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Un moment deosebit LOC DE CINSTE

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

în pregătirea
Congresului U.T.C.

CONFERINȚELE

JUDEȚENI
în ansamblul acțiunilor care marchează pu

ternic această perioadă de pregătire a celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C., a celei de a X-a 
Conferințe a U.A.S.C.R., unde, în lumina indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor fi dez
bătute sarcinile ce revin organizației noastre re
voluționare in educarea comunistă și mobilizarea 
tuturor tinerilor patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități^ — la înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, conferințele organiza
țiilor județene se înscriu ca un moment cu sem
nificații deosebite. Pentru fiecare din ele acesta 
este un prilej de a întreprinde o analiză serioasă 
și cuprinzătoare a tuturor domeniilor de activi
tate, a modului în care s-a acționat de la pre
cedenta conferință pînă in prezent în vederea 
mobilizării întregului tineret din județ la înde
plinirea sarcinilor economice, la integrarea ener
gici și imaginației sale creatoare, constructive, 
în frontul efortului comun al colectivelor de oa
meni ai muncii conduse de organele și organi
zațiile de partid, a contribuției pe care și-a 
adus-o Ia continua înflorire și dezvoltare a ju
dețului, a gradului afirmării tineretului ca fac
tor dinamic în activitatea profesională și ob
ștească, în industrie și agricultură, în învăță- 
mînt, știință, cultură, în întreaga viață socială a 
județului.

Sintetizind experiențele dobîndite în antrena
rea tineretului muncitoresc la realizarea înain
te de termen și la toți indicatorii a actualului 
cincinal, la crearea condițiilor optime de trecere 
a acestuia la îndeplinirea noilor obiective pre
văzute în planurile de industrializare continuă a 
județelor, de atragere a tuturor tinerilor de la 
sate în aplicarea politicii partidului de moderni
zare și dezvoltare intensivă a agriculturii, dînd 
expresie sensurilor pozitive existente în munca 
și viața celorlalte categorii de tineri din județ, 
conferințele de anul acesta au datoria să stabi
lească pe baza unei analize atente, profunde, 
multilaterale măsurile cele mai adecvate de ge
neralizare și extindere a metodelor care și-au 
dovedit in practică eficacitatea. Tocmai în vir
tutea unui asemenea scop, delegații la confe
rințele organizațiilor județene vor trebui să 
împărtășească în luările lor de cuvînt acele con
cluzii de interes general relevate în adunările 
și conferințele care le-au încredințat mandatul 
reprezentării, acele sugestii de perfecționare ne
contenită a stilului și metodelor de lucru al ca
drelor și organelor U.T.C. care să conducă, în 
cele din urmă, la adoptarea unor hotărîri via
bile. la alegerea unor căi mai eficiente în for
marea conștiinței înaintate a tinerilor de toate 
categoriile din județ.

Măsurile propuse pentru fiecare categorie de 
tineri din județ și domeniu de activitate al or
ganizației județene în parte își vor stabili, de- 
•igur, drept fel fundamental, valorificarea cu și 
mai bune rezultate a capacității de acțiune și 
Inițiativei creatoare a organizațiilor U.T.C. din 
Industrie, construcții, transporturi, din agricul
tură, comerț și cooperație, din școli și facultăți, 
intensificarea întregii lor activități de formare 
și educare comunistă, revoluționară, prin muncă 
și pentru muncă a tuturor tinerilor. în felul 
acesta, conferințele organizațiilor județene vor 
reuși să afirme direcțiile principale, concrete, 
practice prin care tineretul muncitoresc din 
județ își poate spori gradul pregătirii sale pro
fesionale, contribuția activă la realizarea indi
catorilor de plan, îmbunătățirea calitativă a pro
duselor. îndeplinirea sarcinilor la export, ridi
carea nivelului tehnic și perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, economisirea de materii pri
me, materiale și energie, utilizarea integrală a 
capacităților de producție și a fondului de timp, 
la asigurarea unei înalte eficiențe a ac
tivității economice. Dezbaterea vie va 
•feri și cele mai bune soluții de sta-

(Continuare în pag. a Il-a)

FAPTELE TINERILOR
O știre de... ultimă oră 

ne-a anunțat că unitățile 
Centralei industriale de 
fibre sintetice și fibre 
chimice Săvinești și-au în
deplinit sarcinile actualu
lui cincinal. Edictent, că 
la acest succes de presti
giu tineretul și-a adus o 
remarcabilă contribuție. 
Nu vom insista asupra 
numeroaselor inițiative și 
acțiuni întreprinse aici de 
organizația U.T.C. de-a 
lungul acestor ani, ne 
vom referi in schimb la 
cea mai recentă „Fanionul 
tineretului din . cetatea 
chimiei de la Săvinești" 
lansată în prima 'jumă
tate a lunii iunie. Aceas
tă inițiativă a găsit ecou 
în toate secțiile întreprin
derii, antrenînd aproape 
10 000 uteciști. Lansată în 
cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și celei 
de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., inițiativa a 
stabilit ca obiectiv concret,

contribuției tine- 
realizarea canti-

sporirea 
rilor la . 
tativă și în mod deosebit 
calitativă a sarcinilor de 
plan. Din prima zi a lan
sării acestei acțiuni tine
rii s-au angajat să depă-' 
șească cu 2—3 la sută in
dicii de calitate prevăzuți. 
Chiar din start, în frunte 
s-au situat tinerii din sec
țiile Melană III și Melană 
IV.. care în plus și-au 
mai propus reducerea 
cheltuielilor la materii 
prime și materiale și pe 
această bază diminuarea 
prețului de cost. Alte o- 
biective propuse în cadrul 
inițiativei vizează prelua
rea din mers a lucrului 
la mașini, scurtarea dura
tei reviziilor. Pentru re
vizia din toamnă de pildă, 
uteciștii s-au angajat să 
scurteze durata reviziei la 
Textil II cu 4 zile, Fibră 
II—III și IV cu cite 3 
zile, pe această cale pre- 
conizîndu-se obținerea u-

nor substanțiale sporuri 
de producție. De aseme
nea, tinerii de la secția 
mecanică fină și de la U- 
zina mecanică de repara
ții (frezori, lăcătuși, me-,- 
G-anici, etc.f Ân sprijinal 
cestei acțiuni — 
gajat. ' ' , .
secțiile cu execuția pie
selor 
prin ; 
gite. 
acestei 
căm tinerii din 
țiile Textil I—II—III, a- 
telierul urzit, Cord Textil 
I. Citeva nume : Marian 
Doina, Cosmiceanu Pom- 
pilia, Stancu Felicia, Da
rie Ion și Mitreanu
Gheorghe întregesc por
tretul unui tînăr colectiv 
aflat într-o continuă în
trecere cu propriile reali
zări.

s-au an
să susțină toate
necesare 

schimburi
Printre

i acțiuni 
tinerii

reviziei 
prelun- 

fr unt așii 
remar- 

sec-

• COLECTIVE
LOR UNITĂȚILOR IN
DUSTRIALE din județul 
Alba, care au atins și de
pășit prevederile cinci
nalului actual, li s-a ală
turat și cel al întreprin
derii județene de con
strucții și montaj din 
municipiul Alba Iulia. Se 
estimează executarea, pînă 
la finele anului, a unui 
volum de lucrări peste 
sarcinile stabilite pe pe
rioada 1971—1975 în va
loare de circa 50 milioa
ne lei, materializat în 
construirea unor aparta
mente, obiective econo
mice și social-culturalc.

• COLECTIVUL UZI
NEI COCSOCHIMICE % 
Combinatului siderurgie 
Hunedoara a produs și 
furnizat furnalelor peste 
prevederi, de la începutul 
anului, o cantitate de 
cocs metalurgic reprezen
tând consumul tehnologic 
necesar pentru topirea și 
elaborarea a peste 10 000 
tone fontă. Cocsarii hune- 
doreni au asigurat înde
plinirea și depășirea sar
cinilor de plan cu chel
tuieli mai mici decît cele 
stabilite, economisind pes
te 1300 000 lei.

• ÎNTREPRINDERILE 
CENTRALEI DE PRELU
CRARE A LEMNULUI au 
livrat în acest an comer
țului, peste prevederile 
de plan, mobilă în valoa
re de 130 milioane lei. 
Este semnificativ faptul 
că aproape întreaga can
titate de mobilă realizată 
suplimentar o reprezintă 
noile modele — camerele 
multifuncționale „Miraj*, 
„Amurg". „Felix", pro
iectate și concepute de 
arhitecții noștri special 
pentru noile apartamente. 
Colectivele de creație din 
cadrul centralei și unități
lor promovează mobilie
rul multifuncțional din 
panouri modulate, îndeo
sebi cu finisaj mat.

Constructorii de nave
raportează

Cu prilejul lansării la apă a 
primei platforme de foraj marin 
construite în țară, Comitetul de 
partid al Șantierului Naval Ga
lați a adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, in care se 
menționează : Istoricele hotărîri 
ale celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului, sarcinile și . 
țioasele indicații date cu pri
lejul vizitei de lucru pe " 
ați făcut-o pe șantierul nostru, 
în vara acestui an, reprezintă 
pentru fiecare membru al co
lectivului principalele direcții 
de acțiune, imbold Insuflețitor,

pre
care

normele noastre de muncă și 
viață. Hotărîți să' nu precupe
țim nici un efort, să ne dăruim 
clipă de clipă muncii fără de 
preget închinate înfăptuirii idea
lurilor partidului, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, că și pe viitor, urmînd 
strălucitul dumneavoastră e- 
xemplu, ne vom mobiliza cu 
întreaga capacitate și putere de 
muncă, pentru ca prin rezulta
tele pe care le vom dobîndi să 
ne sporim contribuția la ridica
rea pe o treaptă superioară a 
construcțiilor de nave româ
nești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a reîntîlnit, 
vineri dimineața, cu tovarășul 
Stane Dolanț, secretar al Comi
tetului Executiv al Prezidiului

Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia;

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Stane Dolanț au 
continuat schimbul de opinii în 
probleme de interes comun, în-

tr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere reciprocă ce ca
racterizează relațiile dintre ță
rile, partidele și popoarele noas
tre.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe consilierul pentru știință 
și tehnologie al președintelui S.U.A.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în. ziua de 
10 octombrie, pe dr. H. Guyford 
Stever, consilier pentru știință 
și tehnologie al președintelui 
S.U.A., însoțit de dr. Oswald 
Ganley, adjunct al asistentului 
secretarului de stat pentru pro
blemele privind tehnologii 
avansate și aplicative.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

A fost de față Harry Bar
nes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București.

Oaspetele a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial și prietenesc din

partea președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Gerald Ford.

Consilierul american a expri
mat, totodată, întreaga sa grati
tudine pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea oferi
tă de a vizita unități de învăță- 
mînt și cercetare din țara 
noastră, de a se întîlni cu oa
meni de știință și specialiști 
români.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să adreseze, 
din partea sa, președintelui 
Gerald Ford un călduros salut și 
cele mai bune urări.

In cadrul convorbirii, s-a re
levat cu satisfacție faptul că re
lațiile dintre România și S.U.A. 
cunosc o dezvoltare multilateral 
lâ. avînd la bază înțelegerile și 
măsurile importante stabilite de

președinții celor două țări, cu 
prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor oficiale avute la București și 
Washington.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și consilierul H. Guyford Stever 
au examinat aspecte ale colabo
rării științifice . și tehnologice 
româno-americane, subliniind 
creșterea ponderii acestei con
lucrări în ansamblul raporturilor 
dintre România și S.U.A.

Schimbul de vederi a eviden
țiat convingerea că amplificarea 
și aprofundarea acestor relații 
științifice contribuie la întărirea 
prieteniei și colaborării româno- 
americane, la progresul ambelor 
țări, slujesc cauzei păcii și con
lucrării rodnice între națiuni.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

Județul Sibiu a îndeplinit
planul cincinal

Cu bucuria și satisfacția pe 
care le oferă momentele de 
rodnic bilanț, dînd glas celor mai 
profunde sentimente de stimă și 
prețuire, de devotament și re
cunoștință față de dumneavoas
tră, inițiatorul și conducătorul 
nemijlocit al întrecerii de am
ploare națională pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, organizația județeană 
de partid, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Sibiu ra
portează, mult 
iubite tovară
șe Nicolae
Ceaușescu, în
deplinirea la 10 
octombrie a pre
vederilor pla
nului cincinal 
1971—1975.

încă 
pă de 
eforturi,

cesare economiei naționale și Ia 
expoțg.

Anii actualului cincinal au în
semnat pentru județul Sibiu, la 
fel ca pentru întreaga țară, o 
etapă de ample acumulări can
titative și calitative, de puternic 
avînt economic și social. Sînt 
ani în care potențialul nostru 
economic a sporit simțitor prin 
intrarea în funcțiune a peste 170 
de noi obiective industriale și 
agro-zootehnice care valorifică

Telegrama adresată C.C. al 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

de Comitetul județean Sibiu
o eta- 

rodnice 
de

Fotoreportaj de : 
VASILE RANGA

și susținute 
ample și stră

lucite izbînzi a fost încheia
tă cu substanțiale sporuri de 
producție, rod al hărniciei 

’ nedezmințite' a oamenilor acestor 
locuri — români, germani, 
maghiari — care au înscris 
pilduitoare fapte de muncă în 
cronica întrecerii socialiste. Pînă 
la finele anului economia jude
țului va realiza o producție in
dustrială suplimentară în valoare 
de aproape 6 miliarde lei, con
cretizată în 12 412 autovehicule 
de transport specializate, piese 
de schimb pentru industria 
ușoară în valoare de 206 milioa
ne lei, vase emailate valorînd 
270 milioane lei, peste 1,5 mi
lioane perechi încălțăminte, a- 
proape 8.2 milioane m.p. țesă
turi de lînă și mătase, 14.7 mi
lioane perechi ciorapi, 9.7 mi
lioane bucăți tricotaje sintetice, 
din lînă și mătase, confecții tex
tile în valoare de peste 600 mi
lioane lei și alte produse ne-

mai intens resursele de muncă 
și materiale ale județului. Pe a- 
ceastă bază s-a înregistrat un 
ritm anual de 13,8 la sută, față 
de 11,4 la sută planificat, in 
cursul a; numai cinci ani volu
mul producției globale industria
le sporind de la 11 miliarde lei, 
la aproape 23 miliarde.

Productivitatea muncii a cres
cut cu peste 50 la sută, eficiența 
investițiilor a sporit la 1 000 lei, 
fonduri fixe, cu 600 lei, ajun- 
gînd în acest an la 2 300 lei ; au 
fost mobilizate noi resurse în 
scopul diminuării substanțiale a 
importurilor, punînd în valoare 
creația tehnică originală în ca
drul unei ample acțiuni de auto- 
utilare. realizindu-se utilaje și 
instalații in valoare de 304 mi
lioane lei. Volumul beneficiilor 
a crescut an de an. însumînd 
peste 12 miliarde lei în actualul 
cincinal.

Succesele obținute în dezvol
tarea economică au fost însoțite 
de o continuă ridicare a nive-

lului de viață materială și spi
rituală. In acest cincinal. în ju
dețul Sibiu s-au dat în folosință 
11 mii de apartamente. 137 săli 
de clasă și ateliere școlare, 2 800 
locuri în creșe, grădinițe și in
ternate, 5 635 locuri în cămine de 
nefamiliști, precum și alte nu
meroase obiective social-cultu- 
rale.

In aceste momente, în care 
trăiesc bucuria unui mare 
succes, oamenii muncii de pe 

întreg cuprin
sul județului 
nostru vă expri
mă, mult iubite 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în
treaga lor recu
noștință. cele 
mai alese senti
mente de gra- 
neostenita dum- 

activitate pusă în

P.C.R.,

al P.C.R
titudine pentru 
neavoastră 
slujba propășirii patriei și po
porului nostru. Rămîn neșterse 
în amintirea noastră, în cronica 
acestor ani șj locuri vizitele pe 
care ni le-ați făcut, îndemnuri
le și sfaturile pe care ni le-ați 
dat cu aceste prilejuri, mobili
zator program de muncă și ac
țiune. de afirmare a răspunderii 
și conștiinței revoluționare.

Profund credincioși programu
lui luminos al partidului, învă- 
țînd necontenit din exemplul 
viu de muncă și viață pe car^'-l 
oferă strălucita dumneavoastră 
personalitate, ne angajăm să fa
cem din viitorul cincinal o nouă 
etapă de afirmare și dezvoltare 
a județului nostru, sâ punem 
întreaga noastră pasiune revolu
ționară în slujba înfăptuirii pre
vederilor Programului partidu
lui nostru, a Directivelor Con
gresului al Xl-lea, pentru fe
ricirea și bunăstarea harnicului 
nostru popor, pentru viitorul 
comunist al țării.

IN PAGINA a 2-a
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VACANTELE
unui tînăr reșițean

GHEORGHIȚA DĂOGARU : 
dorit să devin mecanic, dar mi 
spus că sînt destui. Atunci am hotărît : 
voi învăța să construiesc locomotive.

ILIE ASPRA : Am avut convingerea 
că pot mai mult și n-am avut odihnă 
pînă n-am găsit și soluții.

ION BOȚEA : Nu i-aș putea în-

demna pe alții să muncească mai bine 
înainte de a face asta eu însumi, ca 
exemplu.

ION MORJAN : A venit o comandă 
pentru o cochilă care nu se mai făcuse 
Ia noi în țară și mi s-a dat s-o fac eu. 
Prin urmare, cu ceilalți colegi îm
preună, am făcut-o.

lată tinerii pe care reporterul nostru 
vi-i prezintă în

Romulus Lai

LOCOMOTIVA CU ARIPI ALBASTRE
Un reportaj despre luciditate și maturitate,

despre semnificațiile romantismului revoluționar 
definitoriu pentru virsta tinără a patriei

ÎN PAGINA A III-A

centrul 
a ajunge • la 
siderurgic.

Ceea ce te fra
pează în primul 
rind la Reșița 
sînt vagoneții 
incărcați cu căr
bune care, co- 
borînd direct din 
munți, traver- 
orașului pen-

2 Combina - 
Străin, fiind,

gează 
tru ; 
tul f
îți petreci primele clipe ale 
cunoștinței cu orașul, urmărind, 
cu capul lăsat pe spate, mersul 
rapid și egal al acestora, prote
jate în traseul lor aerian de 
plase dese de sîrmă. Duruitul lor 
ți se imprimă în auz, amestecat 

duruitul Bîrzavei — apa

albastră de munte care-și încru
cișează drumul cu al cărbunelui. 

De abia după ce ajungi să cunoști 
bine Reșița, realizezi că zgomotul 
acesta constituie de fapt ritmul, 
pulsul specific în care cetatea își 
trăiește viața...

— Reșița este un oraș de care 
te îndrăgostești, îmi spune ghidul 
meu ocazional, un tînăr muncitor 
din combinat.

— Ai dreptate, e un oraș care 
îți pătrunde în suflet cu viața 
lui trepidantă, cu munții atît de 
apropiați, cu combinatul înfipt în 
inima cetății sau, mai bine zis, 
fiindu-i chiar inimă. Dar, pentru 
voi localnicii toate acestea tre
buie să fie ceva cunoscut, care 
nu vă mai impresionează !

-
— S-ar putea, pe mine ineditul 

orașului m-a șocat acum 20 de 
ani. cînd am început să fiu „reși- 
țean“...

îi aflu povestea treptat, din 
frînturi de gînduri, fiindcă nu e 
deloc vorbăreț. Și capăt convin
gerea că nu i-aș fi aflat-o nicio
dată dacă nu am fi străbătut îm
preună noile artere ale Reșiței, 
dacă nu l-ar fi îndemnat la des
tăinuiri castanii stufoși ce 
străjuiesc Bîrzava, dacă arhitec
tonica îndrăzneață a Teatrului de 
vară nu i-ar fi trezit amintiri...

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a Il-a)
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Mi-a căzut cîndva în mină o cărticică a 
cărei autoare era o tînără din Italia. Ab
solventă de liceu, fără o specialitate și fără 
mijloacele materiale necesare continuării 
studiilor, a acceptat un post de învățătoare 
suplinitoare undeva, prin părțile mai sărace, 
din sudul țării sale. Ceea ce m-a impre
sionat la acea 
fată a fost în
trebarea de bun 
șimț pe care și-a 
pus-o, ca orice 
om cinstit, oda
tă cu prezenta
rea la post : 
„Pentru ce mă 
plătește pe mi
ne statul?", s-a 
autochestionat ea, socotind că dacă primește 
niște bani trebuie să facă ceva pentru ei. 
Și, fiindcă n-avea studii speciale de peda
gogie, a căutat un răspuns tot de bun 
simț. Probabil, și-a zis tînăra în cauză, pe 
lîngă predarea cititului și socotitului, statul 
cere de la mine ca din copiii leneși să fac 
copii harnici, pe cei superficiali să-i conduc 
spre profunzime, pe dezordonați spre or
dine, pe cei lipsiți de un țel să-i ajut să-și 
găsească o busolă... Adică, a intuit fata 
aceea, statul cere de la școală și de la 
dascăl să transmită generațiilor noi nu nu
mai un volum de cunoștințe, dar să-i și for-

meze pe tineri ca oameni adevârați. Și, 
fiindcă a vrut sâ urmărească atent îndepli
nirea acestei obligații, și-a alcătuit un jur
nal, notînd problemele pe care i le ridicau 
copiii și bătăliile duse de ea pentru evo
luția fiecăruia. însemnările au fost desco
perite după cîțiva ani de un editor și, ast-

citat l-am găsit tot într-o carte : „Activitatea 
educativa a dirigintelui", primită recent de 
la autorii ei, profesorii Ion Dumitrescu și 
Nicolae Andrei, din Craiova.

N-am să ambiționez aici la o exegeză 
științifică pe marginea volumului. Are cine 
s-o facă. Mi-a plăcut însă, în primul rînd, 

răspunsul ferm 
pe care cei doi 
profesori îl dau 
la întrebarea : 
au adolescenții 
nevoie de diri
ginte? Da, și eu 
cred că da, chiar 
dacă se crede 
că toți profeso
rii sînt profe

sori, că toți fac educație. Mă gîndesc din 
nou la anii mei de școală și descopăr un 
fapt încărcat de o nemaipomenită frumuse
țe : toate clasele paralele aveam la ace
leași materii aceiași profesori, cîte unul din
tre dînșii fiirtd diriginte la „A", altul la „B", 
altul la „C" ș.a.m.d. îi întîlneam zil
nic pe toți, învățam cu toți, dar pen- 

noi, cei de la „A", profesorul Cor-

TOVARĂȘUL DIRIGINTE
de Eugen Florescu

fel, s-a născut o foarte interesantă carte de 
pedagogie vie, aplicată.

Mărturisesc că, trecînd adeseori prin șco
lile noastre, nu o dată mi-aduc aminte de 
figura acelei suplinitoare, de întrebările și 
strădaniile ei. Motivul frecventei reveniri în 
memorie ? Multele exemple, desigur, de pro
fesori buni, dar — de ce să n-o spun ? - 
și destul de frecventele cazuri în care das
căli cu studii pedagogice speciale, buni și 
foarte buni la „materiile" lor, uită de partea 
fundamentală a învățămîntului - formarea 
omului ca om, și nu doar instruirea lui teh
nică. în situația de față, însă, motivul rea
mintirii exemplului de conștiință mai înainte

„o
tru
nilescu (Liceul 1, Rm. Vilcea) însemna 
ceva în plus. Era, și a rămas pînă 
azi, „dirigintele nostru", după cum profeso
rii de matematică, de germană sau de fran-

(Continuare în pag a V-a)
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Conferințe ele organizațiilor municipale ale U. T. C.

Componentă firească 
a bilanțului: PERSPECTIVA

UN MOMENT DEOSEBIT 
------ ÎN PREGĂTIREA--------, 

CONGRESULUI U.T.C.

Așa cum au început lucrările 
conferinței organizației munici
pale Roman a U.T.C., întreaga 
ei desfășurare, pînă la ultimele 
secvențe, se anunța sub cele 
mai promițătoare auspicii, înțe- 
legînd prin aceasta atît capaci
tatea de a-și analiza cu ace
eași exigență nu numai ciștigu- 
rile ci și neajunsurile, cît și e- 
fortul de a descifra, pentru o 
bună perioadă următoare, direc
țiile concrete de creștere a pro
priei activități. Si tot de la în
ceput trebuie precizat că aceste 
lucrări au reușit să respecte în 
cea mai mare parte a ordinei de 
zi promisiunile făcute, iar dacă 
n-au făcut-o totuși întru totul, 
faptul se datorește, cred eu. în 
primul rînd unui mod insufici
ent de receptiv cu care au fost 
interceptate de către participanți 
îndemnurile generoase lansate 
de documentele conferinței.

