noi 
am primit indicații să școlarizăm 
fete în toate meseriile — arată 
ing. Leontin Mazilu, directorul 
complexului școlar de con
strucții din Bacău, unde fetele 
in cauză au urmat (sau urmează 
incă) cursurile școlii profesiona
le. Dacă intreprinderea nu a 
avut obiecții cind fetele s-au 
prezentat pentru a semna con
tractele... Obiecțiile au apărut 
doar la repartiție". Și așa au 
ajuns fetele la o turnătorie care 
n-are nevoie de ele.

„Recrutarea a făcut-o școala, 
nu noi — spune în replică ing. 
Sergiu Iorga, directorul între
prinderii „2.3 August" din ca
drul I.J.I.L. Și vina principală 
a școlii constă în lipsa oricărui 
interes pentru orientarea profe
sională a elevilor, țelul rămînînd 
deci completarea cifrei de șco
larizare. Fetele în cauză nici 
n-au avut avizul medicului pen
tru a lucra în turnătorie. O vină 
egală are și conducerea I.J.I.L., 
semnînd prin directorul adjunct, 
Ion Mihăiescu, cu ochii închiși , 
contractele elevilor, unitatea 
noastră fiind pusă in fața faptu
lui împlinit. în cele ce mă pli
vește, eu eram plecat din unita
te, la un fcurs de perfecționare, 
cind s-au semnat contractele. 
Cind am revenit însă, la 1 au
gust 1973, am sesizat anomalia 
și am ridicat problema aceasta 
pînă la consiliul popular mu
nicipal ; și Elena Ababei, secre-

mele, 
gătire 
ca exemplu ’pe Bujorel 

i Alexandru Burlacu, Constantin
I Coman și mulți alți absolvenți

din acest an, care, deși în pri
mele două-trei luni au avut 
greutăți în realizarea normelor, 
acum cîștigă cu 5—600 lei peste 
încadrarea lor.

Este, de fapt, o opinie des în- 
tîlnită și în parte justificată. 
Se impune însă și de data a- 
ceasta observația că îndeplini
rea corespunzătoare a sarcinilor 
nu înseamnă neapărat că acei 
tineri nu mai au nimic de în
vățat. Dacă ne aruncăm pri
virea asupra sarcinilor ce re
vin colectivelor celor trei în
treprinderi în 1975 șl mai ales 
în viitorul cincinal, constatăm 
ihtroducerea în fabricație a 
unor produse noi, de complexi
tate incomparabil mai mare ca 
cele realizate în prezent, iar în 
dotarea lor tehnică sînt prevă
zute mașini și utilaje dintre ce
le mai moderne pe plan mon
dial.

— De ce să nu recunoaștem, 
ne mărturisește Mihai Gavri
la, secretarul unei organizații 
U.T.C. din întreprinderea „Re
publica", că deși avem tineri 
foarte buni, pregătirea lor nu 
se ridică la nivelul tehnicii și 
tehnologiei cu care a fost în
zestrată în ultimul timp, de pil
dă, secția noastră. Avem aici 
mașini și utilaje care concurea
ză cu cele mai perfecționate pe 
plan mondial, dar în prezent 
randamentul lor nu este maxim 
tocmai pentru că abia acum 
tinerii deprind minuirea lor.

Am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre cei mai harnici și mai 
pricepuți tineri ai întreprinde
rii : Mihai Ciobanu, Ion Giscă.

• Emilian Preda, 
gu care 
ridicarea 
scrisă îri 
manente 
avînd o 
pusă în dezbatere sub asistența 
celor mai buni specialiști din 
întreprindere. Lăsată la voia 
întîmplării, fără a asigura coor- ■ 
donarea ei, fără controlul per
manent, așa-zisa pregătire indi
viduală nu se soldează întot
deauna cu rezultatele aștepta
te. în fiecare din cele trei în
treprinderi am găsit tineri care 
de ani de zile n-au participat 
efectiv la nici o formă de per
fecționare a pregătirii lor. iar la 
acțiunile organizațiilor U.T.C., 
cum ar fi concursurile profe
sionale. s-au prezentat mai mult 
ca spectatori. Sub scuza supra
aglomerării cu sarcinile de pro
ducție. unii maiștri trec pe plan 
secundar preocuparea pentru 
îmbunătățirea nivelului de cu
noștințe ale muncitorilor din

ceea ce presupune o pre- 
corespunzătoare. Iată-i 

Radu,

Gheorghe Lun- 
afirmau același lucru : 
calificării trebuie în- 

rîndui activităților per
și temeinic organizate 
tematică completă și

rinduri 
fără alt

recalificare în 
de mobilă a 
Iar cele șase 

al școlii pro- 
în

tara comitetului U.T.C., membră 
a comitetului județean U.T.C. a 
arătat in nenumărate 
greșeala care se face, 
rezultat, dacă nu luăm în consi
derare... noua promoție, recruta
tă anul trecut".

Și lanțul de replici ar putea 
continua. Fapt este că nimeni 
din partea școlii nu s-a interesat 
de condițiile turnătoriei de la 
I.J.I.L.. că în ciuda „intervenți
ilor și a sesizărilor" direcția 
I.J.I.L., căreia întreprinderea 
„23 August" i se subordonează, 
nu a făcut nimic pentru a înlă
tura eroarea școlii, semnînd in 
continuare contracte ce nu vor 
putea fi onorate, căutînd „solu
ții" doar după ce nu mai era 
nimic de făcut, fetele avînd deja 
în buzunare o diplomă și un 
contract de îndeplinit. Abia 
atunci, protecția muncii și maiș
trii de la secție „au pus piciorul 
în prag", deși, in aceleași con
diții și în aceeași secție de tur
nătorie tolerează fetele la prac
tică timp de doi ani de zile — 
ca simple asistente, desigur, 
„întrucît nu puteam în nici un 
caz să le folosim". „Astăzi fetele 
calificate ca turnători-modelori 
în promoția de anul trecut ur
mează un curs de 
cadrul fabricii 
I.J.I.L. AJți bani, 
fete din anul II 
fesionale, ce vor termina 
vară, au început pe data de 4 
decembrie un cUrs de calificare 
la locul de muncă, pentru con
fecționarea de material didactic, 
urmind să primească, cum con
siderau cei de la I.J.I.L., două 
calificări la terminarea școlii. 
Curs întrerupt însă, întrucît au 
aflat, în urma intervenției noas
tre. că fetele au în trimestrul II 
cursuri teoretice, conform pro
gramei. așa incit trebuie să se 
întoarcă la școală, recalificarea 
lor rămînînd „o problemă de 
perspectivă".

Concluzia, liniștitoare pentru 
întreprindere, dar nu și pentru 
noi, a fost că „în fond o soluție 
s-a găsit pentru promoția trecu
tă, se va găsi și' pentru celelalte, 
și din toată povestea fetele au 
ieșit în cîștig, fiind polîbalifica- 
tc“. Or, dacă se ținea într-adevăr 
să se găsească o soluție, recali
ficarea putea să capete cu ade
vărat aspect de policalificare, 
dacă își amintea cineva ide fap
tul că în anul I al școlii profe
sionale fetele făcuseră .lăcătușe- 
rie generală și „daqă. în conse
cință, spre o asemenea’ meserie 
s-ar fi îndreptat recalificarea lor. 
Cît despre banii cheltuiți și 
aruncați pe apa sîmbdtei, ni
meni nu mai pomenește nimic. 
Principalul e că „s-a găsit o so
luție".,. Oare ?

G. MARIAN

9

subordinea lor deși aceasta este 
și ea una din sarcinile esenția
le de producție.

Nu se poate spune că lipseș
te aici experiența pozitivă. Șe
ful secției sculărie de la între
prinderea „Republica", tehnicia
nul Clement Chiorsacu, ne îm
părtășește experiența în pre
gătirea strungarilor, care după 
însușirea calităților corespun
zătoare sînt repartizați în alte 
secții unde nu sînt condiții la 
fel de bune pentru instruirea 
lor completă. Această secție a 
devenit astfel o. autentică școa
lă pentru strungari de clasă. 
La, „23 August", șeful de echipă 
Ion Borșa de la montajul apa
raturii pentru locomotive folo
sește și el un procedeu eficient. 
Fiecare ținăr trece prin rotație 
de la un loc de muncă la altul 
pentru a-și însuși toate opera
țiile cerute în atelier. Ei devin 
în scurt timp capabili să se în
locuiască reciproc pe întreg flu
xul montajului, să execute cu 
competentă orice lucrare. La 
întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate (I.M.U.A.B.) inginer 
Aurică Firiță, șeful secției meca
nică ușoară, ne înfățișează o altă 
experiență : fiecare din cei 150 
de tineri din categoriile mici de 
încadrare primesc săptămîn.al 
cîte un subiect de studiu, după 
care maiștrii organizează la 
sfîrșit de săptămînă examinări 
aprofundate.

