
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX, însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al
SERIA II, XI-lea, animafi de dorinfa de a intensifica eforturile
Nr. 7964 pentru infăptuirea cincinalului înainte de termen, 

oamenii muncii din județul Suceava adresează
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30 BANI
CHEMARE LA ÎNTRECERE

PENTRU ANUL 1975
SIMBĂTĂ

28 DECEMBRIE către toate consiliile populare județene
1974 Textul chemării în pagina a III-a

AL MARILOR SUCCESE IN PRODUCȚIE
Actualitatea

economica

MILIONUL
RESITEI
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O veste de ultimă 
vrednicii oțelari din străve
chea cetate a metalului de 
pe Cerna și-au îndeplinit an
gajamentul patriotic de a 
produce anul acesta un mi
lion tone de oțel. Record al 
tuturor timpurilor Reșiței. 
Pentru a atinge această per
formanță oțelarii și-au pus in 
valoare nu numai experiența 
Și măiestria profesională dar 
mai ales înalta conștiință 
muncitorească, răspunderea 
comunistă față de exploata
rea și întreținerea corespun
zătoare a agregatelor, pentru 
ca ele să poată produce cu 
mult mai mult decit capaci
tatea proiectată. Intr-adevăr, 
niciodată nu s-au obținut a- 
semenea indici de utilizare a 
cuptoarelor ca acum : 90.3 la 
sută din timpul calendaristic 
a fost convertit în oțel. Ceea 
ce Înseamnă că au fost pre
venite orice staționări nepla
nificate, orice defecțiuni, ca 
rezultat al zilelor și nopților 
de veghe Ia buna funcționa
re a fiecărei instalații.

Marea întrecere pentru 
realizarea milionului de tone 
s-a declanșat în primele zile 
ale acestui an și avea să con
stituie omagiul oțelarilor re- 
șițeni adus marilor eveni
mente politice din viața pa
triei și partidului : a XXX-a 
aniversare a eliberării și cel 
de-al XI-lea Congres al 
partidului. Inginerul Antoni
că Dijmărescu, șeful secției, 
ne mărturisește că toți cei 
1 000 de oțelari au făcut dova
da unei capacități de mobi
lizare entuziastă, dovada unei 
discipline și spirit 
exemplare. Nici 
disciplinară, nici 
tehnologică, timp 
de zile. „Sufletul

dăruire 
abatere 
abatere

inginerul 
probează : 
mii tone 
au rotun-

de 
o 
o 
de un an
întrecerii 

au fost tinerii oțelari", spu
ne mai departe 
Dijmărescu. Și 
din cele patruzeci 
peste plan și care
jit milionul, treizeci mii de 
tone au fost date de brigada 
de tineret care deservește 
cuptorul tineretului, nr. 1. 
Primtopitorul Ion Văduva, 
topitorii Ion Cenade, Mihai 
Wiirtz, Vasile Iușan, iată 
cîțiva dintre uteciștii acestei 
brigăzi, semnatari ai presti
giosului succes.

Acum aproape o sută de 
ani — în 1876 — cînd a în
ceput aici la Reșița produc
ția de oțel Martin, funcțio
nau 
opt 
are 
125

două cuptoare de cite 
tone fiecare. In prezent, 
cinci cuptoare de 250 și 
de tone. Producția sa

actuală este de patru ori 
mai mare ca cea din 1938 și 
de 1,7 ori superioară celei 
obținute în 1960. Ritmurile 
Reșiței sint ritmurile între
gii noastre economii socia
liste. Din cele 327 calități de 
oțeluri cite s-au elaborat în 
acest an, 40 la sută sint mărci 
superioare. Mărcile de oțel 
aliat și slab aliat reprezintă 
26,29 la sută din cantitatea 
totală.

„Nevoia metalului cu înal
te calități — reia șeful oțe- 
Iăriei — crește pe măsura 
diversificării construcției de 
mașini din țara noastră ; iată 
de ce, toate acțiunile și ini
țiativele comuniștilor și ute- 
ciștilor oțelari au vizat, in 
paralel cu creșterea cantită
ții, îmbunătățirea calității 
metalului topit. Producem 
acum cu 109,6 Ia sută mai 
multe mărci de oțeluri aliate 
și slab aliate decit în urmă 
cu zece ani, intrînd în 1975
— ultimul an al cincinalului
— cu exigențe sporite și în 
același timp cu ferma hotă- 
rire a amplificării realizări
lor noastre".

ROMULUS LAL

piNCRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
340 milioane lei —
spor de producție

Sfirșitul lunii decembrie coincide Cu îm
plinirea a 25 de ani de existentă a ‘între
prinderii textile „Moldova" din Botoșani, 
în această perioadă, unitatea botoșăneană 
s-a dezvoltat continuu, ajungînd una din
tre cele mai mari întreprinderi de profil 
din tară. Numai in ultimii 10 ani, ea și-a 
sporit capacitatea de 6 ori, asigurînd a- 
proape 6 la sută din cantitatea de fire fi
nite de bumbac și peste 7 la sută din vo
lumul de .țesături furnizate de industria 
textilă a țării. La Botoșani se realizează 
astăzi 34 sortimente de țesături, în peste 
300 de poziții coloristice. 44 la sută din to
talul produselor obținute fiind destinate 
exportului.

Desfășurind o amplă întrecere pentru fo
losirea rațională a materiilor prime și a 
fondului de timp, colectivul întreprinderii 
și-a onorat incă de la 12 iunie sarcinile de

plan pe întreaga perioadă 1971—1974. Prin 
acest important avans, colectivul între
prinderii textile „Moldova" din Botoșani 
va încheia actualul cincinal cu un spor de 
producție estimat la 340 milioane lei.

Recorduri în contul
anului viitor

Colectivele de muncă din unitățile in
dustriale ale județului Suceava, care și-au 
Îndeplinit cu mult înainte de termen sar
cinile de plan pe cel de-al patrulea an al 
cincinalului, vor înscrie în bilanțul pe ca- 
re-1 vor încheia peste cîteva zile un spor 
al producției globale estimat la peste 272 
milioane lei. Depășirile de plan se vor 
concretiza, intre altele, in circa. 5 700 tone 
barită, 1 724 tone minereu mangan marfă. 
7 861 metri cubi lemn pentru industria ce
lulozei. 6 321 tone plăci aglomerate din 
lemn. 729 tone hirtie-

Comunistul — modelul

la care ne raportăm
A fi un exemplu înaintat pentru toți cei în mij

locul cărora trăiești și muncești. A realiza uni
tatea profundă dintre cuvînt și faptă, dintre 
voință și aspirație, pentru a materializa prin 
forța exemplului personal principiile și normele 
comuniste — iată unul dintre sensurile adinei 
ale codului moral-politic al existenței noastre. 
Calitățile care ni se cer și pentru care vîrsta 
tînără se află intr-un viu proces de asimilare 
le găsim întruchipate, prin forța modelului care 
le emană, în munca și viața unor oameni care 
se bucură de un desăvîrșit respect: Comuniștii.

DUMITRU MOLDOVAN TEOFIL VLAD

TREI BIOGRAFII,

TREI ARGUMENTE

PRIVIND

Forța» 
exemplului 
personal

În pagina a lll-a

Registrul naval român 
la sfîrsitul anului 1974

Echipajele flotei maritime comerciale 
și-'au îndeplinit sarcinile pe 1974, planul 
anual de venituri urmînd a fi depășit cu 
50 milioane lei valută față de prevederi. 
Datorită organizării judicioase a lucrului 
la dane, docherii, tehnicienii și inginerii 
din porturile Constanța. Galați; Brăila și 
Tulcea vor opera suplimentar 1 milibn 
tone de mărfuri.

Sfirșitul .celui de-al patrulea an al cin
cinalului coincide cu înmatricularea în re
gistrul naval român a celei de-a 85-a 
nave aparținind flotei noastre. Importan
tele investiții alocate in perioada 1971— 
1974 de stat în vederea modernizării și 
dezvoltării transporturilor au permis ca 
numai in această lună să se transporte 
tot atitea mărfuri cit în întregul an 1964

BILANȚ PRELIMINAR
Bilanțul preliminar al rezultatelor obținute in decursul celor 

patru ani din actualul cincinal evidențiază faptul că în agri
cultură, deși anii 1973 și 1974 au fost puțin favorabili în unele 
zone ale țării, producția agricolă a înregistrat o creștere cu 
peste 25 la sută, in comparație cu întregul cincinal precedent. 
In anul care se încheie peste cîteva zile, recolteje obținute au 
fost mai mari, decit cele realizate în medie în perioada 1966— 
1970, indeosebi la cereale, sfeclă de zahăr, legume, cartofi. De 
asemenea, față de 1970 efectivele de animale au sporit cu a- 
proape 900 000 de bovine, al porcinelor cu 3 milioane, iar al 
ovinelor cu aproape un milion. în mod corespunzător a cres
cut producția de carne, lapte, lină și ouă.

Rezultatele bune in domeniul producției vegetale și ani
male s-au reflectat in aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare, livrările la fondul pieței crescind in 1974. față 
de 1973. cu 12 la sută la carne și produse din carne, cu 6.5 la 
sută la lapte și produse lactate, cu 13 la sută la grăsimi, cu 10 
la sută Ia ouă și cu 5 la sută la legume și cartofi.

In pagina a V-a

(Agerpres)

CARNET 
TEHNICO- 
ȘTIINȚIFIC

Cîteva remarcabile realizări 
privind valorificarea în pro
ducție a unor importante cer
cetări științifice românești.'

Avanposturile agriculturii intensiveI ■
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AUTOSTRADĂ DE AUR
PENTRU 65

...Era toamnă. O toamnă us
cată. Praful se lipea sfidător de 
articulațiile motoarelor. Pămîn- 
tul, în bolovani mari, lovea în 
fierul plugului, zdruncinînd echi
librul ăgregatului. Arat o dată, 
arat de două ori. Discuit o dată,' 
discuit de două ori. Cum merge 
treaba? „Mulțumim de întreba
re, bine. E cam sec pămîntul, dar 
trebuie să-l mărunțim pînă cînd 
gura semănătorii va merge ca în 
unt". Era toamnă. Fără ploaie. 
Cerul senin își dezvăluia geogra
fia stelelor. „Bun pentru recolta
tul porumbului e timpul ăsta". 
Dar pentru grîu? „Dacă nu e 
bun, îl facem noi".

...Era iarnă. O iarnă geroasă fără 
zăpadă. „Nu am văzut în viața 
mea plante lihnite de foame ca 
atunci". Buncărele mari ale fer
tilizatoarelor împrăștiau „azota-

GHEORGHE JIGA

tul" cu rîvnă. „E prea frumos 
crăscut, chiar dacă toamna a fost 
păcătos de uscată".

...Era vară. Vară fierbinte de 
se-nmuia și fierul. Combinele 
seînteiau în soare, de ulei, de 
sudoare. Se poate de 6 ori nor
ma? „La recoltat? Se poate. Au 
demonstrat-o Iosif, Klein, Kere- 
keș, Ilie"; Vă bucură producția 
asta grozavă? „Bine sptis! Zău că 
e grozavă. Ne-am mai obișnuit 
cu ele, dar e grozav că în fie
care an obținem mai mult". Cit 
a fost în ’74? „Păi n-ați citit De
cretul? 4 661 kg la hectar pe 1 100 
hectare. Nu-i ptițin, nu?"

— Ce să spunem, e puțin, e 
mult? Oamenii ce zic, tovarășe 
Petru Billi?

— Vorbesc de 5 000 kg în 1976 
pe aceeași suprafață. De fapt nu

Premiile revistei 
Luceafărul64

Ieri seară, la Ateneul tineretului, a avut loc 
decernarea premiilor pe acest an ale revistei 
„Luceafărul" acordate tinerilor debutanți în 
paginile acestei publicații. Citiți relatarea din 

pagina a ll-a.

DANSUL TEMATIC—UN GEN CU
MULTIPLE VALENȚE EDUCATIVE

Dansul tematic este un gen 
inaccesibil amatorilor ? Sint oare 
excepții formațiile de dans te
matic ale tinerilor muncitori ?

Cei 30 de tineri (cu o virstă 
între 18 și 24 de ani) ai forma
ției de dansuri a întreprinde
rii de utilaj minier Filipeștii de 
Pădure, județul Prahova, nu sint 
dansatori înzestrați cu calități 
artistice de excepție. Și totuși, 
i-am văzut interpretind cu o 
deosebită acuratețe un dans te
matic : „Adolescenții", consti
tuit dintr-o suită de tablouri 
inspirate din evenimentele pri-

mei zile din viața unui absolvent 
de școală profesională minieră, 
dansul, ideile sale, le sint fa
miliare interpreților. Mișcările 
simple, expresive, executate cu 
ușurință confirmau spusele in
structorului formației, Vera Fă- 
căianu, care îmi vorbise despre 
principiul adaptării metodicii 
dansului tematic la condiția și 
posibilitățile reale ale dansato
rilor. „Ca să realizez acest dans, 
ne spune Vera Făcăianu, am 
coborît în mină : mă interesa, 
văzute la fața locului, în pro
cesul de producție, atitudinile

corporale, situațiile, faptele în 
coerența lor. Tinerilor le-a plă
cut subiectul, iar odată ce le-am 
cîștigat atenția, le-am creat un 
„grai" prin mișcări simple, ac
cesibile, supuse ideilor din dans. 
Tinerii aceștia nu au mai dan
sat niciodată într-o formație. 
Desigur, cu un dansator în sta
diul de numărat pasul, nu poți 
face dans tematic. Este necesară 
alfabetizarea coregrafică. Iar 
instructorul trebuie să fie nu 
numai un practicant, să aplice 
pași gata făcuți (ca în cazul 
dansului popular), ci să creeze

el însuși mișcări noi în funcție 
de tema dansului și de posibi
litățile tehnice ale dansatorilor".

La Uzina mecanică din Plo- 
peni-Prahova, formația de dans 
tematic s-a constituit destul de 
ușor in virtutea tradițiilor miș
cării artistice din această uzină. 
..Am învățat lucrind, spunea in
structorul Chiriță Nicolae, dan
sator la rindul său. Nu ducem 
lipsă de tineri, de formații, ci

ALINA POPOVICI
(Continuare în pag. a ll-a)

Orașele
României
sub
semnul
modernizării

Conf. dr. arhitect Au
relian Trișcu, secretar al 
Uniunii Arhitecților din 
Republica Socialistă Ro
mânia evidențiază, în ar
ticolul pe care (I publicăm 
în pagina a ll-a, cîteva 
probleme care în dece
niile următoare, în plină 
desfășurare a revoluției 
tehnico-științifice, vor fi 
rezolvate prin valorifica
rea optimă a teritoriului, 
realizarea unor densități 
corespunzătoare, ampla
sarea rațională a obiec
tivelor economice și a 
ansamblurilor de locuințe. 
Toate acestea vor 
cadrul de viață 
nit să contribuie la 
plinirea omului în 
sul societății.

crea 
me- 
îm- 

folo-

REPUBLICA DREPTĂȚII
ION LOTREANU

Republica-și înalță zăpezile pe munți 
Ca pe o fluturare de steaguri albe, grele - 
Peste mireasma iernii lumina-ntinde punți, 
In piscul țării arde icoana unei stele.

Cîmpiile române respiră sub ninsori, 
Decembrie veghează. Au flori in ramuri meri 

. La temelia ierbii cresc focuri pe comori :
Se pregăfește-n boabe triumful primăverii I

CP
r ... v n

vorbesc, ci fac pentru cele 5 000 
aproape • „imposibilul".

•— Se poate vedea abesti „im
posibil"?

...Era toamnă. O toamnă la
custră,'cu ploi' necontenite. .'"Și 
cel mai „tare" pămînt se mocir-> 
lise. In 4 zile s-au semănat 900 
hectare. Ctt’îh 10—12 zile de o-, 
bicei. „Fegiorii lui Dan Dan și. 
Dan Vasile au arat în 24 de ore.

ȘTEFAN DORGOȘAN
i.
■ (Continuare în pag. a V-a)

1

...O flamură prin secoli plutea 
Ca umbra unei păsări în cerul 
Un veac cernit se stinse. Năvalnic, Evul nou 
Născuse ape limpezi în Patria română.

ca un ecou, 
din fîntină.

Luminile-n orașe se clatinâ-n 
E-o titanică foșnire de holde 
Semințele-n hambare visează 
In miezul lor răsună adine o

ferești, 
sub zăpadă, 
bolți cerești 
canonadă !■

Sîntem scintei de lună incendiind un val, 
In Patria dreptății rostirea ni-e stăpînă... 
Republica-și înalță destinul triumfal 
Ca pe un crin etern purtat de-un sol în mînă.

fLUCRUL BINE FĂCUT 1
Pe o vreme cînd cu ceață, cînd cu lumină 

de primăvară, timp străbătut, oricum, de 
melancolia lipsei de zăpadă, Anul Nou se 
grăbește să vină. TI așteptăm cu bucuria 
dintotdeauna a românului, deschis și opti
mist în fața viitorului. 1974 a fost un an 
bun, îl încheiem cu bine, uniți și mai mult 
sub lumina evenimentului său major - 
Congresul al XI-lea - care va domina pen
tru multă vreme proiecțiile anilor ce vin. 
Datele lui 1974 sînt bogate și îmbărbătă- 
toare. Am produs mult mai mult și gîndim, 
cred, cu mai multă înțelepciune. Ne-am a- 
firmat și mai mult în lume; pe multiple pla
nuri', și —"k:— £—x*

Ceea 
mie cu 
pentru 
muncii 
riate domenii s-a ridicat la ————
cote demne de admirat. De la.
construcția de mari edificii pînă la produse 
de larg consum, nenumărate sînt obiectele 
sau obiectivele în fața cărora putem azi 
zice cu toată inima : „lată un lucru BUN !" 

Lucrul bine făcut are în lumea contem
porană o importanță covîrșitoare, căci 
dacă se vorbea altădată, desigur, greșit, 
de o calitate a spiritualității popoarelor 
tradusă doar în limbajul artelor, epoca 
noastră măsoară în egcilă măsură, dacă nu 
chiar în primul rînd, aptitudinile unui neam 
sau ale altuia după ceea ce lansează pe 
piața producției industriale (cuprinzînd în 
aceasta și industria agricolă). Lucrul bine 
făcut e lucrul celor bine organizați, bine 
calificați, al celor foarte disciplinați, al ce
lor profunzi și serioși, al celor cu respect 
pentru ei și gust pentru frumos. Omul care 
face lucru bun, acel lucru pe care-ți vine 
să pui mîna și să-l mîngîi de plăcere, este 
opus proverbialului cîrcală, epitet care tra
duce spiritul de însăilător al cîrpaciului, al 
celui ce pare că dă formă obiectelor fără 

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

asta este chiar foarte bine, 
ce mi se pare însă 
deosebire de remarcat 

1974 este calitatea 
noastre, care în va- 

domenii s-a

să pună însă în ele și sufletul luminos al 
lucrului meșterit pînă la perfecțiune.

Lucrul bun este egalul unei victorii ob
ținute pe numeroase planuri. în liftul pe 
care-l are blocul în care locuiesc privesc 
adesea o placă pe care este scris numele 
firmei constructoare. Placa este prinsă cu 
patru holșuruburi. Cine le-a învîrtit cu șuru
belnița a făcut-o (ierte-mi-se expresia !)... 
cam ciobănește. Florile acelor holșuruburi 
stau căscate ba într-o parte, ba în alta, și 
amănuntul, oricît de mic, zgîrie privirea. Cu 
aceeași neglijență trebuie să se fi lucrat 
însă și la subansamblele principale, căci de 
vreo șase

Eugen Florescu

ani mai la fiecare zece zile, iar 
uneori de cîteva ori pe săp- 
tămînă, doi băieți cu truse 
grele sînt obligați să vină și 
să încalece frînghîile de oțel 
și s-o ia de la capăt cu lucra
rea pentru a pune cutiile în 

mișcare. în șase ani liftul prost făcut a mai 
fost, cred, plătit de cîteva ori și produsul 
acesta, mai vechi, îmi deșteaptă de cîteva 
ori pe zi, prin opoziție, nerăbdarea de-a 
auzi zumzetul acela plăcut al contactului 
electric perfect, al motorului care se învîr- 
tește rapid dar silențios, al cutiei care 
alunecă dulce și se oprește exact - adică 
liftul bine făcut.

Contrar unor păreri cam ruraliste, lucrul 
bine făcut nu se opune lucrului „la normă". 
Marile firme bune lucrează în ritm rapid și 
nu este în asta nici un inconvenient.

De asemenea, lucru bine făcut înseamnă 
producție care se ridică cel puțin la nivelul 
mondial.

Cel puțin !
E bine că 

guli și ceea 
ține urarea 
rința de a avea tot mai multe lucruri cu 
care să ne mîndrim prin calitate...

învățăm și aplicăm aceste re
ce mi se pare necesar a con- 
noastră pentru 1975 este do-

y
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ORAȘELE ROMÂNIEI SUB SEMNUL MODERNIZĂRII

AȘEZĂRILE 
NOASTRE DEMlINE

Anul acetta am avut privilegiul de-a putea fi oaspeții Capi
talei României din anul 2000. Expoziția din holul Palatului spor
turilor și culturii, din Parcul Tineretului, cuprinzînd zeci de 
planuri, schițe, machete care se vor materializa în următorii 
ani, ne-a purtat prin viitoarele cartiere bucureștene, prin nu
meroasele sale parcuri, prin stafiile metroului, prin zonele 
industriale și chiar prin apartamentele unde, desigur, vor locui 
și mulți dintre noi. Vizitatorii au fost rugați să completeze un 
chestionări ce părere au despre cutare sau cutare edificiu, 
cartier, parc, detaliu efe construcție ș.a.m.d. ? Cum ar dori să 
fie zona X ? Ce propuneri concrete au ? Desigur, multe dintre 
aceste propuneri vor fi reținute de specialiști, așa cum se va 
proceda, dealtfel, și în alte localități ale țării.

Așadar, cum va arăta Bucureștiul peste 15-20 de ani ? Se
lectăm, pentru un răspuns mai general, cîteva elemente din 
programul de dezvoltare a Capitalei în perspectiva anului

în întreaga lume se pun cu 
acuitate probleme dificile, de
terminate, printre altele, de 
creșterea populației și de ritmul 
alert de urbanizare. Creșterea 
nivelului de trai, spre care aspi
ră continuu fiecare cetățean, in
clude întotdeauna, ca parametri, 
o locuință mai bună, folosirea 
unor dotări social-culturale va
riate și bine dimensionate, 
transporturi rapide și un cadru 
de viață nepoluat, adaptat con
dițiilor naturale. Astfel de dezi
derate nu pot fi împlinite decît 
prin eforturi coordonate pe plan 
general, în baza unei orientări 
științifice.

Pentru următorii 15 ani, politi
ca în domeniul investițiilor pre
vede folosirea unor fonduri de 
3 000 miliarde lei, din care o 
bună parte este destinată indus
triei construcțiilor și materiale
lor noi, îmbunătățirii confortu
lui șl a gradului de utilitate în 
domeniul locuințelor și al celor
lalte obiective social-culturale. 
în cincinalul 1976—1980 urmează 
să se realizeze 2,5—3 milioane de 
apartamente, sporindu-se pon
derea apartamentelor cu 3—4 
camere și majorîndu-se suprafa
ța utilă pe fiecare apartament. 
Odată cu aceasta, vor fi edificate 
numeroase și importante con
strucții în sectorul de Învăță
mînt, ocrotirea sănătății, cultură, 
educație fizică și sport. Ele se 
amplasează în teritoriu în core
lare cu nucleele existente și cu 
locurile de muncă, în funcție de 
prevederile programului de siste
matizare, de necesitatea dezvol
tării unor orașe existente și a 
300—400 noi centre orășenești, in 
jurul cărora vor gravita toate 
localitățile rurale.