Mai întîi, darea de seamă, ter
menul de referință care nu este 
niciodată neglijat pentru că nici 
nu se poate trede peste el. a 
fost într-adevăr „piesa de rezis
tență" a lucrărilor. Concretă, la 
obiect, analitică, ea a insistat în
delung și în profunzime atît a- 
supra unor rezultate remarca
bile obținute; , organizația 
municipală în'ultimii tne£ ani, 
cît și asupra minusurilor, din 
păcate. încă existente, iar ana
liza ambelor laturi a fost între
prinsă cu instrumente de o e- 
gală eficacitate. Participarea en
tuziastă a tineretului romașcan 
la efortul de îndeplinire a sar- 
cinilor economice, semnătura pe 
care și-a pus-o pe fila de calen
dar a zilei de 30 septembrie, 
cînd municipiul a raportat reali
zarea înainte de termen a pre
vederilor acestui cincinal, pre
cum și contribuția lui de pres
tigiu la opera de înfăptuire a 
hotărîrilor adoptate de Congresul 
XI al P.C.R. — toate acestea 
sînt argumente carț nu mai au 
nevoie de explicații suplimen
tare. Urmind însă chiar spiritul 
dării de seamă prezentate în 
conferință, mă voi opri mai pu
țin la motivele de îndreptățită

mîndrie a organizației munici
pale — ceea ce nu înseamnă de
loc că le trec cu vederea — pen
tru a preciza mai pe îndelete 
citeva fenomene pe marginea 
cărora însuși documentul amin
tit a insistat pe un ton foarte 
vehement. Așa, de pildă, s-a re
cunoscut foarte deschis că „re
zultatele obținute pînă acum nu 
sînt pe măsura posibilităților 
noastre, a capacității activului 
municipal U.T.C.“. Și drept do
vadă : 40 la sută din absențele 
nemotivate și întîrzierile petre
cute în acest an se datorează

ROMAN
tineretului ; 350 de tineri dau 
lună de lună rebuturi ; multi 
alții nu participă cu lunile la 
formele de pregătire profesio
nală, ca și la cele de educare 
politică de altfel ; acțiunile-con
curs neglijează de cele mai 
multe ori fazele de masă ; lipsa 
unui spirit colectiv de muncă in 
mai multe organe de conducere, 
în concluzie : „Rezultatele obți- 

. nute în aceste domenii le apre^ 
* ciem ca fiind încă departe de 
- cerințele, muncii educative". * 7 

Toate aceste fenomene, odată 
semnalate și încă’pe un ton atît 
de tranșant, ar fi trebuit mutate 
de la timpul trecut și prezent la 
viitor, sub forma unor preocu
pări pentru înlăturarea lor cît 
mai rapidă. Ele ar fi putut fi 
subiecte de meditație și, cel pu
țin deocamdată, de dezbatere a- 
mânunțită și severă. în vederea 
unei treceri hotărîte la acțiune. 
Ar fi trebuit însă și ăr fi fost 
pentru că, din păcate, discuțiile 
care au urmat s-au lăsat prea 
mult așteptate și solicitate să a- 
ducă idei, propuneri proptii. De
legații îndeosebi, desigur cei 
care au luat cuvîhtul. s-au păs
trat și ei prea mult la timpul 
trecut. încercînd de regulă să 
prezinte, la rîndul lor, alte tre
ceri în revistă retrospective, cu 
deosebirea că ceea ce se făcuse

mai înainte, și bine, la nivel de 
municipiu, se raporta acum inu
til pentru verigile aflate de
desubt. Din păcate, așa cum 
spuneam, apelurile lansate de 
darea de seamă n-au fost sufi
cient valorificate de vorbitori și 
n-au fost pentru că ei au pier
dut cu vederea faptul că orice 
bilanț, dar mai cu seamă unul 
în domeniul activității educa
tive, nu poate fi desprins de una 
din componentele sale de bază, 
și anume perspectiva. Ca dova
dă, numărul mult prea mic, de 
numai cinci propuneri, reținut 
de comisia care s-a ocupat de 
aceasta, iar din cele cinci pro
puneri. trei sînt făcute în ter
meni de genul „o mai mare co
laborare" „o preocupare mai ac
tivă". „o mai strînsă conlu
crare".

Ceea ce nu înseamnă, totuși, 
că lucrările conferinței nu și-au 
atins scopul și că nu și-au adău
gat. treptat, și trăsăturile nece
sare pentru prospectarea viitoa
relor direcții de activitate. înde
osebi secretarul cu propaganda 
al comitetului municipal de 
partid și primul secretar al co
mitetului județean, al U.T.C. au 
fost cei care au pus punctul pe „i“, 
restabilind echilibrul firesc. S-a 
subliniat, între altele, pe bună 
^dreptate, că hotărîrile luate în- 
tr-un asemenea moment nu sînt 
decît punctele de pornire ale ac
tivității viitoare, tot așa cum și 
activitatea de pînă acum nu tre
buie considerată decît o plat
formă de pe baza căreia trebuie 
să pornim mai departe. Pentru 
aceasta. însă, este necesar ca 
uteciștii, tineretul orașului Ro
man să fie prezent nu numai 
printr-o simplă contribuție de 
coautor, ci prin luarea în răs
pundere directă, pe cont pro
priu. a unora dintre obiectivele 
economice și profesionale, prin 
intervenții energice, susținute, 
pentru a spori răspunderea și 
răspunderile fiecărui tînăr în 
parte la locul său de muncă.

D. MATALĂ

(Urmare din pag. I)
bilizare a tinerilor Ia sate finind seama 
de perspectivele dezvoltării agriculturii, siste
matizării teritoriului și localităților rurale, mo
dernizării și ridicării gradului de civilizație al 
acestora creîndu-le tinerilor noi posibilități de 
participare cu rezultate deosebite la viața co
munelor din județe, de a se califica și integra 
în meseriile tot mai complexe ale satelor. Por
nind de la exigențele Programului partidului 
privind legarea tot mai strînsă a întregului În
vățământ de muncă, de activitatea productivă 
și cercetarea științifică, de la necesitatea ca atît 
cadrele didactice cit și elevii și studenții să 
participe efectiv la practica desfășurată în uni
tățile economice, în atelierele, laboratoarele și 
fermele școală, conferințele organizațiilor jude
țene sînt chemate să acționeze cu toată hotări- 
rea în direcția creșterii răspunderii elevilor și 
studenților din județe, din centrele universitare 
față de pregătirea lor profesională, pentru edu
carea întregului tineret studios în spiritul con
cepției revoluționare a clasei muncitoare de in
tegrare activă a fiecărui cetățean al țării apt să 
presteze o muncă utilă, capabil să servească so
cietatea, stăpin pe cunoștințele sale teoretica și 
practice, la procesul dezvoltării impetuoase i e- 
conomiei, științei și culturii românești, a înflo
ririi multilaterale a patriei.

Raportarea continuă la viitor, la sarcinile pe
rioadei următoare, Ia ceea ce îi va reveni de 
înfăptuit tineretului din județ în perspectiva 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, 
a realizării obiectivelor dezvoltării economice și 
sociale prevăzute pentru etapa cincinalului 
1976—1980 trebuie să determine cu precădere 
concentrarea atenției conferințelor Județene ale 
organizațiilor U.T.C. asupra selectării unor so

luții apte să înlăture lipsurile și neajunsurile, 
să sporească responsabilitatea îndeplinirii de că
tre tineri a sarcinilor economice, să le consoli
deze disciplina și seriozitatea în muncă, în pro
ducție, respectul pentru ordinea socială. Desigur, 
garanția succesului programelor de activități pe 
care conferințele organizațiilor județene le vor 
adopta nu se constituie în exclusivitate pe baza 
aprecierii deschise, sincere a greșelilor sau greu
tăților de pînă acum, ci mai cu seamă pe de
semnarea celor mai energici tineri care să facă 
parte din organele conducătoare ale organiza
ției județene, a celor care își dovedesc expe
riența prin acțiune, prin capacitatea de a valo
rifica în mod corespunzător toate pîrghiile mun
cii educative, atribuțiile sporite de care bene
ficiază organizațiile U.T.C., și al căror prestigiu 
contribuie la stabilirea unor legături mai eficace 
cu ceilalți factori implicați în educarea tinere
tului din județ. Din aceleași motive, aceeași 
exigență va trebui manifestată și față de de
semnarea delegaților conferințelor organizații
lor județene la Congresul al X-lea al U.T.C., 
față de recomandările de candidați pentru orga
nele oonducătoare ale Uniunii Tineretului Co
munist.

Nu încape îndoială că, procedînd astfel, con
ferințele organizațiilor județene ale U.T.C. vor 
determina o puternică activizare a întregii 
munci a tinerilor din județ, că ele vor fi pasul 
declanșator al unor noi energii, că organele pe 
care ele le vor alege vor ști să treacă operativ 
la acțiune, făcînd ca în perioada ce ne mai 
desparte de Congres să fie acumulate noi suc
cese, noi fapte de muncă deosebite, astfel încît 
bilanțurile cu care organizațiile județene se vor 
prezenta la Congres să fie mai bogate, mai 
rodnice, mai reprezentative.

O EXPERIENȚĂ»

FIECARE ABSOLVENT _ 
ATESTAT ÎN MESERIE

..Anul trecut — ne spune prof. 
Mihail Marin, directorul Liceu
lui „I.L. Caragiale" din Ploiești, 
pentru prima oară în cei 110 
ani de existentă ai liceului, toți 
absovenți — 225 — au fost ates
tați în meseriile în care s-au 
pregătit: lăcătuș-mecanic, tîm- 
plar mobilă, croitorie, mecanic- 
auto etc. în acest fel am rea
lizat una din sarcinile ce-1 re
vin învățămîntului liceal, pre
gătirea tinerei generații pentru 
muncă. Este o experiență de la 
care pornim, evident, cu pre
tenții mai mari. Peste puțin 
timp vom intra în cincinalul re
voluției tehnico-stiintifice. în 
acest spirit trebuie să-i pregă
tim pe elevi. Avem ateliere și 
laboratoare bine dotate. în anul 
trecut am realizat instruirea 
practică direct în laboratoarele 
și atelierele unor întreprinderi ; 
Combinatul petrochimic Telea- 
}en, întreprinderea „Flacăra4', 
ntreprlnderea .,1 Mai" etc. Așa 

vom proceda și In acest an de 
învățămînt, in care se cer efor
turi mai mari In direcția întări
rii disciplinei, desfășurarea în
tregii activități sub Însemnele 
spiritului revoluționar".

De fiecare dată cînd începe 
un nou an școlar, colectivul de 
conducere, organizația U.T.C. 
caută elemente noi. Așa s-a în- 
tlmplat și acum cind s-a primit

o nouă generație a anului I în 
condițiile generalizării primei 
trepte de liceu și cînd pe ordi
nea priorităților se află ridica
rea nivelului general de pregă
tire. Am reținut din discuția cu 
directorul școlii faptul că există 
o mai mare preocupare pentru 
repartizarea fetelor în industrie 
pentru efectuarea practicii. Se 
are în vedere mai buna corelare 
a planului de școlarizare cu dez
voltarea economică a județului. 
Din cele 120 de grupe de prac
tică doar 20 vor face practică în 
specialități ale Industriei ușoare. 
Citeva noutăți există în anul I. 
Au fost create 4 grupe de labo- 
ranți chimiști care vor face 
practica la Rafinăria „Vega", 2 
grupe de calculatori care vor 
beneficia de îndrumarea Cen
trului teritorial de calcul șl 4 
grupe de electrotehnică reparti
zate in întreprinderea de utilaj 
chimic și întreprinderea de re
parații Teleajen.

Planul de producție stabilit 
pentru anul 1975. în valoare de 
90 000 lei, a fost depășit cu 6 000 
lei. Succes pe care elevii, das
călii îl închină Congresului al 
X-lea al U.T.C.

Elevii se pregătesc sîrguincioa, 
cei din anii terminali pentru 
atestat.

LIDIA POPESCU

Conferința A.S.C. din Facultatea de fizică 
a Universității București

FAPTE Șl PROIECTE RAPORTATE 
LA EXIGENTE DEMNE DE GÎNDIREA 

Șl ACȚIUNEA COMUNISTULUI
Dintr-un anumit punct de ve

dere dialogul deschis șl analitic pe 
care l-au angajat studenții fizi
cieni a beneficiat de un. privile
giu numit platforma Măgurele, 
nucleu modern de învățămînt, 
cercetare și producție conceput 
și realizat la indicațiile și sub 
îndrumarea permanentă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Mo
dul în care se împlinește aici 
integrarea procesului de pregăti
re a cadrelor în domeniul fizicii 
cu cercetarea și producția, func
ționalitatea ridicată și aspectul 
arhitectonic al zonei, unitatea 
strînsă dintre obiectivele ampla
sate — I.F.A.. I.F.B., liceul de 
specialitate. Noi cei de aici, se 
și afirma Ia un moment dat în 
conferința, aparținem stației pi
lot a comunismului și este firesc 
să ne raportăm gîndurile, mun
ca, faptele, proiectele la exigen
te demne de nivelul comunis
mului, să ne analizăm, deci, în 
lumina acelui tip de relații u- 
mane căruia îi aparține viitorul."

Este lesne de înțeles că, por
nind de la asemenea premise, 
dezbaterea nu e-a limitat pur 
și simplu la trecerea sărbăto
rească în revistă a unor ele
mente de bilanț, deși ultimii trei 
ani din viața asociației ar fi 
putut îndemna la o asemenea 
procedură pentru că în această 
perioadă studenții Facultății de 
fizică au obținut rezultate me
rituoase în întrecerea „Fiecare 
A.S.C. — colectiv de educare 
prin muncă și pentru muncă", 
in etapele finale ale concursului 
„Traian Lalescu", în desfășura
rea programului de cercetări ști
ințifice, în eficiența practicii pro
ductive, în îmbunătățirea pro- 
movabilității și a disciplinei uni
versitare, în organizarea unor 
acțiuni politico-educative re
marcabile. Firește, au fost men
ționate exemplele reprezentative 
pentru fiecare domeniu de acti
vitate al asociației în parte. Dar 
faptul că in ultimii trei ani Fa
cultatea de fizică, mutată in
tr-un nou local, s-a plasat prin
tre primele în universitate la 
numărul de comunicări (aproxi
mativ 1,1 la 10 studenți), că be
neficiul actual raportat la fie
care student se ridică la 4 000 
lei, că procentul creșterii notelor 
mari a înregistrat o curbă me
reu ascendentă, că s-a remarcat 
o sporire a numărului acelora 
care iau parte activă la mani
festările studențești, contribuind 
cu inițiative proprii la îmbună
tățirea conținutului acestora n-a 
însemnat decît prilejul unei 
investigații mai atente a dispo
nibilităților creatoare existente.

Corelînd diversele aspecte ale 
prezenței concrete a inteligenței 
și creativității studențești, ale 
contribuției tinere la rezolvarea

unor teme de mare actualitate, 
cei mai mulți vorbitori au ținut 
să adauge că principalul pentru 
ei este să definească mai cu sea
mă ceea ce trebuie să fie spe
cialistul zilei de mîine în contex
tul modernizării- continue nu nu
mai a învățămîntului, ci și al mo
dificărilor calitative care au loc în 
sectoarele activității economice 
și sociale. Ocupîndu-se fie de 
particularitățile omogenizării co
lectivului, de raportul intrinsec 
dintre a da și a pretinde, dintre 
cultură științifică și ideologică, 
dintre entuziasm și maturitatea 
dedusă din înseși rezultatele 
muncii științifice. Daniel Sergni 
și Alexandru Chitilă din anul IV 
cercetare, Sandu Sonoc, Alexan
dru Oprea și Gheorghe Dinescu 
din anul V cercetare ajungeau 
Ia una și aceeași concluzie : că 
imaginea savantului rupt de re
alitatea socială este improprie 
viitorului, așa cum și-1 prefigu
rează ei și colegii lor. Criticînd 
cu intransigentă de pe o astfel 
de poziție manifestările de pa
sivitate ale unora dintre colegii 
lor, înclinația către superficiala 
tate, către indiferență față de 
interesele colective, tendințele 
altora către frondă, chiul sau 
mediocritate, lipsa de grijă față 
de bunurile obșești, aștepta
rea indolentă ca cineva din 
afară să vină șl să le re
zolve problemele, aducînd în 
sprijinul afirmațiilor lor exem-

ple din viața de zi cu 
a facultății, ei afirmau că i 
delul tinărului specialist__
cercetare ca și din producție tre
buie să corespundă acelui climat 
de profundă exigență specific 
comuniștilor din. toate sectoarele 
de activitate, preocupați cu res
ponsabilitate și pasiune de pro
gresul continuu al țării.

Un. loc aparte a ocupat în dez
batere efortul de a distinge cu 
mai multă claritate pe viitor ro
lul A.S.C. și metodele acesteia 
ca școală aptă să contribuie la 
formarea acelui tip de specia
list, de fizician capabil să se in
tegreze rapid prin strategia dez
voltării sociale care impune o 
înaltă eficacitate economică, prin 
cultivarea gîndirii prospective, 
deopotrivă cu trăsăturile moral- 
cetățenești ale comunistului. 
Iată de ce programul de activi
tăți adoptat în conferință a-a 
înfățișat ca un angajament ferm 
al A.S.C. din Facultatea de fi
zică a Universității bucureștene 
de a mobiliza studenții tuturor 
anilor și seriilor de studii la o 
pregătire temeinică profesională, 
politică, ideologică, cetățenească, 
morală, ca un instrument edu
cativ eficient de formare a ace
lora care vor avea foarte curînd 
un cuvînt însemnat de spus în 
desfășurarea cincinalului revo
luției tehnico-științifice.

MIRCEA TACCIU

i zi 
mp- 
din

(Urmare din pag. I)

lon Stețca este de loc de pe 
lîngă Alba Iulia. Nu și-a cunos
cut părinții niciodată. A cres
cut acolo, la Alba, într-o casă de 
copii. Cînd i-a venit vremea să 
învețe o meserie, a fost trimis la 
Reșița. A venit, s-a uimit, orașul 
i-a cucerit sufletul tandru de 
copil. A învățat, a muncit aici 
„cum au făcut toți cei de vîrsta 
mea" — adaugă, a devenit lăcă- 
tuș-sculer și acum, la 31 de 
ani, are categoria a cincea și 20 
de ani vechime, în același atelier 
al marelui combinat siderurgic. 
„Dar sînt mulți tineri muncitori 
mai pricepuți și mai harnici ca 
mine" — nu uită nici de data 
asta să completeze. „încolo, 
nimic, o viață ca oricare alta !" 
— încheie în grabă.

De abia a doua zi aveam să 
aflu, de la cîțiva tineri care-1 
cunoșteau, ceea ce e cu adevărat 
deosebit, ieșit din comun în 
viața lui Ion Stețca. Vacantele.

— Vacanțele ?
— Da, concediile de odihnă, mi 

se explică. De 5 ani, Stețca și le 
petrece pe cîte un șantier, mun
cind. Nu v-a spus ? De fapt, 
nici nu mă mir, pentru el e ceVa 
atît de firesc !

— De ce nu mi-ai spus nimic

despre vacanțele tale ? îl întreb, 
cînd il găsesc cu greu printre 
vagoanele pe care le repară de 
20 ani.

— N-a venit vorba. Și apoi, ce 
să Spun ?

S-a sunat pauza și avem un 
Scurt răgaz. Ieșim în curtea com
binatului. Stețca îmi explică ce e 
cu vacanțele astea, celebre în tot 
orașul, făcînd socoteli nevăzute

CONCURSUL DE REPORTAJE
ȘI FOTOGRAFII

AL SCÎNTEII TINERETULUI
TINEREȚE NI DE UR

Brigăzile de Pe Șantierul național al tineretului de la 
Hidrocentrala Lotru organizează frecvent acțiuni de 
muncă patriotică dedicate Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X a U.A.S.C.R. Intre acestea, 
cea mai recentă, cu amploare in activitatea șantierului, 
a avut loc duminica trecută. Obiectivul propus : colec
tarea deșeurilor metalice, recuperarea tuturor materia
lelor rămase din demolarea lotului Haneș. Au fost ast
fel, încărcate peste 800 traverse de cale ferată, 40 pa
nouri demontate din barăcile coloniei muncitorești, pre

date 92 tone fier vechi. Acțiunea — la care și-au adus 
aportul în mod deosebit echipele da la Autoateliere, 
Auto-garaj, Sortare Latorița, Laborator, Construcții șt 
Grupul T A — va continua.

Un bilanț al activităților de muncă patriotică ale 
brigadierilor relevă, pînă în prezent, depășirea planu
lui la acțiuni finanțate, prin predarea Suplimentară a 
840 tone fier vechi și 20 tone metale neferoase. La lu
crările de betonare in baraje și galerii, la reparații

mașini și utilaje, la întreținerea unor instalații și înfru
musețarea coloniilor au fost investite peste 30 000 ore 
de muncă patriotică. In locul evidențiaților, vă oferim 
aceste imagini In care-i veți recunoaște pe cei mai har
nici brigadieri, foști brigadieri, conducători ai procesu
lui de producție.

ION NISTOR
Comandantul Șantierului național 

al tineretului Hidrocentrala Lotru

STICLARII DIN GHERLA Lecția pe care
Cu citeva minute 

înaintea schimbului 
am găsit lîngă cup
toare trei tineri. Se 
aflau aici pentru a 
controla încărcătura. 
„Așa se întîmplă în 
fiecare dimineață — 
ne spune secretarul 
comitetului 
inginerul 
Șonca

U.T.C., 
Teodor 

țin cu tot 
dinadinsul să fie pre- 
zenți la prepararea a. 
mestecului". Suflăto
rii Gavril Ungur, 
Mircea Bob și Silviu 
Hodorean vor să aibă 
topitura de sticlă de 
cea mai bună cali
tate. Au venit aici în 
martie, o dată cu in
trarea în funcțiune a 
fabricii.

Sirena îi găsește pe 
toți la locurile de 
muncă. Șl, de la a- 
ceastă oră, simți, la 
tot pasul, pulsul ac
tivității trepidante. 
Sîntem invitați să vi. 
zităm secția de șle-

fuit. Maistrul Mihai 
Suhan ne spune că 
la inceput a avut 
multe necazuri. Fe
tele nu erau obișnu
ite cu disciplina 
muncitorească. „Nu 
rămine decît cine 
vrea să ne urmeze'*, 
le-a spus. Au rămas 
toate. Acum mai
strul se mindrește 
cu „fetele lui". Și 
mai ales cu Floarea 
Crăciun. După cali
ficare, în municipiul 
Turda, a venit la 
Gherla și a găsit aici, 
în secție, căldura u- 
nei adevărate fami
lii. Este și cea mai 
pricepută șlefuitoare.

Străbat halele mo. 
derne. Citesc pe chi
purile tinerilor ace
eași atenție concen. 
trată, aceeași pasiune 
și dăruire pentru fru
mos. Aveam să aflu 
că, In fabrică, nu 
există nici un tînăr 
necalificat. Și, pe

lingă aceasta, cei mai 
mulți urmează cursu
rile liceului seral.

Livia Bobiș, Euge
nia Gherman și Flo. 
rica Retegan sînt 
cele mai bung ‘ deco
ratoare. Ele mi-au 
împărtășit satisfacția 
de a înfrumuseța cu 
pensula și culoarea 
munca colegilor și 
prietenilor lor. Prie
teni, pentru că aici 
fiecare se cunoaște 
din copilărie, mai toți 
au făcut 
școala.

Numai 
Chiorean 
mulțumită. Din .. 
ria de 500 de pahare, 
cite au trecut prin 
fiecare secție, după 
exigentul ei control, 
a trimis la ambalat 
doar 470.

Aici, la Gherla, s-a 
închegat încă o fa
milie.

împreună
Susana 

e încă ne- 
se-

RADU VIDA

nu o voi uita
n i

Privesc prin fereastra micro
buzului. care mă poartă spre 
Constanța, impresionat de fru
musețile plaiurilor strămoșești, 
de gesturile celor care scot din 
pămînt roade bogate, încununîn- 
du-le truda de peste an. Simți 
parcă nevoia să te înclini în fața 
dealurilor de calcar într-o pioa
să recunoștință pentru ceea ce 
au putut să devină, transformîn- 
du-se din pămînt sterp altădată, 
într-o regiune viticolă întinsă. 
Șoseaua șerpuită se întîlnește și 
Iar se desparte de drumul de 
fier, trece prin sate unde casele 
și gardurile sînt de piatră, dar 
unde locuiesc oameni cu suflet 
cald și mărinimos.