Dar, revin : experiența bună 
nu este peste tot preluată, nu 
este suficient cunoscută, ni
meni nu se preocupă constant 
de generalizarea ci. în această 
privință organizațiile U.T.C. din 
cele trei unități au rămas da
toare. în locui evidențelor pri
vind numărul tinerilor reciclați " ... , pyj.gyj.j_

revine 
pentru

sau cuprinși în diverse 
organizațiilor U.T.C. le 
sarcina de a acționa 
statornicirea unei preocupări 
generale și continue a tinerilor 
pentru propria lor perfecționare 
profesională, să militeze pentru 
formarea la fiecare tînăr a de
prinderii de a învăța, de a-și 
însuși tot ceea ce este nou în 
specialitatea Iui, să-i educe in 
spiritul responsabilității co
muniste față de pregătirea lor. 
In lumina exigențelor Codului 
normelor muncii și vieții co
muniștilor, organizațiile U.T.C. 
trebuie să acționeze în planul 
educației tinerilor mai dinamic, 
mai operativ, mai eficient pen
tru ca pregătirea lor să nu se 
desfășoare în campanii, ci să se 
impună ca o activitate curentă, 
neîntreruptă, să vizeze ridica
rea fiecărui tînăr la. nivelul de 
calificare profesională al celor 
mai buni muncitori.

ROMULUS LAL
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Sf’OKf*
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEÂUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat președintelui Republicii Islamice Mauritania, se
cretar general al Partidului Poporului din Mauritania, MORTAR 
OULD DADDAH, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Păstrez o frumoasă amintire despre vizita pe care ați efec
tuat-o în România, despre convorbirile pe care le-am avut și 
înțelegerile la care am ajuns împreună, punînd bazele unei cola
borări rodnice între țările și partidele noastre. în interesul po
poarelor român și mauritanez, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

★

Tovarășul George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
primit o telegramă din partea 
ministrului afacerilor externe al

ADUNARE
în Capitală, a avut loc marți, 

adunarea de constituire a fi
lialei Asociației Române de 
Marketing — AROMAR Bucu
rești.

Cu acest prilej, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce? Internaționale, președintele 
AROMAR, a arătat că, Asociația 
Română de Marketing, încă de 
la înființare din 1971, s-a re
marcat prin rolul său stimula
tor în orientarea specialiștilor 
din economie către cunoașterea 
tehnicilor moderne de organiza
re a producției în conformi
tate cu cerințele beneficiarilor. 
AROMAR a organizat în acest 
scop o serie de manifestări în 
țară și peste hotare.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
Nicolae Constantin, secretar al 
Comitetului Municipal P.C.R., 
președintele filialei AROMAR 
București.

SESIUNE
Sesiunea științifică dedicată 

împlinirii a 25 de ani de acti
vitate a Institutului de viruso
logie ..Ștefan S. Nicolau" din 
Capitală și-a încheiat marți lu
crările.

In ultimii ani, institutul ani
versat a cunoscut o puternică 
dezvoltare, in contextul grijii 
deosebite pe care partidul și 
statul nostru o acordă ocrotirii 
sănătății, științei medicale ro
mânești. Desfășurind o largă 
muncă de cercetare, strins le
gată de cerințele unităților sa
nitare, colectivul de aici a con
ceput și realizat 46 de produse 
utilizate în diagnosticul celor 
mai importante boli virotice.

Parțicipanț'ii la sesiunea ști
ințifică au adresat o telegramă 
Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, în care se spune : 
Sintem bucuroși că la cea dc-1 
2a-a aniversare, a activității 
noastre să putem raporta parti
dului și dumneavoastră perso
nal, tovarășe secretar general, 
că, prin eforturile depuse, co
lectivul nostru a dus la bun 
șfirșit sarcinile încredințate, a 
ținut treaz spiritul partinic al 
eticii științifice, al pasiunii pen
tru cercetare și al dragostei pen
tru popor.

Ne angajăm să nu precupețim 
riîci un efort pentru realizarea 
de noi cuceriri pe tărîmul ști
inței. pentru ridicarea continuă 
a prestigiului medicinii româ
nești, pentru a fi așa cum o 
cerc partidul. dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceâușescu, un 
factor activ in slujba ocrotirii 
sănătății publice, în edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării Ro
mâniei spre comunism.

SOLEMNITATE
Cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani* de la nașterea lui Andrei 
Ionescu, militant de seamă al 
mișcării revoluționare din Româ
nia, la Constanța a avut loc 
marți solemnitatea dezvelirii 
bustului acestui luptător co
munist.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, militari, for
mații ale gărzilor patriotice, pio
nieri.

★
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Abdelaziz 
Bouteflika, ca răspuns la felici
tările adresate cu prilejul zilei 
naționale.

După dezvelirea bustului — 
lucrare din bronz, executată de 
sculptorul Cristea Grosu — au 
fost depuse coroane și jerbe de 
flori din partea organelor locale 
de partid și de stat, a unor în
treprinderi industriale.

PLECARE
Marți, la amiază, a părăsit 

Capitala, delegația de activiști 
ai P.M.U.P., condusă de Piotr 
Stecko, adjunct al șefului Sec
ției Administrative a C.C. al 
P.M.U.P., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în Repu
blica Socialistă România.

COLOCVIU
Marți s-au încheiat lucrările 

celui de-al 3-lea Colocviu na
țional de pedagogie.

Participanții — învățători, 
profesori, cadre didactice uni
versitare, oameni de știință — 
au dezbătut, timp de 2 zile, 
problemele dezvoltării și per
fecționării sistemului nostru de 
învățămînt în lumina istorice
lor documente adoptate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
In cele peste 300 de referate și 
comunicări prezentate au fost 
făcute numeroase propuneri 
privind îmbunătățirea activității 
instructiv-educative, diversifi
carea pregătirii tehnico-pro- 
ductive a elevilor, educarea ti
neretului in spiritul Codului 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

SIMPOZION
Marți s-au încheiat la Cluj- 

Napoca lucrările simpozionului 
„Gospodărirea rațională a com
bustibililor, căldurii și energiei 
electrice-1, organizat de Comisia 
județeană a inginerilor și teh
nicienilor. Ău participat repre
zentanți din 11 județe și din 
Capitală.

Lucrările simpozionului se 
înscriu in preocupările majore 
ce vizează gospodărirea minu
țioasă a resurselor energetice, 
sarcină pusă cu pregnanță în 
fața poporului nostru de Con
gresul al XI-lea al partidului.

CRONICA
în perioada 17—24 decem

brie a.c„ o delegație a Orga
nizației Panelene a Tineretu
lui „Rigas Fereos" din Gre
cia, condusă de Ghiorghis 
Lațis, membru al Secretaria
tului Consiliului Central, a 
efectuat o vizită in țara 
noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C. Delegația a vizitat U- 
zina „Electroputere" și Li
ceul industrial energetic din 
Craiova. Sistemul de irigații 
Dăbuleni din județul Dolj, 
a purtat discuții Ia Comite
tul municipal București al 
U.T.C. și Comitetul județean 
Dolj al U.T.C., la Ministerul 
Educației și învățămintului 
și Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului.

Delegația a avut convorbiri 
la C.C. al U.T.C., în cadrul

Miercuri a avut loc plenara 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Pe baza Raportului Consiliu
lui Central al U.G.S.R., partici
panții la plenară au dezbătut 
activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile sindicale 
pentru înfăptuirea planului și 
a angajamentelor asumate de 
colectivele de oameni ai mun
cii in întrecerea socialistă pe 
anul 1974 și sarcinile ce le re
vin în lumina istoricelor docu
mente ale Congresului al 
XI-lea al partidului pentru 
realizarea planului pe anul 1975. 
Plenara a dezbătut, de aseme
nea, Raportul cu privire la 
execuția bugetului sindicatelor 
pe anul 1974 și a aprobat bu
getul pe anul 1975.

Participanții la plenară au 
ascultat o informare cu privire 
la activitatea Uniunii Generale 
a Sindicatelor în domeniul re
lațiilor internaționale în anul 
1974 și obiectivele acestei acti
vități pe anul 1975.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

PREMIILE
Uniunii compozitorilor pe anii

Comitetul de conducere al 
Uniunii compozitorilor a decer
nat următoarele premii pentru 
lucrări muzicale și de muzicolo
gie pe anii 1972—1973.

Simfonie : Zoltan Aladar — 
Simfonia a Il-a „Laudă plaiului 
natal" ; Lucrări simfonice am
ple : Dumitru Bughici — „File 
de letopiseț", Nicolae Brînduș — 
Variațiuni simfonice ; Lucrări 
simfonice de mai mici dimen
siuni : Anton Zeman — „Cres
tături" ; Lucrări intermediare 
intre genul simfonic și cel ca
meral : Mircea Chiriac — Di
vertisment pentru orchestră de 
coarde, Adrian Rațiu — Impre- 
siuni pentru ansamblul came
ral ; Lucrări de cameră instru
mentele: Andrei Porfetje — 
Fantasia pentru orgă ; Lucrări 
de cameră instrumentale : 
Ludovic Feldman — Trei studii 
de concert.

Lieduri : Carmen Petra — Ci
clu de lieduri „Pro pace".