Avalanșa noilor construcții și 
cerințele crescînde ale populației 
nu-și mai găsesc locul firesc în 
tiparele fostelor tîrguri pa
triarhale, cu iz de gravură. In
dustria și noile instituții de cul
tură au schimbat fața unor 
localități vechi, ca Tîrgoviște, 
Iași, Craiova sau Tîrgu-Mureș. 
în epoca actuală, caracterizată 
prin desfășurarea revoluției 
tehnico-științifice, se pun pro
bleme noi, printre care se nu
mără valorificarea optimă a te
ritoriului, realizarea unor densi

tăți corespunzătoare, amplasarea 
rațională a obiectivelor economi
ce și a ansamblurilor de locuin
țe, executarea marelui volum de 
construcții cu ajutorul tipizării 
și industrializării, obținerea unei 
eficiențe economice și sociale 
maxime. în amenajarea largă a 
unor zone funcționale apar noi 
localități, ca cele din preajma 
marilor baraje, a cetăților chi
miei și metalurgiei, sau salbele 
de stațiuni pentru odihnă și des
tindere, ca cele de pe țărmul 
Mării Negre, ele reflectând pre
zența celor care le-au realizat cu 
devotament, pricepere și conști
inciozitate profesională.

în evoluția rapidă a orașului 
nu trebuie să se piardă din ve
dere varietatea șl complexitatea 
unor acțiuni care se pot dezvolta 
simultan. Astfel, odată cu reali
zarea noilor ansambluri și a 
echipării moderne tehnico-edili- 
tare — cu centrale termice de 
cartier, noduri majore de circu
lație, pasaje denivelate etc. — 
preocupări atente se referă la 
protejarea și punerea în valoare 
a centrelor istorice, a monumen
telor de arhitectură și a fondu
lui construit reprezentativ. După 
cum, de asemenea, o importanță 
esențială în lupta continuă pen
tru păstrarea echilibrului natu- 
ră-om-mediu urban o are apă
rarea mediului înconjurător, re
ducerea noxelor, extinderea 
plantațiilor. Sînt semnificative 
în acest sens spectaculoasele ac
țiuni desfășurate în Capitală 
pentru asanarea lacurilor din 
zona de nord, sau pentru ame
najarea unor noi parcuri, ca 
cel realizat recent în axul ma
gistralei nord-sud, în jurul Pa
latului sporturilor și culturii.

Proiecte, studii și cercetări, o 
activitate bine îndrumată de 
programe și directive, contribuie 
la pregătirea orașelor noastre de 
mîine. Comenzi sociale fără pre
cedent determină edificarea ra
pidă a unor noi trepte, în scara 
largă și luminoasă care conduce 
către un nivel de viață mai ri
dicat. Măsurile ce se impun pen
tru organizarea și sistematizarea 
localităților urmăresc să asigure 
condiții egale pentru toți cetă
țenii țării, gama de preocupări 
și prevederi care se cizelează
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în institutele de studii și cerce
tări, în aceste laboratoare de 
proiectare, fiind nebănuit de 
largă. Cuprinzînd întreaga rețea 
de localități urbane și rurale de 
pe teritoriul țării noastre, dis
tribuirea dotărilor, corelarea 
transporturilor, folosirea judi
cioasă a forței de muncă, ea ur
mărește în același timp rezol
varea, în linii generale, a pro
blemei locuințelor, în următorul 
cincinal. Altor probleme, ca cele 
privind tipizarea construcțiilor 
de masă, echiparea modernă, fo
losirea unor noi materiale și 
metode în domeniul construcți
ilor li se adaugă studii cu obiec
tive concrete, nominalizate, ca 
acelea care pregătesc construirea 
primei etape a metroului din 
București, sau asigurarea unei 
legături directe pe apă, între 
Capitală și arterele de circulație 
fluvială ale Europei, prin înce
perea lucrărilor de navigabilitate 
în sistemul de irigații Mostiștea- 
Dunăre-București.

Vorbind despre sistematizare, 
despre urbanizare, nu putem să 
nu amintim sprijinul substanțial 
adus de populație în această ac
țiune, care se preocupă direct 
de înfrumusețarea zonelor de 
locuit și de întreținerea parcu
rilor, participînd, de asemenea, 
la dezbaterea problemelor gene
rale, ca în acțiunea care se des
fășoară în aceste zile, cu pri
vire la schița de sistematizare a 
municipiului București, pe mar
ginea proiectelor expuse în noua 
sală din Parcul Tineretului.

Astfel, pe planuri multiple se 
desfășoară acțiuni comune pen
tru dezvoltarea localităților noas
tre de miine. Prin modul în care 
construim azi aceste așezări, 
care vor fi și ale viitorului, tre
buie să creăm cadrul de viață 
care să-i ajute pe locuitorii lor 
să se împlinească pe plan uman, 
in folosul societății.

Conf. dr. arhitect 
AURELIAN TRIȘCU 

secretar
al Uniunii Arhitecților din R.S.R.

Cum se adaptează școlile 
realităților economice ale județului

în județul Blstrița-Năsăud au 
apărut ramuri industriale noi : 
industria constructoare de ma
șini, industria prelucrării supe
rioare a lemnului, industria de 
prelucrare a minereurilor com
plexe, industria textilă ș.a. Au 
avut loc mutații esențiale în 
structura socială a populației: 
numărul lucrătorilor în ramurile 
neagricole a crescut de la 37 400 
la 51 000. Această realitate nouă 
determină școala să-și adecve
ze stilul de muncă cu elevii la 
transformările survenite în ul
timul timp. în cincinalul 1976— 
1980 va trebui să se obțină în 
județ un spor al producției in
dustriale de 5 ori mai mare față 
de 1975, să se realizeze un ritm 
mediu anual de 39,6%. Vor apa
re întreprinderi industriale în 
ramurile chimiei, metalurgiei, 
energeticii și cauciucului, trico
tajelor, industriei alimentare. Se 
vor crea peste 39 000 de locuri 
noi de muncă, din care 60%, în 
noile unități industriale. Școala 
nu se poate rupe, în programul 
ei de perspectivă, de ponderea 
și complexitatea acestor obiecti
ve. E semnificativ faptul că o 
simplă enumerare a unităților de 
învățămînt din orașul Bistrița 
îți poate da o primă imagine 
despre harta economică și socia
lă, prezentă și viitoare a jude
țului Bistrița-Năsăud : două li
cee teoretice, 4 școli generale, 
liceul agricol, liceul de construc
ții și școala profesională de con
strucții, liceul de industrializare 
a lemnului, liceul de electroteh
nică, liceul de mecanică, grupul 
școlar cooperatist, școala sani
tară postliceală. Este evidentă 
orientarea învățămîntului și ra
portarea lui permanentă la ne
cesitățile și perspectivele jude
țului. Școala creează detașamen
tul de viitori constructori. Re
partizarea rațională a viitoare
lor forțe de producție în județ 
este direct determinată de re
partizarea rațională a învăță- 
mintului teoretic și de speciali
tate. „A învăța înseamnă a acu
mula pentru a construi", ne spu
ne Handa Silvia, elevă in anul 
IV A contabilitate, secretara co
mitetului U.T.C. al Grupului șco
lar de cooperație. înființat spe
cial pentru a asigura cadrele ne
cesare dezvoltării industriei ali
mentare. „Fiecare elev din școa
la noastră învață nu ca un sim
plu înregistrator de date, ci ca 
unul care le va prelucra și le va 
exploata în sens creator. Sarci

na de a folosi cit mal bine fon
dul funciar și baza tehnico-ma- 
terială de care dispune județul 
Bistrița-Năsăud nu este doar o 
simplă formulă rostită mecanic. 
Ea este o deviză, un fel de gest 
important făcut în fiecare zi. 
Principiile acestea de viață și 
muncă modelează comportamen
tul, atitudinea, deprinderile noas
tre. Pentru noi județul Bistrița- 
Năsăud nu este numai un sim
plu peisaj, un decor frumos în 
care trăim. El este materialul, 
mediul pe care îl transformăm, 
în cele 13 stațiuni pentru meca
nizare agricolă care, în noua

formă de organizare și cointere
sare, au realizat un volum de 
lucrări de 40% mai mare ca în 
1974, vor fi repartizați elevii de 
azi. Tot elevii de azi vor lucra 
la Stațiunea experimentală po
micolă. Elevii de la liceul de in
dustrializare a lemnului vor tre
bui să țină seama de faptul că 
silvicultura reprezintă 35% din 
suprafața județului. Nimeni nu 
va fi simplu figurant în acest 
mare spectacol pe care îl vom 
vedea și la care vom participa 
în fiecare zi. Pădurile județului 
nu sînt numai pentru delectarea 
privirii în excursiile de la sfîr- 
șitul săptămînii. Ele sint un 
uriaș tezaur al județului nostru 
ce trebuie refăcut, extins, ex
ploatat rațional.

Și noi, elevii, vom fi benefi
ciarii realizărilor celor 25 capa
cități industriale și celor 28 o- 
biective social-culturale și edi- 
litar-gospodărești construite în 
primii 4 ani ai acestui cincinal. 
S-au dat în folosință 225 noi săli 
de clasă. De calitatea muncii 
noastre de elevi depinde cali
tatea forței de murjeă calificată 
ce va exista în județ. Noi vom 
asigura necesarul de forțe de 
muncă din noile obiective in
dustriale. Dar trebuie să privim 
acest obiectiv nu numai din 
punct de vedere numeric (ce e- 
fective de oameni sînt necesare 
unităților de producție din ju
deț în general). întregul proces 
de învățămînt trebuie să asigu
re calitatea acestei forțe de 
muncă.

în fața fiecărei școli din ju
deț, la toate nivelele de învăță- 
mint, se află sarcina pregătirii 
de înaltă calificare ca o condi
ție de bază pentru realizarea 
prevederilor cincinalului viitor 
și a programului de perspectivă. 
Azi avem posibilitatea și dato
ria de a forma elevii la viitoa
rele locuri de muncă. Putem 
vorbi mai ușor despre orienta
rea lor profesională nu cu un 
inventar de profesii citit în gra
bă în clasă, ci direct, în unită
țile de producție cu care cola
borăm. Există dificultăți încă pe 
linia colaborării învățămîntului 
cu industria, cu producția în’ ju
dețul Bistrița. Explicabile în 
parte prin statutul de „începă
toare", de „debutante" al atâtor 
unități industriale. Tradițiile ju
dețului pină acum cîțiva ani 
erau destul de sărace pe linia 
industriei. Acolo unde aceste 
tradiții există, in agricultură, po
micultură, realizările sînt însă 
evidente. Lucrările la I.A.S. au 
fost realizate de 13 305 elevi. 
S-au efectuat 152 660 de zile și 
s-a realizat un beneficiu de 
770 355 Iei. Liceul electrotehnic 
din Bistrița a realizat 52 098 lei, 
Școala generală din Maieru, 
56 225 lei, iar Liceul „G. Coșbuc" 
din Năsăud 55 321 lei. La I.A.S. 
Teaca, 2 600 elevi au realizat lu
crări în valoare de 167 823 lei, la 
I.A.S. Bistrița 2 752 elevi au rea
lizat lucrări de 152 026 Iei, iar la 
I.A.S. Lechința doar 1 034 elevi 
au obținut valoarea maximă de 
218 044 lei. Cifrele sint semnifi
cative. Mai ales compararea lor 
cu cele din industrie. Aici rea
lizările elevilor sint modeste, 
încă nu eficient coordonate. Se 
mai tatonează, se caută instru
mente de lucru, spațiul unde să 
se lucreze, beneficiarul. în pli
nă epocă de avînt economic, de 
creștere a gradului de industria
lizare a județului nu se mai 
poate rezolva problema integră
rii învățămîntului cu producția 
doar cu cîteva zile in care mai 
brodezi ceva, mai cioplești un 
lemn, mai faci cite o piesă de 
mobilier. Este necesară o grăbi
re a ritmului integrării substan
țiale, sînt necesare eforturi mai 
mari pentru orientarea elevilor 
spre ramurile de bază necesare 
economiei județului in plină 
dezvoltare. Integrarea nu poate 
aștepta".
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București 2000
• Populație

- municipiu : 2 260 000 locuitori i
- oraș : 2 100 000 locuitori

• Forțe de muncă - municipiu : 1 286 000 persoane
• Perimetru construibil

- municipiu : 22 166 ha.
- oraș : 16849 ha.
Din care :

• Zone de locuit
- municipiu : 8883 ha.
- oraș : 7 797 ha.

• Zone industriale
- municipiu : 3 590 ha.
- oraș : 2417 ha.

• Zone plantate - dotări
- municipiu : 5279 ha.
- oraș : 3 287 ha.

• Circulație - municipiu : 2920 ha.
• Număr de apartamente (oraș): 930 000 apart.
• Indice de suprafață locuibilă pe locuitor : 15 m.
• Centre principale de cartier (oraș): 12
• Școli și licee de cultură generală (oraș): 7 050 săli de clasă
• Grădinițe (oraș): 60 000 locuri
o Creșe (oraș): 14700 locuri
• Spitale (oraș): 42 000 paturi
• Comerț și alimentație publică (oraș): 1 260 000 m.p.
• Teatre (oraș): 25 200 locuri
e Cinematografe (oraș): 63 000 locuri
o Case de cultură (oraș): 70
• Transporturi în comun (oraș): 1 097 000 câlâtori/zl
o Consum de apă potabilă pe locuitor (oraș): 850 l./zi
e Canalizare (oraș); 100%
o Apartamente încălzite prin termoficare (oraș): 880 000 ap. 
o Energie electrică distribuită (oraș): 12250 000 megawați/oră 
o Posturi telefonice (oraș): 1 440 000

N. R.: Prin indicatorul „oraș" se înțelege orașul București 
ca atare, iar prin „municipiu", orașul plus comunele sub
urbane.

r
C-J-3

Biblioteca dumneavoastră e incompletă
...dacă nu v-ați procurat

Almanahul „SCÎNTEIA“ 1975
• O bibliotecă intr-o carte
• O carte pentru fiecare bibliotecă

(Urmare din pag. I)
de îndrumări. S-au editat două 
culegeri de scenarii pină acum, 
dar nu ne-au fost dc prea mare 
folos pentru că acolo „se poves
teau" numai niște tablouri, dar 
explicații de ordin tehnic core
grafic nu ni se dădeau. Ne inte
resează un asemenea material 
metodic, cu detalii concrete, cu 
prezentări de tipuri de mișcări 
(care să fie descompuse în ele
mentele lor constitutive), cu re
comandări de regie, de sceno
grafie, de muzică".

Montarea dansului „Aniver
sarea", interpretarea lui are pe 
alocuri stângăcii, dar el rămîne 
un exemplu de încredere în pro
priile mijloace de a face artă, 
încredere asemănătoare cu aceea 
a pictorilor naivi sau a versifi
catorilor populari.

Formația Casei de cultură a 
municipiului Brașov, instruită 
de metodistul coregraf, prof. 
Maria Guth, s-a făcut cunoscută 
printr-unul din cele mai izbu
tite dansuri tematice : „Și ei au 
fost tineri". Din cei 69 de tineri 
ai ansamblului, intre 15 și 25 de 
ani și de diverse profesii și 
preocupări, intr-un dans tema
tic pot fi folosiți chiar și înce
pătorii. Creîndu-și singură su
biectele. compunînd „scenariul" 
dansului la un nivel cit mai a-

propiat și accesibil formației, 
Maria Guth a demonstrat că se 
poate realiza cu amatorii dans 
tematic de autentică ținută ar
tistică. Iată citeva date din me
toda Măriei Guth : crearea unei 
partituri speciale pentru fiecare 
dansator în parte, utilizarea di
ferențiată a membrilor colecti
vului după gradul de dificultate 
al rolurilor, folosirea cu prepon-

în cadrul ultimei ședințe din 
acest an a cenaclului revistei 
„Luceafărul" (cenaclu care func
ționează sub auspiciile revistei 
tinerilor scriitori și C.C. al 
U.T.C.), ieri seară, la Ateneul 
tineretului a avut loc festivita
tea decernării premiilor pe acest 
an pentru tinerii debutanți in 
paginile revistei. La această ma
nifestare au participat repre
zentanți ai conducerii Uniunii 
Scriitorilor și C.C. al U.T.C., ti
neri scriitori, membri ai cena
clului, invitați. Poetul Nicolae 
Dragoș, redactorul-șef al „Lu
ceafărului", a înmînat în acest 
cadru premiile pe 1974 ale re
vistei: Poezie — ION TRIF PLE- 
ȘA, GRIGORE GEORGIU, PA- 
TREL BERCEANU; Proză — GA
BRIELA ADAMEȘTEANU, ȘTE
FAN PÎRVU; Reportaj — CON
STANTIN STAN; Critică litera
ră — NICOLAE BALTAG.

După ce a reliefat faptul că 
debutul acestor tineri scriitori 
are loc în condițiile unui climat 
de efervescență ideologică și 
politică, într-un moment în care 
creatorii sînt solicitați mai mult 
decît oricînd să se înscrie în 
viața și vîrsta tumultuoasă a 
societății, redactorul șef al re
vistei a evidențiat responsabili
tățile ce revin tinerilor creatori 
in lumina cerințelor pe care Con
gresul partidului le pune în fața 
tuturor oamenilor de artă.

în cuvîntul său tovarășul Lau- 
rențiu Fulga, prim-vicepreședin- 
te al Uniunii Scriitorilor, felici-

tîndu-i pe tinerii creatori pre- 
miați, le-a urat noi succese în 
domeniul creației literare șl le-a 
adresat totodată un vibrant în
demn de a dedica scrisul lor oa
menilor acestui timp, recoman- 
dind autorilor aflați la început 
de drum literar să aibă încre
dere în destinul lor, să confere 
creației lor caratele realității, să 
se inspire din faptele construc
torilor noii noastre societăți.

Ca un omagiu dedicat partidu
lui, Republicii,' care-și aniver
sează cel de-al 27-lea an, acto
rii Dinu Ianculescu, Mariana 
Cercel, Radu Basarab, George 
Carabin au recitat din versurile 
patriotice ale unora din poeții 
reprezentativi ai liricii româ
nești contemporane. De aseme
nea, premiații revistei au citit 
din creațiile lor, inspirate din 
realitatea socialistă a patriei.

PRO $1 CONTRA
CRITICA

In actualitate
„Rom&nia litera

ră" consacră în ul
timul său număr 
pe anul 1974 mai 
multe pagini pro
blemelor criticii. 
Articolele se reco
mandă prin acuita
tea cu care sint 
dezbătute chestiuni 
fundamentale pen
tru critica româ
nească de azi, prin 
spiritul exigent, de 
o profundă maturi
tate ideologică, in 
care sînt analizate 
sarcinile ce stau, in 
lumina Raportului 
prezentat de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu la Con
gresul al XI-lea al 
partidului, în fața 
criticii și a critici
lor în scopul efec
tuării unui eficient 
salt calitativ prin 
rolul lor militant 
în promovarea unei 
arte autentic re
voluționare. în ar
ticolele din revistă 
se punctează sinte
tic realizările im
portante, ce mar
chează evoluția cri
ticii literare româ
nești in ultimele 
decenii : „în gene
ral scrie G. Dimi- 
sianu — se poate 
afirma că in critica 
și istoria noastră 
literară — s-a a- 
juns, mai ales în 
anii din urmă, la 
un spirit mal suplu 
in acțiunile de in
terpretare și tot
odată, la mai mul
tă rigoare in tra
sarea cadrului isto
ric, în explicarea 
conexiunilor dialec
tice dintre fenome
nele culturii (...)“. 
în același articol 
se exprimă necesi
tatea — formulată 
in considerațiile 
din Raport referi
toare la critică — 
de a se întări spi
ritul militant al 
criticii literare. Mi
litantism in critică 
înseamnă lipsa de 
indiferență față de 
idealul de artă afir
mat intr-o operă, 
înseamnă raportare 
curajoasă Ia cadre
le mai largi ale 
epocii (nu numai 
în latura achiziți
ilor cunoașterii ar
tistice, ci și în cea 
a problematicii o- 
mului contempo
ran) ; în sfîrșit 
spirit militant al 
criticii înseamnă o 
atitudine mai fermă 
in rostirea judecă

ților de valoare. în 
articolul intitulat 
semnificativ „Unde 
tăcerea nu e de 
aur" Ov. S. Croh- 
mălniceauu atrage 
atenția tocmai asu
pra indulgenței de 
care s-a făcut vi
novată uneori criti
ca. Nu poate fi ac
ceptată pentru nici 
un motiv confuzia 
ce a dat naștere u- 
neori, la conside
rarea unor nara
țiuni lipsite de ori
ce legătură puter
nică cu viața de 
azi, drept romane 
de actualitate și a 
unor versuri, total 
ininteligibile, cu 
marea poezie. Cri
tica este datoare pe 
de altă parte, scrie 
în continuare Ov. 
S. Crohmălniceanu, 
să ia mai puternic 
în considerare as
pectul ideologic al 
operei artistice, 
mesajul, problema
tica ei socială, con
cepțiile filosofice 
așa cum apar ele 
transfigurate in 
materia artistică.

Despre alt defect 
constatat la unii 
critici scrie Șerb.in 
Cioculescu : „Exis
tă și un bovarism 
al criticului, con
stând în a se crede 
el mai interesant 
decît scriitorul des
pre care scrie și în 
tendința de a-și 
pune în valoare 
străluciri fie ale

probabilă, atunci

spiritului. fie ale
stilului. Această
tendință este re-

cind pagina critică 
se metamorfozează 
intr-un pretext de 
autoetalare, de e- 
sența paradei exhi
biționiste".

Se cuvine a fi re
marcat și articolul 
lui Laurențiu Ulici 
„Despre tinerii cri
tici". Autorul vor
bește despre limi
tarea ce se poate 
sesiza în unele vo
lume de debut în 
critică la informația 
beletristică. Or, for
mării unui critic îi 
este indispensabilă 
și o informație teo
retică. Exigența, 
spiritul deschis în 
care sînt judecate, 
asumate aspecte 
susceptibile de îm
bunătățiri nu îm
piedică formularea 
unor considerații 
juste și pertinente 
asupra marilor me
rite existente în 
critica românească 
de azi. „Avem o 
critică în general 
bună", aprecia to
varășul Nicolae 
Ceaușescu în Ra
port, apreciere ce 
avea în vedere 
succese reale ale 
criticii noastre, do- 
bîndirea unei pers
pective mature asu
pra literaturii și a 
actului critic. A- 
cestci perspective i 
se datorează, după 
cum evidențiază 
Mircea Iorgulescu 
în articolul „Critica 
în actualitate", in
troducerea mai cu
rajoasă a unui 
punct de vedere is
toric în judecarea 
literaturii și în tre
cerea ce începe să 
se constate de la 
stadiul sintezei for
male la al celei au
tentice, de mutarea 
accentelor de la 
descripția neutră 
spre interpretare.