Așa am ajuns la Constanța, 
prima poartă maritimă a țării, 
unde aveam să întîlnesc aceleași 
însemne ale hărniciei.

c i o d a t ă
Mă aflu la unul din marile 

obiective economice ridicate aici 
in anii socialismului. Pretutin
deni, în hale, tinerii muncesc 
concentrați. La una din came
rele de comandă cu pupitre de 
automatizare mai mulți tineri 
discută cu aprindere, se sfătu
iesc. Ceva nu e în regulă. Indi
catoarele aparatelor rămîn 
nemișcate și puterea miraculoa
să a Curentului electric nu se 
face simțită în instalațiile de 
supraveghere și control. Se pro
pune consultarea după „scheme 
de principii" a tuturor aparate
lor și legăturilor sale, care se 
întind întocmai ca o plasă de 
păianjen. Dar remedierea defec
țiunii trebuie făcută în timp cît 
mai redus. Curiozitatea mea 
este cu atît mai mare cu cît am 
recunoscut instalația fabricată la

tean", adică un locuitor din satul 
unde fusese găsit el, Stețca, îi 
spune, în trecere prin Reșița, că 
acolo, „acasă" — s-a făcut un 
porumb de-o frumusețe și nu. 
prea are cine-1 culege. „Atunci 
i-am zis deodată — își amintește 
Stețca — uite ce e, păcat de 
munca voastră, o să vin să vă a- 
jut. N-oi face eu cine știe ce 
ispravă, dar două brațe în plus

tineri. Am lucrat la săpături. în 
ultimele zile am început să mă 
calific instalator, începea să fie 
nevoie de specialiști". Califica
rea, mai exact policalificarea lui 
Ion Stețca, a continuat în va
canțele următoare, petrecute pe 
șantierele de construcții ale Re- 
șiței. La Rîul Alb, unde s-a 
înălțat casa pionierilor, a învă
țat zidărie, dulgherie, s-a per

cărui concediu pe un șantier, 
muncind în mijlocul elevilor, al 
studenților. în esență — Ion 
Stețca are dreptate — nimic ne
obișnuit ! Nimic neobișnuit în 
altruismul cu care un tînăr co
munist își folosește cunoștințele, 
hărnicia. în scopul binelui tu
turor. Nimic neobișnuit în dă
ruirea cu care un tînăr comu
nist își oferă propriul său exem-

nici, care-1 urmează de pe un 
șantier pe altul, care se prezin
tă singuri acolo unde află că 
s-a dus Stețca, fiindcă sînt con
vinși că este nevoie de ei, ci 
vor fi bine îndrumați, că vor 
munci cu spor și „vor avea la 

......................... . Fiindcă 
visele 

„vreau,

VACANȚELE UNUI TÎNĂR REȘIȚEAN
mîinile sale expresive, elecu ......... _____ r____ ,__

însele o întreagă poveste de des
cifrat a tuturor muncilor pe care 
le-a făcut. Are 24 de zile con
cediu pe an 
considerată 
cile... Cum 
duci 12 zile 
ești sănătos 
plimbi, mergi la film. Dar, în de
finitiv, cît poți să te plimbi și 
cîte filme să vezi ? Și... tot mai 
rămîn 12 zile... O plictiseală în
treagă cînd ești învățat să faci 
ceVa, să muncești, să produci de 
dimineață pînă seara !...“

Și deodată, în ’70, un „consă

— „munca de aici e 
grea, plus dumini- 
să le folosești ? Te 
într-o stațiune, dar 
tun î Te plimbi, te

nu strică niciodată ! O zi dus, 
o zi întors, scăzute din 24 = 22 
zile de muncă. De odihnă prin 
muncă !“, precizează tînărul.

Trei ani la rînd, vacanțele lui 
Stețca s-au consumat pe ogoare. 
Apoi, într-o dimineață, a auzit 
la radio că se deschide Șantie
rul național al tineretului de la 
Giurgiu-Răzmirești. „Să vedem 
ce putem face și pe un șantier!" 
— s-a hotărît Stețca și a îm
brăcat, pentru 22 de zile, uni
forma albastră a brigadierilor. 
„La Răzmirești — își amintește 
el, am condus o echipă de 40 de

fecționat în instalații. Pe șantie
rul Teatrului de vară al tinere
tului, a muncit în regim de 10 
ore pe zi, ca un adevărat maistru 
constructor. Apoi, în vara ’75 
și-a oferit priceperea și hărni
cia pentru construirea sau re
construirea locuințelor distruse 
de inundații...

Pauza s-a terminat. „Păi, cam 
asta e tot, încheie Stețca, ridi- 
cîndu-se. Te-ai convins că nu e 
nimic neobișnuit cu... vacanțele 
mele ?“.

într-adevăr. Deosebită rămîne 
doar formula — petrecerea fie-

piu, cea mai convingătoare lec
ție de viață, tinerilor. Ion Stețca 
are, acolo, in combinat, doi uce
nici pe care-i învață meserie. 
Nu le-a cerut niciodată să-1 ur
meze în concediu sau Ia ieși
rea din schimb pe vreun șan
tier. Dar, amîndoi au venit — 
„din proprie inițiativă" — cum 
țin să precizeze, să lucreze ală
turi de tovarășul lor, la „Rlul 
Alb" și la Teatrul de vară. Ion 
Stețca nu s-a dus niciodată prin 
școli sau prin întreprinderi să 
„recruteze" tineri, dar are „echi
pele lui", de pionieri, elevi, uce-

111U11V1 t_u spui ț>l ,,VU1 
ce se uita mai tîrziu"- 
acesta este unul dintre 
tînărului comunist — „ _ ,
cînd o să ies la pensie, să fac 
un tur al României și să vizitez 
toate locurile în care am lucrat 
și să am la ce mă uita

Ion Stețca nu are o familie 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului — mamă, tată, frați, surori, 
nici nu s-a căsătorit încă. Dar 
nu singurătatea îl mină la drum. 
Prin firea sa sinceră, gene
roasă, caldă și-a găsit o familie 
mare, a muncitorilor din secția 
de reparat vagoane, care-1 iu
besc ca pe o adevărată rudă și 
care-1 așteaptă oricînd, cu drag, 
in casele lor. Ion Stețca, nu este 
singur. Nu urîtul îl gonește de 
acasă, ci dorința de a fi cît mai 
folositor, de a contribui într-o 
măsură cît mai mare la mersul 
înainte al societății care i-a 
purtat de grijă, l-a ținut in 
școli, i-a dăruit brățara de aur 
a meseriei, i-a oferit satisfacția 
muncii împlinite, a unei vieți 
demne.

„Automatica* București, între
prinderea la care lucrez. Sînt 
de-a dreptul emoționat și nerăb
dător să-i ajut pe tinerii care și 
așa s-ar putea descurca și fără 
mine. Devin la rlndu-le curioși 
și acceptă colaborarea. îmi 
plimb ușor degetele pe izolațiile 
conductorilor care Intră în cle
me. Fac acest lucru pentru a 
doua oară și am impresia că am 
auzit ceva. Repet pentru a treia 
oară cu mai multă încredere. 
Deodată, indicatoarele aparate
lor de măsură tresar puternic 
într-un du-te-vlno continuu, iâr 
lămpile verzi și roșii sclipesc, 
arătînd că totul decurge normal.

O legătură electrică nestrînsă 
suficient cedase datorită trepida
țiilor și Oprise un Complicat sis
tem de mecanisme angrenate în 
lanț.

Deși sînt satisfăcut, mă în
cearcă un sentiment de tristețe 
pentru că legătura cu pricina nu 
a fost de la început executată 
mai bine. Caut undeva în inte
riorul pupitrului, la loc ascuns, 
știut numai de noi, producătorii, 
însemnele autorului. Inițialele 
erau acolo ; G. D. Pupitrul la 
care am reparat, era al meu, 
executat de mine ! O lecție pe 
care n-am s-o uit niciodată. Nu 
bag de seamă mirarea celorlalți, 
care mă surprind în mare uimire. 
Ei vorbesc de instalație, în ter
meni admirativi • „frumos lu
crat", dar eu nu îndrăznesc să 
le spun că produsul acela este 
al meu, că eu i-am semnat certi
ficatul de naștere. Chiar dacă nu 
le-am putut-o spune atunci, a- 
cum, după șase ani de activita
te, îi pot asigura că am învățat 
să execut cu grijă și meticulozi
tate fiecare operație, că toți ti
nerii, care lucrează la asemenea 
aparate, fac aceasta cu conștiin
ciozitate. Inițialele lor înscrise 
pe instalații sînt un adevărat 
certificat de garanție.

gruia dumitru, 
muncitor electrician, 

CIETA „Automatica" București
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Faptele noastre de muncă -raportul nostru către Congres
ȘTAFETA MUNCII 1N CIFRE Șl FAPTE

Sub semnul calității și
•»

disciplinei în producție
De curînd, oamenii muncii 

din județul Mureș, români, ma
ghiari, germani și de alte națio- • 
nalități,au raportat îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal cu 
trei luni mai de vreme. Avan
sul obținut pînă la această dată 
va permite realizarea pînă la 
sfîrșitul anului 1975 a unei pro
ducții suplimentare în valoare 
de peste 4,2 miliarde lei. O con
tribuție deosebită la realizarea 
acestui succes și-au adus-o și 
cei 75 000 de tineri uteciști din 
întreprinderile, instituțiile și de 
pe ogoarele județului Mureș 
care se prezintă în fața Con
gresului al X-le* al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.’ 
eu un rodnic bilanț.

• Angajați plenar în efortul 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, în realizarea cincinalului 
înainte de termen, uteciștii din 
unitățile economice mureșene au 
întreprins în cadrul inițiativei 
„Ștafeta muncii" numeroase ac
țiuni. de muncă patriotică al că~ 
r<x-.Rezultat a fost materializat 
înflWO producție auplimentară 
de ‘țjeste 8 milioane lei. • Dintre 
principalele produse realizate 
peste plan de uteciștii tîrgmu- 
regani, amintim confecții textile 
în valoare de un miliard lei, 
mașini și produse electrotermi
ce în valoare de 670 milioane 
lei, confecții din piele în valoare 
de 254 000 lei, importante can
tități de îngrășăminte chimice, 
utilaje tehnologice și energie e- 
lectrică. • Prin extinderea și 
generalizarea inițiativelor „Să 
lucrăm o zi pe săptămînă cu 
materiale economisite", „Regis
trul economiilor", „Tineri gos
podari în acțiune" s-au econo
misit importante cantități de 
carburanți și lubrifianți în va
loare de peste 6 milioane lei, 
804 tone metale, materii prime 
și materiale în valoare de peste 
80 milioane lei. • In cadrul ac
țiunilor de muncă patriotică ne
finanțate au fost executate lu
crări la diferite obiective eco
nomice și social-culturale din 
județ în valoare de 75 milioane 
tei, planul la acest capitol înde- 
plinindu-se cu trei luni mai de
vreme. • In agricultură, uteciș
tii mureșeni au participat în 
număr mare la strîngerea și de
pozitarea recoltei, la lucrări de 
irigații, desecări' și îndiguiri, âu 
strîns 3 170 tone fructe, porumb, 
hamei, sfeclă de zahăr, legume, 
de pe o suprafață de 3 000 hec
tare. 41 tone plante medicinale, 
5 tone sămînță forestieră.

simiilartfca în producție în această 
lună a 6 noi produse electrocas- 
nice, economisirea de materii 
prime și'j materiale cu care să se 
lucreze îm primele două zile din 
luna noiembrie. Tot ca un obiec
tiv al întrecerii, tinerii au ho- 
tărît ca în această lună să nu se 
înregistreze nici o întîrziere de 
la program sau absențe nemoti
vate. Vor mai fi efectuate în 
luna octombrie un număr de 
10 000 ore muncă patriotică pen
tru confecționarea peste plan a 
4 000 bucăți antene TV, 5 000 
plite voiaj pentru export, 10 000 
bucăți reșouri, importante can
tități de cablaje auto. In Între
cerea declanșată de tinerii ute- 
ciști de la întreprinderea „Elec-

bricat 585 perechi de mănuși 
pentru copii, 13 890 mânuși de 
protecție, 7 682 bucăți confecții 
din piele și 3 000 bucăți mesade. 
In luna octombrie, tinerii și-au 
luat angajamentul ca fiecare 
membru al organizației U.T.C. 
să confecționeze din deșeurile 
rezultate la confecțiile din piele 
cel puțin o pereche de mănuși, 
fapt care va duce la obținerea 
unor economii în această lună 
de peste 500 000 lei.

O INSUFLETITOARE CHEMARE 
LA ÎNTRECERE

in cinstea Congresului al X- 
lea al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. uteciștii din 
organizația Fabricii de mașini 
de calcul a întreprinderii ,.E- 
lectromureș“ au propus la începu
tul acestei săptămîni ca luna 
octombrie să fie o lună a pro
ducțiilor record, chemînd la în
trecere pe tinerii din organiza
țiile U.T.C. de la Fabrica de 
conductori electrici și fabrica 
„Electrocasnica". Principalele o- 
biective ale acestei întreceri 
6Înt : realizarea unei producții 
suplimentare în luna octombrie 
în valoare de 3 milioane lei, a-

AZI,
JUDEȚUL

MUREȘ
tromureș" au fost cuprinși și e- 
levii liceelor de specialitate, 
studenții Institutului pedagogic 
din localitate, care fac practică 
de producție în unitate. Efi
ciența inițiativei va fi, deci, cu 
atît mai mare cu cît ea contri
buie nu numai la depășirea sar
cinilor de producție ale între
prinderii, dar vine și în sprijinul 
acțiunii de integrare a elevilor 
și studenților în activitatea pro
ductivă.

500 000 LEI ECONOMII 
DIN DEȘEURI

Cu aproape uh an în urmă, Ia 
întreprinderea de pielărie și 
mănuși din Tg. Mureș, a fost 
extinsă la nivelul tuturor sec
țiilor inițiativa : „Să valorificăm 
superior fiecare deșeu din pie
le". S-a hotărît atunci ca fie
care croitor să folosească toate 
deșeurile rămase în urma pre
lucrării pieilor. De la hotărîre 
s-a trecut 1# fapte și azi bi
lanțul inițiativei arată că -din 
deșeurile rezultate la confecțio
narea hainelor de piele s-au fa

ATENȚIE PRIORITARA 
VALORIFICĂRII CREAȚIEI 

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Luna octombrie, ne spunea to- 

varășul Cornel Chioreanu, pre
ședintele consiliului tineret mun
citoresc al Comitetului jude
țean Mureș al U.T.C.. este pen
tru tinerii din județul nostru 
nu numai o lună a producțiilor 
record, a calității și disciplinei 
în producție, ci și o lună a cer
cetării tehnico-științifice. Cele 
12 comisii profesionale care cu
prind un mare număr de tineri, 
angajați în activitatea de cerce
tare, au pus la pungi în această 
perioadă numeroase inovații și 
raționalizări a căror eficiență e- 
conomică se ridică la aproape 
5 milioane lei anual. Numai în 
cadrul Combinatului chimic din 
Tirnăveni, prin adoptarea unei 
noi tehnologii de fabricare a sul
fatului de aluminiu, propuse de 
un colectiv de tineri uteciști se 
va obține anual o economie a 
cărei valoare este estimată la 
peste 4 milioane lei. La între
prinderea „Metalotehnica", un alt 
colectiv de tineri are în studiu 
de a experimenta alte trei ino
vații a căror aplicare va con
tribui la creșterea productivită
ții muncii și scurtarea termenu
lui de efectuare a unor operații 
executate manual. Tot în această 
perioadă, tînărul inginer Bebe 
Caraiman a pus la punct o in
stalație automatizată de sortat 
buștenii în depozitele întreprin
derii de prelucrare a lemnului 
din Reghin. In plus, în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică 
în sprijinul producției, pină la 
sfîrșitul lunii octombrie, vom 
realiza în principalele întreprin
deri din județ o producție su
plimentară în valoare de peste 
un milion lei.

NICOLAE MILITARU

Cîteva dintre elevele care, în aceste zile, culeg roadele viilor de la I.A.S. '.„Ostrov". Voia bund te împle
tește cu hărnicia, iar munca devine, astfel, mai spornică.

Foto : EMILIAN PLECAN

ODATA CU IVIREA ZORILOR, 
TOT SATUL PE CÎMP, 

RECOLTAT!LA
In județul Constanța, acțiunea 

generală de stringere a recol
telor a atins cotele cele mai ri
dicate din actuala campanie. 
De la o zi la alta se depun e- 
forturi sporite pentru ca, in cel 
mai scurt timp, roadele toam
nei să fie adunate și puse la 
adăpost. Pretutindeni, în uni
tățile agricole de stat și coope
ratiste, mobilizarea la muncă 
este totală. Pînă în prezent, de 
pe mai bine de jumătate din 
întreaga suprafață cultivată cu 
porumb, recolta a fost adunată 
și depozitată. 
județean și 
comunale pentru agricultură a- 
dresează organelor și organiza
țiilor de phrtid, tuturor locui
torilor satelor, organizațiilor de 
tineret noi chemări de a reali
za zile de muncă record la cu
lesul porumbului. recoltatul 
strugurilor, legumelor și al tutu
ror celorlalte produse agricole.

Am fost in lanurile de po
rumb ale cooperativelor agrico
le din Topalu, Horia, Ghindă
rești și Tichilești din cadrul

Consiliului intercooperatist Ho- 
ria. Aici, echipele și brigăzile 
mixte de cooperatori și meca
nizatori încep recoltatul odată 
cu ivirea zorilor dimineții ; at
mosfera de lucru se menține 
fierbinte pînă seara tîrziu. Toți 
oamenii satelor sînt pe cîmp. 
Măsurile stabilite dc comanda
mentele comunale privind mun
ca în flux continuu la recoltat,

Comandamentul 
comandamentele

CONSTANȚA

„Am încheiat recoltatul porumbului•//

SESIUNEA TINERILOR 
AUTOMATIȘTI

Creația tehnică a tineretului 
se dovedește mereu la înălțimea 
comandamentelor majore ale 
economiei naționale, aflată per
manent într-un proces dinamic 
de dezvoltare și modernizare. 
Cel mai recent exemplu în a- 
cest sens îl constituie sesiunea 
de comunicări cu tema „Tendin
țe și perspective în. dezvoltarea 
sistemelor automate și informa
ționale" organizată în cinstea 
Congresului al X-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist de către 
comitetul U.T.C. din Institutul 
de automatizări, cu sprijinul 
sectorului I U.T.C. La lucrările 
sesiunii au participat 250 de ti
neri specialiști de la I.P.A., în
treprinderea „Automatica", Ins
titutul de cercetări de informa
tică, INCREST, ICEMENERG, 
Institutul de studii, proiectări și 
automatizări în industria ali
mentară și uzina „Electronica", 
ea constituind un foarte bun 
prilej de cunoaștere a preocupă
rilor actuale și de viitor ale 
specialiștilor din domeniul auto
maticii. Totodată, schimbul de 
experiență pe linia creației teh
nice a tineretului, realizat cu a- 
cest prilej, a întărit și mai mult 
dialogul complex dintre cerceta
re. proiectare, învățămînt și pro
ducție, scoțînd în evidență unele 
realizări de prestigiu. Lucrările 
sesiunii au adus în atenția 
participanților domeniul auto
matizărilor convenționale, siste
mele de automatizare complexă, 
acționările electrice reglabile, 
identificarea proceselor, elemen
tele și echipamentele electroni
ce de automatizare, sistemele 
informaționale, software de sis

teme și de aplicații, proiectarea 
asistată de calculator și sisteme 
de prelucrare și transmitere de 
date.

„Meritul principal al sesiunii, 
ne spune ing. M. Sîrbu, directo
rul Institutului de automatizări 
a fost în ultimă instanță reliefa
rea cu pregnanță a capacității 
tinerilor cercetători și adeziu
nea lor la ultimele cuceriri ale 
tehnicii. Cu această ocazie s-a 
și înființat „Cercul de creație 
tehnico-științifică I.P.A." a cărei 
activitate va constitui un bun 
prilej de analiză a posibilităților 
de folosire cît mai eficientă și 
imediată a cunoștințelor acu
mulate în amfiteatrele facultă
ților și de realizarea unor cer- 
oetări de prestigiu. Aceasta cu 
atit mai mult cu cît, în I.P.A., 
vîrsta medie este de numai 26 
de ani". Un fel de prefață a ac
tivității viitoare a cercului a 
constituit-o expoziția de echipa
mente și aparate din domeniul 
Informaticii industriale, organi
zată paralel cu sesiunea, ca o 
ilustrare vie a comunicărilor 
prezentate. în holul Ateneului 
Tineretului au fost adunate în
tr-un „colocviu" tehnic original 
sisteme și echipamente de 
transmitere a datelor, dintre care 
cele mai importante sînt termi
nalele TELEROM 3-VI și TELE- 
ROM 3-MP1, precum și echipa
mente pentru dirijarea automată 
a circulației urbane, pentru 
semnalizări tehnologice și echi
pamentul electronic cu circuite 
integrate de măsurarea și afi
șarea numerică a cotei, tip 
NUMEROM 301-1.

Marin Nicolae, țăran coopera
tor din comuna Sinesti, județul 
Ilfov, vechi colaborator al zia
rului nostru, ne relatează :

„Azi la orele 10 (ieri — n.n.) 
am încheiat, recoltatul porumbu
lui de pe întreaga suprafață — 
845 de hectare — obținînd o 
producție medie de 4 686 kg boa
be la hectar, în condiții 
neirigat".

Spicuim din relatarea 
pondentului nostru : „La 
uneltele și brațele s-au 
pentru cîteva clipe. Președintele 
C.A.P.-ului, Tache Gheorghe, 
prezent în lan, la cules, i-a fe-

de sol
cores- 

ora 10, 
odihnit

licitat pe cooperatori, a mulțu
mit apoi celor ’trei șefi de fermă 
— Orășanu Constantin, Ene Tu
dor și Maria Mușat. A fost o 
binemeritată felicitare recipro
că. După aceste minute festive 
am reluat munca, transportînd 
recolta la bază și în hambarele 
proprii. Pînă la această oră am 
livrat statului 1 420 tone de po
rumb știuleți și continuăm să 
livrăm".

Mai reținem, din aceeași rela
tare, faptul că se acționează in
tens la semănatul griului (să- 
mința se află deja încorporată 
în 200 de hectare din cele 650

hectare planificate), la. recolta
rea și livrarea sfeclei de zahăr,

Urmînd pilda de hărnicie a 
părinților, elevii au obținut și 
ei cîteva rezultate meritorii : au 
recoltat 90 tone de roșii, vinete 
și fasole, aducînd în contul 
școlii suma de 12 500 lei, pentru 
înfrumusețarea locdlui de studiu.

Nu ne rămîne decît să-i feli
cităm pe toți locuitorii acestei 
comune, a căror hărnicie nu se 
dezminte an de an, din 1949, cînd 
a luat ființă cooperativa agrico
lă de producție în satul lor — 
una din primele cinci coopera
tive din țară.

eliberat terenul și arat pe supra
fețe delimitate au contribuit din 
plin la grăbirea executării lu
crărilor. Combinele sînt utiliza
te la întreaga lor capacitate, re
colta este transportată cu ma
ximă operativitate la locurile 
de depozitare. Buna organizare 
a muncii corelată cu indicațiile 
comandamentelor comunale pen
tru agricultură" privihâ’ desfășir^ 
rarea lucrărilor în flux conti
nuu, revizuirea și repararea ma
șinilor și inventarului agricol 
în timpul nopții a făcut ca rit
mul de lucru să crească zi de 
zi. Din cele 2 467 hectare culti
vate cu porumb, aici, pînă în 
prezent, au fost recoltate și eli
berate peste 1 800 de hectare , 
Demn de remarcat este faptul 
că, de pe mai mult de 1 OOQ hec
tare, porumbul a fost culeș ma
nual.