Lucrări vocal-instrumentale 
de cameră : Mihai Moldovan — 
„Cîntece străbune", Miriam 
Marbe — „De aducere aminte" 
pentru cor mixt și ansamblu 
instrumental pe versuri popu
lare ; Lucrări corale ample : 
Teodor Bratu — „Ani de lupte, 
ani de glorie", Radu Paladi — 
„Mîndru-i Maramureșu", Alexan
dru Pașcanu — Variațiuni cora
le : Lucrări corale de mici di
mensiuni : Doru Popovici — 
„Balada lui Iancu", Alexandru 
Velehorschi — Trei madrigale, 
Dan Voiculescu — „Omagiu lui 
Blaga", Hilda Jerea — Patru 
madrigale ; Cintece de masă : 
Vinlcius Grefiens — „Tinerețe, 
mîndră stea", Mircea Neagu —

U. T. C.
cărora s-a realizat un schimb 
de informații privind activi
tatea celor două organizații. 
De asemenea, s-au discutat 
unele aspecte ale dezvoltării 
in continuare a cooperării 
bilaterale și au fost abordate 
probleme actuale ale mișcă
rii internaționale de tineret 
și studenți.

în cursul zilei de ieri, de
legația Organizației Panelene 
a Tineretului „Rigas Fereos" 
a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
București — Otopeni, mem
brii delegației au fost salu
tați de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Plenara Consiliului Central 
al U.G.S.R. a adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceâușescu, 
prin care se dă expresie hotări- 
rii organelor și organizațiilor 
sindicale, a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, orga
nizați în sindicate, de a munci 
cu abnegație și înalt spirit de 
răspundere pentru înfăptuirea 
exemplară a Planului național 
unic de dezvoltare economică și 
socială a țării noastre, pe anul 
1975, pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini ce revin 
sindicatelor din hotăririle celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Participanții la plenară — se 
spune în încheierea telegramei 
— asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceâușescu, că sindicatele, toți 
oamenii muncii, nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru îndepli
nirea exemplară a prevederilor 
documentelor adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres, a Planu
lui de stat pe anul 1975 și a 
angajamentului național — cin
cinalul înainte de termen.

1973
„Glorie ție, partid", Constantin 
Romașcanu — „Munca noastră" ; 
Cintece pentru copii și tineret : 
Ion Vintilă — 15 cintece pentru 
copii.

Operetă : Elly Roman — 
„Spune, inimioară, spune".

Muzică de estradă : Aurel Gi- 
roveanu — „Gornistul".

Muzicologie : Istoria muzicii : 
Petre Brîncuș și Nicolae Căli- 
noiu — „Muzica în România so
cialistă" ; Estetică : Sigismund 
Toduță — „Formele muzicale ale 
Barocului — J. S. Bach", Geor
ge Bălan — „Muzica și lumea 
ideilor" ; Critică : Ada Brumaru 
— „Virstele Eutherpei — Clasi
cismul" ; Lucrări de popu
larizare : Vasile Mocanu — 
„loan Căian" ; Lucrări de fanfa
ră : Savel Horceag — „Porțile 
de fier".

(Urmare din pag. 1) 
fapte atît de urite, ne spunea 
maiorul Teodor Drăgan, șeful 
biroului judiciar. Dar noi, chiar 
pe asta am contat. Pe judecata 
publică, uneori singura în mă
sură să prevină, să acționeze, 
să îndrepte. Știți, mulți părinți 
ajung să ceară orice pedeapsă 
numai să nu fie copilul afișat 
la panou. Cine e de vină că au 
ajuns aici ? Acest lucru putea 
fi evitat ? Nu scoatem din pă
rinți țapi ispășitori. Dar, ade
seori, constat să pină la o anu
mită virstă, cînd autoritatea fa
miliei se poate exercita efi
cient, vina revine în exclusivi
tate părinților. „Unde a văzut 
în casa mea asemenea fapte, 
neam de neamul meu n-a fu
rat?!" Acesta este un mod sim
plist de a vedea lucrurile. Tră
ind într-un oraș, într-un mediu 
social, influențele din afară nu 
se opresc la ușa familiei. Mă 
gindesc la acele momente de la 
13 ani sau 17 ani cînd copiii vor 
să fie ei înșiși, să se emanci
peze de sub tutela părinților, 
cînd dorința de aventură și ac
țiune trebuie canalizată pe un 
făgaș pozitiv. Unii iși păzesc co
piii cu zeci de lacăte, alții le dau 
toată libertatea. Cred că ambele 
atitudini sînt greșite. Trebuie 
să acceptăm trebuința de cu
noaștere și acțiune a copilului 
chiar dacă această pornire nu 
corespunde cu liniștea și con
fortul nostru. Să nu-1 împiedi
căm să acționeze, să nu-i răpim 
acele experiențe de viață ab
solut necesare care-1 duc la cu
cerirea încrederii în sine. Pro- 
tejîndu-1 la Infinit, ferindu-1 de 
tot ceea ce nu e septic și liniș
titor. interzieîndu-i orice răs
pundere, creăm de fapt un om 
slab, supus oricînd greșelii, ne
siguranței. Așa se întimplă că

SE FILMEAZĂ SERIALUL T. V.

„sA Învățam tenis cu ion tiriac»
Serialul Scînteii tineretului 

„Să jucăm (de data asta să în
vățăm) tenis cu Ion Țiriac" se 
transpune pe peliculă într-un 
serial TV. Așadar, promisiunea 
făcută de colaboratorul nostru 
miilor de tineri pasionați ai te
nisului, unii dintre tei partici
pant la „Cupa Scînteii tinere
tului la tenis", prinde viață. In 
aceste zile, în noua sală de te
nis din incinta Complexului 
sportiv „23 August" din Capita
lă se filmează. S-au tras, deja, 
peste 3 000 m de peliculă. Echi
pa de filmare a televiziunii ii 
are drept operatori pe Nicolae 
Niță și Liviu Pojoni. Printre 
protagoniștii acestui film : Ma
riana Simionescu, Virginia Ru- 
zici, frații Viorel și Traian Mar- 
cu și Marian Mîrza. De aseme
nea, trei copii — M. Gogonea. 
C. Tudorache, I. Costel — elevi 
la Școala sportivă nr. 3. Secven
țele, după cum am văzut, se 
constituie in atractive lecții 
practice de tenis. Intr-o pauză 
l-am rugat pe Ion Țiriac să pre
zinte cititorilor noștri cîteva a- 
mănunte despre acest serial TV :

— Filmăm de două zile fără 
întrerupere. Timpul ne presea
ză. Serialul, care va însuma 
10—12 lecții practice de tenis, 
trebuie să fie gata, bun de di
fuzat, înainte de data de 7 ia
nuarie, cînd este prevăzută ple
carea mea. Va fi mult de lucru 
cu comentarea secvențelor, apoi 
cu intercalarea unor fragmente 
din meciuri celebre. Pentru că, 
trebuie să vă spun, acest se
rial nu se va compune numai 
din ceea ce filmăm noi, aici. 
Pentru ilustrarea unor procedee 
tehnice, a unor lovituri vom a- 
pela și la așii rachetei. Vor pu
tea fi văzuți Stan Smith, cu 
serviciul său extraordinar, Ilie 
Năstase cu retururile sale pe li
nie sau stopurile care nu iartă, 
apoi Jimmy Connors, Bjorn 
Borg, Vilas, Panatta, Okker. 
Orantes, dintre acești jucători 
vom selecționa pe cei care au 
execuțiile cele mai perfecte, 
prin care se disting de cei
lalți virtuoși ai rachetei. Ce a 
generat această inițiativă ? 
Cum se știe, în ultima vre
me, m-am întîlnit cu ti

unii adolescenți, evadați din 
cercul familiei în stradă, în me
dii sociale eterogene, ajung să 
cadă pradă primei influențe no
cive. Numai părintele ține prin 
experiența sa adevărata mă
sură a ceea ce este îngăduit și 
a ceea ce nu este îngăduit. 
Cum o face, cu ce mijloace e- 
ducative, evident, presupune un 

GRIJA
PĂRINTEASCĂ

efort de instrucție, de califi
care în greaua misiune de pă
rinte.

COPILUL E DIFICIL, 
DAR PĂRINTELE ?

Locotenent major Dumitru 
Rusu, secretar al organizației 
U.T.C., este unul dintre cei mai 
înzestrați și operativi lucrători 
de miliție. Inițiativa panoului 
îi aparține. Chiar dacă, după cum 
ne-a mărturisit, unii credeau că 
prezentînd atitea cazuri ne fa
cem o proastă reclamă nouă, or
ganelor de ordine. De fapt, pu
blicitatea este un principiu în
scris în procedura penală, avind 
un profund caracter preventiv, 
în rond, cetățeni și lucrători ai 
miliției, părinți Și educatori ur
mărim același scop : să nu mai 
avem copii și tineri cu pro-

neri iubitori ai tenisului la Rm. 
Vîlcea, Piatra Neamț, Drobeta 
Tr. Severin, în cadrul acțiunii 
„Scînteii tineretului" — „Mari 
performeri — în arenele sportu
lui de masă". Cu acest prilej, 
discutînd și jucind tenis cu ti
nerii, mi-am dat seama de ne
cesitatea acută a unei îndru
mări metodice a zecilor de mii 
de copii și tineri care s-au apu
cat să învețe și să practice te
nisul. Așa s-a născut acest serial 
pe care-1 realizez în contextul 
acțiunilor ziarului „Scinteia ti
neretului" privind dezvoltarea 
de masă a tenisului in țara 
noastră, cu sprijinul C.C. al 
U.T.C. și al F.R.T. Pînă să ajun
gem să formăm atîția in
structori ciți avem nevoie, 
m-am gîndit că un serial 
TV de lecții practice, me
todice va fi extrem de bineve
nit.