V. A.

măsura aceleia ce 
se degajă din pro
pria creație. Fără a 
se desconsidera le
gile ficțiunii, fără 
a se alătura me
canic adevărul mo
ral afirmat in ope
ră și adevărul com
portamentului etic 
strict individual. în 
editorialul din Lu
ceafărul se obser
vă, pe bună drep
tate, strînsa legă
tură între morala 
ce se degajă din 
creație și morala 
creatorului. De re
ținut este conclu
zia că „însăși va
loarea estetică a 
fondului etic impli
cat obligatoriu în 
substanța operei de 
artă, la un examen 
atent, este dată de 
măsura capacității 
creatorului de a-și 
asuma la modul 
existențial. prin 
trăire si compor
tament nemijlocit, 
normele respecti
vului fond etic".

Scrisul eminescian 
nu ar fi cunoscut 
uriașa lui forță de 
expresie, dacă ar 
fi existat o dis- 
juncție între cre
dințele poetului, 
topite în creație și

cadrul moral con
cret al existenței 
omului. Nu e lipsit 
de semnificație a 
adăuga că la unii' 
mari scriitori, la 
care s-au semnalat 
mari abateri de e- 
tică socială si indi
viduală, perioadele 
cînd s-au produs 
aceste abateri au 
coincis cu acelea în 
care ei au dat la 
iveală opere mai 
puțin sau deloc 
reprezentative sub 
raportul mesaju
lui moral șl al 
valorii estetice. De
zideratul constitui
rii unui „manual 
de morală pratti-' 
că pentru tânărul 
scriitor" în clima
tul guvernat de 
normele generoa
se. dar ferme, ale 
eticii societății 
noastre socialiste 
— se conchide în 
articolul din „Lu
ceafărul" — -ijse 
impune ca o con
diție vital necesară 
procesului de dez
voltare creatoare, 
profund originala a 
literaturii române 
contemporane.

V. ATANASIU

SADOVEANU
iN EDIȚIE JUBILIARĂ

O PLEDOARIE 

CONVINGĂTOARE
Editorialul apă

rut în revista Lu
ceafărul (nr. 51) se 
constituie într-o 
convingătoare Ple
doarie «pentru un 
manual de morală 
practică» al scriito
rului. întregul text 
retine atentia prin 
precizia formulări
lor, prin coerența 
argumentării, prin 
tonul limpede și 
categoric, unit cu 
capacitatea unor 
disocieri nuanțate. 
Se remarcă din 
capul locului că nu 
există un cod al 
eticii scrlitortccști, 
care să varieze în 
funcție de vîrsta

creatorului. Ace
leași exigențe mo
rale trebuie să 
stea în fata auto
rului unei opere 
impunătoare. a 
scriitorului ce nu
mără decenii de 
activitate creatoa
re. cit și a tânăru
lui ce și-a văzut re
cent prima plache
tă apărută in vitri
nele librăriilor.

Problema care ni 
se propune medi
tației în rînduri- 
le ce urmează în 
articol este a dato
riei scriitorului de 
a fi exponentul u- 
nei morale indivi
duale și sociale pe

Un eveniment li
terar care marchea
ză acest sfirșit de 
an este apariția în 
condiții grafice ex
celente a unei edi
ții jubiliare din 
scrierile lui Sado- 
veanu. La împli
nirea a 70 de ani 
de la publicarea 
primelor patru vo
lume din opera sa- 
dov.eniană : Poves
tiri, Șoimii, Dureri 
înăbușite, Crîșma 
lui Moș Precu. Edi
tura Eminescu a 
avut remarcabila 
inițiativă de a re
publica aceste cărți 
(ce prefigurau un 
destin literar de 
excepție) într-o 
versiune tipografică 
nouă, Care reprodu
ce însă cu fidelita
te frontispiciile, ini
țialele și vignetele 
ediției princcps din 
1904. Dedicată Anu
lui SadoveanU, ac
tuala ediție conține 
alături de cele pa
tru cărți și un vo
lum documentar 
alcătuit din note, 
comentarii, apre
cieri critice, varian
te, indicații biblio
grafice ș.a., adică 
acele piese și texte 
esențiale pentru 
explicarea genezei 
și evoluției recep
tării critice a scrie
rilor menționate.

Realizatorii aces-

lui volum : criticul 
și istoricul literar 
Valeriu Râpeanu 
(autorul unui sub
stanțial studiu in
troductiv), Adriana 
Popescu și Constan
tin Mitru au vizat 
nu numai schițarea 
unei diagrame a 
impunerii acestor 
scrieri în conștiința 
criticii și a citito
rilor, ci și reali
zarea unei critici 
genetice. capabile 
să clarifice circum
stanțele în care au 
fost Create aceste 
opere și să diseear- 
nă elementele ce 
anunțau in buce un 
univers literar alti
tudinal*; Judecat 
din această pers
pectivă, gestul o- 
magial al Editurii 
Eminescu este de
sigur demn de toa
tă atenția. Dar el 
este semnificativ și 
într-un alt plan. O 
casă de editură spe
cializată în publi
carea literaturii 
contemporane, in 
promovarea exi
gentă a debutanți- 
lor, a înțeles să ofe
re cititorilor și scri
itorilor tineri ca e- 
talon, ca punct dc 
referință un debut 
desfășurat sub zo
dia exemplarității.

DAN BOGDAN

direct de viața tinerilor. In
structorii evită în general să a- 
bordeze dansul tematic, fie pen
tru că nu-1 cunosc prea bine, 
fie din comoditate. Ca să fie cu 
adevărat reușit, un dans tema
tic trebuie să fie un „film dc 
autor". Coregraful trebuie să 
creeze subiectul și mijloacele de 
exprimare coregrafică adecvate, 
să aleagă muzica cea mai pro-

ar fi imposibil să li se dea ti
nerilor și elementare cunoștin
țe de mișcare pe un ritm muzi
cal".

Instructorii formațiilor de 
dans popular Matroș Simion de 
la „Rulmentul" și Stelca Gheor- 
ghe de la „Tractorul", două din
tre cele mai bune formații din 
municipiu, au încercat, fără suc
ces, să abordeze dansul tematic.

DAJVSUL TEMATIC
derență a expresiei și a plasticii 
corpului, evitarea schemelor ri
gide bazate numai pe tehnică de 
dans și introducerea — acolo 
unde este cazul — a elementu
lui comic, satirizant. „Fără stu
diul clasic, la bară, ne-a spus 
M. G„ nu se poate face dans. 
Dar cu amatorii trebuie folosită 
o metodă intensivă șl simplifi
cată, totodată. Eu de exemplu, 
jumătate din repetiție o dedic 
studiului clasic și apoi trec la 
elementele de dans modern. Ii 
invăț alfabetul : ce înseamnă 
un picior de bază, un picior pa
siv, activ, pasul degajat sau 
schimbat, care și cum sint în
toarcerile etc. Creez dansuri 
scurte și simple, cu teme legate

prie pentru ideile dansului, să 
scrie pentru fiecare dansator o 
partitură în concordanță cu per
sonalitatea și posibilitățile lui. 
Dansul tematic este gîndit și 
considerat adeseori ca ceva ri
gid, grav și sobru și în contact 
cu el se creează o stare de spi
rit, de încordare. Dacă nu vor fi 
abordate idei apropiate de uni
versul tinerilor și tratate cu 
mijloace de expresie variate, 
naturale, cu umor și poante 
chiar, tinerii vor interpreta me
canic, fără pasiune. Comicul în 
dans este foarte important pen
tru o vlrstă anume și prinde Ia 
tineri. Nu știu de ce la școală 
nu se învață și dansul 7 ! In o- 
rele de educație fizică poate nu

„Nu de subiecte și de interpreți 
ducem lipsă, mi-au spus ei, ci 
de îndrumare".

Am putut constata în marea 
majoritate a cazurilor că lipsa 
materialului metodic reprezintă 
una din cauzele reale ale oco
lirii dansului tematic. Din par
tea centrelor de îndrumare a 
mișcării artistice, a școlilor 
populare de artă nu se mani
festă încă o preocupare deose
bită pentru stimularea formații
lor de a aborda acest gen. La 
Ploiești, ni s-a răspuns că „Nu 
avem instructori !“, dar Ia Școa
la populară de artă din locali
tate funcționează secțiile de ba
let, dans popular și modern, cu 
clase de cite 15 cursanți. Ulti

mele două sînt destinate tocmai 
formării instructorilor. La finele 
fiecărei serii, conducerea școlii 
trimite pe adresa Centrului de 
îndrumare și a Consiliului ju
dețean al sindicatelor listele cu 
numele și situația școlară a ab
solvenților. Cîți absolvenți ai 
Școlii populare de artă din Plo
iești au devenit instructori de 
formații în ultimii ani ? Unul 
singur. Din promoția 1974. cîți 
din cei 30 de absolvenți sînt as
tăzi instructori sau dansatori în 
formații ? Nici unul. La rîndul 
lor, instituțiile, organizațiile 
U.T.C. din care fac parte tinerii 
ce urmează cursurile Școlii 
populare de artă dovedesc a-i 
trata cu indiferență pe toți a- 
cești virtuali artiști și mai ales 
animatori ai mișcării artistice. 
Așadar, care este eficienta și fi
nalitatea cursurilor Școlii popu
lare ? în concursurile republica
ne ale formațiilor artistice de a- 
matori, numărul cel mai mare 
de montări de dansuri tematice 
l-a avut de-a lungul anilor ju
dețul Prahova. A existat aici o 
anumită tradiție, iar resurse sint 
și în prezent. Trebuie deci con
tinuată activitatea de depistare 
și valorificare iar specialiștii 
credem că au datoria să ajute 
mai îndeaproape colectivele de 
amatori.
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FINAL DE AN SUB SEMNUL ÎMPLINIRILOR,
AL MARILOR SUCCESE

CHEMARE
către toate consiliile populare județene

SECUNDELE EFORTULUI
în dimineața zilei de 17 de

cembrie, la intrarea lor in 
schimb, muncitorii întreprinde
rii de țevi din Roman găseau, 
transcrisă cu litere mari, pe un 
panou a cărui vopsea nu se us
case, încă, vestea că, cu o seară 
înainte „la 16 decembrie, orele 
23, colectivul de muncă in frun
te cu comuniștii secției laminor 
II au realizat planul de stat pe 
1974“. în fiecare oră rămasă 
pină la încheierea anului, la 
secția laminor II se-vor prelu
cra, peste plan, cite 17 tone de 
țevi de 6 țoii. „Vom acumula 
astfel o depășire de circa 6 000 
de tone de țevi, ne spune ing. 
Ion Perjța, șeful laminorului II. 
Realizările de pină acum con
firmă certitudinea că secția 
noastră va face planul cincinal 
in 4 ani și jumătate". La aceas
tă primă împlinire a anului se 
adaugă cu fiecare zi altele, la 
fel de importante. Pe data de 
23 decembrie, raporta îndepli
nirea planului anual și colecti
vul laminorului I. „Pină la 
sfirșitul anului, vom da. supli
mentar peste 10 000 tone de țevi 
de 16 țoii, cu 4 000 de tone mai 
mult decit ne angajasem", ne 
spune ing. Constantin Matei, 
șeful secției. întreprinderea va 
încheia astfel anul cu o depă
șire de peste 16 000 de tone de 
țevi de oțel. Adăugind la aces
te împliniri, succesele obținute 
de celelalte sectoare de produc
ție ale marii întreprinderi din 
Roman rezultă că pină la 31 de
cembrie se va acumula o de
pășire de 70 milioane Ia pro
ducția globală și de peSte 60 mi
lioane la producția marfă. La 
principalele secții nivelul reali
zărilor zilnice din această lună 
este egal cu cel prevăzut să se 
atingă in anul viitor.

Indici record de folosire a 
agregatelor

Secundele efortului continuu 
se transformă in țevi laminate, 
într-o prelungită încleștare in 
care,, om și utilaj sînt una. Nu 
întâmplător li se substituie une
ori. însuși numele. Cind se pro
nunță: la laminorul II numele 
de. Victor Lungu, Gheorghe Ha- 
ralambie, Carol Bălăucă, Vasile 
Bălăițăb sau Adam I. Arsenie, 
toți știu că este vorba de agre
gatul perforator, cel care dic
tează ritmul, productivitatea în
tregii secții. „Sint aici citeva 
operații, citeva comenzi esenți
ale care se fac în zecimi de se
cundă, ne spune maistrul prin
cipal Gheorghe Goldan. Cîști- 
gind fracțiuni de secundă la 
fiecare operație ei pot obliga 
utilajele să facă cu citeva sute de 
țevi mai mult în fiecare schimb". 
La rindul lor muncitorii Ale
xandru Trifun, Traian Naiman, 
Ludovic Cobzaru și ceilalți co
legi ai lor, la fel de buni, de 
la atelierul de filetaj, printr-o 
atentă utilizare a timpului de 
lucru al utilajelor au reușit să 
fileteze suplimentar peste 3 509 
tone de țevi. Intr-o luptă cu 
secundele se află și tinerii Con
stantin Cimpeanu, Ion Galița, 
Ion Huțanu și Lazărel Frincu 
de la agregatul „duo". Datorită 
lor in primul rind agregatele 
din secție produc, în fiecare 
oră, cu 970 de kg de țeavă mai 
mult decit era prevăzut. Capa
citatea de producție a agrega
telor din secție era evaluată la 
16,21 tone de țeavă într-o oră 
de funcționare, iar acum se re

„M-am aflat 
acolo unde 

a fost nevoie 
de mine"

Auzisem multe despre „Ba
ciul" Moldovan din Bis
trița Bîrgăului, dar se pă

rea că norocul nu voia să-mi 
înlesnească intilnirea dorită — 
Dumitru Moldovan, maistru și 
secretar de partid Ia Fabrica de 
cherestea, se afla în concediu. 
Și totuși...

— Miine îl veți găsi negreșit, 
m-a asigurat primarul comu
nei... Se dă in funcțiune un 
nou gater și „Baciul" va veni 
pentru această premieră de o- 
riunde ar fi !

A apărut dis-de-dimineață, 
înalt, drept, ca brazii • printre 
dare a trăit o viață ; venise de 
undeva, dinspre Tirgu Mureș, 
întrerupindu-și concediul, după 
numai 4 zile.

— Nu-i nici un bai, îmi spu
ne, în nici un an n-am reușit 
Să stau departe de lemnele mele 
mai mult de 120 de ore ! Me
reu, aici se-ntimplă cite ceva 
și — nu că cei tineri nu s-ar 
descurca — dar mai sînt pro
bleme, ca la gaterul acesta, pe 
care experiența mea le rezolvă 
mai repede, fără încercări de 
prisos.

De aproape o jumătate de se
col, „Baciul", cum i se spune 
cu dragoste cit ține Valea Bir- 
găului, se numără printre cei 
care au scris adine, in lemn, 
istoria exploatării și prelucrării 
aurului verde in ținuturile Bis
triței. 18 ani, în creierul mun
ților, a fost socotit cel mai bun, 
dintre cei mai buni muncitori, 
de la „Foresta", Reghin. în ’48 
a fost solicitat, ca șef de bri
gadă, să acorde sprijin tinerei 
exploatări de la Lunca Ierbii și 
n-a ezitat. S-a strămutat cu fa
milie cu tot, acolo unde era ne
voie de el. în ’53, din aceleași 
motive, s-a mutat la Bistrița 
Bîrgăului, punindu-și experien
ța in- slujba valorificării supe
rioare a lemnului. Și-a ridicat 
a treia gospodărie și pentru a 
treia oară a devenit „localnic", 
om de nădejde, iubit, respectat 
în comună. în 22 de ani de 
muncă la Fabrica de cherestea, 
comunistul Dumitru Moldovan 
și-a adus o însemnată contribu
ție la perfecționarea organizării 
muncii, ridicarea calității pro
duselor, îmbunătățirea utilaje
lor! prin inovații și raționali

alizează în medie 17,2 tone pe 
oră. De aici și depășirile. Pre
ocupări similare pentru crește
rea indicelui intensiv de folosi
re a utilajelor intilnim și la la
minorul I. în plus. Ia această 
secție, durata opririlor progra
mate a utilajelor pentru revizii 
generale a fost redusă, în acest 
an, cu 196 de zile. S-a ciștigat. 
astfel, o producție suplimentară 
de peste 7 900 tone de țevi din 
oțel.

Țevi mai bune din metal mai 
puțin

Față de normele prevăzute 
pentru realizarea producției din 
acest an s-au consumat cu 906 
tone de metal mai puțin decit 
era prevăzut, s-au economisit 
8 351 tone de combustibil, con
vențional și 3,9 milioane kWh. 
Dar rezervele de reducere a con
sumurilor specifice nu sint nici 
pe departe epuizate. Valorifi
carea lor deplină este un impe
rativ al producției din anul vii
tor. împreună cu șefii celor 
două laminoare, facem un cal
cul simplu. Dacă s-ar mări pre
cizia de prelucrare a țevilor, in 
așa fel incit, în permanență, di
mensiunile lor să se situeze cit 
mai aproape de cotele minime 
admise, ce economii de metal 
s-ar putea obține ? „Dacă s-ar 
subția peretele fiecărei țevi cu 
cîțiva milimetri, ceea ce este 
pe deplin posibil, ar rezulta o 
economie de cel puțin 1 kg de 
metal la fiecare metru liniar 
de țeavă, ne spune ing. Ion 
Pența, șeful laminorului II. 
Asta înseamnă circa 8 milioa
ne de kg de metal economisit 
pe an". La laminorul I, redu
cerea, nu cu 1 kg ci doar cu 150 
grame a greutății fiecărui me
tru liniar de țeavă ar rezulta o 
economie de 600 tone de metal 
pe an. Dar desigur, rezervele 
sînt mult mai mari. Eforturile 
cadrelor tehnice, ale specialiști
lor din întreprindere sint în
dreptate acum spre găsirea u- 
nor soluții eficiente pentru 
creșterea preciziei de lucru a 
utilajelor, pentru mărirea gra
dului de finisaj al țevilor.

Țevile fabricate la Roman - 
un produs câutat pe piața 

mondială
De aproape doi ani țara noas

tră ocupă locul 9, între țările 
producătoare de țevi, cu șansa 
de a trece pe locul 6 sau 7, 
înaintea Canadei sau Franței, 
întreprinderea de țevi din Ro
man a avut un rol important 
in cîștigarea acestui prestigiu. 
..Produsele noastre pleacă spre 
38 de țări ale lumii și solicită
rile cresc continuu, ne spune 
Gheorghe Burlacu. de la servi
ciul plan dezvoltare. La 31 no
iembrie am încheiat planul cin
cinal la export. Depășirea se 
ridică la peste 56 milioane ds 
lei valută. Țevile produse de 
noi sint apreciate și căutate tot 
mai mult de beneficiari din Ita
lia. Franța, R.F.G., Spania, 
S.U.A., și din alte țări cu tra
diție in acest domeniu. Preocu
parea noastră pentru mărirea 
calității țevilor, pentru creșterea 
gradului de finisaj împreună cu 
diversificarea producției în anii 
viitori va contribui, desigur, la 
mărirea competitivității acestor 
produse românești pe piața 
mondială.

zări, și — în special — la for
marea unui colectiv tînăr, ca
pabil să-și îndeplinească la mo
dul superlativ sarcinile asumate.

— Am reușit, ne mărturisește 
el, în primul rind fiindcă oa
menii au avut încredere în mi
ne. Știau că ceea ce așteptam 
de la ei, îmi pretindeam în pri
mul rind mie. Sint cazuri cind 
trebuie să răminem peste pro
gram, să mergem în munte, să 
dăm o mină de ajutor la ex
ploatare, sau chiar în alte lo
calități. Eu însumi m-am supus 
și mă supun acestor sarcini. 
N-aș putea să cer altora să mun
cească sirguincios, disciplinat.

comun ist iilmodeliil la care ne raportam

Forța exemplului
cind eu personal n-aș presta o 
asemenea muncă. Mi-ar fi ru
șine 1

Nu i-a roșit obrazul nicioda
tă. Pentru că niciodată n-a exis
tat o breșă intre ceea ce pre
tinde. sau recomandă altora și 
ceea ce face el însuși. Cinci de
cenii de dragoste pentru mun
că, pentru oameni și pentru pă
dure au alcătuit unicul liant, 
capabil să-i grupeze pe tinerii 
colectivului, in jurul comunis
tului Dumitru Moldovan.

„întrebările 
la care fiecare 

răspundem"
La intrarea Unității de in

dustrializare a lemnului, 
din Susenii Birgăului se 

află o hartă a lumii, cu săgeți 
dispuse în formă de soare, ce 
leagă mărunta așezare din ju
dețul Bistrița-Năsăud cu țări de 
pe citeva continente. întreprin
derea ace'asta, care duce faima 
produselor românești pe înde
părtatele meridiane ale globu
lui. este condusă de doi tineri 
comuniști, șeful unității și Teo
fil Vlad, secretarul de partid, 
în virștă de numai 27 de a'ni.

L-m cunoscut in fața viitoa
rei instalații de fabricat PAL, 
definitivînd, alături de doi spe-

CONTINUU
Deschideri spre viitor

în primele zile ale anului vii
tor va intra în producție o nouă 
secție de țevi reduse la cald și 
trase la rece. Alte capacități in
trate in funcțiune în acest an 
sau cu termene de finalizare 
în 1975 își vor aduce din plin 
contribuția la obținerea sporu
lui de producție prevăzut să se 
realizeze in anul viitor. Pentru 
realizarea integrală și fără în- 
tirziere a noilor investiții, in 
atelierele de autodotare ale în
treprinderii s-au executat în a- 
cest an peste 730 tone de uti
laje siderurgice și 109 tone con
strucții metalice. Acum se fac 
pregătiri intense pentru o altă 
investiție : secția de laminare și 
finisare a țevilor cu diametrul 
exterior de pină la 6 țoii, care 
va intra în funcțiune la înce
putul anului 1976. Cadrele ne
cesare pentru anul viitor și ur
mătorul cincinal sînt în curs de 
pregătire. Pină în 1980 se pre
vede creșterea cu peste 45 la 
sută a producției și o diversi
ficare accentuată a sortimente
lor de țevi ce se vor face aici. 
Vor predomina produsele care 
permit o valorificare superioa
ră a metalului. în 1980, la Ro
man se vor fabrica țevi de la 
„ac de siringa" pină la cele cu 
un diametru de 426 milimetri.

IUSTIN MORARU

SATISFACȚIA DATORIEI ONORATE
Printre marile unități eco

nomice ale Craiovei care anunță 
îndeplinirea planului anual la 
toți indicatorii se numără și în
treprinderea pentru mașini agri
cole „7 Noiembrie". O realizare 
obișnuită și totuși remarcabilă 
dacă ținem seama de faptul că 
pină spre mijlocul anului aceas
tă întreprindere înregistra res
tanțe aparent imposibil de recu
perat. încheierea trimestrului' I 
cu o netealizare de 24 milioane 
lei la producția globală, îngrijo
ra mult, ridica mari semne de 
întrebare. „Analizele care s-au 
făcut atunci — ne spune ingine-

îndiguiri și desecări 
în Lunca Șiretului

In Lunca Șiretului s-au înche
iat zilele trecute lucrările de în
diguiri și desecări din zona ex
pusă inundațiilor dintre comu
nele Tudor Vladimirescu și Bra
niștea. Lucrările au început în 
primele luni ale anului 1973 și 
au fost executate de TCIF Ga
lați. In calea rîului care adese
ori își revarsă apele au fost ri
dicați 65 km diguri de apărare 
și un dig de protecție de 8 km. 
Colectivul șantierului de aici, 
care cuprinde și mulți tineri, a 
mai realizat în cei 2 ani de ac

cialiști din Capitală, o soluție 
tehnică originală. Se afla în fa
brică de la l noaptea, timp in 
care reușise să pună pe roate 
un procedeu de aburire superi
oară a cherestelei. ce păruse 
„imposibil".