Odată cu lăsarea serii, ! co
mandamentele comunale se în
trunesc și analizează rezultatele 
zilei de muncă, dezbat și solu
ționează neajunsurile semnalate 
și stabilesc măsuri concrete 
pentru o mai bună organizarea 
muncii, pentru folosirea la în
treaga capacitate a forțelor de 
muncă, pentru a preveni orice 
întîrziere în procesul strîngerii 
și înmagazinării recoltei de po
rumb. Cu prilejul unei astfel de

întruniri, la Topalu s-a propus 
folosirea sacilor și a coșurilor 
pentru adunat porumbul. Aceas
ta s-a întîmplat într-una din 
primele zile care au urmai de. 
la declanșarea campaniei. De 
atunci culegătorii nu mai «arun
că știuleții de porumb de la dis
tanță spre grămezi ; nu se mai 
produce risipă de boabe prin 
scuturare, Inițiativa a fost re
pede generalizată în toate coo
perativele agricole din raza 
consiliului intercooperatist. A- 
proape zilnic, comandamentele 
comunale pentru agricultură de 
Ia Topalu, Horia, Tichilești și 
Ghindărești revizuiesc planurile 
de muncă stabilind sarcini 
mâi precise pentru fiecare uti
laj și mecanizator, pentru fie
care formație de lucru și coo
perator, pe fiecare lot de lucru 
în parte. în prezent, porumbul 
se recoltează pe ultimele supra
fețe de lan. Treptat, treptat, a- 
tenția este îndreptată asupra lu
crărilor de pregătire a terenu
lui și însămînțarea griului. In 
condițiile secetei prelungite din 
această toamnă, mecanizatorii 
de la S.M.A. Horia acordă o 
deosebită atenție calității lucră
rilor privind pregătirea tere
nului. ..La noi n-a mai plouat 
din vară, p'ămînțul este uscat — 
ne spunea Ciintâi Musa, inginer 
.șef la S.M.A. Horia. In aceste 
condiții lucrarea pămîntului a 
fost foarte dificilă. în fiecare zi 
reascuțeam cuțitele plugurilor 
și intram în brazdă. Pentru mă- 
runțirea bolovanilor am discu
it arătura . de 7—8 ori. Folosind 
la maximum timpul de lucru 
și mijloacele de muncă am reu
șit să încheiem pregătirea tere
nului pentru însămînțări cu 7 
zile înainte de data stabilită. 
Chiar și în aceste condiții, cele 
3 690 hectare destinate culturii 
griului sînt gata pentru a fi în- 
sămînțate".

tot

GH. CONSTANTINESCU

REPORTAJUL NOSTRU
„Treceau ca un vis cu viteza 

fulgerului nu departe de casa 
noastră, cu șirul lung de va
goane în urma lor, șerpuind 
printre dealurile cu vii, și stră
fulgerarea locomotivelor în a- 
murgul serii cînd mă întorceam 
de la școală mă fascina. Le pe
treceam cu privirea pînă dispă
reau după cotitura pădurii, apoi 
așteptam să revină și iarăși le 
urmăream cu bucurie și le as
cultam fluieratul prelung ca un 
cîntec sau ca o chemare. Noap
tea visam locomotive cu aripi 
albastre care zboară ca păsările 
și dimineața mă trezeam cu do
rința să devin mecanic, să zbor 
odată cu ele. Dar cine a mai 
văzut o fată mecanic de locomo
tivă ? N-aș fi cutezat să îm
părtășesc la nimeni acest gînd 
nefiresc, păstram cu grijă se
cretul meu și așteptam să ter
min școala pentru a pleca la 
Craiova la fabrica de locomoti
ve. Ziua aceea a venit, mi se 
pare acum, negrăit de repede. 
Eram mulți și am fost întrebați 
fiecare ce vrem să ne facem și 
eu am răspuns cum știam, că 
vreau să devin mecanic. Cre
deam că vor rîde de mine, dar 
n-a rîs nimeni, mi-au spus doar 
că mecanici au destui., le tre
buie însă oameni care să con
struiască locomotive. Mi-a părut 
rău, dar nu puteam pierde tim
pul. trebuia să-mi fac un rost 
pentru că împlinisem 17 ani și 
nu mai puteam avea pretenția 
să mă țină părinții. Si apoi, ră- 
mîneam oricum aproape de pa
siunea mea. Am zis, „bine, voi 
învăța să construiesc locomo
tive".

Vorbește cu pasiune, convin
gător, sincer. E încă o fetișcană 
Gheorghița Dăogaru și după în
fățișare dar și după vîrstă. 
Scundă, subțire, cu părul casta
niu. cu ochii plini de lumină și 
inteligentă. Și-a ales dintre me
seriile pentru care se organizau 
atunci cursuri de calificare, 
strungăria. A fost privită cu mi
rare. Nu erau decît băieți în
scriși aici, dar pe ea tocmai a- 
cest fapt a îndîrjiit-o. „N-aveam 
nici o îndoială că voi reuși pen
tru că eram hotărîtă să fac o 
treabă ca lumea de care să nu 
roșesc, eram hotărîtă să învăț 
în așa fel meseria ca nimeni să 
nu-mi poată reproșa nimic, ca 
nimeni să nu sufere din pricina 
mea. Pentru că repede mi-arn

dat seama — continuă ea — că 
dacă nu-mi fac cu toată grija 
datoria pătimește întregul co
lectiv, chiar și oamenii cei maj 
prețuiiți".

De la înființarea sa în 1949 în 
atelierul de strungărie de Ia 
transformatoare n-a lucrat pînă 
la Gheorghița Dăogaru nici o 
femeie, poate unii mai cred și 
acum că strungăria — înțr-ade- 
văr o meserie extrem de preten
țioasă — e rezervată doar băr
baților. Nimeni de aici nu as
cunde faptul că ea a fost pri
mită cu rezerve, cu o anumită 
îndoială. Aveau și un motiv a- 
parie. De vreo doi ani atelierul 
deținea distincția de fruntaș pe 
fabrică în întrecerea socialistă, 
se situase înaintea celorlalte 30 
de ateliere prin „zero rebuturi, 
zero absențe și întârzieri, cum 
spune șeful său, maistrul Virgil 
Cucu, prin ritmicitatea produc
ției și depășirea planului, prin 
realizări în planul creației".

locomotive. Sînt încorporate in 
ea numeroase invenții și ino
vații ale specialiștilor de la In
stitutul de cercetări și proiec
tări pentru mașini și aparataje 
electrice, ale muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor celor 
două uzine. Locomotiva se în
scrie în parametrii tehnico- 
funcționali comparativi cu cele 
mai apreciate de acest tip de pe

performanță pe care și-a însu
șit-o ca normă de neabătut, ca 
pe o disciplină proprie, respec
tată cu strictețe lună de lună.

— Recordurile nu sînt totuși 
La lndemîna oricui.

— Vorbim de recorduri per
sonale, în raport cu propriile 
realizări ale fiecăruia. Aceasta 
ține de responsabilitate, auto- 
perfecționare, și aiutodepășire.

Interlocutorii știu că sînt da
tori cu argumente, și le găsesc 
cu ușurință. „Inginerul Ion Ro
tea, reia secretarul U.T.C., abia 
a împlinit trei ani în uzină și a 
fost numit șef al atelierului pre
gătirea bobinelor pentru curent 
continuu, avînd în subordine 
cîteva sute de muncitori. I se 
cerea o vechime de patru ani, 
însă Consiliul oamenilor muncii

Locomotiva cu aripi albastre
Orice abatere de la aceste exi
gențe, de la aceste norme ale 
disciplinei muncitorești ar fi în
semnat un pas înapoi, chiar 
pierderea locului fruntaș. A 
trecut un an de la intrarea pri
mei strungărițe in acest atelier 
model.

★
Pe „rampa de lasare" a între

prinderii Electroputere din Cra
iova își așteaptă momentul 
„zborului" inaugural pe drumu
rile de fier ale țării, prima lo
comotivă Diesel-electrică de 4000 
C.P. Suplă, elegantă, aerodina
mică, în culoarea albastră a ce
rului, prototipul acestei noi fa
milii de locomotive este cel mai 
complex produs executat pînă 
acum la Craiova. Numai cîteva 
luni le-au fost necesare celor 
11 000 de constructori de mașini 
de la Electroputere pentru ca 
in cooperare cu întreprinderea 
mecanică de mașini din Reșița 
să realizeze această prestigioasă 
premieră, îndeplinind cu înaltă 
conștiință muncitorească indi
cația secretarului general al 
partidului de a trece la moder
nizarea și înnoirea tipurilor de

piața mondială : consum redus, 
viteză mare, greutate mică pe 
unitatea de putere. Supus unor 
probe tehnologice complexe, pro
totipul a trecut cu succes toate 
examenele și a început produc
ția de serie. Drum bun, pe ne- 
sfîrșitele drumuri de fier ale 
Lumii.

★
O ascultă pe Gheorghița Dăo

garu cu vizibilă plăcere și ne- 
ascunsă bucurie și comunistul 
Virgil Cucu, cel care se ocupase 
îndeaproape, ca șef al atelieru
lui, de educația muncitorească, 
de calificarea ei. „A venit la 
noi — spune el — cu uin lucru 
deja cîștiigat în familie, în școa
lă, în organizația U.T.C. : serio
zitatea și dragostea de muncă. 
Noi am modelat-o ca pe toți ti
nerii de aici, după exigențele 
proprii unui colectiv solidar în 
răspunderea pentru fiecare pie
să ieșită din mîinile fiecăruia 
dintre noi. Ea ne-a depășit aș
teptările, repet, ca mulți tineri 
ai organizației din atelier. Chiar 
din prima lună de producție 
și-a depășit norma cu 15 la sută 
și aceasta constituie o autentică

Ilie Aspra era nemulțumit de 
productivitatea pe care o realiza 
la un reper, credea cu convin
gere că se poate obține mai 
mult, a trudit din răsputeri în 
căutarea unor soluții mai bune 
și le-a găsit. A conceput un dis
pozitiv pentru strunjirea unei 
piese de asamblare a cofretelor 
prin care a redus de la 12 la 6 
minute durata de lucru pentru 
o piesă. Face acum 600 bucăți 
pe lună față de 300. firește pe 
lingă alte multe repere.

La comitetul de partid, la 
U.T.C., la conducerea întreprin
derii, în toate compartimentele 
ei, saltul calitativ al colectivu
lui, obținut în ultimul an, se ex
plică prin intensificarea muncii 
de educație moral-cetățenească 
a tinerilor, a tuturor lucrători
lor. „Nu prin metode aparte, 
spune Tudor Butoi, nu prin for
me teribil de originale, ci mai 
ales prin stăruința și tenacita
tea în munca de la om la om. 
prin ridicarea la rang de model 
a celor mai vrednici oameni din 
colectiv, prin exemplul perso
nal al comuniștilor și uteciș- 
tilor".

i-a acordat, în virtutea dreptu
lui pe care-1 are, derogare pen
tru un an, deoarece dovedise 
capacitatea și vocația de a con
duce un colectiv".

Visase și el să construiască 
locomotive, ar fi vrut să lucreze 
intr-un sector de cercetare, dar 
uzina avea nevoie de el aici, și 
a înțeles că și aici își poate da 
măsura calităților sale umane și 
inginerești.

— Loc pentru creație există 
oriunde, mărturisește el. Deși 
mult solicitat de probleme cu
rente ale producției, am găsit 
răgazul să definitivez două cer
cetări cu caracter de inovații : 
modificarea tehnologiei de exe
cuție a bobinelor-rotor și modi
ficarea constructivă a barelor 
de legătură între bobine. Aces
te îmbunătățiri determină o e- 
conomie anuală de cupru în va
loare de peste 800 000 lei și o 
radicală creștere a siguranței in 
funcțiune. Am înțeles că nu-î 
suficient să conduc pe alții ci 
trebuie să și creez ; nu-i pot în
demna pe alții să muncească 
mai bine înainte de a le fi eu' în
sumi exemplu de urmat.

— Dumneata, ce satisfacție 
deosebită ai avut pînă acum în 
uzină, care a fost cea mai mare 
bucurie pe 1 care ți-a dat-o 
munca ?

I-am pus această întrebare 
unui alt foarte tânăr utecist, Ion 
Morjan, sculer-matrițer în sec
ția 'SCulerie.

— ,A venit o comandă pentru 
o cochilă, răspunde el, care nu 
se mai făcuse pînă acum la noi 
în țară, era foarte dificilă de 
executat și mi s-a dat s-o fac 
eu împreună cu Ion Stoicu, Ion 
Rusu și Ion Zăvoiu. Ni s-a spus 
s-o facem în două luni dar eu 
ca și ceilalți colegi eram cople
șiți de mindrie pentru încrede
rea care ni se arătase și am 
muncit pe brînci incit o dădu
răm gata în numai trei-zeci de 
zile. Dar noi executăm matrițe 
unicat, așa că fiecare nouă lu
crare înseamnă pentru noi o 
nouă satisfacție, pentru că știm 
că vom trece un nou examen al 
puterii și priceperii noastre.

Matrițele de care vorbea 
Morjan erau pentru întreprin
derea de micromotoare din Pi
tești, deci nu prea aveau legă
tură cu locomotivele ; cu bobi
nele ce ies din atelierul condus 
de inginerul Boțea se echipea
ză motoare cu multe destinații ; 
piesele strunjite de Gheorghița 
Dăogaru și Ilie Aspra intră în 
componența marilor transforma
toare. Ei toți au visat să con
struiască locomotive. Știu însă 
că visul lor se împlinește, și 
așa în fiecare zi. pentru că 
munca și creația lor se însu
mează în munca și creația celor 
11 000 care semnează foile de 
parcurs ale locomotivelor româ
nești cu stația de „formare" 
Craiova.

ROMULUS LAL

0 realizare de prestigiu 
a școlii românești 

de medicină
Convorbire cu dr. ION MOGOȘ

Institutul de oncologie București
Bătălia pentru cancer continuă pe toate meridianele planetei, 

fără luxul vreunei pauze. Mii de cercetători se află într-o perma
nentă stare de alarmă. Se explorează cu încăpățînare teritorii ne
știute încă în medicină. Și toată lumea visează clipa cînd această 
„boală modernă" va li făcută inofensivă. La Paris sau New York, 
la Moscova sau Londra, la Stuttgart sau București, apar mereu 
buletine încurajatoare, metode noi de depistare precoce și terapie. 
Se nasc școli în oncologie, apar priorități cu un evantai de pers
pective, imprevizibil, uneori. De curînd, la București, specialiștii din 
aproape 30 de țări s-au întrunit intr-un forum de prestigiu, unde, 
împărțiți pe 23 de secții, au dezbătut cu competență toate aspectele 
actuale ale cancerului. Cu această ocazie, dosarul anticancer s-a 
îmbunătățit substanțial și datorită lucrărilor românești prezentate, 
dintre care unele sint socotite priorități mondiale. Așa este cazul 
cercetărilor întreprinse de doctorul Ion Mogoș de la Institutul on
cologic, care constituie tot atîtea succese de prestigiu ale școlii 
medicinii românești, motiv pentru care l-am invitat pe tînărul sa
vant român, în cadrul rubricii noastre de știință.

— Pentru a realiza un diag
nostic exact al tumorilor 'pro
funde, bronhopulmonare, digesti
ve, tiroidiene sau din sfera 
O.R.L., ne declară reputatul om 
de știință român, am întreprins 
în ultimii cinci ani cercetări a- 
sidue. Pe baza lor am stabilit 
apoi o metodologie superioară 
de investigație cu ajutorul ter- 
mografiei, imposibil de efectuat 
chiar cu cele mai moderne apa
rate de termoviziune existente 
in alte țări. Aceasta, pentru că, 
orice alt aparat rămîne în ca
drul diagnosticării la nivel de 
piele sau sîn și nu poate rea
liza un diagnostic diferențial 
între tumori maligne, benigne, 
procese inflamatorii și alte a- 
fecțiuni. Altfel spus, noile po
sibilități evidențiate sînt legate 
direct de calitatea termografului 
pe care l-am realizat împreună 
cu ing. Mircea Brozici și care 
a fost medaliat cu aur la Nii- 
rnberg. In principal, termogra- 
ful nostru funcționează pe alte 
principii față de toate aparatele 
străine.

— Ce avantaje prezintă aceas
tă metodă ?

— Este netraumatizantă și 
nenocivă. Totodată, se dovedește 
foarte ieftină, iar rezultatele 
cantitative și comparabile per
mit cu un singur aparat, atit 
elaborarea diagnosticului, cît și 
urmărirea efectului terapeutic și 
a bolii. In sfîrșit. posibilitățile 
termografului în diagnosticul și 
urmărirea tumorilor profunde 
sînt de un real folos în clinică 
constituind un pas înainte în 
bătălia împotriva cancerului. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
prin termografie se pot diag
nostica și urmări și alte afec
țiuni tumorale cum ar fi cele 
de sîn și din sfera genitală. Pe 

baza cercetărilor întreprinse, 
într-o astfel de zonă, cu ajuto
rul unor clinici de specialitate 
am putut să conectăm, pentru 
prima dată în lume, valorile 
termografice cu ciclul hormonal 
al femeii.

Mai mult, am constatat că 
femeile cu afecțiuni ale sinului 
prezintă într-un procent de 40 
la sută și afecțiuni genitale pe 
care majoritatea bolnavilor nu 
le cunosc. Aceeași situație o 
prezintă și femeile cu afecțiuni 
genitale care nici ele nu știu de 
afecțiunile de sîn. Pînă la urmă 
am definit 5 grupe de subiecți 
din populația presupusă nor
mală pe care le-am denumit 
grupe de risc cancerigen.

— Ce tratament ați propus» 
in consecință ?

— In final, ne-am oprit la un 
tratament chimioradiologic pro
gramat prin termografie, care 
asigură o eficacitate terapeutică 
dublă față de toate metodele 
cunoscute, pînă la ora actuală. 
Pe primele 100 de cazuri cu di
verse localizări (tumori de sîn, 
sferă genitală, limfoame malig
ne etc.) care au fost tratate în 
acest fel, s-au obținut reduceri 
ale volumului tumoral cu peste 
50 la sută, la peste 90 la sută 
din cazuri, iar la 12 din aceste 
cazuri s-a obținut dispariția 
tumorilor pentru mai mult de 
1 an.

— După cite știu, astfel de 
rezultate sint încă neîntîlnite în 
literatura oncologică pe plan 
mondial. Ne-ar interesa însă să

ne spuneți ce rezultate ați ob
ținut în dialogul dintre biorit- 
mul unor organe bolnave și 
tratamentul cancerului.

— Timpul, adică bioritmul? 
joacă un rol primordial in tra
tamentul oncologic, iar cercetă
rile pe care le-am întreprins 
au durat 10 ani.și o cheltuială 
enormă de energie din partea 
colectivului format din doctorul 
Grigore Maltizeanu. doctorul 
Virgil Comișel, matematicianul 
C. Ciochină, fizicianul Traian 
Săndulescu și doctorii Alex. 
Gaspar, Milo Andreescu, C. 
Neacșu și I. Pop. Dar rezulta
tele au întrecut toate așteptări
le, stabilindu-se că există un 
raport de interdependență între 
ciclul celular și tratament. Alt
fel spus, variațiile în timp ale 
tumorilor, sau altor zone și țe
suturi, nu sînt proporționale, 
ceea ce impune un factor de 
corecție în elaborarea diagnos
ticului. Mai mult, am constatat 
variații termice ale tumorilor 
în raport de ziua ciclului hor
monal al femeilor. Aceste con
cluzii au impus ideea că există 
o diferență între nivelul de în
corporare a diverselor substan
țe și citostatice în raport cu as
pectul curbei termografice. Pină 
la urmă, am reușit să stabilim 
că tratamentul trebuie între
prins într-un anume punct al 
ciclului celular, fapt care, în 
străinătate, se face în mod ha
zardat. Aceasta pentru că au
torii străini nu au observat încă 
existența unor variații ciclice. 
Noi însă am constatat în baza 
unor experimentări minuțioase 
că toxicitatea organismului la 
diverse droguri are un caracter 
special, diferențiat și ciclic pe 
diverse țesuturi și că efectul 
terapeutic este consecința aces
tuia. De obicei, medicul este 
tentat să trateze imediat tu
moarea pentru a o distruge, așa 
cum se procedează pretutindeni 
în momentul de față. Noi însă 
procedăm altfel.

— Cum, anume ?
— Ținem cont, în primul 

rînd, să nu facem rău organis
mului printr-un tratament ne
adecvat cu ciclul celular. Pen
tru aceasta, realizăm un bilanț 
al ciclurilor diverselor organe 
și alegem momentul cel mai e- 
ficace de a trata tumoarea. 
Procedînd astfel, am obținut cu 
doze mult mai reduse de medi
camente decît autorii străini de 
la Paris sau New York, rezul
tate spectaculoase, superioare 
cu 30 la sută. Deci, nu trebuie 
să te năpustești orbește asupra 
tumorii pricinuind rău întregu
lui organism.

—■ Ce rezultate concrete s-au 
înregistrat prin administrarea 
chimioterapie! în raport cu bio- 
ritmurile existente ?

— în primul rînd, s-au ob
ținut regresiuni tumorale totale 
în tumori voluminoase care 
înainte erau considerate ca ne
tratabile. Și încă ceva. Sistemul 
românesc de tratament are a- 
vantajul că permite combinări 
între chimie, radio și imunote- 
rapie, atît pe ciclul celular cît 
și între secvențializarea optimă 
stabilită.

Rubrică realizată de 
ION VĂDUVĂ poenaru
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Teatrul-un dialog 
al societății cu ea însăsi 
Și-a redeschis porțile Muzeul Teatrului Național

prof. univ. dr. doc. ION ZAMFIRESCU

ARTA NOASTRĂ, UN MOD 
DE SCRUTARE RESPONSABILĂ

A PREZENTULUI

Muzeul Teatrului National 
din București —• intr-o ver
siune nouă, sensibil perfec
ționată fată de cea anterioa
ră — și-a redeschis deunăzi 
porțile. Instalat in chiar in
cinta instituției, cu ore de 
funcționare coincizînd cu a- 
celea ale spectacolelor și ale 
pauzelor din antracte, vizita
rea lui poate constitui pentru 
multi o întregire fericită a 
matineului sau a serii de 
teatru, nu în fumoarul obiș
nuit. ci într-o ambiantă spi
ritualizată, cu umbre care 
grăiesc și amintiri care con
tinuă să trăiască.

Există și muzee din acelea 
în care, desigur, e nevoie de 
un efort aparte pentru ca 
lucrurile din vitrine, smulse 
din cadrul lor natural, să nu 
ne pară reci, triste, stranii 
sau abstracte. Dar nu în ca
zul de fată ! Muzeul la care 
ne referim este viu ; are în 
el o simplitate cuceritoare ; 
propagă comunicare și ade
văr ; emană căldură. Nu ne 
cere neapărat erudiție, pentru 
a-i pricepe rostul ; principa
lul cuvînt, aici, ii preiau e- 
moția și omenescul din noi.

Ajungem, coborînd pe o 
scară străjuită cu evocări de 
epocă și portrete de ctitori, 
în noile încăperi ale muzeu
lui. Putem respira în atmo
sfera de aici, dintr-o dată, un 
aer de liniște și de recule
gere. Ne simfim — am spune 
— ca într-o casă primitoare. 
Nimic, parcă, din ceea ce se 
află in jurul nostru nu ar 
putea să ne rămînă străin. 
Citim ca într-o carte imensă, 
cu idei, cu imagini și cu so
licitări pentru tofi. Limbajul 
gîndirii se împletește cu unu! 
al sufletului. Pe căi senzo
riale, ca și pe căi afective, ni 
se confirmă înțelesuri teo
retice. Ne dăm seama, anu
me. că teatrul nu este artă 
formala, ci artă cu viată : nu 
doar ficțiune, ci șj realitate ; 
nu simplu spectacol, pretext 
pentru îneîntări 'trecătoare, 
ci și mijloc de cunoaștere, 
sursă de înțelesuri durabile ; 
nu domeniu închis, accesibil 
numai unor aleși sau iniți
ali. ci un bun comun, cu va
lențe deschise spre unanimi
tatea cugetc’or omenești.

Tot ce intilnim aici poate 
fi revelant. Ne ajută să în
țelegem în ce chip și în ce 
măsură teatrul românesc s-a 
integrat în viața națională și 
a luat parte la dezvoltarea 
societății noastre moderne. 
Deslușim, anume, că acest 
teatru a reprezentat, nu o 
mișcare de suprafață, ci una 
de statornicii și adîncime. A 
asimilat valori venite din 
afară ; și-a însușit linii de 
gîndire și de acțiune din ma
rile curente de cultură ale 
lumii ; și-a ales modele ca
pabile să-i inspire înălțime și 
mergeri înainte ; însă toate 
acestea — trebuie să preci
zăm ! — nu cu spirit servil 
sau conventional de imitație, 
ci cu încredere în forțele pro
prii. cu scrutări hotărîte în 
capacitatea noastră creatoare, 
cu sentimentul unei datorii 
superioare fată de existența 
țării și dreptul ei la autono
mie spirituală.