îi anunțăm pe cititorii noștri 
că paralel cu serialul TV, în 
coloanele ziarului „Scinteia ti
neretului" vor găsi un curs prac
tic — explicații ample la foto
grafii ilustrînd procedeele teh
nice, loviturile clasice din 
„sportul alb" — predat de a- 
celași neobosit animator al miș
cării de tenis în țara noastră, 
care este marele nostru campion 
Ion Țiriac.

V. CĂBULEA

bleme. Ideea pe care ziarul o 
propune spre dezbatere tineri
lor și anume, la ce se rezumă 
în fapt grija părintească, ce în
datoriri educative iși asumă un 
părinte mi se pare deosebit de 
actuală. Pentru că adeseori sta
rea de copilărie este umbrită de 
iresponsabilitatea unor familii. 
Un caz tipic este acela al mi

norului Liviu Farcaș, de 15 ani.
11 întilnesc într-un restaurant 
în compania unuia abia scăpat 
din închisoare. Ce căuta acolo ? 
Venise să-și cumpere țigări. în 
drum spre casă descopăr cu 
uimire că poartă un cuțit la el. 
De unde 11 ai ? Mi l-a cumpă
rat mama. Da, așa era, „jucă
ria" i-o dăruise mama. Discut 
și cu mama lui Farcaș. Ii atrag 
atenția asupra consecințelor u- 
nui asemenea gest. Am impre
sia că nu sint înțeles. La două 
luni, băiatul comite o tîlhărie. 
smulgînd geanta unei femei și 
tirînd-o după el cîțiva metri. 
Din nou discuție cu părinții. In 
alt loc, in alte împrejurări. Co
pilul e dificil dc educat, iată o 
primă recunoaștere. Dar părin
ții cum sînt 1

Aseară, în Sala Dinamo 
din Capitală, intr-un meci 
contînd pentru „Cupa cupe
lor" la volei feminin, echipa 
Dinamo București a învins 
cu scorul de 3—0 (15—1,
15—2, 15—12) formația turcă 
Galatasaray din Istanbul. 
Returul acestui joc va avea 
loc astăzi tot în Sala Di
namo cu începere de la 
orele 18,00.

★
în runda a patra a campio

natului european de șah pen
tru juniori, care se desfășoa
ră in prezent în orașul olan
dez Groningen, Marian Do- 
minte (România) l-a învins 
pe islandezul Olafsson. Alte 
rezultate: Sterren (Olanda) — 
Ivanov (U.R.S.S.) 1—0; Bor
kowski (Polonia) — Ftacnik 
(Cehoslovacia) 1—0; Barlov 
(Iugoslavia) — Taruffi (Ita
lia) 1—0 Grinfeld (Israel) — 
Tiller (Norvegia) 1—0; Gi- 
gerl (Austria) — Azzo- 
pardi (Malta) 1—0 ; Sa
lonen (Finlanda) — Oeney 
(Turcia) remiză. în clasa
ment conduce Sterren cu 3,5 
puncte, urmat de Nunn (An
glia) — 3 puncte. Marian Do- 
minte se află pe locul 14 cu 
2 puncte.

SĂ Al CONȘTIINȚA CURATĂ

La noi în Uzina de vagoane, 
îmi mărturisea Petru Brata, 
Erou al Muncii Socialiste, ti
nerii sint în grija acelor prie
teni ai noului încadrat. Măsură 
cu profunde implicații educa
tive. Se caută mereu noi și noi 
forme prin care, într-un efort 
continuu, trecind prin școală, 
organizației U.T.C., producție 
tinerii să fie ajutați să crească 
în spiritul normelor de etică și 
echitate socialistă. Ca maistru 
am conștiința că am format ti
neri comuniști adevărați.

— Dar familia nu trebuie să 
aibă și ea conștiința curată ?

— Vă spun dv. că am doi co
pii, o fată și un băiat. Fata este 
profesoară in Arad, băiatul e 
șef de gară. Buni copii, in a- 
ceastă privință nu am nimic de 
reproșat.

— Ce sfat le-ați da părinți
lor ?

— Educația nu e universal 
valabilă. De asta e greu să dai 
sfaturi. Mulți se plîng de copiii 
lor. Au ajuns într-un impas ca 
educatori. Mai mult, dau vina 
pe tot felul de tare familiare. 
Eu cred că poți să ai conștiința 
curată dar nu s-o obții pe sca
ma copiilor, învinuindu-i de 
lucruri care nu le aparțin. în 
30 de ani n-am avut nici o zi 
de odihnă. Am respectat viața 
copiilor, am încercat să le-o fac 
cit mai aproape de ceea ce nu
mim copilărie fericită. Acum, 
tîrziu, am suferit mult că bă
iatul meu. urmîndu-și soția, a 
plecat departe de casă, la Jego- 
zeni, o stație lingă Caransebeș. 
Dar mi-am înăbușit durerea și 
am zis să fie acolo unde e fa
milia lui, unde se poate realiza 
și unde este nevoie de el. Grija 
părintească pretinde multe re
nunțări.

• Ancheta Agenției bulgare 
de presă (B.T.A.) pentru de
semnarea celor mai buni spor
tivi din Balcani pe anul 1974 a 
dat următorul rezultat : 1. Mate 
Parlov (Iugoslavia) — campion 
mondial de box la categoria 
semigrea ; 2. Liliana Tomova 
(Bulgaria) — campioană euro
peană de atletism ; 3. Dan
Grecu (România) — Cam
pion mondial de gimnastică ; 4. 
Lucian Susanj (Iugoslavia) — 
campion european de atletism; 
5 Nedelcio Kolev (Bulgaria) — 
campion mondial de haltere etc.

Dintre sportivii români au 
mai obținut voturi luptăto
rul Ladislau Simon, tenismanul 
Ilie Năstase, caiacistul Vasile 
Diba și țintașul Dan Iuga.

« Federația spaniolă de fotbal 
a hotărît să deschidă o anchetă 
privind adevărata naționalitate 
a jucătorului Roberto Martinez 
(transferat anul trecut din Ar
gentina) de la Real Madrid, care 
a evoluat recent și sub culo
rile reprezentativei Spaniei. A- 
ceastă hotărîre a fost luată la 
sfirșitul săptămînii trecute ca 
urmare a unei sesizări potrivit 
căreia declarația lui Martinez 
că părinții săi sint spanioli ac 
fi falsă. Președintele federației 
spaniole de fotbal, Jose Louis 
Perez, a arătat că, in cazul cînd 
jucătorul Martinez va dovedi cu 
acte că părinții săi au avut ce
tățenie spaniolă, atunci va pu
tea juca în echipa națională și 
în meciul cu Scoția de la 5 fe
bruarie. Dacă se constată însă 
că Martinez este de origine ar- 
gentiniană, atunci el urmează 
să fie suspendat. După cum se 

știe, Martinez, care a jucat în 
echipa Spaniei in meciul cu 
Danemarca (in campionatul eu
ropean), a fost contestat de fe
derația daneză pe motivul că 
nu este cetățean spaniol.

e Peste 17 000 de participant! 
au luat parte la diferite între
ceri pe categorii din cadrul 
tradiționalului cros care are 
loc in fiecare sfîrșit de decem
brie în Bois de Boulogne de la 
marginea Parisului. Proba in
ternațională rezervată seniori
lor a fost cîștigată de Jacky 
Boxberger, care a parcurs 12 
km în 37’38”. In programul cro
sului au figurat, de asemenea, 
probe pentru juniori, senioare, 
tineret și „Oldsboys". Proba re
zervată alergătorilor de peste 
56 de ani a fost dominată de 
Hebrard (86 ani) și Duprat (81 
ani), care au fost cronometrați 
în același timp pe distanța de
4 000 m.

0 Pugilistul algerian de cate
gorie „ușoară" Abdelkader Ould 
Mekloufi și-a păstrat titlul de 
campion al Africii, în gala dis
putată la Alger, el l-a învins 
prin abandon în repriza a 8-a 
pe tunisianul Aii Issaoui. întîl- 
nirea a fost urmărită de peste
5 000 de spectatori.

0 Concursul de sărituri cu 
schiurile de la Gorki a fost ciș- 
tigat de Iuri Kalinin, urmat de 
Serghei Suslikov și Aleksei Bo- 
rovitin. Cea mai lungă săritură 
(96 m) a realizat-o Suslikov. în 
urma acestui concurs au fost 
selecționați săritorii sovietici 
care vor lua parte la turneul 
celor patru trambuline, progra
mat la Oberstdorf (29 decem
brie), Garmisch Partenkirchen 
(1 ianuarie), Innsbruck (3 ia
nuarie și Bischofshofen (6 ia
nuarie) și Bischofshofen (6 ia
nuarie).

0 „Cupa Europei" la schi a 
programat la Cortina d’Ampezzo 
o probă masculină de slalom 
special, în care victoria a reve
nit campionului italian Piero 
Gros, cronometrat în cele două 
manșe cu timpul de 98”84/100 
(47” 66/100 plus 51”18/100).
Compatriotul său, Fausto Ră
dici, a ocupat locul doi în 
100”32/100, iar austriacul Barth 
Genasbighler s-a situat pe locul 
trei, cu timpul de 103”53/100. în 
urma acestor rezultate, în clasa
mentul general individual al 
„Cupei Europei" conduc Inge- 
mar Stenmark (Suedia) și Kurt 
Engsteler (Austria).