— Intervalul 1—6 aparține de 
mult timp echipei de întreținere 
din care fac parte. Ziua ne înde
plinim sarcinile curente, iar 
noaptea. cind nu stingherim 
producția. facem intervențiile 
mai pretențioase, re'experimen- 
tăm inovațiile, sau noile soluții 
tehnice. Fără o perfecționare 
continuă a utilajelor și a fluxu
lui tehnologic, ar fi imposibil 

să obținem o producție de cali
tate. „A gîndi", „a inova" sint 
două verbe care se leagă direct 
de spiritul responsabil in care, 
în calitate de comuniști, trebu
ie să ne desfășurăm, munca.

Urmare a acestui mod de a 
munci, instaurat de comuniști 
și a contribuției directe a tină- 
rului secretar de partid, colec
tivul a obținut economii apre
ciabile de materie primă și de 
energie electrică, realizează rit
mic o producție de calitate și 
își sporește continuu sortimen
tele de fabricație.

— Era de datoria mea de co
munist să contribui la aceste 
realizări. Și pentru că am fost 
investit cu încrederea organiza
ției de bază, răspunderea mea 
crește — precizează Teofil Vlad. 
Principalul mijloc de a ne ma
nifesta atașamentul fată de par
tid este îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție. Sint 
în primul rind muncitor comu
nist. Am datoria să mă perfec
ționez. să-mi lărgesc orizonturi
le de cunoaștere, să contribui 
la realizarea și depășirea pla
nului. Numai după ce îmi în
deplinesc aceste sarcini, la cel 
mai inalt nivel, mă pot numi 
secretar de partid. Nu poți 
sta in fruntea unei organizații, 
nu poți pretinde membrilor ei 
dăruire, pasiune, sacrificii, cind 
tu nu ești capabil să trăiești o 
asemenea viață. Departe de a
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rul șef, tovarășul Mihai Stîngu 
— au scos la iveală existența 
unor cauze subiective, rezerve 
mari nefolosite, serioase neajun
suri în organizarea producției. 
Sigur, erau și cauze obiective, 
inerente oricărui început. între
prinderea a intrat în funcțiune 
anul trecut, dar asta explica 
doar parțial neîndeplinirea pla
nului. în cea mai mare parte, 
deci, totul depindea de noi". Și, 
oamenii, cei peste 3 000 de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni au înțeles acest lu- 
cr'u. Numeroasele propuneri și 
soluții oferite de ei, dar mai 

tivitate și uri sistem complex de 
canale de colectare a apelor, a 
construit baraje și a amenajat 
crescătoria piscicolă Lozova, a 
pus în funcțiune trei stafii pu
ternice de pompaie, a efectuat 
totodată lucrările de combatere 
a eroziunii solului pe 2 144 hec
tare etc. Spre mîndria comuniști
lor și uteciștilor de aici, printre 
care Dinu Codreanu, Gheorghe 
Bnrbu și Nicolae Comarnițki, 
toate lucrările au fost executate 
în avans față de plan.

I. CHIRIC

însemna o scutire parțială de 
sarcini, a fi secretar de partid-, 
înseamnă eforturi în plus, sa
crificii în plus, pentru ca. pes
te sarcinile de producție, să te 
achiți și de sarcinile obștești.

Teofil Vlad este un aseme
nea om. Comuniștii de la UIL 
Suseni nu au greșit cind și-au 
ales, in persoana fostului secre
tar U.T.C.. conducătorul orga
nizației de bază. în cei 9 ani 
de muncă fotografia lăcătușului 
mecanic Teofil Vlad nu a cobo- 
rit nici o singură zi de la pa
noul de onoare ; muncitorul 
fruntaș, cu categoria a patra, 
elev în ultimul an la liceu, a-

personal
sigură întreținerea utilajelor în 
întreaga fabrică ; în cazuri deo
sebite (și nu sint rare !) nu pre
getă să lucreze citeva nopți pe 
macara, la descărcatul, bușteni
lor, sau in centrala termică, in 
locul unui coleg indisponibil.

— Ca să contribui la educa
rea unor oameni, ca să ai drep
tul să-i întrebi pe alții cum 
muncesc, cum gindesc, cum se 
comportă. — obișnuiește să spu
nă Teofil Vlad — trebuie să 
poți, mai întîi, tu însuți, să răs
punzi cu fruntea sus acestor în
trebări.

Comunistul. încă membru al 
organizației de tineret, Teofil 
Vlad. a dovedit, prin faptele 
sale, că poate 1

„Mai exigent 
cu mine însumi"

De abia pe înnoptate, după 
o zi de muncă începută pe 
la 4 dimineața, Gheorghe 

Jiga, președintele cooperativei 
agricole de producție, fruntașă 
pe țară, „Bistrița", își poate per
mite un scurt răgaz. Discutăm 
in fața biroului său. supraîn
cărcat de tratate, broșuri și re
viste. iar creioanele puse in pri
pă. drept semn de carte. mă 
avertizează că l-am deranjat 
din studiu, chiar la această oră 
foarte tirzie. 

cu seamă perseverența cu 
care au acționat le-au dat sa
tisfacția raportării acum la sfirșit 
de an că-și-au făcut pe deplin da
toria. între aceștia și cei 1 500 de 
tineri pe care organizația U.T.C. 
i-a mobilizat în desfășurarea 
unei activități productive con
crete, eficiente. în Întrecerea 
„Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen" organizația U.T.C. i-a 
cuprins practic pe toți tinerii 
muncitori, stabilind Ia fiecare 
loc de muncă obiective exacte 
pe care le-a urmărit permanent, 
analizîndu-le și actualizindu-ie 
în fiecare lună, ori de cite ori 
o impuneau sarcinile de produc
ție. înființarea echipelor de con
trol U.T.C. a eliminat aproape 
total absențele de la lucru ; la 
rindul lor numeroasele ore de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției efectuate in special la 
secția montaj au grăbit recupe
rarea restanțelor la indicatorul 
producție marfă iar inițiativa 
organizației U.T.C. de la sculerie 
de a recupera toate piesele fo
losite, a acoperit lipsa SDV-uri- 
lor din întreprindere. în ace
lași timp, o atenție sporită a 
acordat organizația U.T.C. cursu
rilor de calificare la locul de 
muncă, reciclării care a cuprins 
90 la sută din uteciști. Dintre ei 
au fost recrutați acum cci mai 
buni în vederea specializării la 
întreprinderea „Tractorul" din 
Brașov. Așadar, printre autorii 
noului tractor TIH-445 ce ur
mează să intre în fabricație aici 
în anul viitor se vor număra în 
primul rind tinerii.

N. COȘOVEANU

— în 1962 mi s-a încredințat 
nu pur și simplu conducerea 
cooperativei, ci rentabilizarea ei 
— „Bistrița" se situa printre 
codașele județului. Ar fi fost o 
himeră să-mi închipui că, sin
gur, aș fi putut îndrepta ceva, 
așa îneît primul meu gînd a 
fost să-mi asigur. sprijinul co
lectivului. Era greu ; treburile 
merseseră prost ani la rind și 
oamenii munceau la întimplare, 
nu aveau încredere nici în pă- 
mint, nici în noile metode care 
se cereau aplicate. Iar eu — e- 
ram incă un simplu brigadier 
zootehnist, care nu prea avea 
argumente științifice 1 Cum aș 
fi putut să-i determin să rupă 
cu ce a fost, să învețe să gin- 
dească altfel, dacă nu le-aș fi 
oferit propriul meu exemplu ?

în 12 ani, comunistul Gheor
ghe Jiga s-a transformat uimi
tor. Tinărul cu 7 clase și-a com
pletat studiile, devenind un spe
cialist în cel mai bun înțeles al 
cuvintului. A stabilit legături 
de permanentă colaborare cu 
Universitatea din Cluj și a apli
cat cu curaj și consecvență cer
cetările de ultimă oră. Primele 
sale angajamente de a obține 
producții superioare au fost în- 
tîmpinate cu nein.credere, dar 
privirile suspicioase au dispărut 
odafă cu primele rezultate. Ur- 
mindu-i mai mult pilda, decit 
sfaturile, oamenii au început, la 
rindul lor, să citească, să înțe
leagă rostul experiențelor pe 
care le executau., să le îmbună
tățească. în ’66 C.A.P. „Bistrița" 
se lua „la trîntă" cu cooperati
vele fruntașe. în ’69. trecea în 
frunte, păstrîndu-și pină azi 
supremația în județ și un loc 
de cinste printre cele mai bune 
C.A.P.-uri din țară.

— Reușim să ne menținem pe 
primul loc, mărturisește preșe
dintele, pentru că ne-am păstrat 
mereu treaz interesul față de 
aplicarea noilor metode, față de 
îmbunătățirea muncii noastre. 
Am fost foarte exigent, în a- 
cest sens, cu toți membrii coo
peratori, dar, cel mai exigent 
cu mine însumi. în 12 ani, 
mi-am permis doar 22 de zile 
de odihnă, timpul liber mi-1 de
dic aproape în întregime stu
diului documentelor politice și 
revistelor de specialitate. Ca să 
pot răspunde încrederii acorda
te. trebuie să fiu capabil ori- 
cînd să pot da un răspuns co
rect, la orice problemă, dg me
serie sau de viață, pe care fie
care ceas mi-o scoate în cale.

MONICA ZVIRJINSCHI

Animați de dorința fierbinte de a transpune 
în fapte sarcinile ce ne revin din Documentele 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, Consiliul popular al județului 
Suceava, toți oamenii muncii, de pe aceste fru
moase meleaguri, conduși de către organele și 
organizațiile de partid, au trecut în mod hotă- 
rit să dea viață îndemnului exprimat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
partidului, președintele Republicii Socialiste 
România. în cuvintarea rostită cu prilej'ul în
cheierii lucrărilor Congresului : „Acum este 
necesar să trecem cu hotărîre la muncă în toate 
domeniile de activitate, pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor 
care vor asigura ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație socialistă".

însuflețiți de hotărîrile istorice ale Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist Român, 
care au deschis perspective luminoase în dez
voltarea multilaterală a patriei noastre, Consi
liul popular al județului Suceava, exprimind 
dorința fermă a tuturor sucevenilor, adresează 
consiliilor populare județene și al municipiului 
București, chemarea la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pre
văzute pentru anul 1975, Ia următoarele obiec
tive :

1. Prin îmbunătățirea nivelului tehnic al pro
ducției, folosirea mai deplină a capacităților de 
producție, buna organizare a producției și a 
muncii, sporirea gradului de valorificare a ma
teriilor prime și îndeosebi a resurselor locale, 
reducerea cheltuielilor materiale și a consumu
rilor specifice, creșterea productivității muncii, 
introducerea unui regim sever de economii și 
întărirea disciplinei în muncă, in industria lo
cală se vor obține :

— depășirea planului producției globale și 
marfă cu 2 la sută ;

— depășirea planului în unități naturale la :
— mobilier lemn, în afara fondului pieții,

cu 1 milion lei ;
— bunuri de larg consum — 1 milion lei ;
— cooperări cu industria republicană în ra

mura construcții mașini și prelucrarea 
metalelor în valoare de 10 milioane lei ;

— introducerea în fabricație a unui număr de 
50 produse noi, livrîndu-se suplimentar comer
țului socialist mărfuri în valoare de 2 milioane 
iei ;

— livrarea suplimentară de produse la export 
în valoare de 300 mii lei valută ;

— apă minerală 2 milioane litri ;
— reducerea, față de plan, a cheltuielilor de 

producție la 1 000 lei producție marfă, cu cel 
puțin 2 lei ;

— realizarea de beneficii peste plan în va
loare de 1 milion lei.

2. In sectorul de gospodărie comunală și lo- 
cativă, prin mai buna organizare a producției și a 
muncii, prin dezvoltarea și diversificarea prestă
rilor de servicii către populație și îmbunătă
țirea indicilor de utilizare a capacităților de 
producție și transport, precum și -prin folo
sirea mai eficientă a mijloacelor materiale și 
bănești, se vor realiza :

— depășirea valorii prestațiilor de servicii 
prevăzute în planul cincinal cu circa 110 milioane 
lei, ceea ce va permite îndeplinirea cincinalului 
pină la data de 30 iunie 1975 ;

— depășirea valorii prestațiilor de servicii 
planificate cu cel puțin 5 milioane lei, prin ex
tinderea activităților ce se efectuează populației 
și în primul rind prin prestările în construcții ;

— livrarea către populație și organizațiile 
socialiste a unei cantități de peste 2 000 mii 
mc apă potabilă și industrială, corespunzătoare 
unei valori de 2,1 milioane lei, prin mai buna 
folosire a instalațiilor de producere și distri
buire ;

— dezvoltarea spațiilor de producție pentru 
material floricol cu o suprafață de 500 mp ;

— front de lucru în perioada de iarnă pentru 
850 apartamente, urmărindu-se ca acestea să 
fie date în folosință în mod ritmic în tot cursul 
anului ;

— asigurarea documentației tehnice, a am
plasamentelor. precum și finanțarea în timp 
util pentru anul 1975 și cincinalul următor a 
obiectivelor de investiții, astfel ca în primul 
trimestru să se realizeze cel puțin 20—23 la sută 
din planul anual.

3. Prin asigurarea din timp a documentațiilor 
tehnice și economice de producție, precum și 
prin folosirea intensivă a tuturor mijloacelor 
de producție și a forței de muncă în sectorul de 
construcții-montaj se vor realiza următoarele 
obiective :

— realizarea prevederilor inițiale ale planu
lui cincinal pină la data de 30 mai 1975, din- 
du-Se suplimentar pină la sfirșitul anului o 
producție de construcții-montaj in valoare de 
150 milioane lei :

— îndeplinirea planului cincinal Ia construc
ția de locuințe pină la data de 30 mai 1975 ; 
executarea suplimentară pînă la sfirșitul anu
lui a unui volum de lucrări în valoare de 90 
milioane lei, reprezentind un număr de 600 a- 
partamente ;

— reducerea duratelor de execuție la un nu
măr de 18 obiective industriale și social-cultu- 
rale. cu 380 zile față de termenele planificate, 
astfel :
— locuințe — 450 apartamente — cu 150 zile ;
— hotel Suceava — cu 60 :zile ;
— S.M.A. Gălăneșli — cu 15 zile ;
— magazie cereale Suceava — cu 30 zile ;
— magazie cereale Rădăuți — cu 30 zile ;
— stația 110 kV Verești — cu 15 zile ;
— poligon prefabricate Bur-

dujeni parțial — cu 60 zile ;
— secția de dextrină Hințești — cu 10 zile ;
— stația de epurare ape rezi

duale Hințești — cu 10i zile.
— reducerea cheltuielilor la 1 000 Iei pro-

ducție față de sarcina de plan cu 2 lei și ob-, 
ținerea de economii la următoarele materiale :

— ciment 100 tone ;
— oțel beton 40 tone ;
— cărămidă 70 mii buc. echiv. ;
— material lemnos 100 mc ;
— lacuri și vopsele 2 100 kg ;
— conductori electrici ■ 4 km ;
— țevi diferite 8 tone ;
— laminate oțel 3 tone ;
— depășirea producției globale secundare in

dustriale cu 2 milioane lei, prin executarea 
peste plan a 150 tone confecții și tîmplărie me
talică, 500 mc prefabricate din beton armat, 
500 mc prefabricate beton simplu etc ;

— executarea în acord global, pe bază de 
contract angajament, a întregului volum de 
construcții-montaj prevăzut in plan pe anul 
1975.

4. In domeniul agriculturii, prin folosirea ra
țională a pămîntului se va urmări dezvoltarea 
multilaterală și intensivă a producției agricole, 
în vederea realizării următoarelor obiective :

— executarea în perioada I.I.—31.III. 1975, a 
unor lucrări pentru eliminarea excesului de u- 
miditate pe o suprafață de 5 353 ha ;

—executarea lucrărilor de scarificare pe o 
suprafață de 1 300 ha ;

— repararea și punerea în funcțiune pînă la 
data de 31 III 1975 a sistemelor de irigații, mă- 
rindu-se suprafețele irigate cu încă 1 320 ha ;

— efectuarea lucrărilor de combaterea eroziu
nii solului pe 10 840 ha :

— executarea de lucrări agropiscicole cu fo
losințe complexe pentru irigații, piscicultură și 
atenuarea viiturilor, pe 480 ha ;

— mărirea suprafeței arabile a județului cu 
incă 2 600 ha prin desființarea drumurilor inu
tile și executarea lucrărilor de desecare și 
drenaj :

— realizarea efectivelor de taurine prevăzute 
în planul cincinal pină la 31 III 1975 ;

— realizarea unei producții medii de 2 100 litri 
lapte de vacă de la 35 la sută din efectivul 
matcă al cooperativelor agricole de producție : 
la restul efectivelor se va depăși cu 150 litri 
producția realizată în 1974 pe vacă furajată ;

— obținerea de pe o suprafață de cel puțin 
11 000 ha a unei producții de peste 30 000 kg 
cartofi la hectar ;

— depășirea livrărilor către fondul centralizat 
al statului cu 10 000 tone cartofi, 5 000 tone sfeclă

de zahăr, 5 000 hl lapte de vacă, 500 tone carne 
și 1 milion ouă.

5. In domeniul sistematizării și proiectării se 
va urmări realizarea următoarelor :

— asigurarea proiectelor de execuție pentru 
investițiile Consiliului popular județean aferente 
anului 1976 pînă la 15 iunie 1975 ;

— asigurarea asistenței tehnice pe șantiere în 
volum de 150 ore medii pe proiectant;

— reducerea prin proiectare a consumurilor 
la oțel beton și ciment cu 5 la sută ;

— reducerea consumului de combustibil Ia lu
crările proiectate cu 5 la sută față de .consumul 
normat, prin dimensionarea judicioasă a instala
țiilor de încălzire centrală, ventilații, a spațiilor 
care urmează să fie încălzite, a izolațiilor ter
mice, amplasarea centralelor, alegerea utilajelor 
cu randament superior.

6. în vederea îndeplinirii în mod exemplar a 
sarcinilor ce decurg din Legea sistematizării te
ritoriului și localităților, pînă la data de 30 sep
tembrie 1975 se vor actualiza schițele de siste
matizare a municipiului Suceava, a cinci orașe, 
precum și a unei localități rurale propuse a 
deveni centru economic și social cu caracter 
urban în etapa 1976—1980. De asemenea, se vor 
actualiza schițele de sistematizare pentru 9 

localități centre de comună, precum și pentru 
25 de sate care au condiții de dezvoltare în 
perspectivă.

Prin studiile de sistematizare ce se vor ela
bora, se va urmări dezvoltarea multilaterală a 
localităților în condițiile reducerii perimetrelor 
construibile actuale cu 3 la sută, iar prin am
plasarea judicioasă a obiectivelor, se va obține 
o îmbunătățire a gradului de ocupare a terenu
rilor cu 1 la sută, față de indicii prevăzuți în 
lege.

7. Prin folosirea rațională a combustibilului și 
energiei în toate sectoarele economiei locale, 
reducerea consumurilor în activitățile indus
triale, transporturi, construcții și prin realizarea 
de economii la iluminatul public, comercial, în
călzitul locuințelor și al altor spații se vor obține 
următoarele economii :

— peste 200 tone combustibil lichid ;
— peste 2 OOOMWh energie electrică.
8. în sectorul de drumuri și poduri, prin fo

losirea mai eficientă a utilajelor și mijloacelor 
de transport, gospodărirea judicioasă a mijloa
celor financiare, valorificarea mai intensă a re
surselor de materiale locale, se vor realiza :

— ridicarea stării tehnice a rețelei de drumuri 
județene și comunale; prin pietruirea.a 20 km;

— întreținerea a 100 km de drumuri pietruite, 
peste cele prevăzute a fi executate în 1975, cu 
fonduri de . la buget sau prin contribuția în. 
muncă :

— obținerea de economii în valoare de 50 000 
lei la fiecare km de drum față de plan, prin 
antrenarea cetățenilor la executarea lucrărilor 
de îmbrăcăminți asfaltice ușoare. în acest fel 
se vor* executa suplimentar 8 km îmbrăcăminți 
asfaltice ușoare și 35 ml. poduri și podețe.

9. Depășirea veniturilor proprii Ia bugetul 
Consiliului popular județean cu 2,5 milioane lei.

10. Pentru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, rețeaua comerțului socialist se va dezvolta 
cu incă 30 de unități, respectiv cu 9 400 mp su
prafețe comerciale, iar planul de desfacerea 
mărfurilor va fi depășit cu 20 milioane lei.

11. Pentru înfrumusețarea și gospodărirea lo
calităților, se vor efectua prin muncă patriotică, 
lucrări edilitar-gospodărești în valoare de cel 
puțin 200 milioane lei executindu-se : 800 mii 
mp construcții de străzi și trotuare ; 400 ha ame
najări și întrețineri de spații și zone verzi ; 
plantarea a 800 mii bucăți arbori și arbuști ; 
120 km îndiguiri, taluzări și consolidări de ma
luri etc.

12. Prin contribuția în bani și in muncă a lo
cuitorilor, se vor realiza :

— 150 săli de clasă in mediul rural ;
— 155 locuri in ateliere școlare ;
— se vor întreține și repara 1 200 km drumuri.
13. în domeniul invățămîntului se vor conti

nua acțiunile de perfecționare a rețelei de școla
rizare și modernizare a procesului de învăță- 
mînt, de legare mai strînsă a invățămîntului cu 
cercetarea și producția, în care scop se vor 
realiza :

— cuprinderea Ia începutul anului școlar 1975— 
1976 in procent de 80 la sută în unitățile pre
școlare. a copiilor de virstă preșcolară ;

■ — continuarea dezvoltării rețelei școlare în 
vederea cuprinderii in treapta I a liceului a 
tuturor absolvenților claselor a VIII-a din anul 
școlar 1974—1975 :

—. completarea, prin autodotare. a laboratoa
relor. cabinetelor de științe sociale și a atelie
relor școlare, cu material didactic și utilaje in 
valoare de peste 1 milion lei ;

— construirea și amenajarea a încă 70 ateliere 
școlare pe diferite profile, precum și a 220 labo
ratoare și cabinete de fizică, chimie, biolo
gie etc. ;

— in atelierele școală se va realiza în anul 
școlar 1974—1975 o producție globală în valoare 
de 9 milioane lei, iar în cele 174 ferme școlare 
se va realiza o producție agricolă care, valorifi
cată,-va aduce un beneficiu de 6.4 milioane lei :

14. în domeniul activității politice și cultural- 
educative.se va acorda o atenție deosebită popu
larizării, cunoașterii și mobilizării tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii Ia îndeplinirea 
exemplară a prevederilor Programului’ partidu
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism, in strinsă legătură cu înfăptuirea sarci
nilor economice și sociale pe anul 1975.