încă de la întîile lui mani
festări, teatrul românesc a 

simțit mult și a năzuit de
parte. S-a străduit să realize
ze puncte din manifestul-pro- 
gram înfățișat de M. Kogăl- 
niceanu în programul din 1840 
al Daciei literare. Și-a însu
șit multe din idealurile de 
cultură și de afirmare socia
lă ale generației pașoptiste. 
Sufletește, s-a aflat întot
deauna in taberele luptăto
rilor pentru unire și indepen
dență națională. A mobilizat, 
în scopuri de artă puse în 
serviciul activ al țării, prin
cipalele talente și energii ale 
scrisului românesc. A mers 
mină în mină cu dezvoltarea 
învățămintului nostru public, 
transpuriînd și adaptînd prin
cipii directoare ale iluminis- 
ni ului european Ia condițiile 
vieții și dezvoltării noastre 
ca popor. Repertoriile, în 
succesiunea și totalitatea lor 
de-a lungul vremii, au alcă
tuit compendii întregi de 
cultură națională și cultură 
universală.

într-o perioadă de renaște
re și revoluționarism româ
nesc, cînd trebuia să recu
perăm izolări și rămîneri în 
urmă provocate de vitregiile 
istorice, teatrul național a 
contribuit in mod esențial ca 
reintrarea noastră în circui
tele spiritualității europene 
să se facă cu un ceas mai 
devreme. Toate acestea re
prezintă procese care au în
tins punți de apropiere și de 
solidaritate între creația uni
versală și cea autohtonă, de- 
notînd cu pătrundere și cu 
autoritate că drumurile păcii 
și ale înfrățirii intre po
poare trebuie să treacă nea
părat și prin ținuturile cul
turii.

Istoria. însă, se scrie și cu 
oameni. Fără ,ei, ideile ar 
rămîne simple veleități sau 
ipoteze. ?n muzeul despre ca
re vorbim, îi aflăm și pe a- 
ceștia. îi regăsim în vestigii 
sugestive, purtînd cu pictate 
pecetea personalității lor si 
culoarea epocii in care au 
trăit : fotografii, portrete, 
facsimile, manuscrise și au
tografe, obiecte care le-au 
fost uzuale, consemnări ale 
contemporanilor ș.a. Sînt 
multi. Aparțin unei umani
tăți autentice și vibrante. Au 
fost buni, generoși și vred
nici. Și-au făcut cu pasiune 
și cu credință datoria. Au 
dat substanță și aripi unei 
idei. Dcdicîndu-se artei, și-au 
slujit țara. Au avut, în acte
le lor de viață, o psihologie 
de constructori. Au muncit 
pentru ca vocația și interesul 
lumii românești față de ade
vărurile artistice și morale 
ale teatrului să devină idei- 
forțe. Au dovedit că, între 
aceia chemați să reprezinte 
spiritul românesc în lume, 
oamenilor de teatru le revine 
și lor o răspundere.

Nu țin să dau sfaturi. De
parte de mine gîndul de a 
strecura în aceste rînduri 
vreo intenție didacticistă. Re
flectez. însă, la cîte bucurii 
și satisfacții intime ar putea 
resimți un tînăr sensibil, in
struit sau doritor să se in
struiască, poposind o clipă 
sau mai multe în această 
ospitalieră casă românească, 
încărcată de mărturii trecute 
și promisiuni viitoare.

Zilele acestea teatrele bucureștene au ridicat cortina stagiunii 
1975—1976, stagiune care, avînd în vedere opțiunile repertoriale, se 
anunță a fi bogată în piese de valoare și în prezențe regizorale și 
actoricești remarcabile. Arta teatrală, prin valorificarea tradițiilor 
prestigioase, a lucrărilor inspirate din trecutul eroic al poporului 
nostru, prin promovarea operelor ce dezbat aspecte majore, profund 
semnificative ale realității contemporane, este chemată să devină 
un instrument eficient de modelare a personalității umane, de for
mare a convingerilor etice, politice, civice ale spectatorilor. Teatrul, 
alături de celelalte arte, este menit să stimuleze procesul înțelegerii 
transformărilor revoluționare pe care le trăim, să fie o adevărată 
școală a educației patriotice.

Piesele din patrimoniul de aur al dramaturgiei naționale, lucră
rile de inspirație istorică semnate de nume ilustre ale scrisului 
românesc, creația originală contemporană, precum și operele de 
seamă ale dramaturgiei universale — toate receptate prin prisma 
orizonturilor de gîndire deschise de estetica marxistă — alcătuiesc 
un repertoriu generos, un cimp larg de afirmare a regizorilor, acto
rilor, oamenilor de teatru care slujesc azi scenele țării. De aceea, 
pentru a dezvălui cititorilor noștri mai mult decît doar titlurile 
spectacolelor ce vor putea fi văzute în toamna aceasta, am invitat 
cîțiva actori, interpreți ai unor roluri principale, să ne vorbească 
despre premierele în care îi vom vedea.

Ion Marinescu: „JOC UN 
ROL ÎN CARE VOI SUB
LINIA ATITUDINEA MEA 
CIVICĂ FAȚĂ DE PRO
BLEMATICA PERSONA

JULUI"
preocupat, în 

de rolul Gali- 
din piesa cu 
a Iui Brecht,

Sint foarte 
primul rind, 
leo Galilei 
același titlu 
piesă pe care a montat-o la tea
trul nostru (,,Mic“) D.D. Neleanu. 
Am dorit să realizăm un spectacol 
în care accentul să fie pus nu 
atita pe conflictul om de știință 
— inchiziție, ci, extinzînd aria 
ideologică, pe ideea — existentă 
în context — că exclusivismul, 
spiritul conservator, neaderarea 
la nou și oprimarea libertății de 
gîndire sint nocive omenirii. De 
asemenea, am încercat, să ac
centuăm, pe cît am putut, pro
blema responsabilității în gene
ral și in special a oamenilor de 
știință, față de destinele* uma
nității, rolul conștiinței în ac
ceptarea sau neacceptarea com
promisului. Vreau ca și de data 
aceasta compoziția rolului să re
flecte cît mai pregnant cu pu
tință atitudinea mea civică față 
de problematica personajului, 
față de ideile piesei în general.

Mă mai pregătesc pentru un 
apropiat recital de poezie Emi- 
nescu, ce va avea loc la Buda
pesta, recital organizat de Ra- 
dioteleviziunea română. Mai 
repet într-o piesă foarte inte
resantă, la Teatrul Nottara, 
sub direcția regizorală a lui Dan 
Nasta, intitulată întoarcerea la 
Micene de Evanghellos Averoff 
Tossitza unde voi interpreta ro
lul lui Agamemnon. La Teatrul 
radiofonic pregătesc, în regia 
lui Cristian Munteanu, Brand 
de Ibsen. Iar în curînd voi în
cepe repetițiile la Teatrul Mic, 
în Dosarul Andersonville de 
Saul Levitt (în regia lui ~ D. D. 
Neleanu), o piesă socială ex
trem de interesantă, care pro
pune o dezbatere despre res
ponsabilitate. Pentru primele zile 
ale noii stagiuni teatrul nostru., 
a mai pregătit o piesă originală 
interesantă — „Nu sîntem în
geri" de Paul Ioachim — care 
cred că se va bucura de inte
resul publicului.
Melania Cîrje : „CAUT 
ADEVĂRATA FAȚĂ A 

PERSONAJULUI"
Acum îmi este aproape impo

sibil să mă gîndesc la altceva 
decît la Magda Minu din Ulti
ma oră a lui Sebastian pe care 
o voi interpreta pe scena Tea
trului Nottara. Magda Minu, 
firea exaltarea ei, sint
cu străine firii mele. 

Caut, caut aproape cu dis
perare miezul problemei, a- 
devărata, esențiala latură a per
sonajului. Pe de altă parte, re
gizorul Valeriu Moisescu vrea 
să arunce o lumină nouă asu
pra întregii piese, făcînd să a- 
pară mai pregnant mediul, mo
mentul politico-social în care se 
desfășoară acțiunea. Această pri
vire aruncată din contempora
neitate, din actualitate asupra 
operei lui Sebastian îmi ușu
rează sarcina. Astfel, Magda 
Minu nu este o exaltată „pură", 
ea se agață de figura unui mare 
erou al antichității (Alexandru 
cel Mare) și de Andronic pen
tru a evada din ororile prezen
tului pe care îl trăiește. Cînd 
vine supărată la redacție, ea nu 
e supărată pentru că Andronic 
îl făcuse pe Alexandru cel Mare 
criminal, ci pentru că, îngrozită 
de crimele ce se petreceau a- 
tunci, de atmosfera de teroare 
și violență, ea vrea ca Andronic 
să fie cu mîinile nepătate.

într-o altă premieră a tea
trului nostru — Nu cred în băr
bați de Sofronov — voi inter
preta rolul principal feminin — 
Naidenova.
Virgil Ogășanu : „ESTE 
ESENȚIALĂ POZIȚIA AC- 
TORULUI FAȚĂ DE E- 
ROUL PE CARE-L ÎN

TRUCHIPEAZĂ"
Repet acum în două specta

cole : Heuda Gabler de Ibsen 
(în regia Cătălinei Buzoianu) și 
Ferma de David Story (re
gia Sanda Mânu). Deși cu „Hed- 
da Gabler“ au avut loc trei re
prezentații la sfîrșitul stagiunii 
trecute, mai lucrăm încă la el 
și credem că premiera pro- 
priu-zisă are loc în această 
toamnă. Cit privește Ferma 
— o foarte interesantă piesă din 
dramaturgia engleză contem
porană — voi juca rolul unui 
tînăr de 21 de ani. Problema
tica piesei — a relațiilor dintre

Din confesiunile pe care le-am _ _ __
cu care interlocutorii noștri își afirmă prezența artistică în această 
toamnă credem că se configurează profilul unei stagiuni din care 
nu lipsesc titluri de piese ce dezbat o problematică majoră, menite 
să contribuie la educația patriotică, morală, cetățenească a specta
torului, cu deosebire a celui tînăr. Cu toate acestea, nu putem 
trece cu vederea faptul că, cel puțin la teatrele la care activează 
actorii amintiți, îndeosebi în prima parte a stagiunii, nu s-a pus 
îndeajuns accentul pe piesa originală românească, opera clasică de 
inspirație istorică de-a dreptul lipsind, iar spectacolul cu piesa de 
autori contemporani fiind reprezentat de un singur titlu ferm și de 
o... promisiune. Sigur, discuția noastră a avut in vedere doar pri
mele spectacole ce vor vedea lumina rampei, iar repertoriul întregii 
stagiuni ne rezervă încă multe altele. Credem însă că o revizuire 
în acest sens a repertoriului fiecărui teatru, un mai judicios echi
libru tematic, o mai profundă cercetare a patrimoniului nostru 
dramatic, precum și o mai atentă depistare a textelor valoroase 
scrise de contemporanii noștri n-ar face decît să îmbogățească, să 
ridice nivelul valoric al actualei stagiuni și, prin aceasta, puterea 
emoțională și educativă a sa, a spectacolului teatral.

MIRUNA IONESCU

de 
pe 
la 
își 

vii- 
însă 

direct, 
la 

mo-

părinți șl copii — se aseamănă 
pe undeva cu aceea a „Noilor 
suferințe ale tînărului W. 
Mi se pare ’că atît per
sonajul cît și piesa sint foar
te bine realizate de David Storey 
și am convingerea că spectaco
lul Sandei Mânu va interesa la 
un înalt grad publicul tînăr.

Mai pregătim, tot la „Bu- 
landra" un spectacol de poezie 
și muzică în regia lui Petre Po
pescu în care voi apărea alături 
de Florian Pittiș și Ion Carami- 
tru. Atît, deocamdată, ca pre
zențe sigure. Pot să vă mai spun 
că teatrul nostru are în pers
pectivă o foarte interesantă 
piesă a lui Marin Sorescu, Ră
ceala, al cărei subiect este an
corat în perioada luptei pentru 
independența țării purtată în 
timpul lui Vlad Țepeș și in care 
aș fi fericit să joc.

Violeta Andrei: „SPEC
TACOL VIU, MODERN 
IN FOND Șl FORMA"
în Militarul fanfaron 

Plaut o voi interpreta 
Philicomasia. De obicei 
masa de lectură regizorul 
expune viziunea asupra 
torului spectacol. Acum 
am pornit aproape 
fără o pregătire prealabilă, 
jocul pe scenă. Fiecare 
ment odată construit, persona
jul începe să se definească 
printr-un fel de adăugiri și „ilu
minări" succesive. Sperăm ca 
asta să ducă la o prospețime, 
la o limpezime de cristal a pie
sei. Nici regizorul, nici noi, in- 
terpreții, nu dorim să facem o 
comedie „clasică" plecînd de la 
idei preconcepute despre acțiune 
și roluri. în sfîrșit, ceea ce vă 
pot destăinui este că vom în
cerca un fel de teatru total : 
vom juca, vom dansa, vom cîn- 
ta, vom face pantomimă. în 
orice caz, sperăm în realiza
rea unui spectacol viu, modern 
în fond și formă.

Mă bucur pentru reluarea lui 
Ivanov pentru că iubesc enorm 
personajul Ana. în rest, în ceea 
ce mă privește, pentru prima 
parte a stagiunii, nu mai am 
nimic nou de spus. Cred că 
teatrul la care lucrez — „Lucia 
Sturdza Bulandra" — se va pre
zenta în noua stagiune la înăl
țime : Liviu Ciulei lucrează a- 
cum Lungul drum al zilei că
tre noapte de Eugene O’Neill, 
Sanda Mânu Ferma, Hedda 
Gabler își va începe acum a- 
devărata carieră spectacologică. 
Cîteva promisiuni pe care tea
trul nostru le are din partea 
unor dramaturgi prestigioși care 
cred că vor rotunji repertoriu] 
actualei noastre stagiuni. în ge
neral, cred, avînd în ve
dere promisiunile teatrelor bucu
reștene, am convingerea că vom 
asista la o stagiune bogată și 
variată.
reprodus mai sus, din proiectele

cum vă place?!...

Privind desenul înțeleg
Aluzia usturătoare : 
Nu-nseamnă că ești bun coleg 
Cînd duci pe alții în spinare

Catren și desen de
AL CLENClU

— Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește...'
Desen de ȘT. COCIOABA

SĂPTĂMÎ NA TV, 11--I7 OCTOMBRIE
SIMBATA, 11 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor. 12,00 Telecine- 
mateca. 13,35 Melodii, melodii — 
muzică ușoară. 13,50 Telex. 14,00 
Contemporanele noastre. 14,25 Pre
ferințele dv. muzicale sînt și pre
ferințele noastre. 15,15 Caleidoscop 
cultural-artistic. 15,40 Vîrstele pe
liculei. 16,40 Club T. 17,30 Efigii 
lirice : „Pămîntul meu frumos". 
17.50 Finala „Cupei României" la 
hochei pe gheață : Steaua — Dina
mo București. 19,20 îooi de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Teleenc’clo- 
pedia. Buridava. Breviar. Vikin
gii (II). Ursul (ultimul episod).
20.45 Avanpremieră. 20,50 Film se
rial : ,.Mannix“. 21,40 24 de ore. 
Săptămîna sportivă. 22,00 întîl- 
nirea de la ora... 10.

DUMINICA, 12 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

8.30 Avanpremiera zilei. 8.40 
Cravatele roșii. 9.35 Film serial : 
,.Daktari“. 10,00 Viața satului. 11,15 
Ce știm și ce nu știm despre...
11.45 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 15.15 Documen
tar artistic TV: „Cîntec de pia
tră". 15,35 Gala filmului de ani
mație. 16,25 întîlnire cu baritonul 
Dionisie Ludovic Konya. 16,45 
Plantatorii de sonde. 17,05 Lumea 
copiilor. 17,25 Fotbal: România — 
Turcia. Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 August". 19,20 
100J de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Film artistic: „Zorba Grecul". 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". 20,00 Eroi în
drăgiți de copii. 20,20 Ora melo
manului. 21,10 Ctitori de cultură 
românească. Universalul Hașdeu. 
21,35 Film serial: „Mannix" (re
luare).

LUNI, 13 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. . 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Familia 
grădinarilor. 19,25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun... continuă. Concurs de cul
tură generală și pregătire multi
laterală. 20,55 în întlmpinarea 
Congresului al X-lea al U.T.C. și 
a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
Ștafeta muncii. 21,20 Publicitate.

21,25 Roman-foileton: „Familia 
Thibault". Episodul IV. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Cîntați cu noi 

— muzică ușoară. 17.30 Film ar
tistic: „Cronica unui bufon". 18.50 
Publicitate. 18,55 Tiberiu Utan. 
„Cele mai frumoase poezii". 19.05 
Selecțiuni din Festivalul de muzi
că ușoară Sopot 1975. 19,25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii: „Daktari" (re
luare). 20,25 Teatru serial TV. MU- 
ȘATINII. Episodul 12: „Bătălia-.
21,25 Telex. 21,30 întreprinderea și 
nevoia de cultură a colectivului 
sâu. 21,50 Portativ ’75.

MARȚI, 14 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Arta pe în
țelesul tuturor. 10,20 Film artistic: 
„Aceasta este casa noastră". 12,10 
Telex. 16,00 Volei masculin: Româ
nia — Polonia. Transmisiune din 
Sala Sporturilor Floreasca, 18,00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,45 Vetre folclorice. 
Sate cu vechi tradiții folclorice: 
Hodac și Ibănești — județul Mu
reș. 19.00 Teleglob: R.D.P. Yemen. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 A rămîne tu însuți. Film do
cumentar. 20,30 Seară de teatru : 
„Micul' Eyolf" de H. Ibsen. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial: „Janosic". 20.50 
Tezaur de cîntec românesc. 21,10 
Telex. 21,15 Univers științific. 21,45 
Din filmoteca TV.

MIERCURI, 15 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Ștafeta 
muncii. Acțiuni ale tineretului 
muncitoresc dedicate Congresului 
al X-lea al U.T.C. 10,25 Biblioteca 
pentru toți. Șt. O. Iosif (reluare). 
11,15 Cîntece oltenești. 11,30 Floa
rea de stîncă. Film documentar. 
12,00 Telex. 15,00 Fotbal: F.C. Bihor 
— A.S.A. Tg. Mureș (Campionatul 
național — divizia A). Transmisiu
ne directă de la Oradea. 16,50 Tra
gerea pronoexpres. 17,00 Telex. 
17,05 Cîntă acordeonistul Constan
tin Bordeianu de la Ansamblul 
„Cindrelul" din Sibiu. 17,20 Pen
tru timpul dv. liber vă recoman
dăm... 17,45 Muzică ușoară. 18,00 
Mult e dulce și frumoasă... 18,25 

Cîntecele noastre, țării le-nchinăm. 
18,50 Tribuna TV. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Imn de zidire patriei. Emi
siune de versuri. 20,10 Revista eco
nomică TV. 20,35 Telecinemateca: 
„Marile familii". 22,10 24 de Ore.

PROGRAMUL H

20,00 Studio ’75... gazdă a tineri
lor din Sectorul 8. 20,20 Publici
tate. 20,25 Formații instrumentale 
românești. 21.15 Telex. 21.20 in
scripții pe celuloid. 21,40 Roman- 
foileton: „Familia Thibault".

JOI, 16 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,OS 
Muzică de promenadă. 17,20 Din 
țările socialiste. 17,30 Enciclope
die pentru tineret. 17,55 Publicita
te. 18.00 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,25 Politeh
nica satului. 18,45 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Opera, frescă a isto
riei. 20,20 Mai aveți o întrebare? 
Copilul — o personalitate? 21,00 
Teatru T. 21,55 Vedete ale cînte- 
cului. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert susținut de orches
tra simfonică și corul Radiotele- 
viziunil. 22,00 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea".

VINERI, 17 OCTOMBRIE 1971

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 17,00 Emisiune 
în limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,56 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Un ofițer numit 
Cătălina (Ecaterina Teodoroiu).
20.30 Publicitate. 20.35 Film artis
tic: „Omul cu pantalonii scurți". 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Anchetă socia
lă D.M.H. (Direcția mișcării hîr- 
tiilor) — III. 17,45 Universul lor. 
18,05 Melodii lirice. 18,20 Vîrstele 
peliculei (reluare). 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Seară 
de balet: „Spărgătorul de nuci“ 
de P. I. Ceaikovski. 21,00 Viața 
economică a Capitalei. 21,20 Telex.
21,25 Baladă pentru acest pămînt: 
„Cînd Buzăul trece munții". 21,45 
Treptele afirmării.
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în rol de cumpărător la Tîrgul de toamnă

VARIATĂ GAMĂ DE PRODUSE ELECTROTEHNICE
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D
inamica dezvoltării societății socialiste in 
țara noastră reflectă succesele remarca
bile de la o etapă la alta, obiectivele 
propuse, realizate ți depășite, satisfăcind 
la un nivel tot mai ridicat cerințele mate

riale ți spirituale ale întregului popor, contribuind ast
fel la inălțarea sa intr-un plan superior al civilizației. 
Comparand numai realizările ultimilor doi ani, creșterea 
venitului național cu 12,5 la sută exprimă foarte lim
pede posibilitățile de majorare a retribuției tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii de la orașe ți sate.

Paralel cu evoluția veniturilor bănești și a puterii de 
cumpărare a populației, volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul este intr-o creștere corespunzătoare. 
In continuă îmbunătățire se află și aprovizionarea popu
lației. Alături de mărfuri de strictă necesitate, gama 
produselor electrice, electrotehnice și de uz casnic s-a 
diversificat, a dobîndit valențe calitative superioare. 
Prin caracteristicile funcționale și estetice, acestea con
tribuie din plin la creșterea parametrilor vieții civilizat» 
in fiecare cămin.

INFORMARE, IN
STRUIRE, DIVER

TISMENT - LA 
DOMICILIU

Revăd, răsfrîntă în o- 
glinda memoriei, imaginea 
„pădurii*4 antenelor de 
televizoare de pe acoperi
șul blocurilor străzii I- 
sacoea din. Tulcea, pe care 
un reporter o compara 
cu cealaltă „pădure", a 
catargelor vaselor de pe 
Dunăre. Rețin asemenea 
referiri, nenumărate alte 
metafore, din reportaje 
scrise de pretutindeni din 
țară, din situații statisti
ce. Toate evidențiază o 
realitate — pătrunderea

rapidă și puternică a e- 
lementelor vieții civilizate 
în casele oamenilor de la 
orașe și sate. Ceea ce în 
urmă cu un deceniu mai 
constituia un lux, a deve
nit astăzi un bun de larg 
consum. Nu mai pu
tem concepe preocupă
rile noastre cotidiene fără 
prezența televizorului. In
diferent de vîrstă, într-o 
măsură mai mare sau mai 
mică, acest miraculos a- 
parat satisface gusturile 
tuturor vîrstelor și preo
cupărilor. El ne aduce în 
casă, în condiții de maxi
mă comoditate și operati
vitate, informații de inte
res general, din lume șl 
din țară, despre și de la 
semenii noștri de pretu
tindeni. Ne oferă cunoș

tințe noi despre lume șl 
viață, ne introduce în u- 
niversul științelor, al cos
mosului. Ne deschide în 
casă scenele celor mal 
diverse spectacole, ne in
clude în atmosfera palpi
tantă a întrecerilor spor
tive. Ne dă sfaturi practi
ce și lecții de tot felul. 
Ne incintă și ne mulțu
mește. Fabricăm astăzi — 
și comerțul pune la dispo
ziția cumpărătorilor prin 
unitățile și raioanele de 
specialitate, din toate ora
șele țării și în magazinele 
universale ale comerțului 
de stat — 25 tipuri de 
televizoare cu performan
te tehnice îmbunătățite 
mereu pe parcursul fa- 
bricațieL S-a trecut de Ia 
aparate cu tub electrodic 
la cele parțial tranzistori
zate.