CASA DE CULTURĂ 
SECTOR I

ANUNȚĂ: 

DESCHIDEREA 
UNOR NOI CURSURI 

Șl CERCURI

începînd cu luna 
IANUARIE 1975

- COSMETICĂ
- CROITORIE
- DACTILOGRAFIE;

SECRETARIAT
TEHNIC

- ACORDEON
- CHITARĂ
- L. ENGLEZĂ intensiv 

(adulți)
- RADIO DEPANARE 

și T.V-
precum și

ÎNSCRIERI ARTIȘTI A- 
MATORI PENTRU 
FORMAȚIILE ARTIS
TICE
Înscrierile se fac zilnic in 
str. Slăiineanu nr. 16 tele
fon 1198 68.

Tehnică avansată, estetică, funcționalitate...
lată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, ARIA - cu diagonala de 47 

cm, OPERA, SATURN, DIANĂ cu diagonala de 59 cm și ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm.
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, televizoarele au o mare 

stabilitate în funcționare, imagine și sunet de calitate. fPCf'CȚMN
De vinzare și cu plata în rate lunare. (KtClJr*l}

NU LASAȚI IN ULTIMA CLIPA PROCURAREA 

BILETELOR PENTRU TRADIȚIONALA TRAGERE 

A REVELIONULUI I

PRINTRE CADOURILE OFERITE CELOR 

DRAGI CU OCAZIA ANULUI NOU NU UITAȚI 

SĂ ADĂUGAȚI Șl BILETELE LA TRAGEREA RE

VELIONULUI I

tragerea extraordinară
A REVELIONULUI

PRONOEXPRES

Amănunte interesante găsiți în prospectele tragerii, pe care 
le procurați din toate agențiile Loto-Pronosport.

NU UITAȚI! 
înainte de a pleca la munte, 

încheiați asigurarea „TURIST"

Costă numai 15 lei și este valabilă timp de o lună

NOUTĂȚI LA LOZ ÎN PLIC!
La seriile aflate în vinzare pe lingă cîștigurile în autotu

risme „Dacia î 300" și premiile variate în bani de 40000 
lei, 30000 lei, 20000 lei, 10 000 lei ș.a. s-au introdus și inte
resante ciștiguri în autoturisme „Trabant 601" și „Skoda 
S 100".

Numai cine joacă poate cîștiga I



ZAMBIA

Delegația economică română 
primită de președintele Kaunda

„Scînteia tineretului'*
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Delegația economică română, 
condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, care a întreprins o 
vizită de lucru în Republica 
Zambia, a fost primită de pre
ședintele Kenneth David Kaun
da, căruia i-a transmis un căl
duros salut și cele mai bune 
urări din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind pentru mesajul pri
mit, președintele Zambiei a ru
gat să Se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu urări de 
multă sănătate și noi succese 
in activitatea prodigioasă ce o 
desfășoară în fruntea partidu
lui și a statului român.

Președintele Kaunda a apre
ciat favorabil dezvoltarea coo
perării miniere dintre cele

Premierul egiptean a 
primit pe ambasadorul 

României la Cairo
.Primul ministru al R. A. E- 

gipt, dr. Abdel Aziz Hegazi, a 
primit pe ambasadorul Româ
niei la Cairo, Petru Burlacu. în 
cursul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării rela
țiilor dintre România și Egipt și 
s-a exprimat hotărîrea ambelor 
părți de a întreprinde toate mă
surile necesare pentru tradu
cerea in viață a prevederilor a- 
cordurilor și înțelegerilor con
venite cu ocazia întilnirii la ni
vel inalt, din vara acestui an, 
intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Anwar 
El Sadat, pentru extinderea ra
porturilor de prietenie și cola
borare reciproc avantajoase în 
toate domeniile.

Primul ministru egiptean și-a 
exprimat deplina sa satisfacție 
față de cursul continuu ascen
dent al relațiilor . egipteano-ro- 
mâne și dorința ca acestea să 
șe dezvolte in conformitate cu 
hotăririle celor doi șefi de 
stat.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

două țări și modul în care se 
realizează aceasta. 1

Ministrul român . a fost pri
mit, de asemenea, de primul 
ministru zambian, Mainza Cho- 
na, a purtat convorbiri cu An
drew Kashita, ministrul zam
bian al minelor și industriei, și 
a făcut o vizită de lucru pe 
șantierul unde in prezent se 
execută în comun lucrări de 
explorare pentru continuarea 
cercetării zăcămintului cuprifer 
de la Mokambo.

în timpul convorbirilor. s-a 
convenit asupra unor noi ac
țiuni privind extinderea. coope
rării miniere dintre cele două 
țări.

• ÎN CADRUL TURNEULUI 
pe care il întreprinde în Repu
blica Africa Centrală, ca invitat 
al președintelui Jean Bedel Bo- 
kassa, ansamblul de cîntece și 
dansuri ,.Doina Bucureștiului“ 
a prezentat., mai multe . specta
cole la Bangui și în alte locali
tăți. Bogăția și varietatea fol
clorului românesc, arta inter
pretativă a ansamblului au pro
dus o impresie deosebită în rîn- 
dul spectatorilor.

La spectacole au asistat șeful 
statului și . alte persoane ofi
ciale.

Dezvoltarea colaborării 
româno-algeriene

Anul 1974 a multiplicat rela
țiile economice româno-algerie
ne, depășindu-se, în această pe
rioadă, schimburile comerciale 
bilaterale prevăzute la nivelul 
anului 1975. Cooperarea în pro
ducție între cele două țări s-a 
diversificat în sectorul telecomu
nicațiilor, specialiștii noștri ur- 
mind să realizeze, potrivit a- 
cordurilor stabilite, rețele tele
fonice modernizate la Alger, 
Oran, Constantine și Annaba. De 
asemenea, colaborarea tehnico- 
științifică s-a lărgit considerabil 
prin venirea in Algeria, în .1974, 
a unui important, număr de pro
fesori. medici și alți specialiști, 
care iși aduc o ■ contribuție de 
seamă la. formarea de cadre na
ționale algeriene, la dezvolta
rea unor activități legate de pro
gresul economic și' social al a- 
cestei țări. , ,

Ca urmare a înțelegerilor con
venite la sesiunea comisiei mix
te guvernamentale desfășurată, 
in vara aceasta, la București, s-a 
stabilit să se organizeze, in Al
geria, cu concursul specialiștilor 
români, patru noi institute de 
invățămînt superior, care se a- 
daugă altor două acțiuni de a- 
cest fel, aflate intr-un stadiu mai 
avansat de concretizare. Prin
cipalul obiectiv economic aflat 
în plină construcție, cu concur
sul specialiștilor români și alge
rieni. și anume marele baraj de 
acumulare de pe valea riului 
K’Sob din sudul Algeriei, a in
trat in faza hotăritoare, asigu- 
rîndu-se condițiile terminării lui 
pină la sfirșitul anului 1975.

R.P. BULGARIA : Pe șantierul Combinatului chimic de la Devnia

Declarația delegației G.R.P.
al Republicii Vietnamului de Sud 

la convorbirile dintre cele două părți 
sud-vietnameze

Delegația Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la con
vorbirile dintre cele două părți 
sud-vietnameze ce se desfășoară 
în suburbia pariziană La-Celle- 
Saint-Cloud a dat publicității o 
declarație care denunță extin
derea, în ultima vreme, a ope
rațiunilor militare întreprinse 
în Vietnamul de Sud de admi
nistrația de la Saigon, care în
calcă în. mod flagrant prevede-, 
rile Acordului de la Paris asu-

noi administrații, dornice să ac
ționeze in dir.ecția aplicării a- 
cordurilor existente, in . vederea 
satisfacerii năzuinței legitime a 
populației de a fi asigurată pa
cea Și realizată înțelegerea na
țională.

O AGENȚIA DE INFORMA
ȚII CAMBODGIANA a fost 
împuternicită să dea publicității 
o declarație, prin care denunță 
utilizarea de către autoritățile 
de la Pnom Penh și de către 
forțele S.U.A. a unor substanțe 
chimice toxice împotriva unor 
zone eliberate cambodgiene — 
relatează agenția China Nouă. 
Declarația precizează că. în zi
lele de 20 și 30 noiembrie, sub
stanțe chimice toxice au fost 
împrăștiate deasupra districtu
lui Angkor Chey din provincia 
Kampot și a districtelor Kiri- 
vong și Kah Andet din provin
cia Takeo. Operațiunea a provo
cat pierderi de vieți omenești 
și a produs pagube faunei 
lacurilor din zonă, recoltei de 
orez și pădurilor.

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

O ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat cotidienelor alge
riene „AI-Chaab“ și „El 
Moudjahid", căpitanul Michel 
Ghebreneguș, membru al 
Consiliului militar adminis
trativ provizoriu din Etiopia 
— care se află într-o vizită 
oficială la Alger, ca purtător 
al unui mesaj adresat pre
ședintelui Houari Boume- 
diene de leonsiliul și guver
nul etiopian — a declarat că 
„țelul acțiunilor întreprinse 
de Consiliul militar este de a 
transfera puterea și bogăți
ile țării in miinile poporu
lui".