Se vor intensifica acțiunile pentru dezvoltarea 
la toți oamenii muncii a conștiinței socialiste, 
promovarea principiilor eticii, și echității socia
liste. cultivarea atitudinii înaintate față de mun
că și avutul obștesc. întărirea ordinii și a dis
ciplinei.

Trimestrial, se vor organiza în toate localită
țile județului duminici cultural-educative și, pe
riodic, zile ale filmului științific și documentar.

Atenție deosebită se va acorda desfășurării 
• edițiilor de iarnă și vară ale întrecerii qultural- 

artistice și sportive „Plaiuri sucevene" sub ge
nericul „în frunte comuniștii".

Comitetul județean de cultură și educație so
cialistă va organiza următoarele acțiuni cultu
ral-educative de masă : . •

— concursul republican de interpretare instru
mentală „Ciprian Porumbeseu" ;

— concursul național de poezie ..Nicolae La- 
biș“ :

— festivalul de etnografie și folclor „Comorile 
Țării de Sus"':

— salonul național de caricatură ; ,
— expoziția anuală de afiș politic ;
— decada dramaturgiei originale ;.

’ — săptămina montajului literar-muzical, a re
citatorilor și cititorilor artistici ; ■

— trecerea în revistă a brigăzilor artistice de 
agitație ;

— decada tradițiilor și obiceiurilor de Anul 
nou ;

— participarea formațiilor artistice fruntașe la 
festivalul interjudețean „Hora la Prislop", pre
cum și la cele de la Strunga și Tecuci ;

— manifestarea complexă „Salon artistic suce
vean", care se va desfășura in localitățile : Gura 
Humorului, Rădăuți, Bistrița și Baia Mare.

15. In domeniul ocrotirii sănătății se vor reali
za următoarele :

— reducerea mortalității infantile cu cel puțin 
5 la sută față de anul 1974 ;

— reducerea morbidității cu incapacitate tem
porară de muncă cu 10 zile la 100 lucrători, prin 
îmbunătățirea in continuare a condițiilor de 
muncă și de asistență medicală.

Consiliul popular, toți oamenii muncii din ju
deț asigură conducerea partidului și statului, 
personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, că vor munci cu elan și 
înaltă responsabilitate pentru traducerea 
în viață a documentelor de valoare excep
țională adoptate de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în vederea obține
rii unor realizări remarcabile in toate domeniile 
de activitate, spre a-și aduce astfel contribuția 
la făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie.

CONSILIUL POPULAR 
AL JUDEȚULUI SUCEAVA

educative.se
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FLORENTINA MAI
OU, elevă. Tg.-Jiu

(...) „Încă de la intrarea 
noastră în liceu, acum doi 
ani, un grup de băieți și 
fete am alcătuit un album 
pe coperta căruia am 
scris: „Oameni de azi". 
In el am retranscris din 
cărți și din ziare ceea ce 
ne-a emoționat mai mult

din biografiile contempo
ranilor noștri, îndeosebi 
tineri (...). Colectivul de 
redacție al albumului în
treprinde acum o anchetă 
și dorește să vă pună și 
dv. o întrebare: „Ce om 
tînăr, din numeroasa co
respondență pe care o pri
miți, v-a impresionat mai 
mult ?“ (...).

zi de mină și-l conduse la o Casă a copilului. Fu din 
nou trimis la școală. Mai exact: la școli. Proaspăt in
giner, cînd l-am cunoscut eu, se căsătorise și odată cu 
venirea pe lume a primului său copil, a mai înfiat doi 
gemeni...

în urmă cu niște ani — să tot fie șapte, opt — n-am 
găsit omul pe care îl căutam la Prundu—Greaca.

Pe urmă l-am găsit, însă mereu în altă parte. Și-o 
să-l mai găsesc. N-am renunțat să-l caut. Mi-e prea 
drag.

un sfat (...). Vă dau cuvin- 
tul meu de onoare că 
dacă vreți numele șt a- 
dresa mea, n-aveți decît 
să vă exprimați dorința și 
vi le voi trimite imediat. 
Scuzați-mă că nu vi le-am 
divulgat acum, dar mi-e

rușine pentru fapta urîtă 
pe care am făcut-o, pen
tru purtarea mea față de 
ea. Închei scrisoarea cu 
rugămintea de a-mi răs
punde la întrebare. Cu sti
mă și respect, un tînăr ne
fericit".

SĂPTĂMÎNA LA TELEVIZIUNE
28 decembrie 1974 — 4 ianuarie 1975

Mi-e peste măsură de greu să răspund. Treaba pe 
care o fac la această rubrică nu-mi permite să fac ie
rarhizări, iar eu consider că așa e firesc. Totuși, ca 
unul care am colaborat la destule publicații, mă simt 
onorat să-mi adaug la palmares și albumul vostru. îmi 
iau însă îngăduința să reduc întrebarea pe care mi-o 
pui la formularea „ce om tînăr v-a impresionat mai 
mult", eliminînd, din motivul arătat, cuvintele „din bo
gata corespondență pe care o primiți".

în urmă cu niște ani — să fie vreo șapte, opt — re
dacția în care lucram m-a trimis pe șantierul de hidro
ameliorații de la Prundu—Greaca să stau de vorbă cu 
un tînăr — unul dintre acei tineri cu care merită să 
stai de vorbă fiindcă au multe de spus. Atunci, „omul 
meu ar fi trebuit să-mi spună ce minune se petrecuse 
cu el, că dintr-un țăpinar analfabet, ajunsese șeful unei 
brigăzi de hidroamelioratori, actele de studii atestîndu-i 
și terminarea unei „profesionale" și absolvirea la „fără 
frecvență" a ultimei clase de liceu. Omul exista, datele 
pe care le aflasem de acasă despre el mi-au fost con
firmate de tovarășii săi, dar pe el nu l-am găsit, nu mai 
țin minte de ce : era în concediu, era bolnav — nu iz
butesc să-mi reamintesc. Ceea ce n-am să uit însă este 
că, pentru a ajunge acolo unde speram să-l găsesc, am 
parcurs cîțiva buni kilometri de drum infernal, intrînd 
în clisă pînă la genunchi, biciuit de o ploaie de iad și 
de un vînt deloc mai puțin pămîntesc. Probabil acestui 
drum îi datoresc că dezolarea de a nu-mi fi găsit eroul 
reportajului s-a prefăcut în ambiția de a-1 căuta necon
tenit pînă voi da de el. Și nu-mi pare rău că m-am 
ambiționat. Am dat de el. Nu o dată. De zeci de ori. 
Ce-i drept nu-i păcat, purta de fiecare dată alt nume, 
avea altă înfățișare, trăia și muncea în alt capăt de țară, 
dar important mi se pare că nu mi-a scăpat.

La Corbeni l-am descoperit electrician. Era al zecilea 
fiu al unei familii de moți. Cînd împlinise șapte ani, 
tatăl său îl ascunsese cîteva săptămîni într-o șură, să 
nu-1 găsească învățătoarea și să-l ia la școală... La 
cincisprezece ani, plecînd prin părțile Craiovei să vîndă 
ciubere, s-a ascuns sub un pod pînă a plecat căruța lui 
taică-su și nu s-a lăsat pînă nu a intrat ucenic la o 
fabrică, absolvind pe urmă școala elementară. A devenit 
nu numai „vedeta electricienilor" din fabrică, dar toc
mai omul care a fost cerut să construiască o hidrocen
trală...

La Cobadin l-am întîlnit tractorist. Foarte tînăr. Abia 
se eliberase din armată. Pentru că iama avea mai puțin 
de lucru, s-a apucat să învețe limbi străine. Ați citit 
bine : limbi străine — la plural. M-am oferit — semăna 
ca două picături de apă cu „nașul" meu la intrarea fn 
U.T.C. — să-i trimit o ediție bilingvă, româno-franceză, 
Eminescu. Mi-a mulțumit, dar m-a poftit să nu mă o- 
bosesc. Avea cartea. O ținea în „biblioteca de sub sal
tea" să nu se prăfuiascâ...

La Brașov l-am cunoscut inginer. Părinții săi se des- 
pjrțiseră de pe vremea cînd el avea vîrsta abecedaru
lui. Rămas singur, renunță repede la școală și începu să 
vagabondeze. Din cînd în cînd vindea ziare pe care nu 
știa să le citească. Cineva, un om de inimă, îl luă într-o

„Tovarășe redactor, în
că de la început vă rog să 
mă scuzați că vă deranjez 
cu această scrisoare, dar 
fiind într-o situație criti
că, aștept de la dv. un cu- 
vînt.

Mai întîi cîteva relații 
despre mine. Sînt militar 
intr-o localitate, alta decît 
cea în care mi-am făcut 
liceul și unde, nereușind

nic om... Dar să revin la 
poveste; în cele din ur
mă, dîndu-mi seama că 
nu mai poate învăța din 
cauza mea — este una 
dintre cele mai bune eleve 
din liceu — mi-am pus în 
gînd să o mint, să o mint 
ca să se țină de învăță
tură. Astfel, cînd o întîl- 
neam, îi puneam întreba
rea : Ce-ai mai învățat, la

DE OCTAV PANCU-IASI

la examenul de admitere, 
n-am intrat în facultate. 
In ultimul an de liceu am 
cunoscut o fată incintă» 
toare cu care m-am îm
prietenit foarte repede și 
nu după mult timp, a- 
proape două luni, mi-am 
dat seama că ea era foarte 
îndrăgostită de mine, că 
mă iubea foarte mult. Da
torită acestei iubiri a ei 
pentru mine și la nenumă
ratele mele insistențe, mi-a 
cedat, fiind cu totul a mea 
înainte de căsătorie. De 
cele ce le-am făcut mi-am 
dat seama mai tîrziu, dar 
n-am avut ce face. Dra
gostea mea pentru ea 
scădea văzînd cu ochii. 
Am început s-o iubesc din 
milă. Îmi repeta mereu că, 
dacă o voi părăsi, se va 
sinucide. Cuvintele aces
tea ale ei deveniseră pen
tru mine un coșmar. Lu
nile treceau, eu mă pur
tam din ce în ce mai urît 
cu ea, mă purtam astfel 
încît nici nu găsesc cu
vintele potrivite pentru a 
mă autocaracteriza. In 
orice caz, sînt cel mai jos-

ce ai învățat, cît ai învă
țat ? Am reușit s-o fac să 
învețe cît mai bine Și mai 
mult. In sfîrșit, a venit 
toamna și odată cu ea și 
armata. Mi-a furat că mă 
va aștepta, că va veni să 
mă vadă, că îmi va scrie 
în fiecare zi. Pînă acum 
toate s-au adeverit. Ni
meni n-a văzut-o măcar 
cu un coleg. îmi scrie me
reu, îmi trimite situația ei 
la învățătură, notele pe 
care le ia sînt numai 8, 9 
și 10. li răspund cu ră
ceală, nu pot s-o mai 
mint. Nu pot continua 
așa. Îmi dau seama că n-o 
merit, că sînt un netreb
nic. De răceala cu care o 
tratez și-a dat seama și 
ea. A pus-o însă pe seama 
faptului că nu mă aflu a- 
casă, aproape de ea. Aș 
vrea să-i spun, dar frica de 
a nu-i produce un rău, mă 
face să nu-i spun nimic. 
Ce să fac ? In mare, aces
ta e motivul pentru care 
v-arn scris. Oare trebuie 
sau nu să-i dezvălui ade
vărul? Vă implor, dați-mi

Vreau să cred că am priceput exact ce-mi ceri : să te 
consiliez dacă trebuie să dezvălui fetei respective ade
vărul. La care adevăr te referi ? N-am izbutit să des
copăr nici unul. Adevărul că ai mințit-o ? Adevărul că 
ți-ai bătut joc de ea ? Crede-mă, acestea nu pot fi niște 
adevăruri. N-am să te numesc cum o faci singur — 
„netrebnic" — știu că e un cuvînt în care nu crezi, 
gratuitatea lui reiese din întreaga scrisoare. Dar, cu 
voia sau fără voia ta, lasă-mă să mă întristez descope- 
rindu-ți o doză de cinism îngrijorătoare la această vîrstă, 
mai îngrijorătoare decît probabil îți închipui. Singurul 
sfat pe care pot să ți-1 dau este să mai meditezi de 
unul singur la cele întîmplate și să recitești pînă la is
tovire scrisoarea ce mi-ai adresat-o, înțelegînd prin is
tovire clipa cînd pînă și faptul că ai fost în stare s-o 
trimiți te va intriga. La prima vedere, tot ce-mi istori
sești ar putea părea o tardivă, dar chiar tardivă, auto
critică totuși. Am obiceiul să nu interpretez lucrurile la 
prima vedere. Ți-am arătat scrisoarea și altora. Toți, 
fără excepție, refuză să socotească rîndurile tale drept 
generate de un sincer regret, ci o modalitate de a scăpa 
mai urgent de niște obligații, de a scăpa, dacă vrei, de 
chinul că aceste obligații te apasă, atît cît te apasă. 
Nu-mi trimite numele și adresa. îmi faci un serviciu. 
Mă lași să cred că ți-ai inventat povestea pentru că, 
neplăcîndu-ți ceva ori totul la mine, ai vrut să-mi ino
culezi în suflet o grea tristețe. Dacă asta ai intenționat 
— ai izbutit. Este însă o tristețe trecătoare. Dă-mi șansa 
de a uita.

Aleg, la sfîrșitul rubricii de azi, o corespondență din 
numeroasele care, demonstrînd că autorii lor participă 
cu întreaga lor sensibilitate de tineri la problemele în 
dezbatere, reiau „cazul" lui Dan Lungu din Rimnicu* 
Sărat, băiatul de 16 ani părăsit de părinți și suferind 
pentru lipsa lor de omenie :

SIMBĂTA, 28 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I
10,00 De la Alfa la Omega — 

enciclopedie pentru școlari. 10,20 
Film serial pentru copii : Două
sprezece luni. 10,50 Telecinemateca. 
12,55 Bucureștlul necunoscut. 
,,Frunze-n piatră, vrejuri in lemn". 
13,10 Cîntece vesele din operete. 
13.30 Telerama — micro-almanah 
TV. 14,00 Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre. 14,40 
Telex. 14,45 O poveste muzicală 
pentru mari șl mici : „Petricâ și 
lupul" de Serghel Prokofiev, 15,05 
Turneul campionilor la tenis — 
Melbourne 1974. Finala Guillermo 
Vilas — Iile Năstase. Prezintă Ion 
Țlriac. 18.00 Anul sportiv 1974 _ 
retrospectivă in imagini. Emisiune 
de cristian Țopescu. 17.40 Caleido
scop cultural-artistic. 18.00 Tele- 
glob : Malayezia. 18.20 Gintă azi în
treaga țară — program susținut de 
ansamblul „Rapsodia Română". 
19.00 Lumea copiilor. 19,30 Tele
jurnal. în intîmpinarea ultimului 
an al cincinalului cronica în
trecerii socialiste. 20,00 Teleenclclo- 
pedia : Pictura și tainele ei — 
Arta romanică ; Adagio ; Roboți : 
Păpuși ; Zooramâ. 20.45 Film se
rial : „Omul și orașul". 21,40 Tele
jurnal. Sport. 22.00 înttlnlrea de 
la ora 10...

1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Glas biruitor al României — spec
tacol muzical-literar-coregraflc de
dicat aniversării Republicii. 20.40 
Film artistic: ASEDIUL — o pro
ducție a studioului București. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II: 14,30 Telex. 
14.35 Avanpremiera săptăminii. 
14,45 Vacanța in Carpați — film 
documentar. 15,00 Întiîniri cu eroi 
ai operetei. 15,15 Matineu de va
canță — Din lumea animalelor (re
luare) ; 16.40 Cintec nou de viață 
bună — muzică populară. 17,00 
Film serial: „Legenda Iul Stulp- 
ner“. Episodul IV. 17,55 Publicita
te. 18.00 Documentar TV. Cores
pondent la Lotru. 18.20 Tezaur mu
zical românesc. 18.50 Bucureștiul 
azi. capitala în ajun de An Nou. 
19.05 Baletul românesc contempo
ran. „Sărbătoare la Hălmagiu". 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Inscripții pe celuloid. 20.35 
Floarea mea, România — muzică 
ușoară. 20,55 Muzee și expoziții — 
Arta și orașul (TI). 21,15 Ce știm 
și ce nu știm despre... 21.45 Bi
juterii muzicale. 22,10 24 de ore.

Telejurnal. 20,00 Film artistic: „Cu 
Mary Poppins in lumea feeriei" 
(partea I). 21.00 Dacă doriți să re- 
vedețt: Comici vestiți ai Revelio
nului. 22.10 Telejurnal; Sport. 22.20 
Dacă doriți sft revedețl, vă oferim 
în reluare din programul de Re
velion. . .

SILVIA GHEORGHl- 
ȚA, B-dul Victoriei nr. 13, 
Brașov :

„Tovarășe redactor, am 
citit cu multă atenție cu
rierul dv. de sîmbătă, 7 
decembrie, și povestea tî- 
nărului Dan Lungu mi-a 
transmis 0 durere nemăr
ginită și, ca să fiu sin
ceră, am plîns citind-o. 
în lumea noastră atît de 
plină de căldură sufle
tească, făcîndu-și din o- 
menie frumosul și inega
labilul ei țel, un băiat de 
16 ani, care are mamă și 
tată, n-are cui să spună a- 
ceste cuvinte. Revolta mea

merge pînă acolo, încît aș 
dori să-i descopăr eu pă
rinții, să le vorbesc eu, să 
le spun eu cu primele 
vorbe care îmi vin pe bu
ze ce simte un tînăr de 
azi față de fapta lor. Am 
și eu vîrsta lui Dan Lun
gu, 16 ani, întîmplffîea 
face să mă fi născut într-o 
comună foarte aproape de 
a lui, în fud. Vrancea, dat 
nu vă scriu pentru asta. 
Aș vrea să-l ajut, dar nu 
știu cum. Și aș vrea să-l 
ajut cu un fel de ciudă 
că eu mă bucur de toată 
frumusețea vieții, iar el...".

Sper să mă înțelegeți. Ai găsit cel mai frumos mijloc 
de a-1 ajuta. Acela de a-i vorbi în numele generației 
tale, o generație incapabilă să accepte neomenia, gata 
să facă totul împotriva ei. în numele meu și, mai mult 
ca sigur, în numele lui Dan, primește o caldă strîn- 
gere de mină.

Tuturor, pe săptămîna viitoare, ceea ce s-ar putea să 
fie mai curînd decît sîmbăta viitoare 1

DUMINICA, 2» DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I; 8.30 Deschide
rea programului. Emisiunile zilei. 
8,40 Cravatele roșii. Salut pionie
resc Republicii. 9,35 Film serial 
pentru copii: DAKTARI. 10,00 Via
ța satului. 11,15 Ce știm șl ce nu 
știm despre... 11,45 Bucuriile mu
zicii, la Tîrgovlște. 12,30 De strajă 
patriei. Emisiune festivă consa
crată Zilei Republicii Socialiste 
România și Anului Nou. 13,00 AL
BUM DUMINICAL cu... afișe ve
sele. 15,20 Anul sportiv 1974. Re
trospectivă in Imagini (III). 10,15 
Film serial de evocare Istorică și 
culturală: VIAȚA LUI LEONAR
DO DA VINCI — coproducție a 
studiourilor de televiziune italie
ne și franceze. 17.40 Documentar 
TV: Universul lor. 18,05 1974 in 
conștiința națiunii. Anul politic in
tern In imagini (II). 18,25 Floarea 
din grădină — emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de muzică 
populară. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Săptămîna politică in
ternă ți internațională în imagini, 
20,00 Corespondent la Lotru — 
film documentar. 20,20 Publicita
te. 20,25 Film artistic: JOC DUBLU 
— premieră pe țară — cu Robert 
Culp, Angie Dickinson șl alții.
21.35 Dor și gind — muzică ușoară 
românească. 22,00 Telejurnal. 22,10 
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II: 10,00—11,45 Ma
tineu simfonic. Concertul Filar
monicii „George Enescu". 20.00 
Preferințele dv. muzicale sînt și 
ale noastre. 20,55 Contemporanele 
noastre. 21.25 Teatru TV: „Să nu 
uităm" de V. Munteanu.

LUNI, 30 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I: 14.30 Telex.
14.35 Cîntec de viață nouă. A pa
tra ediție a Festivaltllul-con- 
curs inter-județean. 15,00 Emisiune 
în limba maghiară. 17.30 Tribuna 
TV. 17,50 Tinerețe milenară. Mu
zică ușoară. 18,10 România ’74. 
Pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă. 18,40 Eroi al reportajelor 
noastre. 19,10 Tragerea ADAS. 19,20

MARȚI, 31 DECEMBRIE 1974

REVELION TV.: 21,00 Telejurnal.
21.20 cîntece și jocuri populare.
21.30 Revelion TV — Prolog. 21.38 
Pentru toți copiii cite un Moș Ge- 
rilă. 22,07 Aeroportul Revelionu
lui. 22,23 Obiceiuri de Anul Nou.
22.30 Festivalul anecdotelor (I). 
22,35 Fals tratat de muzică u- 
șoară. 22,50 Dăm legătura cu ae
roportul (I). 22,59 Telenunta. 23,13 
Dăm legătura cu aeroportul (II).
23.20 Festivalul anecdotelor (II). 
23,24 Pluguțorul TV. 23.39 Bucurie 
in fiecare casă. 23,41 Cintec și voie 
bună — muzică populară. MESA
JUL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, SECRETAR GENE
RAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. 0.00 Tricolorul. 0,03 Cintec 
de urare. 0,06 Te cînt. țara mea! 
0,10 Dansuri din toate regiunile 
țării. 0,15 Sus paharul. LA MULȚI 
ANI! 0,20 Comici vestiți ai Reve
lionului. 1.10 Lâ crișma din Fe
rentari. 1,17 Hocus, Pocus. 2.07 
Festivalul anecdotelor (III). 2.12 
Cîntece de viață lungă. 2.24 A tre
cut furtuna. 2.35 Noapte de vis. 
3.26 Dăm legătura cu aeroportul
(III) . 3.38 Festivalul anecdotelor
(IV) . 3,40 Cîntece de viață lungă. 
3,52 Saramura. 3.57 Tunelul timpu
lui... muzical. 4,15 Parada model 
de Revelion. 4,24 Cîntece de viață 
lungă (III). 4.38 Artiștii între ei. 
4,41 Dăm legătura cu aeroportul 
(IV). 4,51 Fermoarele — moment 
vesel. 4,55 Lăutărească (I). 5,07 Ca 
la 5 dimineața. 5,12 Să rîdem cu 
Amza Pellea. 5,17 Lăutărească (II). 
5,25 Perinița.