Calitățile lor se pot ve
rifica încă de la cumpă
rare. în unitățile specia
lizate se fac frecvent de
monstrații practice. La 
magazinul de prezentare 
al întreprinderii „Elec
tronica*4 de pe strada 13 
Decembrie, de pildă, a- 
6 i stăm la o adevăra
tă concurentă a di
feritelor tipuri de televi
zoare. Treizeci de aparate 
sînt în funcțiune. Ion 
Neacșu, responsabilul ma
gazinului și vînzătorul 
Florian Bogdan — oferă 
celor interesați toate in
formațiile în legătură cu 
fiecare tip. Sînt expuse și 
verificate televizoarele cu 
diagonala ecranului de 47 
cm-„Venus“, „Olimp", „A-

ria*4, j, Modem*, reco
mandate mai ales pentru 
încăperile mai puțin spa
țioase. Cei doi dau relații 
detaliate în legătură cu. 
îmbunătățirile aduse în 
ultimul timp la unele lo
turi. Urmează aparate cu 
diagonala ecranului de 
59—61 cm, de tipul „Ope
ra" 1, „Opera" 2, „E-
Iectra“. Acestea, îm
preună cu cele cu ecran 
mai mare — diagonala 65 
cm — ,Lux" și „Astro
naut" — se încadrează 
foarte bine în interioarele 
mai mari ale sufrageriilor 
camerelor de zi. Cumpă
rătorii solicita conform 
dorințelor. Dar ceea ce 
este caracteristic, se re
feră în egală măsură la 
calitățile tehnice deose
bite ale fiecărui tip. A- 
ceste receptoare multica- 
nale prezintă o mare sta
bilitate în funcționare, fa- 
vorizînd o vizionare ex
celentă și o audiție fidelă, 
în plus, sînt dispuse în 
casete furniruite cu linie 
modernă, asimetrică.

Posibilități de cumpă
rare au de asemenea toți 
oamenii muncii, deoarece 
prețul aparatelor poate fi 
achitat în 24 rate lunare 
a cel mult 130 lei fiecare. 
Un avantaj chiar și pen
tru cei cu salarii mai mici, 
sau pentru tinerii nefami- 
liști.

Adevăratul cîștig constă, 
însă, în operativitatea și 
bogăția informaționala, în 
multitudinea domeniilor 
în care sîntem introduși 
ca oameni moderni într-o 
epocă în plină și alertă 
transformare. Tîrgul de 
toamnă pune la dispoziția 
cumpărătorilor 17 modele 
de televizoare.

Televizorul a devenit

pentru foarte mulți, tova
rășul nostru de viată.

PE TOATE LUNGI-! 
MILE DE UNDA

Prezență obișnuită, ra
dioreceptoarele își men
țin actualitatea, nu numai 
datorită numărului lor, 
ci mai ales noilor ca
racteristici, care le situ
ează într-un raport de 
superioritate față de ele 
însele. Nu este numai un 
paradox. în ultima peri
oadă gama aparatelor de 
radiorecepție s-a lărgit 
foarte mult, în planul ca
lității și-a adăugat valori 
superioare, putînd menți
ne cota opțiunilor la un 
nivel înalt. Staționarele 
„Atlantic", „Mangalia", 
„Pacific" (cu pick-up) 
și-au cîștigat un loc de 
frunte în desfacerea măr
furilor de acest gen. Ele, 
ca de altfel toate celelal
te radioreceptoare, pre
zintă o mare selectivitate 
și sensibilitate, dispun de 
borne de redare pentru 
pick-up, magnetofon și 
difuzor suplimentar. Prin 
estetica lor modernă con
feră interiorului camerei 
o ambiantă plăcută. In 
voiaj, la plimbare, în 
concediu, sau în orice al
tă împrejurare radiore
ceptorul devine un parte
ner plăcut, odihnitor, ca
pabil să te informeze cu 
tot ce se întîmplă în lu
me. Pe cele patru lungimi 
de undă, aparatele „Se
lect", „Moldova", „Atlan
tic", „Mangalia", „Milcov44 
și altele, ne pun în legă
tură cu tot atîtea puncte 
cardinale. Sînt ușoare, co
mode, plăcute la înfățișa
re, pot funcționa atît la 
baterii cît și la sursa o-

Șl DE UZ CASNIC
bișnuitft de curent elec
tric. Sînt, de asemenea, 
ieftine, începînd de la 
prețul de 345 lei, putînd 
fi procurate cu eforturi 
minime, de către toate 
categoriile de tineri. A- 
paratele staționare au va
lori începînd de la 965 lei. 
Iubitorii de muzică, dans, 
sau cei care doresc să 
alcătuiască o‘discotecă cu 
valori artistice de preț, 
pot apela fără rezerve la 
unitățile specializate, un
de cadre pregătite în a- 
cest scop informează cum
părătorul cu toate deta
liile respective.

LUMINA 
Șl CULOARE

Nu se poate să nu ne 
fi impresionat pe fiecare 
irizările de lumină și cu
loare ale corpurilor de î- 
luminat, expuse la „Elec
trotehnica", „Electronica44 
și atîtea alte unități. Un 
univers al luminii șl cu
lorii din care noi aducem 
o parte în casele noastre, 
prin lampadare, veioze, 
lustre, aplice. Acum, mai 
mult ca oricînd, tîrgul de 
toamnă ni le oferă în 
toată splendoarea lor, 
pentru că, așa cum am 
constatat, organizatorii co
merțului au făcut totul 
pentru a aduce aceste 
mărfuri cît mai aproape 
de privirea cumpărătoru
lui, relevîndu-le toate 
caracteristicile.

„Fiecare lustră — ne 
arată practic tovarășul 
Nicolae Antonescu, șeful 
magazinului „Electroteh

nica*4 de pe Bd. Magheru, 
unitate etalon a M.C.I. — 
este racordată la rețeaua 
electrică, astfel îneît cel 
care solicită, o poate ve
dea cum se prezintă ea 
montată. în același timp, 
am mărit frontul de ex
punere al corpurilor de 
iluminat. Azi avem în 
sala de vînzare circa 800 
piese. Ne străduim să gă
sim mijloace de a dubla 
și frontul de expunere al 
abajururilor, pentru ca 
vizitatorii și clienții noș
tri să poată alege din a- 
ceastă mare diversitate de 
modele și culori pe cele 
dorite".

Remarcăm din cifrele 
furnizate, că, datorită ac
țiunilor inițiate în peri
oada acestui tîrg de toam
nă, cumpărătorii au fost 
mai bine informați cu 
mărfurile aflate în maga
zin, cu cele mai recente 
creații, cu calitățile teh
nice pe care acestea le 
posedă. Fiecare vînză- 
tor (și avem plăcerea 
să întîlnim aici mulți 
tineri) este educat ast
fel, îneît, prin compor
tarea față de client, — a- 
cesta să nu plece din ma
gazin fără să cunoască 
funcționarea și utilitatea 
produsului cumpărat — 
să-1 atragă, să-1 instru
iască. să-1 convingă de 
avantaje. Prin trimiterea 
la cursuri de specializare 
și perfecționare, acești ti
neri își dezvoltă cunoștin
țele teoretice și deprinde
rile practice, îneît să facă 
fată tuturor necesităților 
comerțului modern, civi
lizat.

INVESTIȚII MINIME 
- AVANTAJE 

MULTIPLE
La magazinul „Cuțitul 

de aur" de pe strada 
Smîrdan, în vadul comer
cial al Lipscanilor, cum
părătorii, în număr mare, 
devin pentru cîteva mo
mente spectatori ai de
monstrației pe care șeful 
unității, Alexandru Stoi
ca, o face, arăți ndu-le 
modul de folosință al 
unor articole menite să 
ușureze munca gospodi
nelor. Rînd pe rînd sînt 
prezentate bătătorul de 
spumă „Prima", aparatul 
pentru tăiat legume și 
fructe, dispozitivele pen
tru desfăcut conserve, ră- 
zătorile din plastio desti
nate preparării fructelor 
pentru copii și multe alte 
asemenea piese. Cu oca
zia tîrgului de toamnă, 
magazinul — nu este sin
gurul de acest fel, produ
sele respective sînt desfă
cute și la marile unități, 
precum Victoria, Electro
tehnica — s-a aprovizio
nat cu un bogat sortiment 
de vase emailate, tacîmurl

inoxidabile șl cromate, 
etc. Sînt apreciate, de a- 
semenea, seturile gospo
dina, compuse din 17 și 
respectiv, 33 piese, deo
sebit de practice și la 
prețuri accesibile (155 lei 
și 195 lei). Tot ce-i este 
necesar Unei gospodine se 
găsește în magazinele de 
profil ale Ministerului Co
merțului Interior.

Pe Lipscani, la Tehno- 
metal, se organizează 
frecvent, în această peri
oadă de tîrg expoziții 
cu vînzare. Sînt ex
puse în rafturi pe sor
timente — pahare, vaze, 
scrumiere etc. — un foarte 
bogat sortiment de sticlă
rie, la cele mai diverse 
preturi, care satisfac pe 
toți dienții și turiștii ce 
vizitează acest magazin. 
„Am pus în rafturi — ne 
spune șefa unității, Eca
terina Milea — tot ce am 
primit mai nou. Toate 
sortimentele ce se găsesc 
în depozit, sînt și în ma
gazin. Pentru diverse îm
prejurări — vizite, săr
bători, recomandăm, mai 
ales tinerilor, servicii
le „Sanda", „Donald", 
„Gigi". Dintr-un ase
menea imperiu de fru
musețe orice alegi, aduce 
bucurie. De ales este și 
la „Pocalul44 (str. Smîr
dan 35) și la „1001 
articole", la toate magazi
nele universale și specia
lizate din țară.

î
î î

j î
î

Extinderea și diversificarea producției, ridicarea cali
tății mărfurilor, dezvoltarea rețelei comerciale și moder
nizarea formelor de desfacere vor cunoaște o continuă 
ascendență. Tîrgul de toamnă, prin întreaga sa organi
zare, ne oferă un argument de ceea ce sînt ele la 
această dată. Comerțul nostru socialist își va menține 
rolul său de a intermedia între producători și cetățeni 
relații operative, contribuind astfel la creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor.

VASILE RAVESCU
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Tovarășa acad. dr. ing.
Elena Ceausescu a primit

pe consilierul pentru știință 
și tehnologie 

al președintelui S.U.A.
Tovarășa academician doctor 

Inginer Elena Ceaușescu, direc
torul general al Institutului 
Central de Cercetări Chimice, a 
primit, vineri, pe doctor H. Guy- 
ford Stever, consilierul pentru 
știință și tehnologie al președin
telui S.U.A., și doctor Os
wald Ganley, adjunct al asis
tentului secretarului de stat 
pentru probleme privind tehno
logii avansate și aplicative, care 
fac o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

A fost de față Harry Barnes 
Jr., ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Cu acest prilej, dr. H. Guy- 
ford Stever a transmis tovară
șei Elena Ceaușescu un salut 
călduros din partea președinte
lui S.U.A., Gerald Ford, și a 
doamnei Ford, precum și din 
partea oamenilor de știință a- 
mericani.

AfAEXIPA
PLECĂRI

Tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a plecat, vineri diminea
ța, la Bagdad, la invitația mi
nistrului economiei din Irak.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți tovarășii Maxim Ber- 
ghianu, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe. Ni- 
colae M. Nicolae, și Nicolae Io- 
nescu, miniștri secretari de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternationale.

A fost de față Ahmad Hussein 
Al-Samarri, ambasadorul Repu
blicii Irak la București.

★
Tovarășul Stane Dolant, secre

TOVARĂȘUL DIRIGINTE
(Urmări din pag. I)

ceză reprezentau același ceva special pen
tru colegii de la „B“, ,,C", sau „D". Cît 
ești tinâr, mulți oameni sint atenți la tine și 
te învațâ de bine, dar unul este părintele. 
Cam așa ceva se întîmplâ în școala cu 
dirigintele...

Cartea profesorilor Dumitrescu și Andrei, 
din Craiova, m-a determinat însâ nu numai 
să-mi readuc aminte exemplul tinerei ita
lience, care se lupta de una singura și 
bazata mai mult pe intuiție în munca edu
cativă, dar să mă gîndesc cît de departe și 
cît de mult perfecționate sînt mijloacele e- 
ducatorului, astăzi. Cu excepția claselor 
I—IV (și în ultima vreme nici măcar acolo) 
bătălia pentru omulețul din bancă nu se mai 
poartă de către un singur ostaș al școlii. 
Intră în clasă profesorul de fizică, de mu
tica, de română, de sport, psihologul sau 
medicul școlii — toți pot și trebuie sâ fie, la 
un loc, un veritabil aparat cibernetic ca
pabil sâ studieze, sâ cunoască și sâ con
tribuie la formarea personalității copilului. 
Cu o condiție : sâ alcătuiască o echipa 
și sâ se alăture programului stabilit de di
riginte. Apoi capitole întregi ale volumului 
demonstrează de cîtâ știință se poate face 
uz în această — poate cea mai nobilă — 
luptă. Indiferent la ce mare psiholog facem 
apel (Allport, Freud, Adler, Jung, Eysenck, 
Lewin, Mead etc.) toate teoriile conduc la 
ideea că personalitatea omului reprezintă o 
construcție ce se ridica pe multiple cai, 
prin neîntrerupte eforturi. Intr-o perioadă 
foarte importantă a vieții, dirigintele are 
rolul marelui faur. Dirljînd echipa interdis- 
ciplinară de dascăli, el trebuie să facă 
„fișa” fiecărui școlar, sâ afle dacă are me

morie logică sau mecanică, auditivă sau 
vizuală, să-i cunoască rapiditatea, trăinicia, 
promptitudinea înregistrării ; să știe dacă în 
muncă, în învățătură domină imaginația re
productive sau creatoare, dacă dispune de 
o gîndire profundă sau generală ; să-i cu
noască viața afectivă, atitudinea pe care o 
ia față de complexul de relații în care 
intră și să le dirijeze pe drumuri firești ; sâ 
stabilească motivațiile actelor sale, ale In
tereselor și trebuințelor ; sâ-i cunoască apti
tudinile, temperamentul și caracterul ; sâ-i 
urmărească procesul formării unei con
cepții de viață, să programeze și să con
ducă acest proces, pas cu pas.

Ce sarcină extraordinară I, îți vine sâ ex
clami. Și, intr-adevăr, așa este. Dar cîți o 
fac cu adevărat științific ? Să ne sperie 
bagajul de cunoștințe, evident necesar ? Nu 
este cazul. Orice profesor a studiat psi
hologia, pedagogia, în orice caz îi stau la 
îndemînâ cărți precum aceea la care ne re
ferim aici, modele de „Caiet al diriginte
lui" și „fișe psihopedagogice” gata pregă
tite.

Totul este să înțelegem în întreaga ei 
amploare frumoasa sarcină de diriginte. 
Adică de educator responsabil al unei com
plexe grupe de educatori. Și să acționăm 
în consecință I

P. S. Avem în țară circa 220 000 de da
scăli de toate gradele, marea majoritate 
fiind și diriginți. Unde găsim, totuși, un 
caiet cu observații detaliate, complete și 
la nivelul științei celei mai moderne, ase
mănător prin responsabilitate celui apar- 
ținînd tinerei suplinitoare de care am vor
bit ? Dacă l-am afla, l-om publica, desigur, 
cu plăcere. Ca model și îndemn...

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, cele mai bune urări pre
ședintelui Gerald Ford și doam
nei Ford, precum și oamenilor 
de știință din S.U.A.

Cu ocazia vizitei la Institutul 
de Cercetări Chimice — 
1CECHIM — între tovarășa 
Elena Ceaușescu și oaspeți a 
avut loc un schimb de păreri 
cu privire la posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare în 
continuare a colaborării și coo
perării dintre oamenii de știință 
români și americani în dome
niul chimiei și în alte domenii 
ale activității științifice.

S-a subliniat în acest context 
contribuția tot mai mare pe 
care oamenii de știință din cele 
două țări o pot aduce la pro
gresul umanității, la cauza în
țelegerii și colaborării intre na
țiuni.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

tar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră, a părăsit, vineri 
dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost prezenți Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

★

Vineri seara a plecat la Pekin 
o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Ion Dincă, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 

Argeș al P.C.R., care va face o 
vizită de prietenie in Republica 
Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. P. Chineze la 
București.

★

Vineri seara a părăsit Capita
la dr. H. Guyford Stever, con
silier pentru știință și tehnolo
gie al președintelui S.U.A., și dr. 
Oswald Ganley, adjunct al 
asistentului secretarului de stat 
pentru problemele privind teh
nologii avansate și aplicative, 
care, la invitația Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, au făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, oaspeții au fost 
salutați de Ion Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și de 
membri ai Biroului Executiv al 
C.N.Ș.T.

Au fost de față Harry Bar
nes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri ai ambasa
dei.

PRIMIRE
Gheorghe Rădulescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri dimineața, pe 
Martin Paijmans, director al 
Departamentului pentru Euro
pa, Orientul Apropiat și Africa 
de Nord din cadrul Băncii In
ternaționale de Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.).

La primire au luat parte 
Mihail Diamandopol, președin
tele Băncii de Investiții, și Ion 
Rușinaru. președintele Băncii 
pentru Agricultură și Industrie 
Alimentară.

In cursul întrevederii au fost 
abordate probleme ale cooperă
rii financiar-bancare dintre in
stituțiile române de resort și 
Banca Intemațoinală de Re
construcție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.). In acest context, 
s-au analizat o serie de mijloa
ce menite a intensifica relațiile 
bancare și financiare dintre 
România și B.I.R.D.

VIZITĂ
Vineri după-amiază a aosit în 

Capitală o delegație parlamenta
ră kuweitiană, condusă de 
Khalid Saleh Al-Ghunaim, pre
ședintele Adunării Naționale 
din Kuweit, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, face 
o vizită oficială în țara noastră.

Din delegație fac parte yousuf 
Khalid Al-Mikhlid, fost vicepre
ședinte al Adunării, Habib 
Hassan Hayat, Khalid Al-Ajran 
și Murdi Abdullah Al-Uthaina, 
membri ai Comisiei financiare 
și sociale, Salem Abdullah Al- 
Hammad, membru al Comisiei 

pentru afaceri publice, Jaser 
Khalid Al-Jaser, deputat.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Ilie Șalapa, președintele 
Comisiei pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară a 
M.A.N., de deputați.

★

în aceeași zi, a avut loc o 
întrevedere între Nicolae Giosan 
și delegația parlamentară kuwei
tiană. Cu acest prilej s-a efec
tuat o informare reciprocă cu 
privire la activitatea desfășura
tă de parlamentele celor două 
țări, relevîndu-se bunele relații 
statornicite intre organele le
gislative supreme din România 
și Kuweit, între parlamentarii 
români și kuweitieni, contribuția 
lor la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la o tot mai fructuoa
să colaborare bilaterală pe mul
tiple planuri, la consolidarea 
prieteniei între cele două po
poare. S-a evidențiat, de ase
menea, rolul pe care îl pot avea 
parlamentele și parlamentarii în 
efortul general pentru întărirea 
păcii și securității în lume.

★

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Nioolae Giosan, a o- 
ferit vineri un dineu în onoa
rea delegației parlamentare ku- 
weitiene, condusă de Khalid Sa
leh Al-Ghunaim, președintele 
Adunării Naționale din Kuweit.

Au participat Virgil Teodores
cu, vicepreședinte al M.A.N., 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, Ni
colae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Con
stantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
M. Nicolae, adjunct al ministru
lui industriei chimice, Ioan Pop. 
D. Popa și Ilie Șalapa, președinți’ 
de comisii permanente ale 
M.A.N., alte persoane oficiale 
române și kuweitiene.

In timpul dineului, Nicolae 
Giosan și Khalid Saleh Al-Ghu- 
naitn au toastat în sănătatea 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, și a emirului statului 
Kuweit, Alteța Sa șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, pentru o 
strinsă prietenie și rodnică 
colaborare. între popoarele și 
parlamentele celor două țări.

ÎNAPOIERE
Delegația de activiști de par

tid din armată, condusă de ge
neralul maior Gheorghe Go- 
moiu, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al Arma
tei, care a»făcut o vizită în Re
publica Populară Chineză, s-a 
înapoiat vineri în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
penif au fost prezenți generalul 
colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării na
ționale, generali și ofițeri su
periori.

Au fost, de asemenea, de față 
Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Li Iun-ci, 
atașatul militar aero și naval, 
membri ai ambasadei.

CONFERINȚĂ

La București s-au încheiat, vi. 
neri, lucrările celei de-a Xl-a 
Conferințe naționale de ftiziolo- 
gie și pneumologie, manifesta
re științifică la care au partici
pat 400 de specialiști din unități 
medicale, institute de cercetare 
din țară, personalități marcante 
in acest domeniu din 14 țări, 
reprezentanți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății, Uniunii in
ternaționale de luptă contra tu
berculozei și Societății europene 
de fiziopatologie respiratorie.

ȘEDINȚA

OMAGIALĂ
Academia Republicii Socialis

te România a organizat, vineri 
după-amiază, în Capitală, o șe
dință omagială consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la naște
rea remarcabilului istoric român 
Constantin G. Giurescu.

Acad. Ștefan Pascu a evocat 
cu acest prilej personalitatea 
și opera omului de cultură ro
mân, autor de prestigiu a nu
meroase volume privind istoria 
politică, diplomatică, militară, e- 
conomico-socială și culturală a 
țării noastre. Au fost relevate, 
totodată, erudiția autorului „Is
toriei românilor44, originalitatea 
gîndirii și stilului său.

actualitatea P
in cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. 

și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.:
„SERILE SCÎNTEII TINERETULUI"
Marți, la orele 15,30 pe Stadionul munidpal „Delta" din Tulcea

• Un moment politico-educativ: 
„Activitatea tineretului tulcean — în 
superlative"
• Recitaluri de poezie ți muzică 

patriotică

• Concursuri'fulger gen ;,Cine știe,’

cîștigă" pe diferite teme,' dotate cu 
premii.
• Campionii mondiali la handbal în
tr-o demonstrație de virtuozitate.
• Fostele glorii ale semicercului 

față în față cu actualii campioni ai 
lumii într-un meci inedit.

Printre protagoniști: Gruia, Oțelea, Redl, Telman, Samungi, Nodea, Hnat, 
Covaci, Goran ți... Penu, Gațu, Coz ma, Chicid, Voinea, Stef, Lieu, Stock), 
Grabovski, Tase.

mex urci

în settorul II al Capitalei

Seria manifestărilor cultu
ral-educative ale uteciștilor 
bucureșteni, organizate de 
Comitetul municipal de cul
tură și educație socialistă și 
Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C., continuă în
tre 13 și 19 octombrie cu 
săptămîna tinerilor din sec
torul II. Inaugurarea se 
va face luni, cu vernisajul 
expoziției de „Imagini din 
viața și activitatea tinerilor 
din sectorul II44. Tot în prima 
zi sint programate dezbateri
le simpozionului „Tineretul 
patriei noastre profund anga
jat în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te44, precum și spectacolul 
„Pe plaiuri de legendă44.

Marți este o zi a clubului 
„Femina", cînd vor fi organi
zate dezbaterea „Cetățean, 
familie, societate44, microreci- 
talul de poezie și muzică 
folk „O floare pentru tine44, 
„Sfaturi pentru tinerii aflați 
în pragul vieții44, parada mo
dei pentru tineret. Miercuri, 
clubul „Univers 20“ propune 
dezbaterea „Omul contem
poran în fața revoluției teh- 
nico-științifice44, cu partici
parea unor personalități, pre
cum dr. ing. N. Apostol, scri
itorul Ion Hobana. Tot acum 
și dialogul despre comunica
țiile in Cosmos, „Imaginile 
din Univers44 redate pe dia
pozitive și întregite cu cele 
pe care le va mijloci luneta 
pusă la dispoziția tinerilor. 
Următoarea zi, joi, 16 octom
brie, Cenaclul artelor, va 
avea ca temă „Muzica — 
artă greu de înțeles Dia
logul va fi susținut de un 
dicționar muzical și concertul 
formației Pro Musica. „File 
din istoria U.T.C.44 vor fi pre
zentate, vineri, Ia Clubul Tj 
de către cercetătorul Liviu 
Ștefănescu. Sub genericul 
„Tinerii în orizontul creației44 
se vor întîlni membri ai ce
naclului literar al Casei de 
cultură a sectorului II cu 
poeți consacrați. Colocviul 
vedetelor „Despre muncă și 
împlinire44 va fi susținut de 
Angela Similea, Mircea Lu- 
ceScu și alții. Dominantele 
zilei de simbătă vor fi știința 
și tehnica, umorul în epi
grame și caricaturi, arta și 
arhitectura românească. Ulti
ma zi, duminică, Tribuna ti
neretului include un meda
lion artistic, un dialog des
pre civică, incursiune în tai
nele iluzionismului și, evi
dent, o Invitație la dans in 
carnaval.