Referindh-se Ia politica 
externă a Etiopiei, el a spus: 
„Noi dorim să promovăm o 
politică de nealiniere, de 
pace, bazată pe respectul in
tegrității teritoriale, pe lupta 
împotriva tuturor sechelelor 
colonialismului și neocolonia- 
lismului pe continentul a- 
frican și în întreaga lume".

în legătură cu relațiile ță
rii sale cu Kenya, Somalia 
și Sudanul, liderul etiopian 
a accentuat importanța co
laborării dintre acestea, ca 
fiind o pîrghie a progresului 
economic și social, precizînd 
că proiectata comunitate est- 
africană se va realiza pe 
baza „respectării integrității 
teritoriale și a suveranității 
fiecărei țări membre".

pra Vietnamului. Condamnind 
această politică militarists, de
clarația delegației G.R.P. relevă, 
totodată, hotărirea Republicii 
Vietnamului de Slid de a ’res-
pecta strict clauzele acestui a- 
cord și de a se opune cu fer
mitate sabotării lui, în . decla
rație este subliniată, de- aSe-
menea, intensificarea luptei 
populației sud-vietnameze pen
tru înlăturarea regimului anti
popular și corupt al lui Thieu 
și instaurarea la Saigon a unei

Situația economică din Cipru
Eforturi intense sint necesare, 

in .prezent, in Cipru, pentru re- 
vitalizarea economici insulei, 
grav afectată de ostilitățile care 
au avut loc in cursul verii tre- 

— relatează intr-un - co
mentariu agenția Reuter. în 
prezent, pagubele totale prici
nuite de război sint apreciate la 
928 milioane dolari, sumă căreia 
i se adaugă zilnic alți 4,5 mili
oane dolari, in urma întrerupe
rii sau a reducerii activității in 
diferite sectoare economice. Nu-

ANGLIA : Urmările unuia din recentele atentate cu bombe 
la Londra

Va putea fi utilizată 
in viitor energia so
lară ? întrebarea nu 
este nici nouă, nici 
gratuită. Ideea conver
tibilității energiei so
lare in forme de ener
gic utile omului nu a 
apărut abia acum — 
din acuta criză ener
getică pe care o recla
mă in prezent civiliza
ția. Unele dispozitive 
gindite și construite în 
acest scop datează de 
la sfirșitul secolului 
trecut. în 1868, in An
glia, Sir Henry Bes
semer construise un 
cuptor solar in care a 
reușit să facă să se to
pească arama și să 
fiarbă zincul, dar cele
britatea i-a adus-o 
convertizorul de afina- 
re a oțelului care-i 
poartă numele. Un alt 
pasionat al aceluiași 
gen de cercetări, un 
britanic stabilit în In
dia avea obiceiul să 
pregătească o masă 
pentru șapte persoane 
în bucătăria sa... sola
ră. Astrul era utilizat 
drept sursă de încălzi
re. Dincolo însă de 
asemenea exemple, 
consemnate de istoria 
științei mai mult pen
tru pitorescul lor, ori 
pentru a colora cartea 
de vizită a unei anu
mite personalități, în 
ultimii ani „criza ener
giei" a stimulat inte
resul pentru inepuiza
bila resursă naturală 
care este soarele. Pri
mim — afirmă specia
liștii — o imensă can
titate de energie de la 
soare : suprafața te
restră receptează in 
două săptămîni atita 
energie solară cît în
magazinează totalita
tea resurselor mondia
le de combustibili fo
sili. Exemplul este 
grăitor pentru poten
țialul de energie pe 
care omenirea l-ar 
avea la dispoziție în 
cazul cind ar „supune" 
soarele. Căutarea mo
dalităților de a soluțio
na această problemă 
s-a intensificat.

...La Hamburg s-a 
desfășurat recent un

colocviu internațional 
asupra energiei solare, 
organizat cu sprijinul 
UNESCO, la care au 
luat parte oameni de 
știință de pe toate con
tinentele. Tema coloc
viului : stadiul cerce
tărilor privind valori
ficarea energiei solare 
in folosul oamenilor. 
Soluții tehnice există, 
s-a spus, dar investi
țiile necesare construi-

perișurilor tuturor clă
dirilor americane. Deo
camdată și această so
luționare tehnică tre
buie să-și găsească în 
viitor un corespondent 
mai rezonabil.

...Programul „Lumi
na solară", inițiat de 
autoritățile japoneze, 
reunește specialiști in 
domeniul energiei so
lare. cercetători ato- 
miști, geotermicieni și

Energia solară — 
speranfă pentru 

viitor
rii unor instalații care 
să capteze energia Soa
relui sint atît de mari, 
incit valoarea energiei 
obținute nu le com
pensează !

...Doi cercetători a- 
mericani, Commoner 
și Ray estimează că in 
anul 2000 tehnologiile 
solare vor putea furni
za Statelor Unite 21 la 
sută din consumul to
tal de electricitate. 
Pentru captarea ener
giei solare aceștia in
dică două procedee : 
1'ie cu ajutorul unor 
captatori care incălzesc 
vaporii ce pun în miș
care o turbină acțio- 
nind un generator e- 
lectric. fie prin celule 
fotovoltaice care trans
formă energia solară 
direct in electricitate. 
Captatorul ar trebui să 
aibă forma unui pă
trat cu latura de 80 
km, ceea ce ar repre
zenta... 20 la sută din 
suprafața totală a aco-

vulcanologi. proiectanți 
in instalațiile de gazi- 
ficare a cărbunelui, 
chimiști. „Schema" oa
menilor de știință an
trenați în realizarea a- 
cestui program este 
semnificativă pentru 
seriozitatea și com
plexitatea cercetărilor 
ce se au în vedere. 
Institutul creat arc 
drept prim obiectiv 
obținerea de electrici
tate din energia solară. 
Specialiștii niponi a- 
preciază că, prin valo
rificarea energiei helio- 
termice. Japonia ar 
putea realiza de 150 de 
ori mai multă energie 
decît obține in prezent 
pe baza petrolului. în 
următorii 10—15 ani 
vor fi construite cîteva 
centrale electrice sola
re, prima urmînd să 
intre în funcțiune în 
1985.

Asemenea proiecte 
sint incă ambițioase,

Casa solară de la 
Odeillo, Franța. Con
struită din beton, ca
sa are fațada dubla
tă de un perete din 
sticlă ce lasă să trea
că razele soarelui, 
blocînd ieșirea căldu
rii spre exterior. Ca
loriile sînt captate ast
fel între geam și fa
țadă, de unde orifi- 
cii mici propulsează 
aerul cald către apar
tament. Fiind de cu
loare închisă, fațada 
absoarbe mai bine 
radiațiile solare.

mai sistarea activității turisti
ce, una din principalele surse 
de venituri ale țării, și nefunc- 
tionarea unităților industriale 
distruse sau avariate provoacă 
zilnic economiei cipriote pagube 
de ordinul a 700 000 de dolari. 
Aproximativ jumătate din capa
citatea industrială este scoasă 
din circuitul economic al țării, 
fiind concentrată în zona de 
nord, aflată, în prezent, sub 
controlul forțelor turcești.

în context, a devenit preocu- 
pantă și problema șomajului, 
iar una din principalele direcții 
de acțiune ale guvernului, în 
acest domeniu, este crearea unor 
întreprinderi locale, îndeosebi in 
zonele în care se află tabere de 
refugiați, unde zeci de mii de 
persoane nu au un loc de muncă.

Comunicat 
irano-francez

Comunicatul comun publicat 
luni seara, la încheierea vizitei 
oficiale a primului ministru al 
Franței, Jacques Chirac, în 
Iran, subliniază că „de o parte 
și de alta au fost confirmate, 
în cursul acestei vizite, punctele 
de vedere comune ale celor două 
țări cu privire la independența 
națională și necesitatea dezvol
tării, în vederea asigurării pro
gresului economic și social în 
lume, a cooperării internațio
nale și menținerii păcii și secu
rității".

în legătură cu convorbirile e- 
conomice ale premierului Jac
ques Chirac cu omologul său 
iranian, Amir Abbas Hoveyda. 
comunicatul subliniază că partea 
iraniană a indicat faptul că șa- 
hinșahul Iranului „a primit fa
vorabil propunerea președin
telui republicii franceze, vizind 
reunirea unei conferințe a țări
lor exportatoare și celor impor
tatoare de. petrol". Sint mențio
nate apoi diferitele acorduri 
încheiate.în cursul..vizitei,.

Documentul adaugă, în conti
nuare, că .„secretarul de stat 
francez pentru comerțul exte
rior va face o vizită in Iran, in 
fruntea unei delegații industri
ale, pentru a studia, împreună 
cu autoritățile iraniene, dome
niile în care cooperarea indus
triala' între cele două țări ar 
putea fi extinsă și diversificată".

Referitor la relațiile intre 
Iran și Piața comună, comuni
catul arată că Franța s-a .ară
tat dispusă „să susțină pe de
plin" încheierea unui acord re
ciproc satisfăcător, permițînd 
dezvoltarea de relații preferen
țiale intre Iran și C.E.E.

Columbia a restabilit 
relațiile economice cu 
Cuba

e COLUMBIA a restabilit de 
facto relațiile sale comerciale 
cu Cuba. Institutul columbian 
de comerț exterior (Incomex) 
va perfecta schimburi economi
ce cu institutul cubanez de re
sort — a declarat ministrul re
lațiilor externe al Columbiei, 
Intiaiecio Lievano Aguirre, in 
cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Bogota, la înche
ierea lucrărilor reuniunii Con
siliului Director Național al Co
merțului Exterior.