MIERCURI, 1 IANUARIE 1975

PROGRAMUL I: 10,00 La mulțl 
ani cu bucurie! 10.20 Cu vacanța-n 
sănioară — emisiune muzical-dis- 
tractivă pentru copil. 11,00 Cintec, 
joc și voie bună. 11,40 Invitație la 
circ! 12,20 Premiere ’75. 13,00 Al
bum duminical. 14,30 Anul spor
tiv 1974. Retrospectivă în imagini 
(III). 15.40 Tinerețea e ca o floare 
— muzică populară. 16.10 Școala 
curajului... sau poate chiar a ris
cului. 16,30 O traistă cu povești. 
17.30 Cuba — film documentar. 
17,50 Farmecul muzicii — emisiu
ne muzical-coregraflcă. 19,00 Re
porter ’75. 19,20 1001 de seri. 19,30

JOI, 2 IANUARIE 1975

PROGRAMUL I: 10.00 Tineri in
terpret! ai cinteculul popular. 10.20 
Matineu pentru copii: Ali-Baba și 
cei 4Q de hoți — film de desene 
animate. 11,20 Cu muzica pe me
ridiane... 11,40 Obiceiuri de Anul 
Nou — reportaj filmat. 11,50 Con
certul de Anul Nou al Filarmoni
cii din Viena. 13.00 Album de ia
nuarie. 15.30 Anul sportiv 1974. Re
trospectivă în imagini (IV). 17,00 
Stele ale baletului, 17,25 Avanpre
mieră la un nou film serial. „Mi
siune imposibilă". Sigiliul furat (I). 
18.15 Mîndru-1 cîntul nostru tl- 
nâr! — soliști de muzică populară. 
18.45 Copil și fotografii — repor
taj TV. 19,00 Dragi, mi-s cîntecele 
tale, România mea! (reluare din 
programul de Revelion). 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Film 
artistic. „Cu Mary Poppins in lu
mea feeriei" (II). 21.10 Dacă do
riți să revedef.i... selecțiuni din 
programul de Revelion. 22,15 Tele
jurnal : Sport.

VINERI, 3 IANUARIE 1975

PROGRAMUL I: 16,00—17,00 Ma
tineu de vacanță. 17.30 Emisiune 
in limba germană. 19,10 Tragerea 
Loto. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Btrlad — 800. 20,20 Pu
blicitate. 20,25 Film artistic: „Atlt 
de aproape... și cit de departe" — 
premieră pe țară. 21.25 Muzică, 
dans și veselie. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II: 17,30 Telex. 
17,35 Avanpremieră. 17,40 Film ar
tistic: „Distratul" — o producție 
a studiourilor cinematografice 
franceze. Premieră pe țară. 19.10 
Melodii, melodii... 19,30 Telejurnal. 
20.00 Desene, desene, desene... 20,20 
Concertul simfonic în Re major. 
20.50 Viața economică a Capitalei. 
21.05 Documentar TV; Universul 
lor. 21,30 Telex. 21,35 Biblioteca 
pentru toți. Tudor Arghezi (II).

sîmbăta, 4 ianuarie 1975

PROGRAMUL I: 10,00 O poveste 
pe gheață — spectacol muzical-co- 
regraflc. 10.20 Film serial pentru 
copil: „Douăsprezece luni". 10,50 
Intermezzo coregrafic. 11.15 Docu
mentar TV. Btrlad — 800: 11,35
Film artistic (reluare). 13.05 Cîn
tece și jocuri populare. 13.30 Te
lex. 13,35 Desenul anlfriat vă ofe
ră... 14,35 Caleidoscop Cuțturai-ar- 
tlstie. 14.50 Teleglob: R7D.G. — 
prin foste orașe hanseatice. 15,10 
Anul sportiv 1974. Retrospectivă in 
imagini (V). 16,15 Virstele pelicu
lei. 17,25 Telex. 17,30 Lumea copii
lor. La braț cu vacanța. 18,00 Ci
clul. Cîntare omului. Inscripții la 
stema țării. 18,15 Redacția emisiu
nilor pentru tineret vă invită astă 
seară la: CLUB T. Ce este Clu
bul T ? 19,00 Campionatul mondial 
universitar de handbal masculin : 
România — Franța (repriza a n-a). 
19,30 Telejurnal. 20.00 Teieencielo- 
pedla. 20.45 Publicitate. 20,50 Film 
serial. UN ȘERIF LA NEW YORK, 
„în căutarea lui Jennie". 21,50 Te
lejurnal. 22,00 Dacă doriți să re- 
vedeți... vă oferim din programul 
de Revelion. 22.45 Romanțe și cîn
tece de petrecere.

LUNA CADOURILOR MAGAZINELE DE TEXTILE-ÎNCĂLȚĂMINTE PREGĂTITE PENTRU SEZONUL DE IARNĂ VĂ OFERĂ
Confecții și tricotaje, încălțăminte și articole de marochinărie și galanterie, articole de artizanat și de sport, într-un bogat sortiment coloristic și dimensional, precum șj modele noi pentru bărbați, femei și 

copii. Toate acestea le găsiți în Luna cadourilor I Dacă vizitați în aceste zile magazinele din București și din țară veți afla ultimele noutăți și veți 
dispoziție mărfuri, pe gustul dumneavoastră și al acelora cărora doriți să le faceți un dar plăcut în LUNA CADOURILOR

fi în pas cu moda. Raioanele de specialitate vâ pun la

Deci, in LUNA CADOURILOR
. Vtzitînd magazinele de textile și 
încălțăminte veți putea alege, fără 

..dificultate; articole preferate, dupâ 
gusturile, dumneavoastră.

• CONFECȚII PENTRU FEMEI - j 
rochii din stofă și jerse, canadiene 
din relon și imitație de blana, com- 

i pleuri din jerse, paltoane din stofă 
k și imitație de blană.

• NU UITAȚI! Raioanele de mo- kSvî 
rochinărie și galanterie vâ așteaptă 
cu un bogat sortiment de baticuri, 
eșarfe și fulare din lină, mohair și 
din mătase, mănuși, căptușite ș»? 5I;!;! 
îmblănite, poșete, genți, sacoșe de 

fei ^lk *OIQ| cure*8-
O SURPRIZA PENTRU BARBAfi 

T S au pus in vinzore noile
moclele de cravate din mătase na- 
tur°l° din fire sintetice și diolen, 
Horea, Corneliu, Justin, din mă- 
tuse vegetală, intr-o gama variata 
de culori și modele.

• CONFECȚII BĂRBĂTEȘTI - 
costume din lînă și tergal, panta
loni și sacoun din diverse țesături, 

k paltoane din stofa de una, cana 
k diene și jaky din relon, cu cap 
A tușeli, imitație de blană

r ♦RfTiNiTi!-:
' In sezonul rece, încălțăminte căldu 

roasă ! Magazinele de ^tat vă o- 
feră cisme și ghete din cauciuc, i 

șoșoni și galoși precum și noi mo- J 
dele de pantofi pentru toate virs- J| 
tele, pentru’toate gusturile. j||

II 
KBSBSS

* CONFECȚII PENTRU COPII
W ~ rochițe din'stofă, catifea și dif 

tină, sarafane din poliester, palto- 
Bț din stofa și imitație de blană
V paltonașe cu pantaloni din aceeași 
■ stofă
F • CE TRICOTAJE PREFERAȚI? |

Doriți un pulover cu mînecă lungă 1 
sau sport, o-jacheta sau lenjerie jl 

din fire de relon ? Nimic mai sim- 
piu : vizitați magazinele de stat și 

alegeți-vă modelul și culoarea l||| 
preferata.

OR»w—«
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TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis regelui Nepalului, BIRENDRA BIR 
BIKRAM SHAH DEVA, următo area telegramă :

Am deosebita plăcere de a adresa cu prilejul Zilei naționale 
a Nepalului, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănă-; 
tate și fericire Maiestății Voastre, de progres continuu poporului 
nepalez prieten.

Sînt convins că relațiile prietenești dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu, spre binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Arabe 
Egipt, MOHAMMED ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă:

Profund mișcat de trista veste a încetării din viață a mareșa
lului Ahmed Ismail Aii, vă rog să primiți sincerele mele condo
leanțe și să transmiteți familiei îndoliate întreaga mea compa
siune.

SESIUNE

Vineri după-amiază s-au des
fășurat lucrările celei de-a 17-a 
sesiuni a Consiliului popular 
județean Suceava.

Sesiunea a dezbătut șl a adop
tat proiectul de hotărîri privind 
indicatorii planului economico- 
social în profil teritorial și pro
iectul planului de buget local pe 
anul 1975 și a lansat chemarea 
la întrecere a Consiliului popu
lar al județului Suceava către 
toate consiliile populare jude
țene și cel al municipiului 
București.

In încheiere, participanțil la 
sesiune au adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al P.C.R., în care se spune, între 
altele :

Rezultatele obținute plnă în 
prezent, avîntul creator declan
șat de grandiosul Program 
adoptat de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, minunatul 
dumneavoastră exemplu de 
dăruire și activitate neobosită 
ne înaripează munca și voința, 
iar faptul că lansăm chemarea 
la întrecere către toate județele 
țării pe anul 1975 ne onorează 
și ne obligă in cel mai înalt 
grad pentru a depune întreaga 
noastră energie și iscusință în 
scopul prosperității acestui stră
vechi meleag de țară, al ridică
rii continue a scumpei noastre 
patrii pe cele mai înalte culmi 
ale bunăstării și civilizației co
muniste.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că bucovinenii, în

Autostradă de aur pentru
(Urmare din pag. I) 

continuu 75 hectare. Cam cit in 
5 schimburi. De duminică dimi
neața pină luni dimineața. Pe lu
mină au tras capetele de tarlale. 
E păcat de pămînt să se iroseas
că. Nu? Fermierul Doru Neamțu 
și mecanizatorii Anton Kratoch- 
will și Nicolae Cheorghe au fă
cut același lucru. Numai că noap
tea au schimbat soiul. Sămînța 
nu trebuia încurcată. Alt soi, altă 
poveste, adică altă tehnologie; 
Știți dumneavoastră, adîncime de 
semănat, normă de sămînță la 
hectar...“

— Cu motorina cum stați? „9.2 
kg pe hantru. Toate tractoarele 
au pornirea asigurată cu demaror 
pentru că mecanizatorii, lucrînd 
in acord global, sînt cointeresați 
să folosească eficient carburan
tul". Cu anvelopele? „Nu ducem 
lipsă. Am mers și 4 ani cu o sin
gură pereche. Le folosim după 
importanța lucrării. La arat și 
semănat le punem pe cele mai 
bune". Dar cu veniturile? „Pes
te 30 de mecanizatori au depășit 
100000 lei la realizări". Cu în
treținerea? „Fiecare își repară 
singur utilajele și „cîntărește" 
orice șurub sau gram de un
soare",

...Era vară. Și după Ciorii și 
C-uri veneau presele și tractoa
rele cu pluguri. Apoi semănăto- 
rile. 600 de hectare după grîu au 
gustat bobul de porumb. „600 de 

frunte cu comuniștii, vor ști 
să-și îndeplinească și In con
tinuare sarcinile ce le revin și 
angajamentele luate și vă ru
găm ca acum, în prag de An 
Nou, să primiți alesele noastre 
sentimente de stimă și prețuire, 
urarea de multă sănătate și pu
tere de muncă în înalta mi
siune încredințată de istoria 
acestui neam, odată cu tradițio
nalul și strămoșescul nostru 
„La mulți ani" !

PREZENTARE

DE CONDOLEANȚE

în legătură cu încetarea din 
viață a mareșalului Ahmed Is
mail All, vicepremier al guver
nului. ministrul apărării al 
Republicii Arabe Egipt, coman
dantul șef al forțelor armate e- 
giptene, la sediul Ambasadei 
R. A. Egipt de la București, au 
exprimat, vineri dimineața, con
doleanțe Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, gene
ral colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Sta* 
Major, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, generali șl ofițeri 
superiori, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

După ce au transmis condo

hectare cu masă verde pentru 
sectorul zootehnic. 20 de remorci 
cu supraînălțătoare au adunat 
toată tocătura după combinele de 
siloz. Ați gustat din carnea și lap
tele produs de vitele noastre?"

Cine sînt acești oameni care 
vorbesc cu otita tragere de ini
mă despre griul, porumbul, bu
catele lor? Cine sînt acești oa
meni atît de sinceri in fața pă- 
mîntului? Cîțiva i-am enumerat. 
Să facem prezentările în conti
nuare: Billi Petru, inginer meca
nic, director, ing. Florentin Tă- 
ranu, șef sector producție și re
parații, Augustin Cireap, șef con
tabil, maiștrii William Sieber fi 
Dan Dorin, mecanizatorii Florian 
Neșiu, Mihai Rothgerber, Mihai 
Covaci, Joan Beker, Vasile Pin
tea, Maxim Trifa, Ion Mihala- 
che și alții. Am fi stat de vorbă 
cu toți dar erau pe cele aproape 
100 de tractoare la lucru pe 5 372 
hectare. Locul de muncă: Sta
țiunea pentru mecanizarea agri
culturii Lenauheim, județul Ti
miș. Rădăcina discuției: titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
Medalia de aur „Secera și cioca
nul", pentru cele 4 661 kg la hec
tar, obținute în 1974 pe 1100 
hectare.

Printre ei, un veteran al câm
purilor, al tractoarelor, maistrul 
Iosif Munger. Întruchipează vîrs- 
ta și tradiția, pentru că toți cei
lalți de care am vorbit au în fur 
de 30 de ani. Tot atîția numără 

leanțe însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al R. A. Egipt, Aly 
Ahmed Aly, cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere și 
au semnat in cartea de condo
leanțe.

SESIUNE

DE COMUNICĂRI

Direcția Generală a Arhivelor 
Statului și Institutul de isto
rie și teorie literară „George 
Călinescu" au organizat, vineri, 
o sesiune de comunicări științi
fice, dedicată împlinirii a 350 
de ani de la nașterea lui Dosof- 
tei — jubileu înscris în calen
darul marilor aniversări cultu
rale recomandate de UNESCO 
pe anul 1974.

Locul eminentului cărturar și 
umanist român pe scara valori
lor spirituale europene, dimen
siunile universului cultural al 
acestui ctitor al limbii literare 
românești au fost relevate de 
Ionel Gal, director general al 
Direcției Generale a Arhivelor 
Statului, prof. dr. Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, membru co
respondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, vice
președinte al Academiei de ști
ințe sociale și politice, prof. 
I. C. Chițimia, șef de sector la 
Institutul „G. Călinescu", Ma
ria Soveja, șef de serviciu la 
Direcția Generală a Arhivelor 
Statului, Mihai Moraru, cerce
tător la Institutul „G. Călines
cu", și prof. Alexandru Elian.

Cu același prilej, la Muzeul 
Arhivelor a fost organizată ex
poziția documentară „Medalion 
Dosoftei", în care sînt reunite o 
serie de documente și lucrări 
ce ilustrează activitatea publică 
și literară a marelui cărturar.

MANIFESTARE

Secția de istorie contempora
nă și a mișcării muncitorești, re
voluționare și democratice din 
România, deschisă In cadrul 
Muzeului Banatului din Timi
șoara, găzduiește, în aceste zile 
de vacanță, interesante mani
festări dedicate aniversării pro
clamării Republicii. în cadrul 
unor întilniri cu elevi, pionieri 
și U.T.C.-iști din școlile și li
ceele județului Timiș, istorici, 
activiști de partid și ai organi
zațiilor de tineret evocă mo
mente semnificative din istoria 
acelor vremuri, cind, la chema
rea Partidului Comunist Român, 
poporul a dat glas voinței sale 
de a proclama țara republică 
liberă, independentă și suvera
nă.

și „baci losif", dar in produc
ție. Ne descrie pe scurt monogra
fia cîmpului. Ne vorbește de Sko- 
rospelca, A 15, Aurora, Lovrin, 
Cluj 230, Dvoran, HD 305. HS 
415, Romsun, Merit, Acme, Chip
pewa, Amsoy, Violeta. Rar, să 
notăm corect. Sînt soiuri de grîu, 
porumb, orz, soia, floarea soare
lui, mazăre. „Unele cresc do zici 
că sparg combina, altele sînt mai 
pipernicite, dar au boabe de nu 
le poți număra. Generația tinără 
de agricultori a făcut multe lu
cruri bune. Eu i-am învățat răb
darea și discernămîntul care s-au 
împletit cu pasiunea și veșnica 
lor neliniște în căutarea noului 
dătător de nenumărate satisfac
ții. Ați cunoscut și istoria tracto
rului? „Șaizeci și cinciul C.P. este 
de aur dacă știi să-l stăpînești. Și 
nu e suficient, cere altă lucrare. 
Cere artă".

Da, cere artă. O artă care nu 
se cîștigă decit străbătînd pămîn- 
tul în lung și lat, ascultînd fie
care respirație a cernoziomului. 
Și cernoziomul are nevoie deo
potrivă de aer și de fierul plugu
lui. Tot pentru aer. „Avem o lege 
nescrisă, să nu macerăm pămîn- 
tul în roțile tractoarelor — ne 
spune Petru Billi. Este un lucru 
ae mare importanță, legat direct 
de producție. Mecanizatorii noș
tri merg pe tarlale cu atenția în
cordată ca pe străzile unui oraș 
cu circulație intensă". De ce? 
„Aurul griului cere finețe, sen-

DIN LABORATOR ÎN PRODUCȚIE
CEL MAI ÎNGRIJIT CĂMIN MUNCITORESC, 
CEA MAI BOGATĂ ACTIVITATE EDUCATIVĂ

Medicul primar dr. Mircea 
Nana a aplicat cu succes, în 
cadrul Clinicii chirurgicale 
nr. 1 din Cluj-Napoca. o me
todă de explorare funcțio
nală a sistemului circulator 
cu ajutorul ultrasunetelor. 
Datele furnizate de detecto
rul ultrasonic s-au dovedit 
deosebit de utile în chirur
gia vasculară de urgență. 
Ultrasunetele delimitează cu 
ușurință zona în care se în
trerupe circulația sîngelui și 
locul unde trebuie intervenit 
chirurgical. Noua metodă, 
împreună cu arteriografia 
clasică, mărește considerabil 
precizia operațiilor. Ea poa
te fi aplicată și postoperator, 
pentru controlul intensității 
fluxului sanguin.

Festivalul „Flacăra 74“ i SPORT • SPORT
Doua întrebări 

pentru Adrian Păunescu

— Ați ajuns, iată, la a 
doua ediție a Festivalului 
„Flacăra" care, din cite 
știm, lși propune să fie un 
corolar al cenaclurilor din 
acest an. Festivalul are. pro
babil, un obiectiv precis șl 
tocmai acest lucru am vrea 
să-I aflăm de la dumnea
voastră.

— Ne propunem ca a doua e- 
diție a Festivalului Flacăra să 
fie, in continuare, o manifestare 
a tinerilor serioși și profunzi și 
în același timp o încercare de a 
dovedi încă o dată că avem o 
poezie patriotică și politică de 
înalt nivel și o muzică tinără 
angajată, militantă, revoluționa
ră.

— Ne puteți da cîteva e- 
xemple, bineînțeles, fără a 
dezvălui Întregul program al 
festivalului, de tineri a căror 
muzică se înscrie in coordo
natele mai sus enunțate ?

— Nu va lipsi din programul 
festivalului Tudor Gheorghe,
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sibilitate, supraveghere continuă. 
Contrar tuturor aparențelor teh
nologia cea mai simplă de lucru 
cere un efort considerabil, adică 
efortul nostru, al mecanizatorilor". 
Insistăm: de ce? „Pentru că griul 
este exclusiv sarcina mecaniza
torilor, iar în curind la toate cul
turile se va extinde acest lucru". 
Sesizăm o educație aparte de 
muncă pentru viitorul acestei 
meserii? „Da, este o condiție a- 
parte, solicitată de agricultura 
intensivă". Dar celelalte? „Fap
tele, întâmplările și munca depu
să la S.M.A. Lenauheim le între
gește mai bine decît orice inter
venție verbală a mea la această 
întrebare".

Răspunsurile interlocutorilor de 
la S.M.A. IjCnauheim nu au ne
voie de comentarii detaliate. Pro
ducțiile obținute și realizările e- 
conomice vorbesc de la sine.

...Este iarnă. O iarnă pe me
leagurile timișene fără zăpadă, 
dar umedă. Pământul este moale. 
Tractoarele au fost retrase în a- 
telierele de reparații. Numai cî
teva mai transportă furaje. „Au
tostrăzile cîmpului" au fost în
chise pentru circulație. Din două 
motive: toate lucrările au fost 
terminate și pămîntul se odih
nește. La primul îngheț se va ieși 
la fertilizat, tn 1975 trebuie rea
lizate 5 000 kg grîu la hectar. 
Este posibil? Rîndurile de mai 
sus se vor un răspuns conclu
dent.

Doctorul inginer Ion Tibe- 
riu Rodeanu de la întreprin
derea de produse ehimice 
din Turda a pus la punct o 
tehnologie originală de sin
teză prin care a obținut un 
monomer cu proprietăți deo
sebite. Acesta polimeriz^ază 
la temperaturi relativ joase 
și, în amestec cu vopsele, 
cimenturi etc, asigură mate
rialelor o plasticitate ridi
cată.

Colectivul condus de ingi
nerul Nicolae Ciontea. de 
la Institutul de cercetări și 
proiectări în domeniul sti
clei. faianței și ceramicii 
fine, a obținut, în ultimii 
ani, peste 20 de pigmenți 
noi pentru porțelan, îndeo
sebi pentru glazuri. Majori

cîștigătorul premiului cel mare 
al cenaclului nostru, cel care 
prin arta sa a reușit pînă acum 
să îmbine în modul cel mai fe
ricit muzica bună cu poezia. Vor 
fi, de asemenea, prezenți, cu 
cîntecele lor politice Vali și 
Carmen, grupul Pro Musica, Mir
cea Florian ; cu cîntecele lot 
de un profund patriotism, Doru 
Stănculescu și Sorin Minghiat ; 
nu vom fi lipsiți, în această a 
doua ediție a festivalului nostru, 
nici de armonioasa prezență a 
lui Mircea Vintilă, posesor al 
premiului consacrării, de cintece- 
le pline de sens ale lui Dan 
Chebac, nici de vocea celestă a 
Marcelei Saftiuc, deținătoare 
a premiului special al cenaclu
lui nostru. în cele două zile 
vom asculta și cele mai bune 
formații ale momentului — Pho
enix și Sfinx. Poeziile de un 
înalt patriotism vor fi rostite 
atît de către vechii și constanții 
membri ai cenaclului nostru — 
Florian Pittiș. Dan Tufaru, Ta
mara Crețuiescu, cît și de bine- 
cunoscuții actori Amza Pellea și 
Ion Marinescu. îmi va face plă
cere ca în cele două seri, să 
spun eu însumi poezii, celor 
care se vor afla în sală ca prie
teni ai cenaclului Flacăra.

G. S.
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SIMBATA, 28 DECEMBRIE 1974
NEMURITORII : Patria (orele 

9,30; 12,15; 15; 17,30; 20), Favorit 
(orele 9,15: 11,30; 13,45; ÎS; 18,15; 
20,30), București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16; 19,30; 20,45).

COMISARUL CARDONE ÎN 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: 13,30; 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; 18,15; 18,45; 
21); Festival (orele 9,15; 11.30;
13.46: 16: 18,15; 20.30).

TINEREȚE FĂRĂ BATRINEȚE : 
Doina (orele 9,30; 11,30; 13,45;
16; 18,15: 20,15).

DOAMNA cu CĂȚELUL; Lira 
(orele 15.30: 18: 20.15).

BUNICUL SIBERIAN: Gluleștl 
(orele 15.30; 18: 20.15); 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).  

tatea acestora au la bază 
materii prime indigene.