ÎN PROGRAM

Cuptorul tineretului
Tinerii de la Combinatul si

derurgic Reșița și-au propus să 
elaboreze o serie de patru șarje 
dedicate Congresului al X-lea al 
U.T.C. Conduși de topitorul șef 
Ion Văduva, cei 12 uteciști care 
deservesc „în foc continuu44 
cuptorul tineretului urmăresc ca 
repere de bază calitatea șarje
lor și reducerea consumului de 
materii prime, combustibili și a 
timpului de elaborare.

Ratriotkâ
L*....... .. ........ .
în cadrul grupului de cămine 

pentru tinerii nefamiliști de la 
întreprinderea „23 August44 din 
Capitală au avut loc mai multe 
acțiuni de muncă patriotică a 
locatarilor, vizînd înfrumuseța
rea și buna gospodărire a aces
tor cămine. Astfel, în fața blocu
rilor s-a. transportat pămînt și 
s-a amenajat o frumoasă zonă 
verde. De asemenea, s-au ame
najat aleile de acces la blocuri.

De curînd, aici s-a dat în fo-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Duminică pe stadionul „23 

August" din Capitală cu înce
pere de la ora 17,30, selecționata 
de fotbal a țării noastre va sus
ține o partida amicală In com
pania echipei Turciei. Ieri a fost 
alcătuită echipa care are urmă
toarea componentă j Moraru, An- 
ghelini, Sătmăreanu II, Sandu 
Gabriel, Hajnal, Dumitru, Dinu, 
Dobrin, Fazekaș, Dudu Georges
cu, Iordănescu. Stațiile noastre 
de radio și televiziune vor trans
mite meciul în întregime.

• VINERI PE PATINOARUL
ARTIFICIAL din parcul sportiv 
„23 August44 au continuat meciu
rile competiției de hochei pe 
gheață pentru „Cupa României44. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Dinamo — Dunărea Galați 7—1 
(1—0, 3—1. 3—0) ; Steaua —
Sport Club Miercurea Ciuc 2—1 
(0—0, 2—0, 0—1).

Astăzi de la ora 17,00, un nou 
derbi între echipele Dinamo și 
Steaua, în timp ce Dunărea 
Galați va juca în compania for
mației S.C. Miercurea Ciuc 
(ora 14,00).

• ÎN INCINTA PARCULUI 
SPORTIV „23 AUGUST44 din Tg. 
Mureș a început construcția unei 
săli polivalente de sport, avînd 
un spațiu de circa 1 500 mp, 
destinat întrecerilor de handbal, 
volei, baschet etc. Tribunele să
lii vor avea o capacitate de peste 
2 000 de locuri.

• DUPĂ 4 RUNDE, în turne
ul Zonal feminin de șah de la 
Karlovy Vary pe primul loc 
în clasament se află Feustel 
(R. D. Germană), cu 4 puncte, 
urmată de Katia Jovanovici (Iu
goslavia) — 3 puncte (1) și Eli- 
sabeta Polihroniade (România) 
— 3 puncte. Polihroniade a cîști
gat partida întreruptă cu Weic
hert, dar în runda a 4-a a pier
dut la Hofman (R.D. Germană). 
Alte rezultate din runda a 4-a î 

losință un Club al tineretu
lui, dotat printre altele cu te
levizor, mobilier, o bibliotecă, 
etc., la a cărui amenajare și-au 
adus contribuția tinerii locatari. 
Intre cei mai harnici : Alecu 
Perdum, Mihai Avarvarei, Flo
rin Harbuz.

FLORICA DUMITRU, 
proiectant 

Întreprinderea „23 August4

în cadrul Decadei cărții româ
nești, în sala „Arta44 din Brașov 
s-a deschis o sugestivă expozi
ție a celor mai semnificative 
apariții editoriale, fiind lansate 
cu acest prilej cartea lui Mihai 
Stoian : Moartea unui savant : 
Nicolae Iorga și antologia Lite
ratură și cunoaștere alcătuită de 
criticii brașoveni Mihai Nadin și 
A. I. Brumam.

A. VELEA
• Comitetul județean Argeș 

al U.T.C., în calobarere cu re
vista „Rebus44, organizează în 
zilele de 11—12 octombrie la 
Clubul tehnic al tineretului 
din Pitești, o consfătuire rebu-

Asenova. — Feustel 0—1 ț Kre
tova — Vuorempaa 1—0 ; Vre- 
eken — Ha hr 0—1 ; Kriszan — 
Weichert remiză | Baumstark — 
Dahlin remiză.

• CREAREA UNEI „CUPE 
MONDIALE44 și problema ama
torismului olimpic vor fi prin
cipalele puncte înscrise pe agen
da de lucru a consiliului Fede
rației Internaționale de atletism, 
care se va reuni la sflrșitul a- 
cested săptămîni la Grand Que- 
villy, în apropiere de Rouen. 
Proiectul unui campionat mon
dial fiind înlăturat pentru mo
ment, se preconizează organiza
rea. unei „Cupe mondiale44, o 
extindere a actualei „Cupe a 
Europei44, oe ar urma să fie ina
ugurată în anul 1977 cu partici
parea a trei formații din Europa 
și a cîte unei echipe din Ameri
ca de Sud, Asia, Africa și Ocea
nia.

în ceea ce privește problema 
amatorismului, directorul Con
siliului executiv al I.A.A.F., John 
Hoit, a declarat că aceasta va 
fi privită într-un „spirit de sin1 

ÎNTREPRINDEREA „Electrotehnica" București incadrează 
prin transfer in interesul serviciului sau concurs : CONSILIER 
juridic, ECONOMIȘTI sau ECONOMIȘTI principali pentru apro- 
vizionare, pentru investiții, INGINERI mecanici, MAIȘTRI prelu
crări mecanice prin oșchiere, MAIȘTRI construcții metalice, 
TEHNICIENI metrologi cu autorizație de întreținere și repara
ții aparate de măsură și control. Mai angajează: CONDU
CĂTORI auto, ȘOFERI macaragii, PRIMITORI-DISTRIBUITORI, 
REGLORI strunguri automate, REGLORI prese mecanice, RE- 
GLORI și PRESATORI mase plastice la mașini prin injecții.

Recrutează, de asemenea, TINERI pentru calificare prin 
cursuri de scurtă durată în meseriile : STRUNGARI, PRESA
TORI metale la rece, LĂCĂTUȘI construcții metalice și SUDORI. 
Telefon : 45 20 00, interior 113 și 178, str. Lujerului 42, sector 7.

sistă. Cu acest prilej vor avea 
loc un concurs-fulger de dezle
gări, vernisajul expoziției cu lu
crări rebusiște inspirate din 
trecutul și prezentul județului 
Argeș, precum și prima expozi
ție pe țară de caricaturi pe te
me rebusiste.

■r—-— ------ --------j
. CONCURS

„U.T.C. - 
ORGANIZATA 

POLITICĂ 
REVOLUȚIONARA 
A TINERETULUI 
DIN ROMÂNIA"

Printre acțiunile de masă or
ganizate de Comitetul județean 
Galați al U.T.C. în cinstea celui 
de al X-lea Congres al U.T.C. 
și celei «e a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., se numără și con
cursul gen „Cine știe cîștigă44, 
intitulat sugestiv : „U.T.C. —
organizația politică revoluționară 
a tineretului din România44.

Concursul, aflat în plină des
fășurare, are drept scop, așa 
cum atestă regulamentul, antre
narea tuturor organizațiilor 
U.T.C. de pe cuprinsul județu
lui în inițierea, organizarea și 
desfășurarea, unor acțiuni cultu
ral-educative cu larg caracter 
de masă, stimularea organizații
lor U.T.C. în realizarea unor ac
țiuni deosebite in cinstea celor 
două mari evenimente, generali
zarea experiențelor pozitive, a 
unor inițiative de muncă, cu* 
noașterea aprofundată a docu-? 
meritelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., mobilizarea activă ț 
tineretului la realizarea sarcini*: 
lor economice și profesional».

VASILE CABURGAN 
corespondent voluntar

Așa cum ni se comunică de 
la Institutul meteorologic, vre* 
mea se menține relativ rece, cu 
cer variabil, mai mult noroe. 
Ploi locale vor cădea în ©ea mal 
mare parte a țării. La munte 
va ninge. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între —8 
și +7 grade, iar cele maxime 
între 6 și 16 grade. Izolat, mal 
ales în zona deluroasă, condi-, 
țiile sînt favorabile brumei.

Rubrică realizată de 
VASILE RĂVESCU

eeritate și înțelegere44. Vor fi 
studiate, de asemenea, rapoar
tele asupra marilor competiții 
atletice, precum și problema 
•nabolizanților.

• Cea de-a 3-a ediție a turne
ului internațional de șah „Me
morialul Alehin44 va începe la 13 
octombrie la Moscova și va re
uni Jucători din 10 țări. Printre 
partiicipanți se vor afla trei 
foști campioni mondiali : Pe
trosian, Spasski și Tal, precum 
și eunoscuții mari maeștri Kor- 
cinoi, Hort, Byme, Gheller. Fo- 
rintos, Garcia.

• Una din marile campioane 
de tenis ale S.U.A., de la înce
putul secolului, May Sutton 
Bundy, a decedat, în virată de 
88 de ani, la Santa Monica. Sut
ton Bundy a fost prima jucătoa
re americană care a cîștigat 
turneul de la Wimbledon (1905), 
succes reeditat doi ani mai tîr- 
ziu. Credincioasă pasiunii sale 
din tinerețe. May Sutton Bundy 
a jucat tenis până la vîrsta de... 
85 de ani.

IMPORTANT PENTRU AUTOMOBILIȘTII

Ministerul Comerțului Interior pune in vin- 
zare prin I.D.M.S. (întreprinderea de desfa
cere a materialelor sportive) autoturismul de 
teren „ARO-240", la prețul de lei 83 600.

Principalele caracteristici tehnice ale auto
turismului „ARO-240* sînt:

• motor in 4 timpi de 80 CP.
• sarcină utilă — 700 kg

• sarcină remorcabilă admisă - 1 000 kg 
număr de locuri - 8 (inclusiv scaunul con
ducătorul uf).

In vederea cumpărării, eel Interesați pot 
depune la unității* C.E.C. contravaloarea 
autoturiamutal.

RECOM

LOTOS

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR I

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 

CASA DE CULTURĂ 
A SECTORULUI I, 

str. Slătineanu nr. 16 
București

ANUNfA DESCHIDEREA 
URMĂTOARELOR CURSURI:

• Dactilografie-aecretariat 
tehnic (15 zile, o lună și două 
luni) (încep la data înscrie
rii)

• Coemetici, croitorie, 
depanare radio T.V.

• Autoapărare
• Balet copil
• Diacotecă
• Acordeon, chitară, ba

terie
• Limbi atrălnei engle

za, germana, franceza (a- 
dulți-copii)
• Regie film (regizori B. 

Bratu și Gh. Turcu)
• Operatorie ți tehnica 

cinematografică
• Foto ți dlapoaitioa 

alb-negru ți color.
Informații la Caaa de 

cultură sect. I, Tei. 1198 88.



;,Se impune întărirea 
colaborării și unității 
tuturor forțelor iubi
toare de pace, fără 
deosebire de convin
geri politice, filozofice 
sau religioase, a tu
turor popoarelor, care, 
pină la urmă, au rolul 
hotărîtor — ele trebu
ind să asigure reali
zarea în viață a secu
rității și păcii în Euro
pa și în întreaga lume, 
îmi exprim convinge
rea că popoarele vor 
ști să facă să triumfe 
pacea și colaborarea 
pe planeta noastră."

NICOLAE CEAUSESCU

E
courile Conferinței 
pentru securitate și 
cooperare, preve
derile Actului final, 
semnai de cei 35 
înalfi reprezentanți 

ai statelor participante continuă 
să rețină atenția opiniei pu
blice internaționale. Menționarea 
rezultatelor conferinței sau an
gajarea respectării obligațiilor 
asumate la Helsinki în cadrul 
numeroaselor documente bilate
rale sau multilaterale, constituie 
un argument al deosebitului in
teres pe care largi cercuri poli
tice europene continuă să-l 
poarte procesului făuririi unei 
Europe a păcii, încrederii, coo
perării și securității, în condiți
ile căreia fiecărui popor să-i fie 
asigurată o viață liberă, inde
pendentă și prosperă, lipsită de 
teama ororilor unei noi confla
grații. Aceste preocupări confir
mă aprecierea realistă, în con
formitate cu care, subliniindu-se 
Însemnătatea istorică a încheie
rii cu succes a Conferinței pen
tru securitate și cooperare, tre
buie, în același timp, remarcată 
faza nouă, hotărîtoare, de trans
punere în practica vieții inter
naționale a înțelegerilor la care 
s-a ajuns, ca o cerință funda
mentală ce implică o intensifi
care și mai puternică a luptei 
popoarelor, a maselor celor mai 
largi, în vederea împlinirii aspi
rațiilor legitime ale tuturor na
țiunilor europene.

Promovînd o politică externă 
realistă, dinamică, constructivă, 
potrivit istoricelor documente a- 
doptate de ultimele congrese ale 
partidului nostru, România so
cialistă a desfășurat o amplă ac
tivitate pe linie de stat dedicată 
amplificării și extinderii relați
ilor cu toate țările europene — 
activitate care prin rezultatele 
sale s-a dovedit fertilă și s-a 
încheiat cu rezultate»rodnice atit 
pe planul raporturilor bilaterale 
cit și în ceea ce privește crearea 
climatului de înțelegere și coo
perare la dimensiunile întregu
lui nostru continent. în paralel, 
țara noastră — pornind de la 
analiza dialectică a evoluției is
torice — a subliniat în perma
nență însemnătatea deosebită, 
rolul hotărîtor care revine ma
selor populare în lupta pentru 
făurirea destinderii și cooperă
rii, pentru înscăunarea unei păci 
trainice. Iată de ce, remareînd 
poziția realistă pe care s-au si
tuat factorii de răspundere ai 
statelor, eforturile care le-au 
depus guvernele pentru a se 
ajunge la semnarea angajamen
tului solemn, asumat prin sem
narea Actului final al Conferin
ței pfcntru securitate și coope

see wtta, tea 
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începutul unei noi etape
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(i. Masele populare - 
făuritoare și beneficiare 
ale procesului destinderii
rare, se impune a consemna, Ia 
loc de frunte, aportul decisiv al 
popoarelor, al tuturor forțelor 
democratice și progresiste Ia 
edificarea unei Europe în care 
toate națiunile să se poată dez
volta și afirma nestinjenit. în
sușită de milioane și milioane de 
oameni, ideea securității și co
operării a devenit o uriașă forță 
materială de care nici un factor 
politic realist nu a putut să nu 
țină seama. Pentru această con
tribuție, deosebit de valoroasă 
la materializarea conceptului de 
securitate, pentru impunerea 
unui curs nou în politica inter
națională, președintele Nicolae 
Ceaușescu, de la înalta tribună 
a reuniunii de Ia Helsinki, adre
sa opiniei publice, popoarelor 
din statele participante vii mul
țumiri.

D
upă cum este știut, 
pături din ce în ce 
mai cuprinzătoare 
ale populației din 
statele europene, 
organizații de di

ferite orientări politice, filozofi
ce și religioase au luat parte la 
ample acțiuni naționale sau 
internaționale, cerînd realizarea 
unor măsuri care să înlăture din 
viața internațională folosirea for
ței și amenințarea cu forța, pen
tru instaurarea unei politici noi, 
bazate pe deplina egalitate a 
statelor, pe respectarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru neamestec în treburile 
interne, pentru adoptarea unor 
măsuri liotărîte în domeniul 
dezarmării, și în primul rînd al 
celei nucleare, pentru prietenie 
și cooperare reciproc avantajoa
sa. Alături de organizațiile sin
dicale, de femei, un sprijin im
portant în lupta forțelor progre
siste l-au adus tinerii, vital in
teresați în înlăturarea, pentru 
totdeauna, a pericolului unui 
nou război, în făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Reuni
unile de la Snagov, Miinchen, 
Florența, Helsinki și altele. Ia 
care au participat sute de re
prezentanți ai tinerei generații 
din aproape toate statele Euro
pei, au marcat evenimente de 
largă rezonanță în impulsionarea 
convocării și reușitei conferinței 
general-curopene.

R
ealitățile de pe con
tinent demonstrea
ză fără echivoc că, 
deși Actul final cu
prinde principii și 
norme deosebit de 

valoroase, ca și unele măsuri 
care tind să faeă efectivă nere- 
curgerea la forță,»totuși transpu
nerea lor în viață rămîne o ne
cesitate de realizat. Documente
le Conferinței relevă premise 
din eele mai favorabile, realele 
posibilități existente, în stare 
potențială, care pot transforma

încercatul nostru continent în- 
tr-o vastă zonă a păcii și secu
rității. însă- scopurile propuse, 
oricît de nobile ar fi, nu devin 
fapte împlinite, în mod spontan, 
prin înscrierea lor în documente. 
Aplicarea și respectarea lor în
seamnă o contribuție reală la 
procesul continuu de adîncire a 
destinderii, de consolidare a 
securității. Ceea ce s-a realizat, 
sublinia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „nu este 
decît cea dinții etapă, impor
tantă desigur, a luptei pentru 
securitate și pace. Nu trebuie să 
se creeze iluzia că putem sta li
niștiți și în siguranță, dimpo
trivă, trebuie să fim conștienți 
că urmează o etapă nouă, hotă
rîtoare pentru viața popoarelor 
europene, aceea a realizării în 
fapt a păcii, bunăstării și liber
tății".

Partidul Comunist Român, po
porul nostru apreciază că în 
prezent, în fața forțelor demo
cratice, iubitoare de pace stau 
obiective de luptă clare și pre
cise, între acestea găsindu-se 
imperativul traducerii în practi
că a prevederilor asumate, în
tărirea unității acestor forțe pe 
scară națională și internațională 
pentru afirmarea, cu mai multă 
vigoare, a voinței maselor popu
lare pentru lărgirea cooperării 
și întărirea securității. Un o- 
biectiv cardinal al luptei este 
intensificarea acțiunilor pentru 
încetarea înarmării nucleare, 
pentru dezarmare, pentru des
ființarea bazelor militare și re
tragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state, pentru re
ducerea forțelor armate și a alo
cațiilor militare, lichidarea 
blocurilor militare, instaurarea 
unor noi raporturi politice și 
economice.

Fără îndoială, îndeplinirea ho- 
tărîrilor luate și confirmate prin 
semnăturile șefilor de state și 
guverne depinde de modul și 
acțiunea energică a tuturor for
țelor democratice și progresiste, 
care trebuie să orienteze politica 
statelor într-o direcție corespun
zătoare aspirațiilor de pace și 
securitate ale Europei și ale lu
mii întregi. Evoluția situației in
ternaționale, mutațiile pozitive 
din raportul de forțe pe plan 
mondial arată că popoarele 
unite pot curma drumul războiu
lui, deschizînd calea triumfului 
păcii, prieteniei și înțelegerii. Cu 
această fermă convingere, po
porul român, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea istorică de la Helsin
ki, este hotărit să acționeze și 
în continuare pentru garantarea 
realizării dezideratelor de care 
depinde viitorul pașnic și pros
per al Europei, al tuturor nați
unilor planetei noastre.

IOAN TIMOFTE

Guineea
Ecuatorială
La 12 octombrie se îm

plinesc șapte ani de la 
proclamarea independen
ței Republicii Guineea 
Ecuatorială.

• Situată în partea cen- 
tral-vestică a Africii, în 
Golful Guineei, Guineea 
Ecuatorială are o suprafață 
de 28 051 km.p. și o populație 
de aproape 300 000 de locui
tori. Capitala țării este ora
șul Malabo. Teritoriul cu
prinde. pe lingă suprafața 
continentală și o serie de 
insule, printre care : Fernan
do Poo, Corsco, Macias Ngu- 
ema Biyogo, Annobon. Relie
ful sectorului continental 
(Rio Muni) este diferit de cel 
al zonei insulare. Astfel, Rio 
Muni are un relief aproape 
în întregime acoperit de pă
durea deasă ecuatorială, 
străbătută de rîuri scurte. 
Insulele au un relief vulca
nic, cu înălțimi pînă la 
2 800 m, cu lacuri în cratere 
și pante acoperite de păduri 
și culturi de cacao.

• Descoperite de navigato
rii portughezi în 1469 și res
pectiv 1471, insulele Annobon 
și Fernando Poo sînt cedate 
Spaniei în 1478 prin tratatul 
de la El Pardo. La jumătatea 
secolului al XIX-lea spaniolii 
ocupă teritoriul continental 
african din dreptul celor două 
insule — Rio Muni — toate 
posesiunile primind numele 
de Guineea Spaniolă. In 1959 
Guineea Spaniolă este dizol
vată formind „provinciile 
spaniole Fernando Poo și Rio 
Muni", care obțin în 1963 
autonomia internă. La 10 oc
tombrie 1568 aceste teritorii 
se proclamă republică inde
pendentă sub numele de 
Guineea Ecuatorială.

• în anii care au trecut de 
la proclamarea independen
ței, tînărul stat african a reu
șit să soluționeze unele pro
bleme economice și sociale, 
sechele ale celor 200 de ani 
de dominație colonială, iar 
prin eforturile harnicului său 
popor să înceapă realizarea 
unor obiective importante 
printre care un nou port, 
construcții sociale, diferite 
instituții de învățămînt, 
inexistente în perioada co
lonială.

R. A.

ORIENTUL
TEL AVIV — Guvernul israe- 

lian a semnat, vineri dimineața, 
în prezenta reprezentantului 
O.N.U., protocolul anexă la cel 
de-al doilea acord interimar de 
dezangajare militară încheiat 
luna trecută, între Egipt și 
Israel. Prin semnarea și de că
tre Israel a protocolului anexă, 
acordul de dezangajare egiptea- 
no-israelian intră oficial in vi
goare. El conține calendarul de
taliat al executării operațiunilor 
de dezangajare prevăzute în a- 
cord și a fost negociat, la Ge
neva, luna trecută, de un grup 
militar de lucru format dintr-o 
delegație egipteană și una isra- 
eliană, Israelul parafîndu-1. nu
mai, în așteptarea aprobării de 
către Congresul S.U.A. a trimi
terii a 200 de tehnicieni civili 
americani ca observatori în zo- 
na-tampon din Sinai. Congresul 
american a aprobat, săptămîna 
aceasta, prezența celor două 
sute de tehnicieni americani în 
Sinai.

După semnarea documentului 
de către reprezentanții israelieni 
generalul Ensio Siilasvuo, co
mandantul grupului de obser
vatori O.N.U. în Orientul Mij
lociu a declarat că a primit a- 
sigurări din partea primului mi
nistru Yitzhak Rabin că ami- 
narea semnării documentului de 
către Israel nu va afecta ca
lendarul de îndeplinire a acor
dului de dezangajare, așa cum 
este el stabilit de protocol.

WASHINGTON — Senatul a- 
merican a aprobat, joi noaptea, 
rezoluția privind autorizarea tri
miterii a 200 de tehnicieni ci
vili americani în Sinai, pentru 
a asigura funcționarea instala
țiilor electronice de supraveghe
re în zona tampon dintre tru
pele egiptene și cele israeliene. 
Prezența acestora este prevăzu
tă de cel de-al doilea acord de 
dezangajare în Sinai, interve
nit, la începutul lunii trecute, 
între Egipt și Israel.

Avînd în vedere că și Came-

APROPIAT
ra Reprezentanților s-a pronun
țat favorabil asupra acestei re
zoluții, textul său a fost trans
mis Casei Albe, pentru a fi 
semnat de președinte.

într-o declarație făcută la în
cheierea procedurii de aprobare, 
președintele Gerald Ford a pre
cizat că recrutarea acestora va 
începe imediat, exclusiv din rîn- 
dul civililor cu o înaltă califi
care în domeniul electronicii.

BEIRUT — Capitala liba
neză și orașul Tripoli din nordul 
țării au cunoscut, vineri, o at
mosferă de calm relativ, după 
o noapte încordată, marcată de 
schimburi de focuri și explozii 
— a anunțat postul de radio 
Beirut, citind un raport al Ser
viciului de securitate publică. 
Pe străzile celor două orașe au 
reapărut baricadele.