Cu același prilej, șeful diplo
mației columbiene a anunțat — 
potrivit agenției Prensa Latina 
— convocarea, in prima jumă
tate a lunii ianuarie, a Comisiei 
guvernamentale pentru relații 
externe, în vederea analizării re
stabilirii de jure a relațiilor di
plomatice, comerciale, consu
lare și de comunicații intre Co
lumbia și Cuba.

0 GUVERNUL REVOLUȚIO
NAR PROVIZORIU AL ETIO
PIEI a adresat, la 24 decembrie, 
un ultimatum acelor cercuri mo
narhice și feudale care continuă 
să se sustragă de la plata im
pozitelor către stat. în docu
ment se arată că persoanele 
care nu vor fi plătit impozitul 
pină la 30 decembrie 1974 vor 
fi sancționate cu confiscarea 
averilor.

0 ÎN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA organiza- 
te la încheierea vizitei oficiale

întreprinse în Egipt, ministru! 
afacerilor externe al Franței, 
Jean Sauvagnargues, a reafir
mat punctul de vedere potrivit 
căruia reglementarea conflictu
lui din Orientul Apropiat cu
prinde trei elemente : „evacua
rea teritoriilor arabe ocupate, 
recunoașterea realității palesti
niene și dreptul Israelului de a 
trăi in interiorul unor frontiere 
sigure și recunoscute".

0 ZIARUL ,,PRAVDA" a 
publicat date în legătură cu 
unele rezultate ale cercetării, 
cu ajutorul satelitului arti
ficial „Cosmos-690", privind 
influența razelor penetrante 
asupra animalelor în condi
țiile imponderabilității. Ex
periența a fost realizată cu 
ajutorul unor șobolani albi.

La realizarea experimen
tului au participat, in cadrul 
colaborării țărilor socialiste 
la programul „Intercosmos" 
■pentru cercetarea și folosirea 
spațiului cosmic in scopuri 
pașnice, oameni de știință din 
Uniunea Sovietică, Cehoslo
vacia și România.

„Cosmos-699"
« ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-699", 
transmite agenția T.A.S.S. La 
bordul satelitului a fost instala
tă aparatură științifică destina
tă continuării cercetărilor spa
țiului circumterestru.

în afara aparaturii de cerce
tare, precizează agenția citată,

0 INIȚIATIVA TURISTICA INEDITA. Pentru a permite func
ționarilor hotelului să-și petreacă o parte a nopții de revelion 
acas^ cei 500 de locatari ai hotelului „Seghers" din Estepona 
(Malaga) au luat inițiativa de a forma un comitet care, timp de 
mai multe zile, a învățat să asigure buna funcționare a diferite
lor instalații ale clădirii după plecarea personalului. Agenția 
FRANCE PRESSE, pare transmite această știre, ii numește pe 
comprehensibilii turiști „cu inimă mare" dar nu dă nici un amă
nunt referitor la acceptarea de către administrația hotelului a 
acestei propuneri • NOU RECORD AL LUMII IN FAȚA MICRO
FONULUI. Doi crainici și un inginer de sunet din Columbia au 
stabilit in Cursul zilei de luni un nou record al lumii, râminînd 
81 de ore in fața unui microfon. Recordul mondial precedent 
(76 de ore) era detinut de o echipă argentiniană. Cei trei — care 
lucrează la rețeaua -de radio „Toledar" din Tequendama _ au fost 
apoi transportați, extenuați, intr-o clinică. Medicii au apreciat, 
insă, starea lor drept... satisfăcătoare • METROUL PARIZIAN 
ESTE UN APRECIABIL PRODUS DE EXPORT : în Mexico ca și 
la Montreal, se merge sub pămint „â la frangaise". Metrourile 
din Montreal și Mexico au constituit primele două realizări ale 
SOFRETU (Societatea franceză de studii și de realizări ale 
transporturilor urbane), care a adoptat tehnica Metropolitanului 
din Paris. Construit intre 1967—1970. metroul din Mexico are o 
lungime de 40 de kilometri și a fost echipat în proporție de 90 
la sută cu material francez. In prezent se află în studiu metrou
rile din Rio de Janeiro și Ankara, iar pentru mai tirziu cele din 
Teheran, Cairo și Istanbul • SECULARUL KIMONO JAPONEZ 
pierde constant competiția cu îmbrăcămintea europeană — mult 
mai ușoară, mai comodă și mai ieftină. Anul Nou rămîne aproape 
unicul moment cind kimonoul reintră in drepturi ; el rămîne,. 
de această sărbătoare, costumul preferat al tinerelor femei japo
neze. Se uită, măcar acum, că este greu de îmbrăcat, greu de 
suportat, cu cordoanele sale care înfășoară talia strîns și mai 
ales... greu de plătit. Astăzi, pentru cumpărarea unui kimono sînt 
necesari aproximativ 300—600 dolari (în funcție de țesătura folo
sită), prețul ridieîndu-se, adesea, pînă la 800 de dolari cu acceso
riile indispensabile acestui costum. Poate șl de aceea, în multe 
familii, există obiceiul transmiterii kimonourilor de la mamă la 
fiică, din generație în generație • IN ÎNTREAGA LUME EXISTA, 
în prezent, aproximativ 550 000 de birouri poștale, în care lucrea
ză aproximațlv 4,5 milioane de salariați. Tn ce. privește volumul 
total al corespondenței, el depășește cifră astronomică de-250 
miliarde de scrisori pe an. Faptul că această uriașă rețea func
ționează la scara întregii planete, constitute un exemplu unic 
de cooperare internațională, la care un aport substanțial și-l 
aduce Uniunea Poștală Universală, care șl-a sărbătorit, în toamna 
acestui an. 100 de ani de existență.

„Cosmos-699" dispune de un sis
tem radio pentru măsurarea ele
mentelor orbitei și un sistem ra- 
dio-telemetrie pentru transmite
rea pe Pămint a datelor privind 
funcționarea instalațiilor de bord 
și a aparaturii științifice.

0 LUNI. STAȚIA SEISMICA 
din Mahacikala a înregistrat un 
cutremur de pămint. anunță a- 
genția T.A.S.S. Epicentrul seis
mului a fost localizat în nordul 
munților Caucaz. în zona epi
centrului, puterea cutremurului 
a fost de aproximativ 6 grade. 
Agenția citată menționează eă 
nu s-au inregistrat pagube.

Masuri de îngrădire a 
deținerii de arme în 
Italia

0 LA PROPUNEREA minis
trului de interne, Luigi Gui, 
Consiliul de Miniștri italian a 
aprobat marți o scrie de măsuri 
menite să contribuie la repri
marea utilizării și deținerii a- 
buzive de arme. în cercurile 
politice italiene se apreciază că 
această, inițiativă reprezintă pri
mul răspuns al guvernului la 
valul de criminalitate politică 
sau de drept comun.

Proiectul de lege adoptat de 
guvernul italian prevede, între 
altele, triplarea pedepselor e- 
xistente pentru delictul de utili
zare și deținere a anumitor ar
me, ca și instituirea unui cata
log național al armelor autori
zate. Pe de altă parte, ministrul 
de interne urmează să ceară 
parlamentului să aprobe cu re
gim de urgență un text legisla
tiv referitor la producerea, co
mercializarea și traficul de ar
me.

Criză economică în Chile
Sfirșitul acestui an găsește si

tuația economică din Chile in 
pragul unei grave crize econo
mice, relevă într-un comentariu 
Agenția France Presse. Pentru 
cea mai mare parte dintre chi
lieni — scrie agenția — sfirșitul 
anului 1974 va fi trist în condi
țiile unor salarii insuficiente și 
ale existenței șomajului. Infla
ția. care a atins aproape 350 la 
sută în cursul ultimelor 11 luni 
ale anului, depășind cu peste 50 
la sută previziunile experților, 
a lovit in puterea de cumpărare a 
oamenilor muncii, diminuind-o 
considerabil. în luna septem
brie, piinea era de 22 ori mai 
scumpă decit cu un an in urmă, 
săpunul de 69 de ori, iar zahă
rul de 29 de ori. După cum ara
tă un studiu publicat in cursul 
săptăminii în revista „Mensaje", 
puterea de cumpărare a munci
torilor situați pe scara de sala
rizare cea mai de jos a fost di
minuată cu aproape 50 la sută 
intre septembrie 1973 și septem
brie 1974.

0 POTRIVIT UNEI LEGI date 
publicității la Ankara, in Turcia 
au fost restabilite drepturile po
litice ale membrilor Partidului 
Democratic, condus de fostul 
premier, Adnan Menderes.

0 PREȘEDINTELE VENE- 
ZUELEI, Carlos Andres Perez, 
a anunțat apropiata prezentare 
spre aprobare Congresului Na
țional a legii privind naționali
zarea industriei petroliere. Pro
iectul de lege prevede trecerea 
sub controlul statului a tuturor 
fazelor de exploatare și prelu
crare a hidrocarburilor, inclusiv 
comercializarea lor pe piața in
ternațională.