Cunoscutul pictor Bene 
Jozsef, artist emerit, a reu
șit, după îndelungi cercetări, 
să elaboreze o tehnică spe
cială de aplicare a vopsele
lor grele pe hîrtie. Prin pro
cedeul său, absolut original, 
care se bazează pe termotra- 
tare, atît hirtia, cît și vopse
lele capătă o neobișnuită re
zistență șl stabilitate flzico- 
chimică în timp. Pină acum, 
artistul român a realizat, 
prin noua tehnică, peste 200 
de lucrări care s-au bucurat 
de succes la Ankara, Belgrad, 
Berlin, Budapesta, Helsinki, 
Moscova, New Delhi, Osaka, 
Pekin, Praga, Roma. Sofia 
și alte mari orașe ale lumii.

CALENDAR 75 Gimnastii—-1 ...   — y

români în anul preolimpic
De cîteva zile, gimnaștii din 

primul eșalon au început pre
gătirile pentru anul preolimpic, 
1975, marcat de o suită de com
petiții internaționale de am
ploare, despre care ne-a furni
zat amănunte prof. Anton Vieru, 
secretar general al federației de 
specialitate.

Campionul mondial Dan Grecu, 
împreună cu ceilalți membri ai 
echipei naționale au poposit la 
Piatra Arsă, unde beneficiind 
de condiții atmosferice favora
bile. au atacat primul punct din 
programul de pregătire fizică în 
aer liber. în ultima săptămînă. 
ei au participat la întreceri de 
schi și cros. La 3 ianuarie, lotu! 
masculin de gimnastică va re
veni în Capitală, urnjind să efec
tueze antrenamente in sală. Ia 
aparate, sub îndrumarea profe
sorilor Mircea Bădulescu, Cos- 
lache Gheorghiu și Gheorghe 
Condovici. Lotul cuprinde 15 
gimnaști, printre care se numără 
maestrul emerit al sportului 
Dan Grecu, maeștrii sportului 
Mihai Borș, Mircea Gheorghiu, 
Nicolae Oprescu, Ștefan Gali, 
Gheorghe Păunescu, Liviu Ma
zilii și Constantin Petrescu. 
La scurt timp. respectiv la 
7 ianuarie, vor începe pre
gătirile și cele 14 componen
te ale lotului republican 
feminin (maestrele sportului 
Alina Goreac, Anca Grigoraș, 
Paula loan, Rodica Sabău, Au
relia Dobre, Gabriela Trușcă 
etc.). conduse de antrenorii Ni

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

IUBIRE: Cotrocenl (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) .

CAVALERII TEUTONI: înfrăți
rea (orele 15,30; 19); Tomis (orele 
9; 12,15; 15,30; 19).

UN ZIMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Buzeștl (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 (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30); 
Munca (orele 16; 18; 20).

TIMPURI NOI: Gri vița (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-
cegl (orele 16; 18; 20).

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

UN COMISAR ACUZA: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

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

RUY BLAS: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Crlngași (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).

Cu prilejul unei consfă
tuiri organizate de către 
Comitetul județean Praho
va al U.T.C., privind îm
bunătățirea întregii activi
tăți a tinerilor care locu
iesc în căminele de nefa- 
miliști, a avut loc festivita
tea de premiere a cîștigăto- 
rilOr concursului „Cel mai 
îngrijit cămin muncitoresc, 
cea mai bogată activitate 
educativă". Primul loc a 
revenit tinerilor de la că
minul nr. 3 al Întreprinde
rii Mecanice Plopeni. Drept 
recunoaștere a meritelor 
lor, li s-a înmînat, în afara 
premiului respectiv, fanio

colae Covaci, Gheorghe Gorgoi 
și Atanasia Albu.

Prima confruntare oficială va 
avea loc în zilele de 1 și 2 mar
tie, cind un lot de gimnaști ro
mâni va evolua la „Marele pre
miu al Parisului", alături de o 
set ie de concurenți valoroși din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Franța, 
Japonia și alte 26 de țări. Ur
mează o serie de concursuri in
ternaționale importante, dintre 
care amintim : „Turneul cam
pionilor" (feminin și masculin) 
in Anglia, competiția masculină 
, Euroturnir" în R.F. Germania, 
un turneu internațional (femi
nin și masculin) in U.R.S.S., ca 
și cea de-a 18-a ediție a Campio
natelor internaționale de gim
nastică ale României, care se 
desfășoară în Capitală, între 
11—13 aprilie. Aceste întreceri 
vor culmina cu cea mai impor
tantă competiție a anului 1975, 
Campionatele europene de gim
nastică, pe echipe și individual.

în sezonul de vară sint pre
văzute mai multe concursuri și 
ir.tîlniri interțări. Bunăoară, în 
luna iunie vor avea loc : triun
ghiularul feminin România — 
Ungaria — U.R.S.S., meciul fe
minin R. F. Germania i— Româ
nia, ca și două turnee în Bul
garia și Cehoslovacia. La noi in 
tară se va desfășura, între 25—27 
iulie. tradiționala competiție 
„Cupa Prietenia", iar în luna 
septembrie vor avea loc, in Bul
garia, Campionatele balcanice 
de seniori.

M. LERESCU

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

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA 
ACHITA : Arta (orele 15,30; 
17,45; 20).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

IZVOARE : Rahova (orele 16; 19).

Opera Română: MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 19; Teatrul de 
Operetă: ȚARA SURISULUI — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala Mare): 
COANA CHIBIȚA — ora 19,30; 
(Sala Mică): MOARTEA ULTIMU
LUI GOLAN — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): NOILE SUFERINȚE 
ALE TINARULUI „W“ — ora 19,30; 
(Sala Studio): PUTEREA ȘI ADE
VĂRUL — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: PREȘUL — ora 16 șl 
19,30; Teatrul Mic: RĂSPINTIA 
CEA MARE — ora 15; PHILA
DELPHIA, EȘTI A MEA! — ora 
19,30; Teatrul Gluleștl: RĂZBU
NAREA SUFLEURULUI — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
ORDINUL — premieră — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu": ȘCOALA 
BIRFELILOR — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): VINO 
SĂ NE VEZI DISEARĂ — ora 
19.30; (Sala Victoria): UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS! — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă": PĂPUȘA 
CU PICIORUL RUPT și PUFU
ȘOR ȘI MUSTĂCIOARĂ — ora 10; 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 16; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria): ILEANA SINZIANA — 
ora 10; Ansamblul „Rapsodia 

nul „Cel mai îngrijit că
min" și trofeul cu emblema 
județului, instituit cu acest 
prilej. Locul doi a revenit 
căminiștilor de la între
prinderea de tapițerie și 
material de taplțat „Relaxa" 
din Mizil, iar locul al trei
lea celor de la căminul În
treprinderii de materiale 
izolatoare Berceni din Plo
iești. Participanțil la con
sfătuire și la festivitate au 
luat cunoștință de măsurile 
stabilite de Comitetul ju
dețean U.T.C. în vederea 
unui cadru de viață cores
punzător în căminele tine
rilor prahoveni. (V. R.)

Program 

competiționd
BOX. Astăzi, de la ora 18, are 

loc în sala Floreasca din Capita
lă gala finală din cadrul „Cupei 
F.R. Box" dintre echipele Farul 
Constanța și Box Club Brăila.

HANDBAL. La Galați au loc, 
azi și mîine, jocurile din Cam
pionatul feminin de handbal tur
neul de sală, turul II. După 
cum se știe, reprezentativa fe
minină a Franței întreprinde un 
turneu in țara noastră. Luni, în 
sala Floreasca, de la ora 18 oas
petele vor întîlni o selecționată 
divizionară a Capitalei. La 2 ia
nuarie, echipa Franței va juca cu 
Progresul București, iar în zi
lele de 3 și 4 ianuarie, va susți
ne o dublă întîlnire cu formația 
I.E.F.S.

TIR. în cadrul „Cupei Româ
niei", la tir, azi și mîine în noua 
sală de tir „Dinamo" are loc o 
importantă întrecere cu caracter 
republican. Vor lua parte trăgă
tori fruntași din cadrul asocia
țiilor sportive din întreaga țară.

VOLEI. Ultimul turneu din 
preliminariile campionatului se 
desfășoară pentru formațiile fe
minine, la Sibiu, iar pentru cele 
masculine la Bacău.

TENIS. în cadrul „Cupei 30 
Decembrie", în sala „23 August" 
din Capitală au loc citeva atrac
tive partide. Azi, de la ora 16, 
vor evolua în finala turneului de 
sală Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu. Tot azi două partide 
Ia băieți Popoviei — Almăjan 
și Russu — Nemeș, iar mîine 
Popoviei — Russu și Almăjan — 
Nemeș.

Română": LA HANUL CU CÎN- 
TECE — ora 19,30; Circul „Bucu
rești": UN ȘERIF LA... CIRC _ 
ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Panoramic mu
zical. 8.55 Melodia zilei : „Floarea 
mea" de Adalbert Winkler. 10,00 
Turist-club. 11,00 Profil pe portativ 
— Theodor Bratu. 11,30 Din fonote
ca de folclor a Institutului de cer
cetări etnologice și dialeetologice. 
11,50 Surîs de aur — cînteoe de 
Ion Nlcorescu. 12,00 Știri. 12,05 In
vitație în fonotecă — muzică 
ușoară. 17,00 Știrile după-amlezii. 
17,05 Alo. Radio ! _ muzică ușoară 
la cerere. 17,50 Patrie, Izvor de 
bucurie — clntece. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Muzică. 18,10 Muzică 
simfonică la cererea ascultătorilor. 
18,40 Din repertoriul solistului Rod 
Stewart. 18,55 Melodia zilei. 19,00 
Alice In țara... melodiilor 1 Fante
zie radiofonică. 21,00 Sîmbătă sea
ra — dans 1 22,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic. Sport. 22,30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Eleonor 
Dinu. 23,20 Concert din operete 
românești. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

România film—prezintă
in vacanța de iarnă a școlarilor filmul cehoslovac

Trei alune pentru cenușăreasă

regia : VACLAV VORLICEK 

cu : LIBUSE SAFRANKOVA, PAVEL TRAVNICEK

CASA DE CULTURĂ 
SECTOR I 
ANUNȚA:

DESCHIDEREA 
UNOR NOI CURSURI 

Șl CERCURI 

începînd cu luna 
IANUARIE 1975

- COSMETICĂ
- CROITORIE
- DACTILOGRAFI E; 

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 în 
str. Slătineanu nr. 16 tele
fon 11 98 68.

tragerea extraordinară
A REVELIONULUI

PRONOEXPRES

0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ AVANTAJOASĂ!

NU LĂSAȚI ÎN ULTIMA CLIPĂ PROCURAREA 

BILETELOR PENTRU TRADIȚIONALA TRAGERE 

A REVELIONULUI I

PRINTRE SURPRIZELE OFERITE CELOR 

DRAGI CU OCAZIA ANULUI NOU NU UITAȚI 

SĂ ADĂUGAȚI Șl BILETELE LA TRAGEREA RE

VELIONULUI I
Amănunte utile găsiți în prospectele tragerii, pe care 

le procurați din toate agențiile Loto-Pronosport.

Ați 
cumpărat 

almanahurile 
preferate ?

UNIVERSALCOOP - 

Librăria „Cartea prin 
poștă" str. Serg. Nuțu 
Ion nr. 8-12, Sector 
6, București, asigură 
celor interesați primi
rea la domiciliu a ur
mătoarelor almana
huri pe 1975: Scînteia, 
Magazin, Flacăra, Fe
meia, Sportul, Satelor, 
Cinema. Trimiteți co
manda printr-o carte 
poștală. Plata se face 
la primirea coletului.



încheierea reuniunii

cvadripartite de la Lome
în capitala togoleză, Lome, 

s-au încheiat vineri dimineață 
lucrările reuniunii cvadripartite 
la nivel înalt la care au partici
pat șefii statelor Mali, Volta Su
perioară, Niger și Togo. întilni-

• Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Irak, Sa- 
adun Hammadi, l-a primit 
pe ambasadorul român la 
Bagdad, Gheorghe Vasile.

Cu acest prilej, între mi
nistrul irakian și ambasado
rul român a avut loc o con
vorbire referitoare la dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, la pers
pectivele amplificării aces
tora, in conformitate cu in
dicațiile date de președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de președin
tele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan al-Bakr, cu ocazia 
Întîlnirii și convorbirilor sus
ținute de cei doi șefi de stat, 
in februarie anul acesta, la 
Bagdad.

rea a avut drept scop examina
rea modalităților de depășire a 
divergentelor dintre. Mali și Vol
ta Superioară privind frontierele 
lor comune. în finalul dezbate
rilor a fost semnat un comuni
cat cuprinzînd principalele pro
bleme luate in discuție.

Astfel, se precizează că parti-: 
cipanții la reuniune 
crearea unei comisii 
în scopul garantării, 
resortisanților unuia ... 
pe teritoriul celuilalt, ca și 
bunurilor lor materiale. Totoda-j 
tă. viitorul organism va trebuii 
să constate retragerea efectivă a 
trupelor ambelor țări din zona' 
diferendului de frontieră și 
caute modalitățile concrete 
soluționare a chestiunilor 
frontieră dintre Mali și Volta; 
Superioară pe baza documentelor^ 
juridice existente.

Pe de altă parte, comunicatul; 
final menționează că președinții- 
Sangoule Lamizana (Volta Supe
rioară) și Moussa Traore (Mali) 
au convenit să pună capăt ime
diat atacurilor reciproce, prin 
presa scrisă și vorbită.

au hotărit: 
de mediere, 

securității: 
dintre state' 

al

de peste hotare „Scînteia tineretului

India și Portugalia vor 
restabili relațiile diplomatice

ITALIA : In cadrul unei recente manifestații desfășurate la Roma, mii de studente și eleve au 
cerut o reformă a invățămintului care să asigure democratizarea acestuia

Președintele Indiei, Fakhrud- 
din Aii Ahmed, l-a primit, vi
neri, pe ministrul de externe 
portughez, Mario Soares, sosit 
în cursul aceleiași zile la Delhi 
pentru o vizită oficială de cinci 
zile în această țară. întrevede
rea a prilejuit părților un am
plu schimb de opinii privind as
pecte ale actualității politice 
internaționale, precum și în pro
bleme de interes comun, vizind 
îndeosebi promovarea relațiilor 
bilaterale.

Modalitățile de dezvoltare a 
raporturilor' dintre India și Por
tugalia au constituit și princi
palele teme abordate de Mario

Deschiderea
Partidului

Congresului
Congolez

Sesiunea dietei PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

al Muncii
japoneze

La Brazzaville au început, 
vineri, lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Partidului 
Congolez al Muncii, la care par
ticipă delegați ai tuturor orga
nizațiilor de partid din Repu
blica Populară Congo, precum 
și reprezentanți a peste_ 50 de 
partide din 
Africii, Asiei 
tine.

La lucrările 
parte o delegație a 
Comunist Român, condusă 
tovarășul Mircea Malița, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al Parti
dului Comunist Român.

țări ale Europei, 
și Americii La

Congresului ia
Partidului 

de

să au- 
raoortul 
bilanțul

Congresul urmează 
dieze și să dezbată 
C.C. al P.C.M., să facă 
activității partidului in cei cinci 
ani care au trecut de la înte
meierea sa, să examineze pla
nul 
tare social-economică a țării pe 
anii 1975—1977 
căile concrete 
acestuia.

Marien N’Gouabi, președinte
le C.C. al Partidului. Congolez 
al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, a rostit 
o cuvîntare la deschiderea lu
crărilor Congresului.

guvernamental de dezvol-
și să traseze 

de înfăptuire a

R.P. CHINEZĂ : Una din halele de producție ale întreprinderii 
mecanice din Pekin

e ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat ziarului egiptean ..Al 
Ahram", șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. s-a pronunțat in 
favoarea dezvoltării cooperă
rii între statele riverane Co
ceanului Indian. Trebuie să 
acționăm ca în zonă să so
sească ziua unei strînse coo
perări regionale care să ne 
permită protejarea pașnică a 
navigației, a subliniat suve
ranul iranian. întrebat dacă 
o astfel de poziție semnifică 
un sfîrșit al alianțelor mili
tare în regiune, șahinșahul 
a spus : „Aceste alianțe au 
supraviețuit scopului și și-au 
pierdut utilitatea. Multe lu
cruri s-au schimbat. Ne deo
sebim astăzi de ceea ce eram 
ieri. Dar. noi dorim abroga
rea tuturor alianțelor mili
tare. nu numai a unora din
tre ele".

-—

Comunicat
irano-iugoslav

în comunicatul privind vizita 
in Iran a lui Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R. S. F. Iugosla
via, și convorbirile acestuia cu 
primul ministru al țării gazdă, 
Amir Abbas Hoveyda, se relevă 
că Iranul și Iugoslavia acordă 
un sprijin deplin eforturilor 
menite să promoveze coopera
rea internațională bazată pe 
principiul respectării indepen
denței, suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor state
lor și reafirmă importanța 
O.N.U. pentru menținerea păcii 
și securității în lume. Totodată, 
cele două țări s-au pronunțat 
pentru întreprinderea unor pași 
substanțiali în direcția dezar
mării. Cu privire la situația din 
Orientul Apropiat, părțile 
exprimat convingerea că o 
dreaptă și durabilă în 
poate fi realizată doar pe
rezoluțiilor în această problemă 
adoptate în cadrul O.N.U. Ira
nul și Iugoslavia și-au expri
mat, de asemenea, sprijinul 
față de nealinierea, suveranita
tea și integritatea Ciprului. în 
cadrul examinării situației eco
nomice internaționale, părțile 
au subliniat necesitatea respec
tării dreptului suveran al sta
telor de a dispune de resursele 
lor naturale.

și-au 
pace 
zonă 
baza

La Tokio s-au deschis, vineri, 
lucrările celei de-a 75-a sesiuni 
ordinare a dietei japoneze, care 

dezbaterile, 
1975, 
de

își va continua 
pină la 25 
o întrerupere 
săptămîni. în 
24 ianuarie, la 
lor, primul ministru, Takeo 
Miki, va prezenta un discurs 
asupra măsurilor preconizate de 
guvern in diverse domenii, în
deosebi pe plan economic.

Pe agenda sesiunii figurează 
adoptarea noului buget și a le
gislației adiacente. în dezbate
rea dietei se vor afla, de ase
menea, probleme ca revizuirea 
legislației antimonopol și a ce
lei privind controlul fondurilor 
politice.

La actuala sesiune parlamen
tară, Partidul Comunist a pro
pus spre dezbatere două pro
iecte de rezoluție.

mai 
insă 

jurul datei 
i reluarea lucrări- 
ministru,

cu 
trei

de

• MINISTRUL PETROLULUI 
AL EMIRATELOR ARABE U- 
NITE, Maneh Said Al-Oteiba. a 
afirmat, intr-o declarație difu
zată de ppstul de radio Riad, că 
țara sa și Arabia Saudită și-au 
coordonat pozițiile in vederea 
preluării controlului asupra in
dustriei petroliere de pe terito
riul lor. Said Al-Oteiba a arătat 
că, in acest sens, Emiratele Ara
be Unite, care au urmărit dife
ritele etape ale negocierilor ini
țiale de Arabia Saudită și socie
tatea „ARAMCO", vor angaja în 
luna următoare convorbiri cu 
companiile petroliere operind pe 
teritoriul său.>

• GUVERNUL REPUBLICII 
CAMERUN a hotărit naționali
zarea Organismului.de dezvol
tare care reprezintă cea mai 
mare întreprindere industrială și 
agricolă . din țară. Acest orga
nism, care cuprinde peste 13 mii 
de muncitori, are un rol de prim 
plan în economia cameruneză și 
controlează exploatarea produc
ției de uleiuri, ceai și a altor 
produse.

• CONGRESUL NAȚIONAL 
AL VENEZUELEI a început

• CONSILIERII Academiei Naționale de Știinte a Statelor 
Unite au recomandat N.A.S.A. să înceapă, in următorii doi ani 
fiscali, realizarea a opt noi programe în domeniile fizicii spa
țiale, astronomiei, explorărilor planetare și lunare. Costul acestor 
programe se va ridica la circa 81 milioane dolari. A fost pro
pusă plasarea unei nave cosmice pe o orbită in jurul Lunii, care 
să includă survolarea celor doi poli, in vederea definitivării 
hărții suprafeței selenare și a continuării studiilor începute de 
programul „Apollo". Această navă ar putea servi drept prototip 
pentru viitoarele nave destinate cercetării planetelor. Se pre
vede extinderea misiunii „Viking", ce cuprinde aterizarea pe 
suprafața planetei Marte a unei nave spațiale, Ia peste cele 90 
de zile de activitate planificate. O perioadă mai mare de timp 
va fi destinată experimentelor efectuate in timpul zborului orbi
tal in jurul acestei planete. S-a propus, de asemenea, realizarea 
unui telescop spațial de mari dimensiuni, lansarea unei nave 
destinate cercetărilor solare, precum și plasarea de sateliți pe 
orbite in jurul Pămintului. care să cerceteze razele infraroșii și 
gamma provenite din radiațiile din spațiul cosmic și să continue 
examinarea straturilor superioare ale atmosferei terestre.

Sît1

Uns®

dezbaterile cu privire la națio
nalizarea industriei fierului. Am
bele camere legislative, reunite 
in sesiune comună, vor lua in 
discuție acordurile semnate în
tre guvern și companiile străine 
„Orinoco Mining Co.“ și „Iron 
Mines", prin care acestea renun
ță la concesiunile deținute în 
Venezuela și acceptă naționaliza
rea fierului. în acest sens, o co
misie parlamentară specială va 
prezenta membrilor Congresului 
Național concluziile sale.

începere de la 31 decembrie. 
Oficial, nu s-au dezvăluit moti
vele. Mandatul de senator al lui 

3Fulbright urma să expire 
ianuarie 1975.
i

Plenara C.C. al
P.C. Bulgar

la

ple- 
Ple-

Alți doi sateliți „Cosmos"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului — „Cosmos-700“. 
La bordul satelitului sint insta
late aparate destinate continuării 
explorării spațiului cosmic, 
nunță agenția

* LA SOFIA a avut loc 
nara C.C. al P.C. Bulgar, 
nara a adoptat hotărîrea privind 
convocarea celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.B., Ia începutul 
anului 1976, informează agenția 
B.T.A.

în cadrul plenarei, Todor Jiv- 
kov. prim-secretar al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, a rostit 
o cuvîntare.

Soares cu premierul țării gaz
dă, Indira Gandhi. După cum 
a apreciat un purtător de cuvint 
al guvernului indian, întrevede
rea desfășurată intr-o atmosfe
ră deosebit de cordială ,.În
scrie un nou. capitol în istoria 
relațiilor dintre cele două țări".

într-o declarație făcută pre
sei, ministrul portughez de ex
terne a dat o înaltă apreciere 
schimbului de vederi cu premie
rul India Gandhi, care permite 
conturarea unei baze solide 
pentru ..evoluția pozitivă a con
tactelor bilaterale de coopera
re, in domeniile economic, po
litic și cultural.