Pe plan politic, autoritățile 
și-au continuat eforturile vizind 
restabilirea calmului și ordinii 
interne în țară, precum și de
gajarea unei soluții definitive a 
crizei reizbucnite la 18 septem
brie.

de peste hotare
CĂRȚI ROMÂNEȘTI 

DONATE UNIVERSITĂȚII 

DIN BELGRAD

încheierea dezbaterilor în plenul
Adunării Generale

Joi seara au luat sfîrșit dezbaterile de politică din cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., deschise la 22 septembrie. Au par
ticipat 129 de șefi de delegații, între care 12 șefi de state și gu
verne și 115 miniștri ai afacerilor externe, care au expus pe larg 
poziția guvernelor lor față de problemele cardinale ale stării, 
economice și politice, a lumii

în cadrul dezbaterilor gene
rale. un mare număr de șefi de 
delegații s-au referit la inițiativa 
României privind „creșterea ro
lului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale, în dezvoltarea co
laborării între toate națiunile. în 
promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre 
state", apreciind că aceasta a- 
bordează o temă majoră și ac 
tuală, vizind ameliorarea ansam
blului activităților și rolului Na
țiunilor Unite în rezolvarea ma
rilor probleme ale omenirii.

în context, numeroși miniștri 
de externe ai statelor membre 
au exprimat preocuparea guver
nelor lor față de insuficienta 
prezentă a O.N.U. în viața in
ternațională, cu deosebire pe 
plan politic. în domeniul regle
mentării pașnice a diferendelor, 
adică tocmai acolo unde O.N TT. 
este cel mai mult chemată să-și 
asume un rol primordial în vir
tutea mandatului cu care este 
învestită potrivit Cartei. Nume
roase propuneri au fost avan
sate pe linia continuării, acce
lerării și aprofundării procesului 
de creștere a, rolului O.N.U. în 
lume, de sporire a eficacității 
sale.

O pondere esențială au avut-o. 
în cadrul dezbaterilor generale, 
problemele dezarmării, dezvoltă
rii și decolonizării. în abordarea 
problematicii complexe a dezar
mării au fost subliniate imobi
lismul negocierilor de dezar
mare, necesitatea adoptării unor 
măsuri reale de dezarmare ge
nerală și totală și, cu prioritate, 
de dezarmare nucleară, precum 
și consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și 
efectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității in 
lume.

Chestiunile dezvoltării au re-

contemporane.
ținut îndeosebi atenția plenarei, 
majoritatea statelor membre 
manifestîndu-și hotărîrea de a 
adopta noi măsuri vizind trans
punerea în viață a prevederilor 
documentului final al celei de-a 
Vil-a sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată problemelor dezvoltării 
și cooperării economice interna
ționale.

• IN CADRUL unei întil- 
niri cu conducerea Universi
tății din Belgrad, ambasado
rul României in R.S.F. Iugo
slavia, Virgil Cazacu, a în- 
mînat un set de cărți acestei 
instituții culturale de pres
tigiu din țara vecină.

In standul dc cărți româ
nești, organizat cu acest pri
lej, la Ioc de frunte erau ex
puse operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — „Româ
nia pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate". Printre volu
mele oferite universității 
sînt lucrări din dome
niul științelor politice, al ști
ințelor exacte, studii lingvis
tice, lucrări beletristice, dic
ționare și altele.

în scurtele alocuțiuni ros
tite cu acest prilej, ambasa
dorul român la Belgrad, pre
cum și rectorul Universității 
Belgrad, Dragoslav Iankovici, 
au relevat contribuția insti
tuțiilor culturale la apropie
rea dintre poporul român și 
popoarele iugoslave.

România participă activ

La Palatul Națiunilor Unite 
din Geneva au început lucrările 
celei de-a 26-a sesiuni a Comi
tetului Executiv al Programu
lui înaltului comisar al O.N.U. 
pentru refugiați. Luind cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor, repre
zentantul român Mircea Manea 
a arătat, printre altele, că țara 
noastră, w 
înaltului comisar pentru refu
giați Sadruddin Aga Khan, par
ticipă activ la programele aces
tei organizații. Incepînd din pri
măvara anului trecut, in țara 
noastră au fost instalați*- peste 
1 600 refugiați din Chile, cărora 
li s-au asigurat condiții cores
punzătoare de cazare, de muncă 
și de studii.

Reprezentantul nostru a sub
liniat, în context, că datorită 
demersurilor personale ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, a fost posibilă eli
berarea din închisoare a unor 
membri ai Guvernului de unita
te populară al președintelui Al
lende și instalarea temporară a 
acestora în România.

De asemenea, s-a arătat că 
țara noastră participă cu o con
tribuție în valoare de 40 000 do-

răspunzînd la apelul

lari în produse alimentare, me
dicamente, echipament agricol 
și de construcții în cadrul pro
gramului pentru Indochina, cu 
destinație specială — Republica 
Democrată Vietnam, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și 
Laos — în afară de ajutoarele a- 
cordate direct acestor țări pe 
plan bilateral, în cadrul politi
cii sale constante de solidaritate 
cu țările socialiste și cu luptele 
și mișcările de eliberare națio
nală.

MOSCOVA

La 9 octombrie a avut loc la 
Moscova o întîlnire a secretari
lor comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și munci
torești și locțiitorilor șefilor gu
vernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. La întîlnire au parti
cipat : din partea R.P.B. — G. 
Filipov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.B. ; 
din partea R.S.C. — J. Kempny, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.C., și R. Rohlicek, 
vicepreședinte al guvernului 
R.S.C. ; din partea Republicii 
Cuba — A. Perez Herrero, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, și B. Castilia, 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Cubei ; din 
partea R.D.G. — P. Verner, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., și G. 
Weiss, vicepreședinte al Consi-, 
liului de Miniștri al R.D.G. ; din 
partea R.P.M. — D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M., 
Gombojav, 
Consiliului 
R.P.M.

publicii Socialiste România — 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Marinescu, viceprim-mi
nistru al guvernului român ; 
din. partea R.P.U. — K. Nemeth, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., și G. 
Szeker, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.U. ; 
din partea U.R.Ș.S. — K.F. Ka- 
tușev,' secretar al C.C. aî 
P.C.U.S.

• Participanții la întîlnire au e- 
xaminat probleme actuale al 3 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. și au făcut 
schimb de păreri privind
șurile menite să contribuie 
adîncirea și perfecționarea 
continuă.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească și s-a caracterizat prin
tr-o largă înțelegere reciprocă.

un 
ma

la
«i

30 de ani de la crearea Partidului Muncii din Coreea

Adunarea festivă de la Phenian
La Phenian a avut loc, la 9 

octombrie, adunarea solemnă 
consacrată celei de-a XXX-a a- 
niversări a creării Partidului 
Muncii din Coreea. Au luat par
te Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, alți conducători de partid 
și de stat, 9 060 de delegați ai 
organizațiilor locale de partid, 
reprezentanți ai coreenilor de 
peste hotare, delegații străine, 
membri ai corpului diplomatic, 
alți oaspeți din străinătate.

La adunare a luat parte tova
rășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, aflat, la invitația condu
cerii de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, într-o vizită de 
prietenie în

In cadrul 
Kim Ir Sen 
port în care 
peste o jumătate de secol a miș
cării comuniste din Coreea, lup
ta revoluționară patriotică dusă 
de poporul coreean împotriva 
ocupației imperialiste nipone și 
drumul glorios parcurs de Parti
dul Muncii din Coreea în cele 
trei decenii care au trecut de 
la crearea sa, la 10 octombrie 
1945, ca partid revoluționar de tip 
nou, călăuzit de ideologia mar- 
xist-leninistă și de ideile „Ciu- 
ce“, izvorîte din lupta și expe
riența comuniștilor coreeni.

Evidențiind perfecționarea con
tinuă a activității partidului în 
domeniul construcției socialiste, 
care a avut ca rezultat realiza
rea, cu mai mult de un an îna
inte de termen, a prevederilor 
planului șesenal în ce privește 
valoarea globală a producției in
dustriale a R.P.D. Coreene, vor
bitorul a relevat necesitatea de 
a se impulsiona și mai puternic 
revoluția pe plan ideologic, teh
nic și cultural, în vederea îmbu
nătățirii continue a vieții oa
menilor muncii.

Kim Ir Sen a relevat că 
orientarea fundamentală la.care 
Partidul Muncii din Coreea a- 
deră neabătut în lupta pentru 
reunificarea patriei constă în 
realizarea acesteia în con
diții de deplină independen
ță, de poporul coreean 
suși, fără nici

această țară, 
adunării, tovarășul 
a prezentat un ra- 
a evocat istoria de

în-
un amestec

și D. 
! al 

al 
— J.

vicepreședinte 
de Miniștri

; din partea R.P.P. ■
Szydlak, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. ai 
P.M.U.P., și K. Olszewski, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.P. ; din partea Re- Reuniunea grupului de

străin, potrivit unor princi
pii democratice și pe cale 
pașnică. El a condamnat acțiu
nile celor care, în Coreea de 
Sud sau în afara Coreei, res
ping propunerile avansate în 
acest sens și manevrează pen
tru perpetuarea împărțirii țării.

El a .......... " ‘
înlocuirii 
mistițiu 
pace și

subliniat necesitatea 
acordului de ar- 

printr-un acord de 
, retragerea trupelor 

S.U.A., arătînd că, R.P.D. Co
reeană preconizează încheierea 
unui acord de pace între 
R.P.D.C. și S.U.A., care, conju
gat cu retragerea trupelor ame
ricane, ar trebui să fie urmat 
de măsuri concrete menite să 
pună capăt stării de înfruntare 
pe plan militar dintre Nord și 
Sud. Reunificarea — a arătat 
vorbitorul — presupune forma
rea unui front unit național la 
scara întregii țări, conform prin
cipiului unei mari uniuni națio
nale, respectul și încrederea în
tre Nord și Sud, căutarea punc
telor comune și amînarea solu
ționării unor divergențe, înce
tarea în Sud a campaniei ostile 
împotriva Nordului și realizarea 
unei cooperări între comuniștii 
din Nord și persoanele animate 
de sentimente naționale din 
Sud ; el a reafirmat că insti
tuirea unei confederații Nord- 
Sud reprezintă calea cea mai 
rațională ce ar permite realiza
rea uniunii naționale și ar grăbi 
reunificarea independentă și 
pașnică a patriei.

Rcferindu-se la principalele 
aspecte ale situației internațio
nale actuale, vorbitorul a rele
vat succesele pe plan mondial 
ale socialismului și ale luptei 
de eliberare națională a popoare
lor, evidențiind marea forță an- 
tiimperialistă pe care o repre
zintă țările lumii a treia. Ca- 
racterizînd epoca actuală ca o 
epocă a afirmării suveranității, 
el a subliniat atașamentul 
Partidului Muncii din Coreea la 
acest principiu precum și ho
tărîrea sa de a milita pentru 
unitatea mișcării comuniste in
ternaționale, a forțelor socialis
mului, de a coopera cu toate 
țările socialiste, de a promova 
solidaritatea cu țările lumii a 
treia în lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului.

tineretul lumii
ÎNVĂȚĂTURA - ASPIRAȚIE GREU DE ATINS

Noul an școlar nu a 
debutat sub auspicii 
favorabile în Italia. 
Este concluzia care se 
desprinde din comen
tariile și anchetele e- 
fectuate de o mare 
parte a presei italie
ne. Datele și faptele 
prezentate se referă 
îndeosebi Ia învăță- 
mîntul inferior și se
cundar, noul an uni
versitar urmînd să fie 
inaugurat Ia începutul 
lunii viitoare. Invăță- 
mîntul școlar și uni
versitar cuprinde apro
ximativ 11 milioane de 
copii și tineri. Acestui 
efectiv îi revin circa 
700 000 de cadre didac
tice. Prezentată astfel, 
situația ar putea tre
ce ca normală, iar con
cluziile nefondate. Tre
buie adăugat insă că 
în acest an nu vor 
putea merge la școa
lă peste 750 000 de 
copii — fapt recu
noscut și de ministrul 
instrucțiunii publice.

Articolul 34 din Con
stituția italiană stabi
lește că „învățămîntul 
inferior, cu o durată 
de opt ani, este obli
gatoriu și gratuit", 
prevedere ce rămîne 
literă moartă în fața 
situației reale. Deși 
toți copiii de vîrstă 
școlară își doresc să 
descifreze tainele abe
cedarului, dorința mul-

fora dintre ei nu se 
poate împlini din lip
sa spațiilor școlare sau 
din cauza _ 
reduse ale părinților. 
Asigurarea 2 
dreptului la instruire 
pentru toți tinerii, 
stipulată și prin noua 
lege asupra dezvoltă
rii învățămîntului, a-

veniturilor
reală a

nea rechizitele, taxele 
școlare.

Ca și în anii prece- 
dejrti, prețul cel mai 
ridicat al situației ne
adecvate în care se 
desfășoară procesul de 
învățămînt în Italia îl 
plătesc copiii din re
giunile meridionale ale 
țării și in primul rînd

9 750 000 de copii italieni in
afara școlii 9 Costul tot mai

ridicat al invăfămintului

doptata după ani de 
dezbateri controversa
te, nu poale fi reali
zată nici în cursul a- 
cestui an școlar. Deși 
au fost alocate anumi
te fonduri, cele 360 000 
de clase disponibile nu 
acoperă nici pe depar
te cerințele. Pe de altă 
parte, odată cu creș
terea generală a pre
țurilor, costul întreți
nerii unui copil în 
școală a cunoscut o 
netă majorare. Ma
nualele s-au scumpit 
cu 20—30 la sută, uni
formele costă de 3 ori 
mai mult, de aseme-

cei din primele clase. 
Discrepanța dintre ni
velul de dezvoltare e- 
conomică a regiunilor 
din nordul și sudul Ita
liei se reliefează preg
nant și în domeniul 
învățămîntului. In nici 
o altă parte a Italiei 
nu se simte în așa mă
sură lipsa localurilor 
școlare ca în sud, 
unde numărul analfa- 
beților cunoaște cifre 
impresionante.

Cu cîteva zile înain
te de începerea aces
tui an școlar ziarul 
„L’Unitâ" anunța că 
școala din mica loca-

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

■ ■ ■

lîiaie Pietracupa (Ca
labria) va funcționa cu 
orar schimbat față de 
cel din anii precedenți, 
de fapt cu orar nor
mal. Ani Ia rînd, pen
tru micii școlari din 
Pietracupa anul școlar 
începea primăvara și 
se încheia toamna. 
Motivul'? Școala, de 
f*pt o baracă, se află 
la 10 kilometri depăr
tare de locuințele lor, 
îar caile de acces, fi
ind zonă muntoasă, 
sînt anevoioase. Reve
nirea la calendarul 
școlar normal — fără 
a ameliora condițiile 
de școlarizare — a pro
vocat o vie nemulțu
mire în rîndul părin
ților. care nu au cu
rajul să-și trimită co
piii pe vreme de iarnă.

Se vor putea desfă
șura lecții pe timpul 
iernii într-o școală im
provizată? Nu cumva 
soluția renunțării la 
învățătură este inevi
tabilă in asemene» 
condiții? De ce pen
tru copiii din Pictra- 
cupa instruirea ele
mentară este o aspi
rație de neatins? Sînt 
întrebări pe care zia
rul „L’Unitâ" le adre
sează forurilor în drept, 
în vederea înlăturării 
unei asemenea situa
ții anacronice.

R. AVRAM

• CU O LARGA MAJORI
TATE de voturi. Senatul italian 
a aprobat joi înțelegerile din
tre Italia și Iugoslavia menite 
să reglementeze definitiv pro
blemele de frontieră dintre eele 
două țări, precum și alte pro
bleme.

Cu o săptămînă în urmă. Ca
mera Deputaților și-a exprimat 
votul în favoarea acestor înțe
legeri. Ca urmare a aprobării de 
către parlament a înțelegerilor 
bilaterale, guvernul italian va 
proceda la operațiunile de insti- 
tuționalizare a acordurilor exis
tente și Ia redactarea documen
telor care vor fi semnate apoi 
de reprezentanții celor două țări 
— informează agenția ANSA.
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lucru pentru pregătirea
Conferinței partidelor

comuniste și
• OFENSIVA ÎMPOTRIVA MALADIILOR TROPICALE. Orga

nizația Mondială a Sănătății a anunțat, miercuri, la Geneva, că 
va lansa un „atac concertat" împotriva principalelor șase maladii 
tropicale : paludismul, bihlarzioza (schistosomiaza), filarioza (irf- 
tre care, onchorceroza), trypanosomiaza (boala somnului), lepra 
și kalaazarul (leishmanioza). O.M.S. amintește că fiecare din pri
mele trei maladii afectează cel puțin 200 milioane de persoane ; 
în Africa mor în fiecare an de paludism aproape un milion de 
copii, iar un african din zece orbește din cauza onchorcerozei. 
Boala somnului și lepra afectează în jur de 10 milioane de per
soane — se arată în statisticile O.M.S. ; nu se cunoaște încă nu
mărul victimelor de leishmanioză, dar în anii ’50 se înregistrau 
în India circa 77 000 de noi cazuri în fiecare an. Organizația 
Mondială a Sănătății consideră că va trebui să aloce anual între 
15 și 20 milioane dolari luptei împotriva acestor maladii, pentru 
următorii 10 ani, sau chiar pînă la sfîrșitul secolului. O.M.S. in
dică, pe de altă parte, că lupta împotriva paludismului a eșuat 
pentru moment, întrucît țînțarii au devenit rezistenți la insecti
cide, iar paraziții pătrunși în sîngele uman rezistă la medica
mentele actuale • EXCES DE VIOLENȚA ȘI EROTISM PE 
ECRANE. Luînd cuvîntul miercuri, în cadrul ședinței săptămînale 
a guvernului, președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a 
condamnat aspru faptul că îti producția cinematografiei franceze 
se recurge din ce în ce mai mult la prezentarea pe ecrane a 
unor acte de violență sau erotice ca rezultat exclusiv al intere
sului comercial al unor producători. Giscard d’Estaing a cerut 
guvernului și industriei cinematografice să adopte de urgență 
măsuri susceptibile să pună capăt fenomenului negativ din pro
ducția de filme a Franței. Sondajele de opinie efectuate recent 
în Franță pe tefna respectivă atestă că cea mai mare parte a 
populației respinge acest gen de filme și se pronunță pentru in
terzicerea lor • HOȚ DE... STATUI. O statuie de bronz a cele
brului artist britanic Henry Moore a dispărut de la Galeriile de 
artă din Johannesburg (Airica de Sud). Valoarea statuii — inti
tulată „Femeie pe bancă" — este apreciată la circa 17 200 dolari. 
• LACURI SUBTERANE ÎN... ANTARCTICA ! Cercetătorii sovie
tici de pe continentul antarctic au descoperit lacuri glaciare care 
se găsesc nu la suprafață, ci' sub calota de gheață care acoperă 
continentul. Cu ajutorul radiolocației, pînă în prezent au fost 
descoperite și descrise 17 astfel de lacuri, care sînt izolate de 
mare și sînt acoperite de ghețari a căror grosime ajunge la peste 
4 kilometri.

muncitorești din Europa
In zilele de 9—10 octombrie a 

avut loc la Berlin a 3-a reuniu
ne a grupului de lucru, consti
tuit de comisia redacțională la 
întîlnirea de la Budapesta pen
tru pregătirea Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa.

La reuniune au participat de
legațiile a 27 de partide comu
niste și muncitorești din Europa.

Partidul Comunist Român a 
fost prezentat de o delegație 
condusă de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Grupul de lucru a dezbătut 
probleme referitoare la finali
zarea lucrărilor pregătitoare 
pentru Conferința partidelor co
muniste și muncitorești din Eu
ropa. S-a convenit ca întîlnirea 
viitoare a comisiei redacționale 
să aibă loc în cursul lunii no
iembrie a.c.. pentru încheierea 
elaborării proiectelor de docu
mente ale conferinței, pe baza 
rezultatelor discuțiilor precum și 
a observațiilor și propunerilor 
partidelor frățești.

Reuniunea grupului de lucru 
s-a desfășurat într-un spirit de
mocratic și constructiv, de co
laborare comunistă, frățească.

• TOVARĂȘUL Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 

al Comi- 
al P.C.R.. 
sediul Di- 
Comunist 

Italian cu Piero Pieralli, secre
tar al C.C. al P.C.I. La întîlnire 
au luat parte Rodolfo Mechini, 
membru al C.C. al P.C.I., și am
basadorul României la Roma, 
Iacob Ionașcu. Cu acest prilej 
s-a efectuat un schimb de pă
reri și informații în legătură: cu 
activitatea și preocupările ce
lor două partide.

Executiv al 
P.C.R., prim-secretar 
tetului județean Iași 
s-a întilnit, vineri, la 
recțiunii Partidului

Acord cultural 
româno-malayezian

• LA KUALA LUMPUR a 
fost semnat acordul de colabo
rare culturală și științifică între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Malayeziei. 

Acordul prevede dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări în 
domeniile culturii, științei, în
vățămîntului, sportului și alte 
domenii.

Documentul a fost semnat de 
Theodor Dițulescu, ambasado
rul țării noastre în Malayezia, 
iar din partea malayeziană, de 
ambasadorul Datuk Zainal Abț- 
din Bing Sulong.

• UN COMUNICAT oficial al 
Palatului Elysee a confirmat vi
neri organizarea în Franța, în
tre 15 și 17 noiembrie a.c., . a 
conferinței economice și rriorie- 
tare la. nivel înalt, care va reuni 
șefii de stat sau de guvern ai 
R.F. Germania. Franței, Italiei. 
Japoniei, Marii Britanii și Sta
telor Unite.

Documentul precizează că 
participanții la reuniune vor 
examina probleme economice de 
interes comun, chestiuni de po
litică comercială și monetară, 
evoluția piețelor resurselor e- 
nergetice și ale altor materii 
prime, precum și relațiile cu 
alte state, inclusiv cu cele în 
curs de dezvoltare.

Atentat terorist la Londra

• UN NOU ATENTAT te- 
rorist s-a produs, joi seară, 
Ia Londra, în plin centrul 
orașului, a anunțat Scotland 
Yard-ul. Explozia unei bom
be de fabricație artizanală, 
plasată în apropierea stației 
de metrou de la „Green 
Park", în Piața Piccadilly, 
situată la o distanță de nu
mai cîteva sute de metri de 
Palatul Buckingham, a pro
vocat, potrivit primelor in
formații furnizate de poliția 
londoneză, moartea unei per
soane și rănirea altor 20. Au 
fost înregistrate, de aseme
nea, importante pagube ma
teriale.

• LA VIENA a avut loe joi 
o nouă reuniune plenară a Par- 
ticipanților la negocierile pri
vind reducerea trupelor și ar
mamentelor și măsuri adiacente 
in Europa centrală.

• LA CASA DE CULTURA a 
feroviarilor „Teszasz Karoly",

din Budapesta, s-a deschis o 
expoziție despre viața și acti
vitatea marelui poet român 
Mihai Eminescu.

Cu prilejul vernisajului a fost 
organizată o seară de poezie de
dicată luceafărului poeziei ro
mânești.

• ÎN ITALIA a fost inițiată 
urmărirea în justiție a unui 
grup de 60 de persoane, acuzate 
de „încercarea de reconstituire 
a partidului fascist", interzis 
prin Constituție.

Substitutul procurorului Re
publicii din Roma, care a anga
jat această procedură judiciară, 
a precizat că inculpații care 
făceau parte din organizația 
neo-fascistă ..Ordinea nouă", di
zolvată în 1973 printr-o decizie 
a guvernului, „și-au continuat 
activitățile subversive, în gru
puri clandestine".

Certificat de zbor pentru 
„Concorde"

• FRANȚA a acordat vineri 
avionului supersonic de pasa
geri „Concorde" certificatul de 
zbor prin care i se autorizează 
intrarea în serviciul comercial.

Marea Britanie urmează să 
procedeze la această omologare 
potrivit normelor sale proprii, 
după ce a efectuat o serie de 
încercări complementare.

„Air France" și „British Air
ways" vor da în exploatare avi
onul „Concorde" în aceeași zi — 
21 ianuarie 1976 —- pe liniile Pa
ris — Rio de Janeiro și, respec
tiv, Londra — Bahrein.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București Piața «ScînteU* Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi fi instituții — Tiparul t Combinatul poligrafie HCui Scînteil*. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. M—M P.O.B. — 2001, telex : 011631. 40362