,, Arhipelagul 
parfumului" 

pe drumul 
independenței
Rezultatele definitive al* 

referendumului desfășurat 
duminică in Insulele Comore 
arată că populația arhipe
lagului s-a pronunțat cu o 
majoritate covirșitoare pen
tru acordarea independen
ței acestui teritoriu, aflat sub 
administrația franceză. 95.56 
la sută dintre cele 150 000 
de persoane chemate la urne 
au ales buletinele de culoare 
albastră, simbol al opțiunii 
lor pentru independență.

Dealtfel, chiar înainte de 
deschiderea scrutinului 
în dimineața zilei de 22 de
cembrie. la 6, ora locală — 
anticiparea rezultatelor nu 
făcea obiectul nici unei di
leme. LE MONDE afirma 
că „rezultatul acestei consul
tări nu trezește nici un fel 
de îndoieli, dacă se ține 
seama de declarațiile prin
cipalilor responsabili poli
tici locali și de starea de 
spirit precumpănitoare în 
rindurile populației. De mai 
mulți ani, curentul partiza
nilor independenței nu înce
tează să crească". încă de la 
alegerile legislative din de
cembrie 1972, principalele 
formații politice din arhipe
lag au susținut ideea inde
pendenței. Consultări pe te
ma acordării autonomiei de-

Arhip. Comore
Qf/is. MAREA COMORĂ,

Ins.MOHEU
Irts~MAYOTTp^

pline acestui teritoriu s-au 
desfășurat la Paris, anul tre
cut, in mai multe reprize. 
Autoritățile metropolitane au 
adoptat, la 23 noiembrie, în 
urma acestor consultări, o 
lege privind organizarea ți
nui referendum în insule. 
Acum, dorința majorității 
fiind exprimată, potrivit le
gii, parlamentul francez ur
mează să ratifice rezultatele 
referendumului după șase 
luni de la proclamarea lor 
oficială.

Problema cea mai impor
tantă căreia trebuie să-i facă 
față „Arhipelagul parfumu
lui" — numit astfel după 
producția sa de plante do 
esență (Ylang-Ylang) — este 
de ordin economic. Aflate in 
sud-estui Africii, in largul 
Oceanului Indian, la 500 kni 
de Madagascar, cele patru 
insule principale ale arhipe
lagului — Marea Comoră, 
Moheli, Anjouan și Mayotte 
(aproximativ 2171 kilometri 
pătrați) — sînt afectate de 
penuria de orez și de seceta 
persistentă. Majoritatea ce
lor 290 000 de locuitori se 
ocupă în principal cu agri
cultura.

Luni dimineața, după cu
noașterea rezultatelor con
sultării de duminică, Ahmetl 
Abdallah, președintele Con
siliului de guvernămint al 
Comorelor, a declarat: „In 
curind va trebui să edificăm 
un nou stat comorian. Came
ra deputaților va exercita 
rolul de Adunare constitu
antă și va trebui să elabo
reze o constituție".

Adresind un apel comorie- 
nilor — semnalează FRANCE 
PRESSE — Ahmed Abdallah 
a cerut acestora „să se 
unească într-un elan fră
țesc". „Astăzi, mai mult ca 
oricînd, a adăugat președin
tele Consiliului de guvernă- 
mini, va trebui să avem con
știința deplină a operei pe 
care urpiează să o înfăp
tuim".

D. I.
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dar nu de domeniul 
imposibilului. Casele 
solare construite ex
perimental (in Franța, 
semnalează săptămîna- 
lul L’EXPRESS, exis
tă trei asemenea case) 
sînt considerate incă 
drept -curiozități. Cei 
aflați. insă în miezul 
cercetărilor apreciază 
că, intr-un viitor apro
piat, folosirea pe scară 
largă a1 energiei solare 
ar putea deveni o rea
litate.

DOINA IOVĂNEL

NEMURITORII: Sala Palatului 
(orele 17,15: 20,15); Patria (orele 
9,30: 12,15; 15: 17,30; 20), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 13,15; 
20,30)., București (orele 8,45; 11;
13,15: 16; 18,30; 20,45).

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE WALT DISNEY: Capitol
(orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 20.15)‘.

MICUL DEJUN LA TIFFANY: 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21): Victoria (orele 9,15; 
12; 14,45; 17,30; 20,15).

UN GENTLEMAN ÎN VESTUL 
SĂLBATIC : Feroviar (orele
9.15;..13: 15; 17,45; 20.15); Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45); Modern (orele 8,30; 11;
13.30; 16; 18,30; 21).

POVESTEA VITEAZULUI IA- 
NOS: Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18: 20.15).

FERMA SUSPICIUNILOR: Scala 
(orele 9,30; 11.30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21): Festival (orele 9,15; 11,30;
13.45: 16: 18.15: 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
Doina (orele 9,30; 11,30; 13,45:
16: 18.15: 20.15).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CAVALERII TEUTONI: înfrăți
rea (orele 15,30; 19); Tomis (orele 
9; 12.15: 15,30: 19).

UN ZtMBET PENTRU MAI TIR
ZIU:: Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15: 20.30): Flamura (orele 9; 
11.15: 13.30; 15.45: 18; 20,15).

AGENTUL STRANIU: Dacia (o- 
rele. 9; 11.15: 13.30; 16; 18,15; 20.30); 
Munca (orele 16; 18: 20).

TIMPURI NOI: Grivifa (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30); Glo
ria (orele 8.45: 10,45; 12,45; 14,45; 
16.45: 18,45; 20,45).

URMĂRIT, URMĂRITĂ!: Bu-
cegi (orele 16; 18; 20).

TALENTE SI ADMIRATORI: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

UN COMISAR ACUZĂ: Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20,15).
.BUNICUL SIBERIAN:. Ciulești 

(orele 15.30; 18; .20,15)1 Progresul 
(orele 16; 18: 20).

ALEXANDRU MACEDON: Cen
tral (orele 9.15: 12,30: 16; 19.30).

DACII: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

TOM SAWYER: Floreasca (ore
le 15,30; 18;'20',15).

IUBIRE: Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

O SCRISOARE PENTRU SCOT
LAND YARD: Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Mio

rița (orele 9; 11,15; • 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

O ZI DE NOIEMBRIE: Pacea 
(orele 16; 18; 20).

RUY BLAS: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.15).

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Cringași (orele 16; 18,15).

LOCOTENENT COLUMBO: Au
rora (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 
20.15).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Mo
șilor (orele 15.30; 18; 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Lumina (orele 9; 12,30: 16; 19,30).

DUHUL AURULUI: Popular (o- 
rele 16: 18: 20).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Cos
mos (orele 15.30: 18: 20.15).

ZIDURI VECHI: Flacăra (orele 
15.30: 18: 20).

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA ACHI
TA: Arta (orele 15,30: 17.45: 20).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE: Vi
tal! (orele 15,30: 18: 20.15).

IZVOARF: R-’-ova (orele 16; 19).

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba engleză. 9,00 

Teleșeoală. 10,00 Curs de limba

rusă. 10,30 Film artistic: „Por
țile albastre ale orașului". 12,05 
Tribuna TV. 12.25 Telex. 12,30 în
chiderea programului. 16.00 Curs 
de limba germană. 16,30—17,00 Curs 
de limba franceză. 17,30 Telex. 
17,35 Pădurea și noi. 18.05 Muzica 
— emisiune de actualitate mu
zicală. 18,25 Cum vorbim ? 
18,45 Tragerea Pronoexpres. 18,50 
Familia. 19,20 1001 de seri :
Bugs Buny. 19,30 Telejurnal. 
La chemarea Congresului — 
răspuns prin fapte. 20,00 Muzică 
populară cu Irlna Loghln. 20,10 
Telecinemateea. Ciclul „Mari ac
tori" : John Wayne. „100 de dolari 
pentru șerif". 22,15 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Al
bert Einstein. 20,30 Telerama. 
Micro-almanah TV. 21,00 Porta
tiv ’74. 21,25 Telex. 21,30 Pre
față la o carte de istorie a viito
rului. 21,45 Răsună-n inimi marele 
îndemn. Emisiune muzical-literară. 
22,05 Treptele afirmării. 22,30 în
chiderea programului.

Opera Română: SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI - ora 19: Teatrul de 
Operetă: OKLAHOMA - ora 19.30; 
Teatrjil Național. (Sala Mare) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 19.30; 
(Sala Mică)': PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN — ora 19.30: Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 19.30; (Sala Studio): 
A 12-A NOARTE — ora 19,30: Tea
trul ,.C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru): ȘOC LA MEZANIN — ora 10; 
(Sala Studio): ȘOC LA MEZANIN
— ora 19: Teatrul Mic: VIAȚA E 
CA UN VAGON? — ora 19.30: Tea
trul GiuJești: MAREA EXPEDIȚIE

ora 19,30: Teatrul „Ion Vasi- 
lescu": SICILIANA — ora 19.30 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SA NE VJEZI DISEARĂ — 
ora 19.30; (Sala Vittoria): UN BĂ
IAT . DE ZAHĂR... ARS! — .ora 
19,30: Teatrul .„Ion Creangă":
OMUL INVIZIBIL — ora 10; Tea
trul Țăndărică (Sala Victoria): 
CUNUNA . SQARELUr - ora 10; 
(Sala Academia): RĂI-ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Ansamblul „Rapso
dia Română”: LA HANUL CU 
CINTECE - ora 19.30: Circul 
„București": UN ȘERIF LA... CIRC
— ora 10 și 19,30.
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