La încheierea întrevederilor 
dintre Mario Soares și oficiali
tățile guvernamentale indiene
— menționează agenția U.P.I., 
citind surse oficiale din Delhi
— cele două state vor semna un 
tratat prin care noul regim de 
la Lisabona recunoaște suve
ranitatea deplină a Indiei asu
pra fostelor teritorii coloniale 
portugheze Goa, Din, Daman, 
Dadra și Nagar Haveli. De ase
menea. vor fi restabilite rela
țiile diplomatice dintre cele 
două state. întrerupte in de
cembrie 1961. Ambele părți vor 
mai "semna și un 
pentru protejarea 
istorice. Acordul 
pentru semnarea 
mente a 
întîlnirii 
terne ai 
fășurată
rii lor la lucrările Adunării Ge
nerale a O.N.U., din toamna a- 
cestui an.

acord cultural 
monumentelor 

de principiu 
acestor docu- 

fost realizat în cadrul 
dintre miniștrii de ex- 
celor două țări, des1- 
cu prilejul participă-

T.A.S.S.
a-

în vederea 
tării spațiului 
fost lansat în 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-701“. Aparatele de la bor
dul satelitului funcționează nor
mal, iar centrul de coordonare șî 
calcul prelucrează datele primite 
din spațiul circumterestru.

continuării eerce- 
i cosmic, vineri a 

U.R.S.S. satelitul 
Pămintului

• ÎNTÎLNIREA dintre re
prezentanții celor trei miș
cări de eliberare din Angola 
și guvernul provizoriu al a- 
cestui teritoriu va avea loc 
la 3 ianuarie, a anunțat, vi
neri. ziarul portughez ,.O 
Seculo". Se așteaptă ca lă a- 
ceastă întîlnire, care se va 
desfășura, probabil. . într-o 
țară africană, participanții să 
subscrie la platforma de în
țelegere care să permită des
fășurarea procesului de de
colonizare în Angola, preci
zează ziarul.

• INUNDAȚIILE au provocat 
moartea a 10 persoane, distru- 
pind sau avariind, in același 
timp, mii de locuințe în regiunea

i a 
vi-

a-

Belu din partea indoneziană 
insulei Timor, s-a anunțat, 
peri, la Djakarta.

Potrivit agenției Antara.
pioape 60 000 de oameni au avut 
de suferit de pe urma acestor 
inundații. Circa 40 000 hectare 
de plantații au fost acoperite de . 
apă și turme întregi de vite au 
fost înecate.

• ÎN CARTIERUL PRO
TESTANT ShankilI Roacl din 
Belfast a fost găsit, joi, sea
ra, cadavrul unui tinăr ucis 
cu focuri de armă, a anunțat 
un purtător de cuvjnt al po
liției. Este cea de-a doua vic
timă semnalată in Irlanda de 
Nord de la intrarea in vigoa
re, la 22 decembrie, a înce
tării provizorii a acțiunilor 
militare pentru perioada de 
Anul Nou, decretată de ari
pa provizorie a Armatei Re
publicane Irlandeze.

Halle-Neustadt este 
o creație a ultimului 
deceniu și aparține, 
judecind după virsta 
celor stabiliți aici, a- 
proape in exclusivita
te, tinereții. De pe 
platforma din fața 
clubului ucenicilor ai 
o perspectivă destul 
de largă a ceea ce s-a 
realizat aici pentru 
cîteva zeci de mii de 
locuitori — școli, un 
spital, magazine, o sa
lă de sport, un bazin 
acoperit de înot, că
mine pentru tineret, 
un restaurant, o gară 
interurbană pentru 
trenurile electrice de 
navetă folosite de 
muncitorii care por
nesc în fiecare dimi
neață către întreprin
derile industriei chi
mice situate la apro
ximativ jumătate de 
oră de drum. Contras
tul față de tipul de 
oraș tradițional este cu 
atît mai frapant cu cit 
la numai cițiva kilo
metri se află Halle, a- 
șezare in care se mai 
păstrează, încă, edifi
cii ale epocii medie
vale — ziduri de ceta
te, creneluri, un vechi 
castel cu hrube a- 
dînci. Pentru mine, 
ambianța de la Halle- 
Neustadt avea să do- 
bîndească semnificații 
mai largi abia după ce, 
venind de la Halle, în
tâmplările călătoriei își 
găseau o legătură lo
gică și firească.

Primul detaliu asu
pra căruia am revenit 
îl aflasem intr-o ex
poziție de desene. Cei 
mai „tineri" partiei- 
panți la expoziția cu 
pricina. Daniela Dol- 
ner și Dirk Paaseh 
abia trecuseră în cla
sa a doua, Hartmut 
Kurz. Werner Mertens 
și Uta Mannweiller 
erau in clasa a treia 
dar majoritatea frec
ventau cursurile cla
selor a 5-a, a 6-a și a 
7-a. Bineînțeles, erau 
și doi sau trei mai

cemari însă nu ceea 
vedeau și se străduiau 
să coloreze îi deose
bea, nu „viziunea 
supra vieții", cum 
zice, ci tehnica și 
bilitatea altei vîrste

a- 
se 
a- 
in

treze iscodirea unui 
stil nou. mecanismele 
in vecinătatea cărora 
pășeau oameni în ha
late albe păreau capa
bile de operațiuni 
mult mai complicate 
decît ale vremii noas
tre iar mașinile — deși 
lipsite de un corespon
dent real — aveau, 
totuși, o tulburătoare 
verosimilitate.

Cel de-al doilea de
taliu la care mă refer 
reflecta ambiția crea
toare in domeniile 
practicii și îl descope
ream in 
expoziției 
consacrate celor 
recente rezultate 
mișcării „maiștrii 
miine" inițiată 
F.D.J. pentru cei

mai 
lao- 
care 
se- 
re-

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII ARABE EGIPT. Anwar 
Sadat, l-a numit pe șeful Sta
tului Major al forțelor armate 
egiptene, generalul locotenent 
Abdel Ghani El Gamassy, in 
funcția de ministru al apărării, 
în locul mareșalului Ahmed Is
mail Aii. care, după cum s-a 
anunțat, a decedat — a atiunțat 
agenția M.E.N.

pavilioanele 
regionale 

mai 
ale 
de 
de 

mai

Chemarea
creației tehnice

manevrarea acuarelei, 
tușurilor sau creioane
lor pastel. Subiectele 
preferate aparțineau, 
firește, priveliștii cu
noscute — șantiere de 
construcții, laboratoa
re chimice, mașini —. 
dar spiritul în care a- 
cestea erau tratate cu
prindea adausurile
nei inventivități în 
continuă căutare. Ast
fel că fațadele blocu
rilor puteau să ilus-

duselor și așa 
departe, alcătuiau 
laltă fondul din 
urma să se facă 
lecția obiectelor
prezentative, pentru 
salonul „tehnicii tine
re" din cadrul Tirgu- 
lui din Leipzig. Expo
zițiile de acest fel lan
sate de F.D.J. în 1957 
s-au transformat, cu 
timpul, într-o largă 
mișcare de masă. Sa
lonul din anul acesta 
a fost precedat de 10 
expoziții regionale, 221 
raionale și 184 000 ale 
întreprinderilor, insti
tuțiilor și școlilor cu- 
prinzind aproape 2 
milioane de tineri. 
Peste 30 000 din aceș
tia sint autorii celor 
aproape 3 000 de expo
nate de un nivel ști
ințific și tehnic re
marcabil reținute pen
tru Leipzig. De altfel, 
90 la sută din soluți
ile propuse pentru 
îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, eco
nomii de timp și ma
terii prime au și în
ceput să fie aplicate, 
printre acestea remar- 
cindu-se instalația 
pentru pasteurizarea 
laptelui, sugerată de 
un grup de mecanici, 
ingineri și proiectanți 
de la Întreprinderea 
de Stat „Kyffhăuser- 
hiitte Antern", apara
tura de control pentru 
intreținerea liniilor de 
înaltă tensiune creată 
de un grup de stu- 
denți ai școlii de ingi
neri din Zittau sau 
noul procedeu de fa
bricare a produselor 
fitotehnice al tinerilor 
ohimiști din Bitterfeld 
datorită căruia pro
ductivitatea muncii a- 
proape se dublează.

De fapt, tinerii, fie 
ei din Zittau, sau Bit
terfeld, sau Halle- 
Neustadt au, în egală 
măsură, această trăsă
tură a inventivității 
neobosite, indiferent 
dacă ea se manifestă, 
Ia început, potrivit eu 
vîrsta, ca o simplă ex
presie a imaginației, 
liberă să se folosească 
de limbajul pensulei, 
încurajați să perseve
reze și să încerce, ti
nerii aceștia pornesc 
de la un desen ale că
rui proporții le dic
tează dorința de a in

ia
contribuții practice 
incontestabile, născute 
din înțelegerea unor 
rațiuni economice.

u-

tineri inovatori, rațio- 
nalizatori, inventatori. 
Cele văzute acolo, 
machete ale unor in
stalații de combatere 
a poluării sonore, pre
zentarea unor proce
dee Îmbunătățite de drăzni, dar ajung 
lucru în construcțiile 
industriale, in con
strucțiile de drumuri, 
schema unor soluții o- 
riginale de organizare 
a producției, pentru 
ridicarea calității pro- MIRCEA TACCIU

Apelul Partidului 
Comunist din Chile

„Chile se află în fața unei 
opțiuni majore și răspunsul poa
te fi numai unul — crearea unui 
front larg antifascist", se spune 
în apelul Partidului Comunist 
din Chile, care activează in ile
galitate. Apelul este adresat 
Partidului Democrat Creștin a 
cărui activitate- este, de aseme
nea, interzisă de autoritățile mi
litare. Documentul conține pro
puneri privind crearea 
asemenea front larg.

„Desigur, Se spune în 
ment, dincolo de anumite 
gențe, 
creștinii 
comune 
monstrat 
au acționat împreună și s-au spri
jinit reciproc au fost slujite in
teresele poporului și ale țării".

unui

docu- 
diver- 

marxiștii și democrat- 
au interese generale 
și istoria țării a de- 
că de fiecare dată cînd

• AGENȚIA TANIUG anunță 
că ministrul de externe al Por
tugaliei. Mario Soares, va face o 
vizită oficială în Iugoslavia, în
tre 6 și 8 ianuarie 1975.

Accident minier în
Franța

• UN GRAV ACCIDENT s-a 
produs, vineri dimineață, într-o 
mină de huilă din localitatea 
Lieven, regiunea Pas-de-Caiais. 
Accidentul s-a datorat aprinderii 
spontane a particulelor de căr
bune care pluteau în aer.

Potrivit ultimelor date oficiale, 
catastrofa minieră de Ia Lieven 
a provocat moartea a 36 de per
soane și rănirea altor șase. A- 
cesta este cel mai tragic accident 
înregistrat în industria minieră 
franceză din ultimii 15 ani.

• CANADA va continua să-și 
mențină contingentul din cadrul 
forțelor Organizației Națiunilor 
Unite din Cipru pentru o nouă 
perioadă de șase luni, s-a anun
țat oficial la Ottawa. Contingen
tul canadian este al doilea ca 
importanță din cadrul acestor 
foițe.

Comunicatul Ministerului de 
Externe al Canadei precizează 
că această hotărîre se aplică cu 
efect retroactiv începînd de la 
data de 15 decembrie.

• SENATORUL DEMOCRAT 
.1. W. FULBRIGHT din partea 
statului Arkansas (S.U.A.) și-a 
prezentat demisia din Senat cu

• OPINII PESIMISTE PENTRU 1975. Dacă anul 1974 a fost 
dificil, 1975 va II și mai rău. Cel puțin aceasta este opinia ex
primată de 82 la sută din italienii chestionați de Institutul de 
sondaj „Doxa“, in cadrul unei anchete internaționale organizate 
de grupul ,,Gallup". Numai 18. la sută din italienii chestionați Își 
imaginează un an mai bun, în vreme ce alți 11 la sută consideră 
că 1975 va fi. din punct de vedere economic și social, similar anu
lui care se încheie. Pesimismul italienilor se situează, in rindul 
țârilor occidentale, imediat după cel al britanicilor (64 la sută 
apreciază că anul 1975 va fi mai dificil ca 1974). Franța ocupă 
locul al treilea, cu un procent de „pesimiști" de 60 la sută. In 
termeni concreți, se apreciază că în țările occidentale vor avea 
Ioc creșteri importante de prețuri, de impozite, că se vor accen
tua șomajul și dificultățile economice, In general • MODELUL 
MATEMATIC AL UNUI SISTEM DE STAȚII ELECTRICE PE 
BAZA DE ENERGIE SOLARA, care asigură o funcționare de 
4—5 ori mai sigură decit cea a unei stații singulare de acest fel, a 
fost elaborat de oamenii de știință sovietici. Modelul cuprinde 8 
puncte din zona de sud a U.R.S.S., între Alma Ata și Odesa. 
situate la distanța de patru fusuri orare. In aceste condiții, siste
mul, în funcție de numărul zilelor însorite, poate livra către 
consumatori 43—75 la sută din producția medie zilnică de energie 
electrică, în timp ce centralele solare necuprinse In sistem nu pot 
avea un randament superior de 10—15 la sută. e FIRMA NIPONA 
CONSTRUCTOARE DE AUTOMOBILE „KOMATSU LTD.“ a 
anunțat lansarea pe piață a celui mai mare autocamion bascu
lant fabricat pină acum în Japonia. Vehiculul are o capacitate 
de încărcare de 68 de tone, o lungime de 9,7 țnetrl, lățimea de 4.8 
metri și înălțimea de 4,2 metri • PUTERNICE RAFALE DE VlNT 
ș-au abătut asupra coastelor din sudul și sud-estul Angliei, pro- 
vocînd pagube. Cinci feriboturi au trebuit să părăsească portul 
Dover din cauza valurilor puternice care ar fi putut rupe otgoa
nele ce le fixau în radă. Vintul puternic a smuls acoperișurile 
multor case, iar copacii doborîți au blocat drumurile • FESTI
VALUL RICHARD WAGNER pe anul 1975 va fi deschis la 25 iulie, 
printr-o nouă punere în scenă a operei ..Parsifal". In cadrul 
festivalului vor . mai fi prezentate ciclul „Inelul nibelungilor", 
operele „Tristan și Isolda" și „Maeștrii cîntă-eți din Nurnberg".
• O ECHIPA A INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE UASHIWARA 
DIN JAPONIA a identificat tumulusul Naltaoyama, din apropierea 
localității Asuka, drept mormînt al unuia dintre împărații care 
au domnit pe aceste meleaguri în anii 697—706 e.n. Mausoleul 
imperial avea, conform opiniei cercetătorilor, o formă octogonală 
și atingea înălțimea de cinci metri. în dreptul liecărei laturi a 
octogonului se afla un val de pămînt măsurind 10,5 metri lungime. 
Arheologii niponi atribuie acest tumulus împăratului Momu, dat 
fiind faptul că, dintre cei patru împărați care au domnit într-o 
perioadă cuprinsă între secolele VII—VIII e.n., el este singurul 
căruia nu i s-a descoperit mormîntul- o PIANE CELEBRE. De 
110 ani ființează in orașul cehoslovac Hradec Kralove întreprin
derea producătoare de piane pe care este imprimată marca 
„Petrof". Datorită îndelungatei tradiții, ca și înaltei calificări a 
maiștrilor producători de instrumente muzicale, pianele „Petrof" 
se mențin printre cele mai bune din lume. Dovadă stau și cele 
5 premii internaționale acordate între anii 1921 și 1958 pentru cali
tățile lor. Cele 22 tipuri ale pianelor și pianinelor, produse in 
șase mărimi diferite, sînt răspindite, practic. în întreaga lume. 
-Numai în ultimii 10 ani, pe porțile apreciatei întreprinderi au 
ieșit 100 000 astfel de instrumente. Anul acesta au fost produse 
9 150 piane și 810 pianine, in valoare totală de peste 90 milioane 
coroane • MEDICUL AMERICAN KENNETH D. ROSE de la 
spitalul din orașul Lincoln, statul Nebraska, a declarat că numă
rul persoanelor care mor în. lume din pricina bolilor de inimă a 
crescut în ultimii 30 de ani cu 2 000 Ia sută. In vederea remedierii 
acestei situații, medicul american a recomandat gimnastica, ce se 
dovedește a 1’1 foarte eficace în combaterea maladiilor Inimii, a 
tensiunii ridicate și a dificultăților respiratorii. Exercițiile fizice 
întăresc mușchii, conferă organismului flexibilitate și sporesc 
capacitatea acestuia de a absorbi oxigenul și de a-l trece în celule. 
Dintre exercițiile fizice, medicul american recomandă. în primul 
rind. plimbarea. ..Din păcate, plimbarea este o artă pierdută în 
societatea noastră" _ a subliniat dr. Rose.

Depresiunea Katmandu se 
află in sudul Nepalului și 
concentrează cea mai mare 
parte a populației. Pe vre
muri i se spunea simplu, 
„valea nepaleză". Mai tirziu 
(documentele atestă secolul 

tradi- 
se înălțau temple 

dintr-un singur trunchi de 
copac. Un asemenea minunat 
templu a fost înălțat în ora
șul Kantipur și datorită de- 
săvirșirii lui. locuitorii i-au 
spus Katmandu. Numele s-a 
extins repede asupra între
gii văi și sub această denu
mire este cunoscută pină în 
zilele noastre. Aici se găsesc 
2 500 de pagode, sanctuare 
budiste sau hinduse cu o ar
hitectură desăvirșită din 
punct de vedere artistic, pa
tronate de Swayambhu Nath, 
„templul templelor", construit, 
în urmă cu 2 300 de ani.

La Katmandu pot fi în
tâlnite și alte monumente — 
mărturii ale unor momente 
furtunoase din istoria aces
tui popor. în centrul capita
lei se inalță monumentalul 
turn Dharahara, construit in 
secolul al XIX-lea de remar
cabilul om politic nepalez 
Bhim Sen, de numele căruia 
se leagă importante eveni
mente istorice. Trăind in 
epoca lichidării fărimițări- 
lor feudale și a unirii 
diferitelor principate in
tr-un stat unitar, Bhim 
Sen, pe atunci prim-ministru, 
a infăptuit o serie de refor
me care au contribuit la În
tărirea forțelor ce se opu
neau tendințelor separatiste. 
Istoria Nepalului consem
nează după această figură i- 
Iustră de patriot o perioadă 
de tristă amintire, dominația 
dinastiei Rana, care — timp 
de peste un secol — a vlăguit 
economia țării.

Suflul Înnoirii, care a cu
prins lumea după cel de-al 
doilea război mondial, a 
pătruns și in Nepal. în 1951, 
o puternică mișcare populară 
condusă de regele Tribhuvan, 
tatăl actualului rege, punea 
capăt oligarhiei Rana și des
chidea. perioada modernă 
din istoria milenară a țării. 
A fost reorganizat aparatul 
administrativ și s-au luat mă
suri care să permită pătrun
derea elementelor noi, mo
derne în structura economi
că, politică și socială a țării. 
Au fost construite complexe 
industriale la Balaju și La- 
litpura, precum și ateliere și 
întreprinderi de prelucrare 
a lemnului, linii, pieilor și 
tutunului — principale pro
duse de export. Identificarea, 
în ultima vreme, a unor im
portante resurse de cărbune, 
cupru, grafit și mică, va a- 
sigura Nepalului o dezvoltare 
industrială proprie. în pre
zent se fac eforturi pentru 
construirea de șosele și 
ferate care vor permite 
tegrarea țării intr-un 
cuit economic mai larg.

Agricultura ocupă un 
aparte, constituind baza 
conomiei nepaleze. Se cultivă 
orez, trestie de zahăr, po
rumb, ceai, cartofi, griu, te
renurile amenajate urcind pi
nă la 4 000 de metri înălți
me. In ultimul timp s-au 
luat măsuri de sprijinire a 
agriculturii printre care con
struirea unor sisteme 
irigații in cimpia Terai 
Katmandu.

Și sistemul educațional 
noaște importante îmbună
tățiri. Se fac eforturi pen
tru lichidarea analfabetis
mului, se construiesc școli, 
apar biblioteci, se amena
jează muzee, iar in sudul 
capitalei a fost înființată pri
ma Universitate — cfW.ru de 
pregătire a cadrelor naționa
le.

Pe plan extern — așa cum 
a declarat regele Birendra la 
sesiunea Parlamentului țării 
din vara acestui an — gu
vernul nepalez promovează o 
politică fermă de nealiniere, 
de stabilire și dezvoltare a 
relațiilor de prietenie cu 
toate țările lumii.

între Rom&nia și 
s-au stabilit și se 
raporturi prietenești 
teresul ambelor țări 
poare.

GH. SPRINȚEROIU

(documentele atestă 
al XVI-lea), potrivit 
ției. aici
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• GUVERNUL GREC a 
anunțat alocarea a 50 mili
oane drahme pentru restau
rarea monumentelor de 
Acropolis, inclusiv 
nul.

Deși nu există 
imediat pentru distrugerea 
impozantelor construcții în 
marmură și piatră, ridicate în 
urmă cu 25 de secole pe înăl
țimile Atenei, — a declarat 
ministrul grec al științei și 
culturii, Constantine Trypanis 
— totuși s-a observat apariția 
neașteptată a unor crăpături 
ivite în infrastructura monu
mentelor datorită întrebuință
rii în urmă cu 50 de ani, la 
lucrările de restaurare a șu
ruburilor și știfturilor defier. 
Pericolul cel. mai mare pen
tru Acropolis îl 
însă 
care a erodat deja suprafețele 
monumentelor, a precizat el.
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Darwin
Epidemiile de febră 

tifoidă, dezinterie și 
holeră amenință ora
șul Darwin, din nor
dul Australiei, distrus 
in proporție de 90 la 
sută de ciclonul .,Tra
cy'". De altfel, unele 
cazuri de îmbolnăvire 
au fost, deja, semna
late in acest oraș, ca 
urmare a lipsei de apă 
potabilă și a distruge
rii sistemului de cana
lizare.

Autoritățile au con
firmat moartea a 45 de 
persoane, dar numărul 
lor poate să 
peste 80. Sute 
meni au fost 
iar circa 25 000
cuitori au rămas 
locuințe. „Distrugerile

fie de 
de oa- 
răniți, 
de lo- 

fără

Combinatul poligrafic ..Casa Sclnteii*.

un oraș
mari încît 
a mai ră-

distrus
sînt așa de 
tot ceea ce 
mas de făcut este în
depărtarea molozului 
cu buldozerele și re
construirea în întregi
me a orașului", a de
clarat ziariștilor șeful 
poliției din Darwin.

Mari convoaie de 
vase si avioane se în
dreaptă spre acest 
oraș pentru a salva 
populația 
Pe aceste 
transportate 
tone de alimente. îm
brăcăminte. pături, 
medicamente, materia
le de construcție, echi
pament de purificare 
a apei și mină de lu
cru.

Circa 750 de femei, 
copii și răniți au fost

sinistrată, 
căi sint 
mii de

r
deja evacuați din Dar
win. Vicepremierul 
Australiei, Jim Cairns, 
a declarat, de altfel, 
că majoritatea locui
torilor orașului vor fi 
mutați. El a precizat 
că orașul va trebui să 
fie complet reconstruit 
intr-un alt loc. Jim 
Cairns a făcut apel Ia 
locuitorii țării să pri
mească persoanele e- 
vacuate și să contri
buie cu alimente, bani 
și îmbrăcăminte la a- 
jutorărea sinistraților.

Primul ministru al 
Australiei. Gough 
Whitlam. este așteptat 
să sosească la Darwin. 
El și-a întrerupt 
Londra turneul său 
cuprindea vizitarea 
14 țări.
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